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GEBRUIK EN MISBRUIK (?) VAN HET MODEWOORD OPTIE
door
J.L. PAUWELS
Lid van de Academie

Dat het gebruik van het substantief optie in de loop van het laatste
decennium hand over hand is toegenomen, is waarschijnlijk reeds vele
taalgebruikers opgevallen. Bijna dagelijks horen en zien we het woord
gebruiken met diverse, niet altijd onmiddellijk duidelijke betekenissen.
En daar zijn betekenisveld m.i. nog steeds aan het uitdijen is, lijkt het
me een treffende illustratie van het verschijnsel dat we taalevolutie
noemen. Die taalbeschouwer of taalregistreerder geeft in zo'n geval een
objectieve beschrijving van de nieuwe betekenissen, de nieuwe toepas
succesrijke woord. Bij de taalbehoeder, de taalzuiveraar-singevaht
rijst dan tevens de vraag : Welke nieuwe betekenissen kunnen we in het
gewone taalgebruik aanvaarden, welke niet ? Hoezeer voorzichtigheid
geboden is bij het beantwoorden van die vraag leert ons de taalgeschiedenis. Wat gisteren onmogelijk scheen of nog niet kon, wordt
morgen misschien mondgemeen, m.a.w. de vroegere fout wordt misschien de toekomstige norm. De constatering dat, wat de taal betreft,
het gebruik als opperste wet geldt, is een gemeenplaats geworden.
Breng me echter niet in verlegenheid door me naiefweg te vragen welke
norm en welk gebruik ik precies bedoel, want dan zou ik moeten proberen mijn onwetendheid te verbergen achter een rookgordijn van
aprioristische uitspraken en schijnbaar sluitende redeneringen.
Objectieve, wetenschappelijke taalbeschrijving geniet uiteraard mijn
voorkeur. Ik voel me niet geroepen om de rol te spelen van het parlementslid dat meende de minister van Onderwijs excuseer, „van
Nationale Opvoeding" ! op de vingers te moeten tikken, omdat de
ministeriële voorkeur naar bewaarschoolonderwijzeressen scheen te
gaan, terwijl het parlementslid zelf veel meer voelde voor kleuteron Toch heb ik me ook een beetje de rol van taalcriderwijzeressen
1
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1 ) Zou iemand reeds durven schrijven : „Hij neemt een optie op kleuter onderwijzeressen ?" Na kennisneming van de zonderlinge vrijheden die som
zich met het woord optie veroorloven, zal de vraag niet gek meer klin--migen
ken!
(
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ticus aangematigd zie het woord misbruik in de titel van dit opstel,
omdat bepaalde verregaande betekenisverruimingen mij hinderden
of zelfs ergerden. Ik vraag vooraf excuus.
De etymologie van optie is geen probleem. Het woord is ontleend
aan of moet ik zeggen : is identisch met ? het Lat. optio, al of
niet via het Fr. option. Er bestaat een grote groep woorden die in het
Ned. op -ie, in het Fr. op -ion, in het Lat. op -io (nem) uitgaan, b.v.
conversatie, distributie, evolutie, exceptie, pollutie enz. enz. en waarvan de vorm dus geen aanduiding verstrekt over het feit of het Ned.
het woord via het Frans of direct uit het Latijn heeft overgenomen. Als
de woordenboeken de oorsprong vermelden, zeggen ze er niet bij waar
hun oordeel of hun vermoeden steunt. Bij optie zegt het W.N.T. XI-op
(1910) : van lat. optio ; Van Daleb schrijft : optie < Fr. -Lat. 2
Koenen -Endepols 21 : optie (Fr. [Lat. optio]) 3 ) . Als de ouderdom
van de ontlening bekend is, kan dat een aanduiding verstrekken, maar
die is niet altijd bekend. Waarom Van Dale opgeeft : consultatie < Fr.,
continuatie < Fr., contaminatie < Lat., contestatie < Lat., consumptie
< Fr. -Lat., contemplatie < Fr. -Lat. is ons niet duidelijk.
op de vraag : „Is dat woord aan het Latijn of aan het Frans ontleend ?" hoeft het antwoord niet altijd het gestelde alternatief over te
nemen. Het is goed mogelijk dat het Nederlands eeuwen geleden een
Latijns woord heeft ingelijfd en dat later het erbij horende Franse
woord op zijn beurt werd ontleend, eventueel met een min of meer gewijzigde betekenis. Ontlening voor een derde en vierde keer is zelfs niet
uitgesloten 4 ) . De mogelijkheid dat optie meer dan eens is ontleend
zal m.i. blijken uit het gebruik van het woord in moderne teksten.
Het grondwoord van ons optie, van het Fr. en het Eng. option is dus
Lat. o ptio (nem), dat bij het werkw. optare hoort, waarvan de grond
verwante aspecten vertoont : kiezen en wensen, welke-betknisw
aspecten we meestal nu nog in optie, option terugvinden.
Over de geschiedenis van het Franse option en zijn verwanten zijn
(

) ;

(

(

(2) Wat Van Dale precies bedoelt met Fr. -Lat. zegt hij nergens.
(3) Deze aanduiding is iets duidelijker. We lezen ze als : uit het Frans, dat
het woord op zijn beurt uit het Lat. heeft.
4 ) Wie optie gebruikt als beursterm met de betekenis „machtiging om op
de beurs een aantal effecten te kopen tegen een bepaalde koers" gebruikt het
woord met een betekenis die het in Engeland heeft gekregen en die uit dat land
in Frankrijk is ingevoerd, van waar wij het dan op onze beurt hebben overgenomen.
(
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we vrij volledig ingelicht, vooral dank zij het Frz. Etym. Wtb. van von
Wartburg (VII, 378). Het komt reeds voor in het of r. (sedert circa
1190) met de betekenis keus, eenmaal ook wens. In het mfr. en het of r.
komen naast die twee betekenissen ook voor : vrije keus, daad van te
kiezen (het opteren) ; machtiging, toelating ; wil, geneigdheid ; intentie. Sedert de 18e eeuw is het woord vooral in gebruik als rechtsterm
en betekent het b.v. de mogelijkheid voor een vrouw om, na ontbinding
van het huwelijk, de gemeenschap van goederen te aanvaarden of die
te verwerpen, of : de bij contract voorbehouden mogelijkheid om tussen verscheidene goederen te kiezen.
Het nieuwste Franse woordenboek, nl. het Dict. alphabétique et
analogique de la langue francaise van P. Robert ('1969) geeft alleen
de van ouds bekende betekenissen op : 1) Mogelijkheid om te kiezen
of daad van het kiezen (faculté, action d'opter) . In de 3 opgegeven
voorbeelden kan option telkens door keus vertaald worden. 2) Als
rechtsterm : mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende juridische
gegevens ; ook : eenzijdige belofte van verkoop tegen een bepaalde
prijs zonder enige verplichting vanwege de toekomstige koper. Voorb. :
Prendre une option sur une place d'avion. Lever 1'option. Larousse
geeft nog meer voorbeelden van het gebruik van option als rechtsterm.
In het Ned. treft men het woord later aan dan in het Frans. Het
ontbreekt in het Mnl. Wdb. en in de woordenboeken van de 16e en de
17e eeuw. In het Groot Wdb. van d'Arcy (1663) wordt option in het
Ned. alleen vertaald door : keus, kiesinge. Toch is optie vroeger bekend geweest, want het W.N.T. geeft een citaat uit „het nieuwe Landtrecht van de Ommelanden" (1610) : „Mits dat het tot optie ende coer
vanden eyghenaer staen sal" en een uit de „Costumen van Gent (1,6) "
(1563) ( ) : De partijen... hebben Kuere ende optie huerlieder instel te
doene in d'eerste instancie..." Pas in de 18e eeuw krijgt het woord
een plaats in enkele woordenboeken. We vinden het in Matthias Kramers „Nieuw Wdb. der Nederduitsche en Hoogduitsche taal" (]Leipzig. 1768) : Optie, Bedingung, Wahl ; ook bij Halma (2e druk 1729)
en vooral bij P. Marin. In de 5e uitgave (1782) van diens Nederduitsch
en Fransch Woordenboek" lezen we : „Optie : stadhuiswoord : Keur,
magt van doen en laaten in zekere gevallen. Option f. Pouvoir de choisir, de prendre ou laisser. Ik heb het huis voor drie jaaren vast gehuurd
en twee jaar in optie (... et 2 ans d'option). Dat staat niet in zijn optie,
5

(b)

Geciteerd uit het Restteil des Anc. Gootomes de la Belgique, Brussel 1868.

4
in zijn keus. Cela n'est pas a son option, a son choix."
Tot in de 19e eeuw ontbreekt optie in de meeste woordenboeken,
b.v. bij Pomey en Des Roches. Zelfs het zevendelig Nederduitsch taalkundig wdb. van Weiland (1799-1811) vermeldt het niet. Het uitvoerigste Frans-Ned. Ned.-Frans woordenboek dat ooit is verschenen,
dat van J. Kramers (2e druk 1881-84) vermeldt optie nauwelijks. In
het Ned.-Fr. deel komt het woord alleen voor met de vertaling optation
(wat iets anders is, nl. een stijlfiguur) en het Fr.-Ned. deel kent het
alleen als beursterm.
Uit al deze feiten mogen we dus veilig besluiten dat optie in het
Nederlands alleen voorkwam als juridische term. Het bastaardwoord
werd oorspronkelijk vooral gebruikt in de tautologische verbinding :
keure ende optie, optie ende keur in schriftelijke contracten. Later
kwam het afzonderlijk voor met de betekenis „recht van voorkeur".
Van betekenisuitbreiding, waarschijnlijk via betekenisvervaging, zoals
in het mfr. en het of r., vonden we tot dusver geen duidelijk spoor.
De modernste Ned. woordenboeken kennen optie nog altijd slechts
met dezelfde betekenis. Van Daleb : Optie : vrije keus, inz. het recht
dat een koper of huurder zich voorbehoudt om op een bepaalde tijd te
verklaren of hij als koper het goed nog wil kopen, of als huurder het
gehuurde opnieuw huren wil : wij hebben dit huis gehuurd voor twee
jaren en een jaar (in) optie ; die terreinen zijn hem in optie gegeven,
hij heeft daarvan de voorkeur (om ze te huren of te kopen) ;
(scheepv.) vrije keus van de bestemmingshaven : de optie moet gedeclareerd worden voor de aankomst van het schip.
Koenen-Endepols 21 (1946) . Optie : vrije keus, (recht van) voorkeur:
een huurhuis een maand in optie hebben ; in optie geven.
Verschuerens Modern Wdb. (uitgave 1965) vermeldt bij optie niet
„voorkeur" of „vrije keus" in het algemeen ; alleen : 1. het opteren
(wat niet helemaal hetzelfde is) ; 2. inz. a) de voorkeur genieten bij
het verstrijken van een huurceel, b) het recht van een koper om op een
bepaalde tijd het goed tegen dezelfde voorwaarden nogmaals te kopen
(dit is optie als beursterm) .
Brouwers. Het juiste woord4 , 1965, vermeldt optie alleen onder nr.
715 : kiezen (blz. 490) , waar het zijn plaats krijgt in de reeks substantieven : „...verkiezing, keus, keur, keuring, uitverkiezing, optie, alternatief, electie..."
De Algemene Winkler Prins Encyc. (VII, 1958) probeert de betekenis van optie op nogal abstracte wijze te verwoorden : recht van vrije
keuze, spec. het recht om door eenzijdige wilsverklaring een rechtsver-
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houding te doen ontstaan of een bestaande rechtsverhouding voort te
zetten, na afloop van de tijd waarvoor zij was gevestigd. In huurcontracten wordt dikwijls de huurder het recht toegekend om na afloop
van de huurtijd de huur gedurende een bepaald aantal jaren te doen
voortduren. (volkenrecht) het recht van optanten.
Ook het Ensie Lexicon (X, 1952) doet een poging tot abstracte definitie van optie : 1. recht om te beslissen of rechtsverhouding al of niet
zal ontstaan of voortduren na overeengekomen termijn ; 2. recht van
partij bij handelsovereenkomst om binnen bepaalde tijd van andere
partij bepaalde hoeveelheid goederen of effecten tegen overeengekomen
prijs op te eisen of aan deze te leveren ( = beurstem) . Het duidelijkst
wordt optie verklaard in het Groot Ned. -Eng. Woordenboek van H.
Jansonius, die zijn voorbeelden groepeert in drie afdelingen : Optie:
1. (recht van keuze) : levering los of opgezakt, in koper's optie ; levering c.i.f. Havre, optie Rotterdam ; ... 2. (aan beurs) : een optie op
een fonds ; ... als de premiegever de optie opvraagt ; 3. (recht van
voorkeur bij huur of koop) : 6 voorbeelden.
Ook in het Afrikaans komt optie voor met de betekenis : 1. vrye
keuse, voorkeur. 2. (-s). Reg om iets te koop teen 'n bepaalde prys
binnen 'n bepaalde tyd. (H.A.T., 1965) .
De met optie gevormde samenstellingen kunnen ons inlichten over
het gebruiksveld van het woord. Het W.N.T. (1910) vermeldt alleen
optiepartij (1693) , optierecht, optietijd ; Van Dale : optiebewijs, -connossement, -haven, -jaar, -lading, - recht, -bewijs, -verkoop ; Jansonius
daarenboven nog : - aandeel, -contract, - declaratie, -inkoop, - koers,
-koop, -kosten, -premie, - toeslag, -verklaring, - zaken. Alle samenstellingen wijzen op overeenkomsten, contracten, waarbij aan iemand het
recht wordt verleend op een bepaald ogenblik te beslissen iets al of
niet te doen. Het is in wezen een rechtsterm. De samenstelling optierecht is eigenlijk een tautologie : in optie is reeds het begrip „recht op
keuze" aanwezig.
Hier volgt nu een lijstje van de werkwoorden waarmee optie ver
wordt in de gevonden voorbeelden : in optie hebben, in optie-bonde
geven, een optie verkrijgen, een optie verlenen, (het recht van) optie
hebben ; gebruik maken van een optie, van het optierecht, de optie
opvragen, de optie declareren.
Laten we nog vermelden dat optie niet in het meervoud wordt gebruikt : zulks wordt uitdrukkelijk verklaard in het W.N.T., Van Dale
en andere woordenboeken. Het Af rik. Handwdb. geeft wel het meerv.
opties op.

6
Reeds enkele jaren geleden was me het immer frequenter wordend
gebruik van optie opgevallen. Scribenten van diverse pluimage vonden
het blijkbaar „mooi" of „geleerd" en het werd een modewoord ! Het
werd niet langer als een rechtsterm gevoeld en de betekenis werd hoe
langer hoe waziger. Pas sedert een paar jaren heb ik dan in allerlei lectuur het zinnetje aangestreept waarin het gebruik van optie mij opviel
en ook een aantal dergelijke gevallen opgetekend uit het mondelinge
taalgebruik. Het is het resultaat van dat aanstrepen en dat beluisteren
dat ik u hier meedeel.
In de woordenboeken vond ik geen voorbeeld van optie + nemen.
Dit is nochtans het werkwoord dat in Zuid-Nederland vaakst met optie
werd en wordt verbonden. De uitdrukking lijkt me niet onjuist. Als
mij b.v. een huurceel met optierecht wordt aangeboden, kan ik zeggen
dat ik de optie neem. In de Gazet van Antwerpen van 12/12/69 (blz.
6, h) lezen we : „De firma wil hiervoor 1 ha. 83 a. aankopen tegen de
prijs van 40 fr. per ca. Tevens wordt een optie van 3 jaren genomen op
een ander perceel... " Natuurlijk had er kunnen staan : „Tevens wordt
een optie van 3 jaren verkregen op een ander perceel ", maar de actieve
wending met „nemen" lijkt me even normaal. Op 20/1/70 deelde een
omroeper van Hilversum II ons mee dat J.C. Barcelona een optie wil de nemen op de topvoetballer van Ajax". Hier kan optie nog wel zijn
van ouds bekende waarde hebben.
Figuurlijk gebruik van de uit de rechtssfeer stammende uitdrukking
een optie nemen op is uiteraard niet onmogelijk. Ward Ruyslinck
schrijft in Het Reservaat 4 (1969) : „Dat men gelovig kon worden uit
wanhoop, daar kon ik nog wel bij, maar nu ontdekte ik dat men ook
gelovig kon worden uit voorzorg. Men kon een optie nemen op zijn
eeuwig heil zoals op een huis of een terrein" . Dit is slechts een geestige, taalkundig volkomen correcte woordspeling. Er is geen spraak van
nieuwe of vervaagde betekenis. Wèl is dat het geval in het volgende
voorbeeld : In De Nieuwe Gids van 8/5/70, blz. 26, prijkt een grote
titel : „Willy Vanneste neemt optie op eindzege" (nadat hij de 2e etappe in de Vierdaagse van Duinkerke heeft gewonnen) . Van enige keus
of voorkeur is hier geen spraak meer, nauwelijks van enige wens. Voor
de schrijver betekent „een optie nemen op" zo iets als „de mogelijkheid
krijgen voor" en met zijn uitspraak bedoelt hij : Vanneste wordt kanshebber op, is kandidaat voor de eindzege ; kan de eindzege behalen.
Een parallelle tekst vonden we in de Gazet van Antwerpen van 26/1/
70, blz. 24, c : „Een kwartier voor het einde kwam dan de aanval die
iedereen verwacht had en die Verschueren had moeten kunnen opvan-
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gen, indien hij werkelijk een optie had willen nemen op de titel" ( =
kandidaat, kanshebber had willen zijn voor de titel) . -- En nog eentje,
gehoord in de nieuwsberichten B.R.T. 23/8/70 te 8 u. : „Atleet x neemt
een optie op de wereldtitel".
Op 3/4/68 (s) sprak een Brussels radiojournalist in een persoverzicht
over drie mogelijke formules bij het vormen van een regering en daarna : „Het is nog te vroeg om een beslissende optie te nemen." De betekenis is eenvoudig : om een beslissende keus te doen.
„Een beslissing nemen" is een algemeen bekende uitdrukking. Zodra
de traditionele betekenis van optie enigszins vervaagd was, kon de uitdr.
een optie nemen hiermee gecontamineerd worden, wat dan ook op
ruime schaal is gebeurd. In de volgende voorbeelden betekent opties
nemen (let op het meervoud !) niets anders of niet veel meer dan „beslissingen nemen". Nieuwsuitzending radio Brussel 6/1/70, 13 u. : „De
vergadering van het kabinet is belangrijk, want er moeten opties genomen worden in verband met het havenbeleid." Televisie BrusselNed. 30/1/70, 20 u. : Er werden geen fundamentele opties genomen
(bij de bespreking van de communautaire problemen in de ministerraad) . De Nieuwe Gids, 14 en 15/3/70, blz. 7,b : „ Wanneer de
politieke opties zijn genomen, zullen de technische problemen gemakkelijk kunnen worden opgelost." Persoverzicht radio Brussel, 29/4/
70, 9 u. : Jr moeten opties worden genomen in verband met het uni
beleid om niet in het moeras... te verzinken." De Nieuwe-versita
Gids, 26/12/69, blz. 8 : „Nieuwe opties werden genomen, met name
over te schakelen op de jeugdbeweging met kernen..." Germaantje
(tijdschrift Leuv. germanisten), nr. 6 van 1969/70, blz. 2 : „Voor de
herstructurering van de universiteit werden enkele opties genomen." Persoverzicht radio Brussel, 26/2/70, 8 u. : „ De uitvoeringsmaatregelen
... mogen de communautaire opties niet ongedaan maken." In het
laatste voorbeeld wordt „optie = beslissing" reeds los van het werkwoord „nemen" gebruikt. Hetzelfde gebeurde in het persoverzicht
van radio Brussel op 11/3/70 te 8 u. : ,,... dat men tot een aantal beslissingen zal komen en opties die voldoening zullen schenken aan..."
Of de radiojournalist hier met opties iets anders bedoelde dan „beslis
kan ik niet uitmaken. Op 4/11/71 (13 u.) tekende ik op uit de-singe"
mond van een nieuwslezer van radio Brussel : „De overheid moet de
opties vastleggen voor de vernieuwing van het onderwijs." Dit is ster6 ) Dit is m,i j n enige aantekening van 1968. Al de rest dateert van 1969 tot
1971.
(
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ker dan „opties nemen". Bedoeld is misschien : moet niet alleen beslissingen nemen in verband met..., maar ze ook vastleggen in wetteksten.
Zeer interessant is de Strip-Theys „Vergaderen" in de Nieuwe Gids
van 17/4/70, blz. 6, waarin Piet Theys, naar het voorbeeld van Hildebrand in de Camera Obscura, de draak steekt met het eindeloos niets
heen-en-weergepraat dat schering en inslag is op zoveel ver -zegnd
waar er tenslotte niets gebeurt. Vijfmaal laat P.T. een-gaderin,
spreker verklaren dat er opties moeten genomen worden, daarna dat
deze opties prioriteiten moeten zijn en ten slotte dat de opties en prioriteiten moeten genomen worden zonder de politieke contingenties uit
het oog te verliezen. De schrijver heeft blijkbaar gevoeld dat het woord
optie volkomen paste in de mond van de lachwekkende woordenkramers die hij ten tonele voerde.
In bepaalde gevallen waarin opties worden genomen, weten we niet
precies wat er wordt genomen, soms zelfs niet eens of er iets wordt
,,genomen". Passe-partout, een Leuvens weekblaadje, geeft ons op
26/2/70, blz. 19, de raad : „Neem een optie voor een gratis vacantie...
met onze grote wedstrijd." We interpreteren het als : verschaf u zelf
de mogelijkheid om, waag uw kans om een gratis vakantie te winnen.
Op een promotie te Leuven op 5/3/70 zei een collega tot de promovendus : „Daar neemt u de belangrijkste opties !" (in hfst. III namelijk waar de kern van het probleem van de vertaalbaarheid van een li
tekst wordt aangevat) . Ik heb die woorden geïnterpreteerd als:-terai
Daar hebt u op de duidelijkste wijze uw voorkeur uitgesproken.
De decaan van de Leuvense theologische faculteit schreef in Academische Tijdingen IV, 3 (dec. 1969), blz. 1 : „ Overeenkomsten werden
afgesloten, beslissingen werden genomen, op medewerking werd beroep gedaan... Daarmee waren de opties genomen die een waarborg
inhielden dat de traditie van de Leuvense theologische faculteit op een
vernieuwde wijze voortgezet kon worden." Ik probeer dat te interpreteren als : Daarmee waren de optimale omstandigheden geschapen ;
daarmee was de basis gelegd ; daarmee waren de noodzakelijke voor
voltooid.
-beridng
Met deze laatste voorbeelden zijn we wel ver afgedwaald van onze
duidelijke rechtsterm optie !
Ook zonder het werkwoord nemen komt optie herhaaldelijk voor
(

7)

7 ) A posteriori beschouwd kan het ook betekenen : „Daar hebt u een standpunt ingenomen in verband met de belangrijkste problemen".
(

9

buiten enig verband met overeenkomsten of contracten. We zegden
hierboven dat in Lat. optio, optare de fundamentele betekenissen wensen, kiezen aanwezig zijn. Onze intellectuelen kennen de woordfamilie
uit het Latijn en het Frans nu ook door het werkwoord opteren, een
veel jongere ontlening dan optie. En nu het woord in de mode is geraakt, wordt het in zeer veel gevallen gebruikt waarbij de gedachte aan
keus of wens aanwezig is. De geciteerde voorbeelden waarin opties nemen door beslissingen nemen kan worden vervangen, bevatten trouwens
meestal ook een idee van keus of wens ; zeer vaak gaat het om een beslissing genomen na gedane keus. Deze betekenis heeft optie duidelijk
in de volgende tekst : „Elk van deze problemen, die klaar gesteld waren
en om oplossingen vroegen, bood meer dan één mogelijkheid van beslissingen. Er werden opties genomen die men kan betwisten... De
volledige realisatie van de genomen opties zal tijd vergen ... " (Uit de
rede van de rector van de K.U.L. op 4/10/71, blz. 24).
Optie staat gewoon in de plaats van „keus" in deze zin : „Stijl is de
som van de individuele opties die de auteur maakt van de lexicale, mor
syntactische keuzemogelijkheden in de taal." (Uit een-folgischen
artikel van W. Martin in De Nieuwe Taalgids, 1971, blz. 164) .
In de volgende gevallen treedt het idee keus op de voorgrond. De
Nieuwe Gids van 19/3/70, blz. 8, f, schrijft zeer onhandig : „Het eerste leerjaar zal hetzelfde zijn voor iedereen, maar later zal er meer
aandacht worden besteed aan de opties, die door de leerlingen zelf
kunnen gekozen worden. Na de basisvorming zal de leerling twee
fundamentele opties moeten kiezen die bestaan uit een groep leervakken..." Er is eenvoudig spraak van leervakken die door de leerling vrij
gekozen worden, dus keuzevakken. Het pleonastische karakter van „opties kiezen" heeft de schrijver niet aangevoeld !
Dat een keuzevak (Fr. cours a option) door bepaalde personen optievak wordt genoemd, zal niemand verwonderen. Het woord is wel minder duidelijk, maar het staat heel wat geleerder ! Het sporadisch optredende gebruik van optie voor keuzevak kan eventueel als een uiting
van taaleconomie worden beschouwd. Als men nog wat verder springt
en optie gebruikt met de betekenis keuzeafdeling, begint het op taalacrobatie te lijken. Voor deze sprong is het Belgisch Ministerie van Nationale Opvoeding niet teruggeschrikt. In de tekst van de wet van 19
juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het
secundair onderwijs treffen we optie driemaal aan met de betekenis
„vrij te kiezen onderverdeling van een onderwijsinstelling ", dus keuzeafdeling, keuzeklas : Art. 4, § 1 : ,,... de onderwijsvormen mogen cy-
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clussen, afdelingen, opties en alle andere onderverdelingen omvatten."
Art. 5, § 1, 1 °, f : ,,... de organisatie van onderwijsvormen, afdelingen,
opties en andere onderverdelingen in de instellingen." Art. 5, § 3, 5°:
„... de onderwijsvormen, afdelingen, opties en andere onderverdelingen
die in de instellingen kunnen ingericht worden." Onmiddellijk wordt
het (slechte ?) voorbeeld van hogerhand door de onderwijsmensen ge
oktobernummer van Doceo (1971), blz. 32,-volgd,wantresih
lezen we : „De afdeling `menswetenschappen' van het huidige lager
normaalonderwijs zal waarschijnlijk ook een optie worden in dat secundair onderwijs." En even verder : „De eerste cyclus van de lagere normaalschool mag blijven voortbestaan totdat opties in het V.S.O. deze
sectie kunnen vervangen." En in zijn rede bij de opening van het academiejaar 1971-72 zei de rector van de K.U.L. (blz. 12) : Jr zal getracht worden de eerste kandidatuur Wetenschappen om te vormen
tot een basisjaar dat een algemene voorbereiding verschaft voor de verschillende opties."
Insiders wisten reeds lang dat opties in ministeriële kringen keuze afdeling kon betekenen, wat blijkt uit een tekst ondertekend door tien
hoogleraren geschiedenis van de V.U.B., gepubliceerd o.a. in De Nieuwe Gids van 11/6/70, blz. 10, ab. Daarin komt voor : „Vanaf de vierde
tot en met de eerste klasse zou het vak geschiedenis alleen maar op het
programma staan van één der opties die de studies van de leerlingen
voortaan zullen oriënteren". Dat zinnetje was voor mij weinig meer
dan wartaal. Pas een jaar later, na de publikatie van de hierboven ver
wettekst, begreep ik de bedoeling. In de brochure „Een ver -meld
voor het vak Nederl. taal--kenigvadorwjsngituae
de in de le kand. Germ. filologie", door K. Van Goethem, Leuven,
1970, lezen we : „ Opties voor alternatieve beroepsuitwegen correleren
met beter kennisniveau". Optie betekent hier duidelijk in de context:
een (uitgedrukte) voorkeur voor. Nu een korte tekst uit „Europa
één" van 24/4/70, blz. 4 : Als wij onze jeugd verliezen, dan verliezen
wij onze toekomst ! Als wij geen federalistisch alternatief kunnen stellen tegenover de opties van Oost of West, als een verenigd Europa
geen katalisator kan worden voor grotere eenheid op wereldvlak, dan
is een konf likt inderdaad onvermijdelijk." Optie = voorkeur voor (of
aantrekkingskracht van ?) .
Een overgang van keus naar wens vinden we in optie = facultatief
toevoegsel, wat naar wens (tegen betaling) wordt toegevoegd of gewijzigd. Met die betekenis is het woord schering en inslag in de reclametaal, b.v. : „Naar Amerikaans systeem zijn er uiteraard een reeks
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opties, zoals hoofdsteunen, veiligheidsriemen, een gelamineerde voor

elektrisch verwarmde achterruit, een schuifdak ... en zelfs air--ruit,
conditioning" (De Nieuwe gids, 15/9/70, blz. 29, e) . Merkwaardig is
hier de concrete inhoud van het normaal abstracte woord. De reclamefolder (1969) van de Simca 1100 vermeldt : ,,Optie : Alle modellen kunnen worden geleverd met eenhalfautomatische transmissie."
In die van de Simca 1300 lezen we echter : „Naar wens verkrijgbaar:
Bij de modellen 1300 versnellingspook op de vloer."
Het idee wens lijkt ons aanwezig in de volgende voorbeelden : De
Nieuwe Gids, 22,/1/70, blz. 9, b : „Directies, leerkrachten en leerlingen van 26 regentaten... hebben een aantal opties geformuleerd betreffende het statuut en de hervorming van deze tak van het onderwijs.
Bouw, XV (1970), febr., blz. 13 : „Deze beweging zoekt naar een
nieuwe taal voor de leefwereld van morgen. Dat is de fundamentele
optie, die de Groep Integratie wil nemen. De Spectator, 1/3/70,
blz. 4, c : „Door het congres werd de optie bevestigd die uit de stencils
al was gebleken : een centrale groep zal dienstverlenend werken." Uit de notulen van de Fac. Lett. en Wijsb. Leuven, 1969/70, blz. 55:
„N. vraagt of de lijst van vakante kolleges die in de dagbladen ver
volledig is. De dekaan antwoordt ontkennend en meent ook-schen,
dat de optie in verband met de bekendmaking van de kolleges niet
gerespekteerd werd."
Van wens naar voorstel is de afstand klein. In de volgende voor
kan opties eenvoudig door voorstellen worden vervangen : De-beldn
Nieuwe Gids van 4/2/70, blz. 1, c : „Het voorstel Eyskens bevat zekere
opties waaromtrent de discussie op gang zal blijven." Nieuwsuitzending radio Brussel op 12/3/70 te 19 u. : „De commissie zal verslag
uitbrengen over de opties waarover de regering zal moeten beslissen."
Circulaire Vereniging VI. professoren, Leuven, 7/3/70, al. 3 : „ Het
is uiterst belangrijk dat het Akademisch Korps zich uitspreekt over de
hoofdopties, samengevat in bijgaand verslag." Het gaat er om de belangrijkste voorstellen tot herstructurering van de universiteit. Televisienieuws Brussel 24/1/70, 20 u. : „Hij eiste dat alle opties in verband met het havenbeleid zouden onderzocht worden."
Er blijven nog een aantal gevallen over waarin opties altijd meervoud, op één uitzondering na andere woorden vervangt, dus met andere betekenissen wordt gebruikt, die we echter wel kunnen afleiden
uit de context : Televisienieuws Brussel, 26/4/70 te 20 u. Na het congres van de V.U. vraagt J. Schodts aan, parlementslid Coppieters : „Is
de V.U. tegen intercommunales ?" Antwoord : „Als U de tekst aan-
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dachtig leest, zijn er twee opties." De bedoeling was duidelijk : twee
mogelijkheden ! In De Spectator van 14 en 15/3/70, blz. 6, b,
schrijft G. Maertens : „De bisschoppen konden slechts beslissen tussen
twee tegengestelde opties. Ze kozen voor de geografische eenheid
van de universiteit." Radio Brussel, Actueel van 4/2/70, 19,15 u. :
„In de commissie werden beslissingen genomen betreffende enkele
grote opties." We verstaan : betreffende enkele belangrijke problemen,
kwesties.
Dezelfde betekenis van opties (= problemen) vinden we m.i. in een
tekst waarmee de Leuvense Davidsf ondsaf deling zijn leden gelukkig
maakt (Kontaktblad, I, 4, okt. 1970) : „Wij stellen vast dat de sociaal
machtsgroepen ... geen toezicht, laat staan medebeheer-ekonmisch
dulden omtrent de meest fundamentele opties inzake investeringen en
financiering ... , de rekonversie en industrializering." ... In de Spectator van 25 en 26/9/71, ab, staat in het verslag van een studievergadering voor de verlenging van de gemiddelde levensduur dat een deelnemer klaagde over het gemis aan ruime informatie en diepgaande publieke discussies. „De industrieën, zei hij, doen alles om de f undamentele opties verborgen te houden." Hier ook lezen we : fundamentele
problemen. Ook M. Janssens bedoelde wel hetzelfde, toen hij op
een congreslezing te Leuven (7,/4/71, 11 u.) verklaarde : Jr stonden
belangrijker opties op het spel dan in welke andere periode ook."
Nu een tekst uit de Volksgazet van 15/12/69, blz. 7, a : „Hij stelt
vast dat, of schoon de socialistische gedachte haar volle waarde behoudt,
haar uitstraling geen vooruitgang boekt. Is voor de socialistische beweging het ogenblik niet aangebroken om opnieuw de aandacht te
vestigen op enkele grote opties De betekenis „doeleinden" blijkt
duidelijk. En uit de Spectator van 14 en 15/11/70, blz. 4, a : „Eigenlijk was hij (De Gaulle) niet uitermate bedacht op het succes van zijn
politieke opties." De context maakt de betekenis „doelstellingen" waar
maar „beslissingen, handelingen, initiatieven" zijn ook mo--schijnlk,
gelijk. Uit de Nieuwe Gids van 9/7/70, blz. 11 : „De leden van de
commissies hoorden een uiteenzetting door de heer Maldague over de
grote opties van het derde economisch plan 1971-1975." 's Anderen
wijdt dezelfde krant aan dat plan haar hoofdartikel, waarvan de-dags
eerste zin luidt : „Wat men de grote streeflijnen van het plan 19711975 noemt, d.w.z. de doeleinden van het Belgisch vijfjarenplan voor
welvaart, zijn thans bekend." Dat is nogal wat duidelijker dan de „opties" van de vorige dag ! Hierbij kunnen we opties laten aansluiten
die uit de mond kwamen van de vertegenwoordiger van de Leuvense
. .

?"

13

studenten op de openingsvergadering van dit academiej aar. De Spectator van 9 en 10/10/71, blz. 1, e, laat hem zeggen : „Een doelgericht
en functioneel onderwijsbeleid blijft aldus onmogelijk en opties over
de grote krachtlijnen van het beleid van de universiteit ontbreken ten
enen male," wat in mijn Nederlands kan luiden : „Voor het beleid
van de universiteit zijn zelfs geen algemene richtlijnen uitgestippeld."
Op een congres van CURO te Brussel wou, volgens de Nieuwe Gids
van 15/11/71, blz. 5, b, de heer Dumortier „drie misverstanden uit de
weg ruimen. Dat aan de grondslag van de vernieuwing (van het secundair onderwijs) politieke opties liggen, weerlegde hij door te verwijzen naar de grote principes van het V.S.O." Hier past de betekenis „bedoelingen" precies.
Nog een andere betekenisuitbreiding van optie leiden we af uit de
volgende excerpten. Uit de Nieuwe Gids van 26/5/70, blz. 5 : „Pater
Ekwa beschreef vervolgens de beginselen van het nationaal onderwijs,
dat steunt op democratie met recht voor alle burgers op opvoeding,
pluralisme, waarbij de staat de verschillende filosofische opties van de
gezinnen en van de burgers eerbiedigt." Opties = opvattingen, gezind
overtuiging. De Spectator van 13 en 14/6/70, blz. 1, e ; ,,Di--heid,
ckens, de dichter van de diligence, die nooit in politieke termen heeft
gedacht, loopt vast in politiek- sociale implicaties... Hij geraakt verdwaald in 's levens donker woud, in een politiek obscurantisme dat
zich uit in verdachtmaking en onverdraagzaamheid. Door die politieke
optie een soort radikaal- socialistische bewogenheid avant la lettre vergalt hij zijn leven." Optie = houding, vooringenomenheid ? In
de Standaard van 24 en 25/4/71, blz. 8, verklaart E. Van Itterbeek:
„De overheid moet zelf het kultuurbeleid animeren.... Ik wijk geen
duimbreed af van mijn opties (mening, overtuiging, standpunt), maar
geloof niet meer in de huidige werkwijze..." In een verslag van het
24e partijcongres te Moskou schrijft de Spectator van 3 en 4/4/71, d,
„Van deze en andere fundamentele politieke en ideologische opties
die de verdere evolutie van de USRR zullen bepalen, merkt men heel
weinig in de officiële teksten." De context wijst op „gedragsregels,
principes, standpunten".
Nog een zin uit hetzelfde tijdschrift (23 en 24/10/71, blz. 4, b)
„De Amerikaanse president gelooft dat de nucleaire macht van zijn
land een algemene oorlog zal tegenhouden en dat de bondgenoten van
Amerika zich geen nucleaire uitrusting kunnen veroorloven. Deze optie
houdt echter ook in dat president Nixon tegen de verspreiding van
kernwapens is..." De betekenis „mening" krijgt hier de bijgedachte
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,,veronderstelling". In een interview te Rome naar aanleiding van de
bisschoppensynode verklaart A. Van Istendael (Spectator van 16 en
17/10/71) : „De commissie heeft een consultatief karakter. Praktisch
kan ze zelf weinig doen, maar ze weet heel wat te bereiken langs het
staatssecretariaat aan wie ze haar opties en verlangens kenbaar maakt."
Als opties en verlangens hier niet als tautologische uitdrukking zijn
bedoeld, moeten we het eerste woord verstaan als „mening, voorkeur (?)".
Optie betekent duidelijk „houding" in de volgende zin uit Wereldwijd (sept. 1970, blz. 26) : „In dit opzicht bewonderen we de radikale
optie die verscheidene bisschoppen van Latijns Amerika genomen heb
tegen de Verenigde Staten." Hebben „een houding aannemen" en-ben
„een optie nemen" elkaar beïnvloed ? Een volkomen parallel geval
vinden we in de Spectator van 21 en 22/11/70, blz. 2, a : „De progressieve optie van de Chileense bisschoppen heeft zich, op politiek
vlak, vereenzelvigd met de christen- democratische partij." Uit De
Spectator van 8-9/8/70, blz. 7 (artikel over de Ivoorkust) : „Het pragmatisme van de president werd bovendien gediend door de revolutionaire opties in buurlanden als Guinea en Ghana." (= tendensen, houding, politiek) . In een artikel over H. de Man en het nationaliteitenvraagstuk in Ons Erfdeel, XIII, 4 (juni 1970) , blz. 99 v., gebruikt M.
Claeys-Van Haegendoren tweemaal het woord in dezelfde betekenis.
Zij zoekt een verklaring voor de houding van deze socialist, internationalist en antimilitarist, die op een bepaald ogenblik 1) een politiek
volgt van Belgisch nationalisme en 2) instemt met de uitbouw en modernisering van het Belgisch Leger. In dat verband spreekt zij over
beide opties van H. de Man en noemt ze paradoksaal.
Een verglij ding van „optie = standpunt" naar „gezichtspunt" menen
we te vinden in een artikel van M. Janssens over Streuvels (Spectator
van 2 en 3/10/71, blz. 1, b) : „De discussies rond zijn werk werd op
ideologische basis hervat, maar nu veel radicaler en vanuit f undamenteler maatschappelijke opties dan tevoren."
Vrij vaak komt het voor dat we naar de bedoeling van de optiegebruiker moeten raden. Bij een promotie te Leuven op 28/1/70 zei
deP romovendus : „Ik maakte de optie dat relevante verschillen wel aan
het licht zouden gebracht worden." ( = veronderstelling ?) Uit De
Spectator van 16-17/5/70, blz. 7 : „Door in een open debat duidelijk de essentiële opties van de Europese toekomst uiteen te zetten." ( =
vereisten, voorwaarden, (gewenste) aspecten ? ?) Uit De Spectator van
8-9/8/70, blz. 6 : „De partijenversplintering in landen als Neder-
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land, België en Italië laat wel veranderende coalities toe, maar verhindert dat bepaalde politieke opties helemaal geconcretiseerd worden."
(Ik vraag me af of hier niet realiseren bedoeld is i.p.v. concretiseren) .
Uit De Spectator van 11-12/7/70, blz. 2 : „De joods-orthodoxe
kringen, waarvan de Nationaal-religieuze partij de politieke emanatie
is, moeten het hoofd bieden aan delicate opties." (Uit de context kan
men geen andere betekenis afleiden dan „situatie ") . Uit hetzelfde
nummer van De Spectator, blz. 1 : „ A. Jeanson, oud-voorzitter van de
C.F.D.T., besluit dat deze maatschappij structureel niet in staat is om
de opties te doen die zich nochtans van uit een nationale en internationale solidariteit opdringen." (Verbonden met het neutrale werk
„doen" wordt het wazige woord optie helemaal ondoorzichtig ! )-word
Boven een uitvoerig artikel in de Spectator van 2 en 3/1 1 /71 lezen
we in grote letters : „Het ballet van de twintigste eeuw weer in de
dans" en daaronder in de vierde kolom een bescheidener ondertitel :
„Suzanne Farrel : rustige optie." Niemand onder mijn collega's van de
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde kon er direct een hete
aan vastknopen. Ze wensten eerst het artikel te lezen : misschien-kenis
zouden ze nadien de bedoeling begrijpen !
Als optie in het studentenjargon wordt gebruikt, is het soms ook
moeilijk er nog een touw aan vast te knopen. In nr. 7 van Germaantje,
jg. 1969-70, schrijft de aftredende voorzitter van Germania op blz. 1
over „ernstige meningsverschillen tussen beheerders in verband met
opties" en op blz. 2 : een beleid, dat zowel qua optie (opzet ?) als
qua uitvoering mijn goedkeuring niet kan wegdragen." De nieuwe
voorzitter van Germania wil niet onderdoen voor zijn voorganger en in
een circulaire van de Vereniging v.d. studenten in de Lett. en Wijsb.
(maart 1970) doet hij den volke kond dat hij de leden van het akademisch, wetenschappelijk, administratief en technisch personeel, in
funktie van de opties die in de statuten worden bevestigd, uitnodigt de
Vereniging als ontmoetingscentrum te beamen. Ik weiger me uit te sloven om uit te vissen welke opties in statuten worden bevestigd en vind
het gemakkelijker de Vereniging buiten alle funkties om zonder meer
te beamen !!!
Mogen wij de Leuvense studenten van onduidelijkheid beschuldigen,
als het gehannes met optie hun door de academische overheid wordt
voorgedaan ? Uit een administratief stuk dat uitgaat van deze overheid
licht ik de volgende passus : „Op basis van verschillende rapporten in
verband met de herstructurering werden enkele opties voorgesteld door
de Rektor : 1. het is noodzakelijk aangepaste structuren uit te bouwen
„
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binnen de faculteiten... 2. Wat de groepsorganen betreft, is men nog
niet tot een conclusie gekomen. 3. In verband met de U.R. werd aanvaard dat één vertegenwoordiger per faculteit gekozen wordt." Het is
niet moeilijk te zien dat sub 1 een raadgeving, een wens, eventueel een
voorstel wordt bedoeld, in 2 is er spraak van een vaststelling, in 3 van
een beslissing. De drie diverse betekenissen worden samengebracht onder één noemer : opties, die nota bene door de rector worden voorgesteld ! !

Dit voorbeeld is geen alleenstaand geval. Het gebeurt herhaaldelijk
dat het woord optie in dezelfde tekst optreedt met verschillende betekenissen, wat natuurlijk geenszins de duidelijkheid bevordert. De
schrijver vertikt het zijn bedoelingen op heldere wijze mee te delen en
laat het aan de lezer over te raden wat hij precies bedoelt. Ter illustratie
citeren we een beetje uitvoerig uit een artikel „De herstructurering van
het secundair onderwijs ", verschenen in Doceo (maandblad v.d. leraren
vrij M.O.) XX, nrs. 158/59 (dec. 69 - Jan. 70), blz. 5-9 : „De concrete
uitwerking van dit kadervoorstel (duur der studies, getuigschriften,
opties enz.) wordt aan de Koning overgelaten." Blijkbaar gaat het hier
over keuzemogelijkheden. „De Centrale wil deelnemen aan commissie
waar, op een hoog vlak, opties kunnen worden geno--vergadin
Waarschijnlijk
men."
is hier de bedoeling : beslissingen nemen ; er
gebeurt meer dan voorstellen indienen. „Het heeft geen zin dat inzake
grote opties de onderwijswetten reeds van elkaar zouden verschillen.
Het heeft geen zin dat het ene onderwijsnet alle experimenteermogelijkheden krijgt en het andere niet !" Hier zijn opnieuw keuzemogelijkheden bedoeld. Dat blijkt uit de tweede zin. „Het verleden toonde ons
aan dat grote verschillen (tussen de onderwijsnetten : „vrij" tegenover
„officieel") niet ontstonden door levensbeschouwelijke opties, maar
door discriminaties." Zie hierboven een voorbeeld waarin opties =
overtuiging, gezindheid. „Enkele fundamentele objecties en beden
willen wij de lezer niet onthouden : a) De hervorming moet op-kinge
wetenschappelijke wijze gebeuren. b) Ze moet een nationale oplossing
krijgen. c) Er moet een innerlijke vernieuwing komen. d) ... met
voorzichtigheid... een vooruitziende planning.... Dat zijn een viertal
principiële opties. De rest is bedenking, hypothese." Wat is hier precies bedoeld ? Een viertal voorafgaande, principiële voorwaarden ?
Een viertal in acht te nemen principes ? Met de bijgedachte ,,die ik zou
willen zien toepassen" ? De betekenis van opties moet hier een tegen
kunnen suggereren met „bedenking, hypothese". Het is ons niet-steling
helemaal duidelijk!
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De Nieuwe Gids van 23/12/69 publiceerde op blz. 1 een artikel
over „De grote opties voor het derde vijfjarenplan". Daarin vinden
we „... een schets van de fundamentele opties die voor de voorbereiding van het 3e plan noodzakelijk zijn : de 1 e optie is een keuze tussen
twee groeivoeten van het bruto nationaal produkt ; de 2e optie is het
verkiezen van een hardere gedragslijn inzake tewerkstelling ; de 3e
optie streeft het behoud na van het herstel van de produktieve investeringen ; de 4e optie houdt rekening met de verdeling tussen het privéverbruik en de sociale collectieve doeleinden." Na lezing van het artikel
stel ik vast dat er spraak is van „de belangrijkste maatregelen te nemen
in verband met het economisch beleid in 1971-75, (of) over de principes die de grondslag moeten vormen van het vijfjarenplan, (of)
over de belangrijkste richtlijnen voor het vijfjarenplan. In de 1 e plaats
moet gekozen worden tussen... ; in de 2e plaats zal een hardere gedragslijn noodzakelijk blijken ; de 3e en 4e opties zijn aanbevelingen
of voorstellen.
Het laatst besproken artikel is blijkbaar vertaald uit het Frans door
een ondeskundige. Een afdoend bewijs lijkt me het zinnetje „het ver
fruit voor uitvoer", dat in het zinsverband volkomen gek-delnva
klinkt, maar wel een Frans prototype laat vermoeden „le partage du
fruit de l'exportation" (de opbrengst, de vrucht van de uitvoer) . Er is
nog een tweede bewijs. In het hoofdartikel van dezelfde krant van de
volgende dag (24/2/70) wordt hetzelfde thema behandeld. Daar heet
het : „De regering zal stelling moeten nemen in verband met de grote
kwalitatieve en kwantitatieve keuzen in het raam van het plan 1971-75."
Hier is keuzen duidelijk een klakkeloze vertaling van options. De ver
heeft weinig zin. Er moest iets staan als „vooruitzichten, voor -taling
-steln,
noodzakelijke maatregelen".
En dat brengt me tot de vraag : Is al dat geknoei met optie(s) niet
eenvoudig te wijten aan Franse invloed ? Vertoont Fr. option niet dezelfde betekenisverzwakking, resp. -uitbreiding ? Is dat wel het geval,
dan zouden we tenslotte niets anders doen dan de Fransen napraten en
naschrijven, wat zo vaak gebeurt ! Ik ben geneigd op deze vraag bevestigend te antwoorden, al heb ik de kwestie niet grondig onderzocht.
Een paar toevallige aantekeningen wijzen in elk geval in die richting.
Eerst een voorbeeld waarin option als rechtsterm zijn gewone, klas
betekenis heeft : J 'avais signé une option, qui était un véritable-siek
engagement de vente, dopt la seule condition était qu'il acceptat le
chif f re que je lui fixerais." (P. Vialar, Les invités de la chasse, Paris
,
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1969, p. 112) .

Nu een reeks voorbeelden waarin option betekenisuitbreidingen
krijgt die we in het Nederlands ook hebben aangetroffen. In La Libre
Belgique van 8/1/70, blz. 1, a, lezen we : ,,C'est donc lundi prochain
que pourraient être annoncées les grandes options en matière de politique portuaire." „La Belgique a besoin d'un super-port dans un ave
sur cette option que le gouvernement doit-nirpoche.C'stdbn
jours." En in Le Patriote Illustré
tout
prochains
se prononcer dans les
van 22/11/70, p. 2 : „Nous l'avouons, nous n'avons pas toujours été
d'accord avec vos décisions, vos options." Dit is wel niet te lezen als
een tautologische uitdrukking en options is dus iets als : projets, propositions, f asons d'agir, tendances, préf érences, choix en cas d' alternative.
Uit Vie et Langage (Paris, no 216, mars 1970, p. 137) : „L'équipe
nordiste a pril une option pour le titre national". Uit M. Van Overbeke, Modèles de l' interf érence linguistique (1970, p. 154) : „Pour
ce qui est de l'o ption fondamentale de Ia grammaire TG nous sommes
f ixés."
Uit het tijdschriftje van de U.C.L., Informations universitaires, 1970,
1, licht ik de volgende passages : „Certains étudiants ne peuvent pas
participer aux réunions de groupe. C'est pourquoi une option a été prévue, consistant a remplacer le travail de groupe par un „paper" individuel ou collectif." (p. 17) (= alternative) . „Nos universités se
dispersent en une multitude de domaines, faute de prendre des options
nettes quant a leurs objectif s." (p. 37) (= décisions ?) .
„Europa één" van 3/10/70, blz. 4, citeert de woorden van de heer
Spaak tijdens een discussie over federalisme : „De regering moet de
opdracht (van de commissie) duidelijk beperken en zelf de politieke
optie en haar verantwoordelijkheid nemen." Daar de heer Spaak geen
Nederlands spreekt, is deze tekst vertaald en zei hij in werkelijkheid
iets als : „... prendre lui-même l' o ption politique (= décision) et sa
responsabilité."
Ik laat het aan anderen over te onderzoeken of en in hoever de semantische proliferatie 8 ) om ook maar eens een geleerd woord te
gebruiken ! van optie zich ook in Noord-Nederland voordoet. Is dat
niet het geval, dan mogen onze taalzuiveraars mij dankbaar zijn, omdat
ik hun zo'n wildrijk jachtterrein heb aangewezen.
(

(

8)

(

Nog) niet in Van Dale

opgenomen.
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NASCHRIFT. Het kan nuttig zijn hier een lijstje te laten volgen van de
verschillende betekenissen die optie heeft of kan hebben in de bijeengelezen teksten : Vrije) keus, voorkeur, keuzerecht, keuzemogelijkheid,
(

deling, mogelijkheid, kanshebberschap, beslissing,
keuzevak, keuzeafdeling,
wens, gewenst toevoegsel, voorstel, richtlijnen, doeleinde, doelstelling,
bedoeling, opzet (?), vereiste, voorwaarde, maatregel, opvatting, principe, mening, veronderstelling, gezindheid, houding, tendens, standpunt, gezichtspunt, probleem, kwestie.

OVER HET MNL. DIMINUTIEFSUFFIX

-SKEN

door
A. VAN LOEY
Lid van de Academie

Het suffix voor de vorming van diminutieven : ndl. -je (en alternanten
-tje, -pje), ouder (en nog zeer gebruikelijk) zuidndl. -ke (met alternant
-ske), is sedert 1921 het voorwerp geweest van ijverige onderzoekingen
en verrijkende controversen, waaraan voornamelijk de namen van W.
de Vries en G.G. Kloeke verbonden zijn. De vrij lange literatuu"r daarover vindt men in de Aantekeningen bij de opeenvolgende drukken van
M. Schönfelds Historische Grammatica van het Nederlands (sedert de
tweede druk, a° 1924) ( 1 ) ; van de oorsprong van de alternant -ske
(t.w. na gutturaal : boekske) is nog steeds geen definitieve verklaring
gegeven.
1. De eerste verklaring schijnt W. de Vries (Iets over Woordvorming,
1921, blz. 107 v.v.) „voorgesteld" te hebben : het uitgangspunt zoekt
hij in „verkeerde afdeling" van woorden met uitgang -s : type vosken
«vossekijn), met uitbreiding tot woorden die op een velair uitgaan,
type broekske. Daarnaast nam hij „als mogelijk aan, niet als waarschijnlijk : -s-suffix + - kijn" (Tijdschr. NTL 43, a° 1924, 110) . Van beiderlei
verklaring scheen W. de Vries niet overtuigd, maar „dat zulke vormen
(sc. op -sken) de gebruikelijke werden na gutt. scheen [hem] verklaarbaar uit hun doelmatigheid" (Ts. 43, a° 1924, 110) (*boek-ki^n),
*boek -ken, boeken immers was onduidelijk.
2. Dat W. de Vries van zijn verklaring van 1921 en zijn hypothese
van 1924E niet zo overtuigd was, blijkt uit zijn nieuwe poging in
1928 om het ontstaan van het suffix -sken op te helderen. Immers
de abstrahering van -sken uit vosken en dgl., en de stapelvorm -s-suffix
+ -kijn loslatende, denkt hij nu aan een fonetische ontwikkeling
( 1 ) Zie ook, met samenvattingen, tot a° 1936 : W. Pee, Dial ectgeogra phie
der Nederlandsche Diminutiva. Gent, s.d. [1936] , Kon. VI. Acad. voor Taal- en

Letterk., reeks VI, n° 58 ; blz. 19-51.
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-ktk- > -ksk- (Ts. 47, a° 1928, 136, 144. Zijn nieuwe poging is nl.
deze : uit een formatie hondekijn > hontken (met woordauslaut op
dentaal : hond) en maneken > maantken (met epenthetische t na n)
(blz. 127) abstraheert hij een suffix -tkijn, dat hij na een stam op -k
(doek) wil zien : bijv. doektkijn (blz. 136), waarin ktk ksk werd:
doekskijn, en daaruit ontstond hier en daar het type doeksijn.
3. W. de Vries heeft het daarbij gelaten. Tegen zijn verklaringen kan
men bezwaren laten gelden.
a) is in boeksken -sken duidelijk een suffix na een auslaut-k, en
hoort -sken aldus fonetisch tot de tweede syllabe : in volken daarentegen kan men toch niet -sken als suffix abstraheren, „verkeerd" af leiden, omdat dan een woord vo overblijft;
b) tegen de stapelvorm s -kijn (-s-suffix+kijn-suffix) zou geen bezwaar rijzen als men maar het bestaan van een s-suffix kon aanwijzen
(vgl. het stapelsuffix -el-In, -el-kijn, -1 -ijn, en -kijn zelf) ;
c) dat -ktk- -ksk- werd, is wel heel bevreemdend. Toegegeven dat
bijv. boek -kijn niet kon blijven, vooral niet in de vorm boekken omdat
het, met reductie van de geminaat, alras boeken werd en al te zeer op
de meervoudsvorm boeken ging lijken : maar dan rijst de vraag waarom in dergelijke gevallen het duidelijke type broukelkin, stickelkïn,
crukelkin niet werd bewaard ?
Al kan men de medeklinkergroep -tk- (in het Hollands in de 14de
eeuw ontwikkeld tot -tg-, later -tj-) bij stammen op dentaal, b.v. straetkin, ten kistken wel lezen 2 ), toch stuit men na d vooral op het suffix
-eken : Anderlecht ca. 1300 beemdeken, veldeken (AEB 76.11) ; een
vorm trouwens met epenthetische t, type haantken, keteltkin heb ik
nooit aangetroffen, evenmin stucktkin, broektkin.
(

4. Buiten het hypothetische -thin in niet eens geattesteerde vormen
komt als bezwaar nog de bedenking, dat, indien het type op -sijn, t.w.
doeksijn, uit doekskijn is ontstaan door uitstoting van k in de groep
-ksk-, dit nieuw suffix -sijn in feite jonger is dan -skijn, en daarenboven
minder frequent moet zijn dan -skijn : dit is een kwestie van relatieve
chronologie. Welnu, juist het omgekeerde doet zich voor : zoals bene
zal blijken, komt het suffix -.gijn in de 13de eeuw-den§21,3og

(z) Ieper II 809.1, a° 1326 ; II 593.18.- Voor de afkortingen, hier en elders:
zie mijn Middelnederl. Spraakkunst.
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en zelfs vroeger betrekkelijk vaak voor, terwijl men de vindplaatsen
met -skijn nog met een lantarentje moet zoeken. In de 14de eeuw slaat
de verhouding om : -sijn is op de terugtocht, de vormen op -skijn nemen in aantal toe.
We mogen dus de verklaringen van W. de Vries opgeven.
5. Korte tijd na W. de Vries, t.w. in 1933, kwam Wilhelm Welter (-')
met een andere stelling voor de dag : na palatale wortelauslaut (t.w.
d, t,1, n) is de k- van het diminutief suffix s geworden. Die s vindt men
in onze tijd terug als 3 : b.v. noot3e (ik vereenvoudig het vocalisme)
bij noot, plantje (plant), broodf e, straat3e, hond3e (§ 184, blz. 129 v.) .
Die attestaties komen voor in de „nederf rankische" dialecten in het
noordoosten van de provincie Luik. De primaire s vindt Welter terug in
het woord gutse „Gutes, Leckeres" (§ 228, blz. 167), en voorts bepaal
na gutturale wortelauslaut, dus in woorden op -k, -g en -ng, tot-delijk
welke woorden de s is „uitgebreid" : stokske, wegslee, dingske (§ 185,
blz. 130) .
6. Welter beschouwt de palatalisering van k tot s als een autochtoon
verschijnsel, niet toe te schrijven aan „hollandse" expansie. Op grond
van zijn dialectgeografische overwegingen heeft hij gelijk. Men kan
zich op dit punt met hem verenigen wanneer men oude Limburgse attestaties leest, ouder dan het gelijkaardige Hollandse palatalisatieverschijnsel (Ade eeuw), zeker ouder dan welke Hollandse expansie ook.
Maar het merkwaardige is dat k, in die oude attestaties, wel j wordt
(evenals in Holland), niet s. Welter moet de opstellen van W. de Vries
gekend hebben, al noemt hij ze niet in zijn bibliografie.
7. Limburgse attestaties met -gin vindt men in „Het oudste goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344)" 4 ) : a° 1306 ant eetgin (blz.
130, 172 v° ; bij pad) ; met -gen en -jen in „Zuidlimburgsche Plaatsnamen" 5 ) : a° 1385 int Crompveltjen (n° 71. 27) en veelvuldiger
sinds het einde van de 16de eeuw : 1582 -bamptgen (69.8), 1604
(

(

(3) Wilhelm Welter, Die nied er f ránkischen Ivfundarten im Nord ossen der
Provinz Liittich. Den Haag, 1933 (Noord- en Zuid -nederlandsche Dialectbibliotheek, IV) .
(4) Uitg. door J. Buntinx en M. Gysseling. Tongeren, 1965 (Werken ...
Kon. Comm. Top. Dial., n° 11) .
5 ) Uitg. door E. Ulrix en J. Paquay (Leuven, 1932 ; Toponymica IV).
(
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-Eeltgen (5. 24 ; 6. 17), 1604 -bemptgen (9. 57), 1604 - strafgen (27.9),
1604 - eeltgen, -peetgen (36.18, 32), 1607 -feltjen (46.1, 17), 1698
-veltjen (10.1, 25). Nergens dus (na dentaal, nota bene !) enig spoor,
vanaf 1306, van het door Welter onderstelde primaire stadium s. Zou
dat s-stadium nog ouder zijn dan de eerste attestatie : a° 1306 eetgin ?
De steeds voorkomende vorm met -n, t.w. -tegen, als oudste -tgin, wijst
wel op een etymon -kin. Wat echter -g- verbeeldt is niet duidelijk : [j]
(vgl. a. 1385 veltjen), of reeds [s] (de huidige realisatie) 6 ) ? De
oudste vorm -kin, -ken komt in de Oudebiezense documenten gewoon
(

voor : het mag dan bevreemdend heten, dat een reeds ontstane „palatalisatie" suit k na dentaal geen uitdrukking zou hebben gevonden in het
voor het grijpen liggende teken s (b.v. eeltsen) .
8. Bij deze constatering : geen attestatie (velt-, pet-) sen als teken van
de uit k(in) ontwikkelde s komt als bedenking tegen het (hypothetische) bestaan van -s- nog de overweging, dat het ('uitgebreide) suffix
-sken na gutturaal „jonger" moet zijn dan het voorkomen van -sen na
dentaal. Welnu, de Oudenbiezense teksten vertonen:
1) a° 1325 cent Ouerbrucsgin (bi Berge, blz. 93, fol. 66 r°, hand L) ,
2) a° 1311 ouer dbrücksken (te Husselt, blz. 107, fol. 167 r°, hand
W),
3) a° 1327 ouer dBrícsken (zelfde ligging als n° 2, blz. 122, fol.
61 r°, hand W) ,
4) a° 1314 boven brucsken (te Niel ?, blz. 122, fol. 174E r°, hand Q).
Dus : broeksken in vier vindplaatsen van drie verschillende schrijvers
in vrijwel dezelfde tijd : begin 14de eeuw. Het -sken- suffix kan hier
dan niet uitbreiding zijn van een niet geattesteerd -sin uit -kin na dentaal, maar moet wel een andere oorsprong hebben.
Onze Limburgse bevindingen wijzen, naar het me wil voorkomen,
wel op een palataliseren van k na dentaal, iets als [j] of [s"'], reeds begin 14de eeuw, wat wel sterk lijkt op het gelijktijdige en gelijkaardige
verschijnsel in Holland (in de Grafelijkheidsrekeningen), maar van een
ontwikkeling van -kin tot -sin is in beide gewesten geen spoor te bekennen. Zou men misschien iets van die ontwikkeling te zien krijgen
in het Westvlaams, waar „ingueoonse assibilatie" te verwachten is ?

6 ) Zouden we ook [91 hebben in : W eul f gins dogtere (Oudenbiezen blz.
34, fol. 130 r°, hand L), a° 1923 en clene houegen bi grotlo (blz. 100, f. 153
(

vo,

hand D), idem blz. 103, f. 164 r° ?
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9. Een betere bron dan de traditionele schrijftaal hebben we aan
plaatsnamen. M. Gysseling, in zijn „Toponymie van Oudenburg" 7
verschaft ons sub n° 325, blz . 152, een kostbare waarneming : „Chronologisch gerangschikt zijn de voorbeelden van het gepalataliseerde
„suffix in Oudenburgse teksten als volgt : een vatgen wyns, 1570;
„grontrentgens, 1677 ; vlietie, 1718 ; jortie id. ('= fort -je) ; stratje,
„begin 18de eeuw ; huijseken ofte cottie, ... kotsie, 1744 ; straetsie,
„1752 ; straetie, 1771 ; steentje, 1772 ; ... soontien, 1783 ... De pala„talisatie van -tkin, -tken, d.i. het diminutief suffix na t en n (waar im„mers een epenthetische t was ontstaan : -ntkin) schijnt dus wel te
„Oudenburg gebeurd te zijn in de 16e-17e eeuw. Pas veel later is, door
„de analogiewerking, -ken (-ke komt nooit voor) in andere posities door
[tfo] vervangen . Mitse, a° 1780, roepnaam van een meisje dat Marie
„heet (in een getuigenverhoor) en die dus op 1Vlieken zal teruggaan,
„is hiervan wellicht een eerste voorbeeld".
Palatalisering van -kin te Oudenburg in West- Vlaanderen in de 16e17e eeuw : vrij later dan in Limburg ; ontwikkeling tot een sibilant
([ƒ], [s]) eerst in de 18e eeuw (ook in het noordoosten van de provincie Luik, maar nog niet gedateerd) .
(

)

10. Nog ander materiaal dan dat van Oudenburg staaft deze constatering :
W.-V1.: (J. Pollet en J. Helsen, Toponymie van Varsenare, Brussel,
1933, N.G.F., Monogr. II) : no 240, a° 1540 caproenken, a° 1627
't caproentje(n) ;
(de Flou, Top. Woordenboek van Westelijk -Vl.) : a° 1576 te Paschendale : thaentgen (V 212), a° 1647 te Ruiselede : thaentjen (V
214) , a° 1680 te Kortemark : het haentien (V 214) , aangehaald bij J.
Jacobs, Het Wfestvlaamsch van de oudste tijden tot heden (Groningen,
1927), blz. 289 ; O.-Vl.: (Bouckzone Denise, Top. van Nukerke, 1967: lic.-verhandeling Vrije Universiteit Brussel) :
no 650, a° 1573 tputkin, 1705 het puttien,
no 663, a° 1539 treynkinsvelt, á° 1573 opt reyntensvelt, a° 1739
reyntjensvelt, (maar no 208, a° 1551 ant gheenstkin „brem ", no 210, á°

7 ) Tongeren, 1950 (Werken uitg. door de Kon. Commissie voor Toponymie
en Dialectologie, Vlaamse afd., 5) .
(
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1539 tscildkin, straetken ; n 223, a. 1556 tgootkin ; n° 398, a. 1539 op
tcleen mootken) .
Brab. : ( Toponymie van Opwijk, door Jan Lindemans, Brussel, 1930 ;
N.G.F., Monogr. I) ; n° 241, a° 1775 een cl e yn straetien ; (Studie
over de Nederl. Plaatsnamen in ... Elsene en Ukkel, door A. van Loey ;
Leuven, 1931 ; Kon. V1. Ac. T.- en Letterk., Reeks VI, n° 53) : Elsene
n° 273, a° 1765 : het gansestraetie ; n° 229, a° 1708 het Bruijtstraetie ;
(Top. van Herne, door Richard Billief ; Gent, 195 5 ; Kon. Vl. Ac.
T.-L. Reeks VI, n° 75) : n° 163, a° 1570 teelken, a° 1605 opt d'elten;
n° 545, a° 1632 het croontje, a° 1637 tcroontten, n° 951, a° 1516 ten
stienkine, a° 1602 in de stientiensmeersch.
Ik meen, dat dit materiaal mag volstaan om het bewijs te leveren,
dat -tk- (zij t hierin stamauslaut -t, of epenthetische -t-) zich ten vroegste in de 16de eeuw tot -tj- ontwikkelt, en niet tot -i's- (dit vrij laat in
W .-Vl.).
0

11. Om nu (in het kader van de theorie-Welter : uitbreiding tot stammen met velare auslaut van een -s als palatalisatie van k na dentale
auslaut) tot ons uitgangspunt terug te keren : alleen palatalisatie van
tk in t) valt waar te nemen, het vroegst in Limburg (14de e., en in
Holland) , eerst later in Vlaanderen en Brabant (16de e.) ; van -s- :
geen spoor. Limburgs -sken (in broeksken), reeds begin 14de eeuw,
moet dus, zoals we gezien hebben, een andere oorsprong hebben dan
uit tk.
12. Hoe zit het met -sken in Vlaanderen : hoe oud is het ?
Niemand heeft zich ooit de vraag gesteld : - sken in een ons zo vertrouwd suffix, -kijn is in het mnl. zo gewoon, dat men aan de chronologie niet gedacht heeft.
Het Mn!. Woordenboek verwijst, s.v. -kijn alleen naar Huydecopers
Proeve en het Glossarium op de Rijmbijbel ; Van Helten in zijn Middelnederl. Spraakkunst, blz. 210, registreert, in de paragraaf gewijd aan
de inlassing van een consonant tussen twee medeklinkers, enkele voorbeelden met -skijn uit literaire bronnen. Datering en localisering is, aan
de hand van literaire bronnen (vrijwel steeds in afschriften bewaard)
niet met nauwkeurigheid te bereiken. Daarom heb ik kanselarijbronnen
geraadpleegd ; resultaat : vindplaatsen zijn schaars.
Vruchteloos waren mijn nasporingen naar -skijn in oorkonden en
schepenbrieven uit de 13de e., bijv. West- en Oostvlaamse schepenbrie
(ruim 100 in afschrift in mijn bezit) ; in de Rekeningen-vento1280
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van de stad Ieper (van 1267 tot 1329) (S), ongeveer 1600 bladzijden
lang (ook met Lat. en Frans materiaal aan Vlaamse persoonsnamen) ;
in het Memoriaal van Simon de Rikelike van ca. 1330 (g) ; in tal van
Brabantse oorkonden (eveneens afgeschreven originelen in mijn bezit) ;
in het oudste deel in „Noordhollandse charters" van H. Vangassen
(10)

In ouder materiaal, t.w. in de „Gentse Naamkunde van ca. 1000 tot
1253" ('11) hebben we wel vermelding van o.m. -kin (blz. 185, 570,
575, 590), maar nog geen vindplaats van -skin. „De rekeningen van de
stad Brugge (1280-1314)" (12 ), alle in het Latijn, maar met een massa
Westvlaamse persoonsnamen, bevatten (tot blz. 600) geen naam op
-skin (dubieus is Cocsino 33.15 naast W/illelmo Coco juniori 195.18) .
13. Omstreeks a° 1300 is het gebruik van het suffix -skijn nog vrij
zeldzaam.
Uit 1311 dagtekent in Limburg broeksken (Ouderbiezen, zie boven 8) . De spelling -sken met e aldaar kan misschien reeds wijzen op
verdoffing, maar kan ook een Limburgse eigenaardigheid zijn met e
voor ('korte !) i. Tot ongeveer dezelfde tijd hoort het „Nederduitsch
Glossarium van Bern", bewerkt door F. Buitenrust Hettema ( 1.3 ) : daar
hebben we blz. 11 bucsken libellus, blz. 90 uolcsken plebecula.
In Brabant is mijn oudste vindplaats van 7 dec. 1298, in een „Rekening van het Gasthuis van Assche" (14 ) : ( doe vant hi) en kelueken
ende iij vercskenne (daarnaast, na gutturaal : en stuckelken, en overi(8) G. Des Marez et E. De Sagher, Comptes de la Ville d'Ypres de 1267 a
1329. Brussel, 1913 (afgekort : leper).
(9) Jos. de Smet, Het Memoriaal van Simon de Rikelike, vrijlaat te St. Pieters
-dijk ; 1323-1336. Brussel, 1936.
-opden
a° 1964 (Bouwstoffen en Studiën voor de gesch. en de lexicografie van
het Nederlands, VIII) .
(11) door C. Tavernier-Vereecken, 1968 (Bouwst. en Studiën ..., XI) .
(.1'2) Eerste deel, eerste stuk, uitg. door C. Wyf f els, met de medewerking van
J. de Smet. Brussel, 1965 (Kon. Commissie voor Geschiedenis, in-quarto, 62 ;
blzz. 1046) .
(13) Groningen, 1889. In de Bouwstoffen (Mnl. W.) no 63 : ,, geschreven in de allereerste jaren van de 14de eeuw. Limburgs" . Ook voor het Limburgse karakter van het Gloss. Bern. spreekt Erik Rooth zich met stelligheid uit
in „Niederdeutsche Mitteilungen" (Lund), jrg. 16/18, 1960/62, blz. 12.
(14) Eigen Schoon en de Brabander, XIV, n° 8 (Nieuwe R. VI) , 1931, blz.
227 (door mij gecoll. Arch. eccl. Brab. no 19851, Rijksarch. Brussel, heruitg.
Mnl. Leerboek, blz. 217 v.) .
('10)
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gens : Bredekiekene, X stucken verkene, Edelkenne, Gillikine, Heinekenne, xij verkene, xv st. linenslakens, vormen die ik hier aanhaal omdat ze, dunkt me, laten zien dat -in- reeds verdoft was tot -a n-) .

14. Latere vindplaatsen zijn nog schaars : Anderlecht, a. 1326: ten
eycsken (Arch. eccl. Brab., no 144, f. 7 r°) ; Ieper, a. 1325 : Rycskine
(datief persoonsn., Ieper II 598.8) ;
Oudenburg (M. Gysseling,
o.c., n° 35) a. 1354 belexkin (= bolksken „omsloten plaats ") ; n'° 200 :
a. 1430 thaec stixkin ; Beernem, a. 1387 ten eexkine (de Flou, Top.
W/db. III 884 ; chart. Arch. Magd. Brug.) ;
Varsenare (Dollet en
Helsen, o.c., no 509) : a. 1411 ende heet pycxkens wael (was a. 1344:
ende heet piicsiins wael) ; uit de „Gentse Stads- en Baljuwsrekeningen (1351- 1364)" (1-5 ) is slechts een geval met -skin aan te halen:
597.21 an de bruxkine (meervoud ; 197.21, 604.26), eengin brugskins
(368.17, naast 14 an eene brucge) .
15. Merkwaardig zijn de aantekeningen van M. Hoebeke voor Oudenaarde ( 16 ) . In zijn beschrijving van de spelvormen van het suffix
-kijn, -elkijn enz. (-kin, -kiln, -kijn ; 15de e. ook -kyn, -ken) haalt hij
aan : 1363 buelxkin / buelxkine ; voorts a. 1419 brugkin, 1448 dbruggheskin. D.w.z. : het suffix heeft in W.-Vl. en in 0.-Vl. nog voor een
lange tijd de vocaal i, misschien al i, terwijl in Brabant (en Limburg ?)
de verdoffing a eind 13 de eeuw al voorkomt.
16. Over de levenskracht en de gebruiksfrequentie van het suffix -skijn,
-sken in de lode eeuw kunnen we uit dit kanselarijmateriaal nog niet
veel afleiden : er zou een statistisch onderzoek van lange adem ('werk
voor een computer ?) in een grote massa kanselarijmateriaal en mede in
literaire handschriften moeten gedaan worden. Daar zou men, synchronisch bezien, ook nog de concurrent van -skijn, t.w. -elkljn, en nog
-In, -lijn bij moeten betrekken, om de onderlinge verhoudingen op te
sporen.
ix -skijn
17. Mijn opstel heeft eig. tot doel de oorsprong van het suffix
uitg. door Alfons Van Werveke, met een inleiding door Hans Van
Werveke. Brussel, 1970 ; 682 blz. (Kon. Comm. voor Geschiedenis, in-4°) .
( 1$) M. Hoebeke, De Middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde, 13de
eeuw ± 1500. Gent, 1968 (Kon. VI. Acad. voor Taal- en Letterk., Leonard
Willemsfonds, no 31) ; blz. 495. Aldaar ± 1340 broukelkiin.
(15)
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op te helderen. Boven 2 is reeds de oudere poging vermeld : ,,verschuiving" van -ktk- tot -ksk- (W. de Vries) ; daarna een tweede poging:
de palatalisering van k tot s na dentaal (Wilhelm Welter) . Beide pogingen zijn, althans op het stuk van de chronologie als onbevredigend
te beschouwen : -skijn zou in de tijd moeten komen na -ktkijn of -tk1n,
maar als -skijn (reeds sporadisch om 1300) integendeel blijkbaar ouder
is, moet men de oorsprong van -s in een nog ouder stadium zoeken, zij
het in een assibilatie van de -k- in -kijn (dus autonoom voor en door
-i) , zij het in een suffix -sijn. Dan zou wel, in de onderstelling dat een
-sin ouder is, -skijn een substitutie kunnen zijn van -sijn. „In dem viel
besprochenen -ske(n), Typ banksken, stuksken, sehen wir eire doppelte
Suf f igierung : -kin ^ ber -tje (n) nach Guttural zu -se(n), dies verdeutlicht zu -ske (n) ". In deze visie van Theodor Frings, van 1944 ( 17 ), is
van belang : niet de eerste zinsnede „-kin fiber -tje(n) nach Guttural zu
-ske(n)" (een reminiscentie uit W. de Vries ?), maar wel de tweede
zinsnede : „dies [scil. -sen] verdeutlicht zu -ske (n) ". D.w.z. : een
broecsin is „verduidelijkt" in broeksken. Deze vorm nu : broeksken is
er reeds om 1300 (Limburg) . Op het chronologische bezwaar in ver
hiermee heb ik daar net (opnieuw) gewezen ; de onderlinge ver -band
(waarnaar „verdeutlicht" toch vraagt) van -se(n) (of : sin)-houding
tot -în en -elkin ( 18 ) dient nog vastgesteld te worden. Vandaar het zo
even aangeduide statistische onderzoek.
Maar laten we tot onze nog niet opgeloste vraag terugkeren : de „etymologie" van -sin : vanwaar de -s ?
18. Er is gedacht aan palatalisering van -kin : aldus Mevr. C. TavernierVereecken in haar lijvige studie „Gentse Naamkunde van ca. 1000 tot
1253" ( 1968), blz. 187. Naar aanleiding van een opstel van J. Lindemans : „Het diminutief suffix „-cin" in het Nederlands" ( 19 ) , waarin
-sin opgevat was als een -s, -ts in de vorming van korte namen, waarbij
zich een -in voegde, zoals -kin = k + in, oppert Mevr. Tavernier de
bedenking : „De moeilijkheid is, dat de -s, -ts diminutieven alleen persoonsn. zijn, terwijl -sin ook bij substantieven aantreedt, hoewel in zeer
beperkte mate".
'

bau des Germanischen. Halle (Sca(17) Die Stellung der Niederlande im Aufbau
le), 1944, blz. 38.
(18) broukelkiin hierboven § 15, stuckelken a. 1298 te Anderlecht, § 13
Lammin = Lamsin a° 1330 te Brugge. Memoriaal v. Simon de Rikelike, blz. 15.
(19) Album E. Blancquaert, 1958, p. 437-440.
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Mevr. T. merkt op, dat het verschijnsel van de palatalisering van
gutturale cons. in het Vlaams en in het Brabants sporadisch maar werkelijk was ; ze haalt twee persoonsnamen aan (Avacin, Segecin),
waarin -cmn in de 13 de e. door -kin wordt vervangen, wat wijst op een
verouderen of een sociale degradatie van het suffix -sin. Met betrekking
tot het mnl. suffix schrijft ze dan verder : ,,Dat in het Mnl. -sin nog het
langst bewaard blijft na gutturaal, vindt een verklaring hierin, dat juist
na gutturale cons. -kin zo weinig tot zijn recht kon komen. In het Znl.
bestaat in dit geval ook niet -ken maar -sken, brugsken, stuksken. Dit
wil zeggen dat in oorspronkelijk stuksin, stuksen etc. -e(n) wegviel,
waarna het woord opnieuw van het gebruikelijke dim. suffix -kin voorzien werd, juist zoals in meis-je, meis-ke".
19. Bij deze uiteenzetting van Mevr. T. moeten we twee punten uit
elkaar houden : 1) de „etymologie" van -sin (t.w. : samenkoppeling
van -s en -in, danwel palatalisering van -kin) ; 2) de substitutie van
-sin, -sen door -skin, -sken.
Ik behandel dit tweede punt het eerst. Dat in stuksin, stuksen etc.
-e(n) zou „weggevallen" zijn, is zo maar een stelling, die niet bewezen
wordt. Een eerste bezwaar is dit : apocope van -n en van -e is, in Westen Oostvlaanderen althans, en zeker in de Middeleeuwen, een ongewoon verschijnsel. M. Hoebeke signaleert eerst voor de 15de eeuw in
Oudenaarde enkele vormen zonder -n (deflectie bij een subst., enkele
infinitieven na te en twee sterke verleden deelwoorden) , vormen die
H. als Brabantse invloed beschouwt en die bijgevolg niet autochtoon
zijn (blz. 523 v.) ; apocope van -e is zogoed als onbestaande (apocope
slechts in enkele voorzetsels, bijv. om voor omme, een hoge uitzondering in de 15 de e. : de beek, cnaep ; kort na 1300 eenmaal even voor
regelmatig evene „haver") (blz. 506) . Een tweede, afdoend argument, tegen het invoeren van -kin na een „stam" stuks (met wegval van
-en) levert de constatering dat de diminutiefvorm -skin (met i) in
West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen reeds in een tijd bestond toen
in -sin de i en de n nog in gebruik waren : Beernem a. 1387 ten eexkine,
Maldegem 1339 ten eecsine (de Flou, Top. Wfdb. III 883) .
20. Nu : de etymologie van -sin. Indien -sin uit -kin door ,,palatalisering" van anlautend k voor palatale vocaal is ontstaan, wat in principe
mogelijk is, dan staan we voor een ingweoons verschijnsel, waarvan
A.P. Kieft in de N. Tg. 38, a° 1945, blz. 173 v. enkele noordhollandse
voorbeelden aanhaalt (beseeuwen „bezwijmen" naast ndl. bekeeuwen
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„flauw vallen", sermen „kreunen" naast kermen) . Maar dat het ver
volgens de vier door Lindemans genoemde plaatsnamen, ook-schijnel,
in het Brabants „sporadisch maar werkelijk" was, zoals Mevr. T. blz.
187 schrijft, mag wel ten zeerste betwijfeld worden. Deze vier plaats
zijn : 1) a° 1117 Bergecen, nu Beisem (gem. arr. Leuven) , naar-name
Lindemans „bergsken" (blz. 439) ; 2) a° 1248 Berghecines nu Bierk
(Waalse gem., arr. Nijvel, op de taalgrens) „bergsken" ; 3) a° 1121
Kerkescen (gem. in het arr. Aalst), bron : P B (deze afkorting = denkelijk P. De Potter en J. Broeckaert) : a° 1257 Kercine, ca. 1350 Kereskijn, 1460 Kerksken, „kerksken" ; 4) a° 1281 Wivercen, later Vijversem
(hof te St. Kwintens-Lennik) „vijverken" (zonder bronaanduiding) .
Bevreemdend is in a° 1117 Bergecen de e (niet meer i) , ook in de
overige vindplaatsen : a° 1201 Berghecen, 1219 Berhsen : zie M. Gysseling, Top. W7d b. 1 116 (die geen etymologie opgeeft) .
Van Berghecines ( = Bierk) vermeldt Lindemans zijn bron niet ; de
plaatsnaam is bij Gysseling niet te vinden (:20 geen verificatie mogelijk.
Kerksken vermeldt Gysseling 15 59 wel uit a° 1201 als Kerkcen (met
e !) , maar niet a.1121 Kerkescen ; zonder etymologie (z1 ) . Alweer is
verificatie moeilijk : is het kerk-sin, of Kerk -2n (met palatalisering van
de slot-k van kerk) ?
Vijversem kennen Gysseling, Mansion en Carnoy niet.
Op grond van dit onzekere en onduidelijke toponymisch materiaal is
het dus gevaarlijk te besluiten, dat de palatalisering van k in Brabant
„werkelijk" was. Noch voor Brabant, noch voor Limburg zijn bewijzen
voorhanden, dat k voor 1 (of i) in s zou gepalataliseerd zijn en dat bij
een toevallig voorkomend suffix -sin, -sen uit-kin zou zijn ont--gevol
staan.
Ik zinspeelde daareven op een eventueel voorkomen van een mnl.
suffix -sijn. Welnu, dit suffix bestaat, en in een nog groter aantal
)

;

(20) J. Mansion, De voornaamste Bestanddeelen der Vi. Plaatsn. (1935) kent
s.v. berg blz. 19 een Bierk (Fra. Bierghes, arr. Brussel !), a° 1221 Bierghes;
A. Carnoy, Dict. étym. du nom des communes de Belgique... (1939) I 65
noemt hetzelfde, plus 1244 Berges ; voorts I 64 Bierges (arr. Nijvel a° 1209
Bergis, 1336 Berghe (beide = ,,berg").
(21) Mansion, a.w. s.v. kerk blz. 82 : a. 1257 Kercine, idem Carnoy a.w. I
Van de vier plaatsnamen is
306 (uit Mansion) ; etym. : „petite église".
kerk-szn misschien de enige die er als diminutief op -sin aannemelijk uitziet.
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vindplaatsen dan door J. Lindemans (hieronder § 21) en Mevr. Tavernier ( 23) reeds vermeld.
21. J. Lindemans (Album E. Blancquaert, blz. 437 v.v.) geeft een lange lijst -sin formaties, waaronder enkele zeer duidelijk zijn : 1281
Boudsin (bij Boudewijn), 1242 Lansin (bij Land- namen), 1114
Reincin (Rein -namen), 1149 Ricsinis (vgl. Ric-namen, 1132 Segecin,
1279 Wi/sin. Niet alle zijn even duidelijk, doch te oordelen naar llde
e. Vrouwecin
in waarheid a° 962, llde e. Vrowecin Brugge (lijfeigene, waarsch. vrouw) ( ), a° 980 te Gent Egecin (ancilla) ( ) bestond het suffix reeds op het einde van de lode eeuw.
(22 ) 2

23

24

22. Lindemans beschouwt het suffix -cmn (= -tsin, -sin) als het resultaat van een combinering van -so of -zo met -In (vgl. -kin, -l1n) .
Mansion, in zijn Oud-Gentsche Naamkunde (1924), vermeldt (t)
sin niet ; wel -so (blz. 93 : drie namen) en -tso (blz. 93 v. : twaalf namen) , met een uitbreiding van -tso met -un, t.w. (blz. 94, blz. 99) :
Godzelin, Wizelinus. Die twee laatste namen geven enigszins zekerheid
aan de juistheid van de etymologie van -cm, t.w. uit (t) so + 1n.
Van -tso en zijn uitbreiding (met -k -) tot -tsikan, ('met -ikln) tot
-tsiklna, (met -ii-) tot tsilina vindt men materiaal bij M. Gysseling (- ),
bijv. Liuzo (p. 12 : Sint-Omaars, Zaltbommel, Trier), Lizeco (p. 13
Sint-Truiden) , Liuzekin (p. 13 : Weerselo Ov.) , Thizekin ('p. 19, te
Harelbeke), Lizelin (p. 13, te Ezemaal, Leuven), Thizelin (p. 19, in
O.-Vl., Trier, Keulen) .
Uitbreiding tso met in vermeldt Gysseling niet : dat kan toeval zijn.
We mogen het jammer vinden, dat de schakel -tsin ontbreekt, anders
hadden we zekerheid omtrent de etymologie van -tsin, t.w. als stapel
(ts + 1n), niet als assibilatie van -kin. Frappant blijft intussen-vorm
2,5

('22) Als bron wordt M. Gysseling en F. (sic, voor A.C.F.) Koch Diplomata
(belgica ante annum millesimum centesimum scripta) (1950) aangegeven, waar
de vorm niet te vinden is !
('23)C. Tavernier-Vereecken, Gentse Naamkunde, blz. 135.
(24) Diplomata, blz. 242.
( 25) Maurits Gysseling, Proeve van een oudnederlandse Grammatica (tweede deel), in : Studia Germanica Gandensia VI (a° 1964), blz. 12 v., blz. 19.

32
het bestaan van tso ") en de combinatie met -ik, -ikin, -ilzn, wat een
reconstructie is-in weer zeer aannemelijk maakt. Het voorkomen van
ts bij stam op dentaal (leudi blz. 18 : leud-ts „secundaire stam" in
Peudo : Thizelin) en de geografische ver
Liezberti, Lisbrandus
(aan de kust, in 0.-V1., Brabant, Limburg, Overijssel, Trier,-breidng
Keulen) sluiten herkomst van -sin als assibilatie van -kin uit.
(* 2

;

23. Een tweede lange lijst van afleidingen op -sin geeft Mevr. C. Tavernier-Vereecken in haar Gentse Naamkunde (blz. 186 v.), bijv. Abicinus, Avacin, Bavacin, Lamsin (13de e.) , Reincin enz. Bij de afleiding
(volgens Lindemans) uit -s-, -ts- + In ziet ze een moeilijkheid, nl. „dat
de -s, -ts diminutieven alleen persoonsn. zijn, terwijl -sin ook bij substantieven aantreedt, hoewel in zeer beperkte mate".
M.i. moeten we ons door die (schijnbare) beperktheid van -s, -ts niet
laten hinderen : het materiaal waarover Mansion beschikte, bestond
voor het ruimste deel alleen uit persoonsnamen, zodat de kans gering
was appellativa aan te treffen: zo vermeldt hij, bij het l-suffix, slechts
hubela (heuvel) , hucal (stapel) (blz. 98) , bij k : sethl eca (mnl. sedel
= zetel), en het onzekere Loceka = Locin (blz. 98), bij -lin : een afl.
van berg (blz. 99), bij (het later zo frequente) -kin : Wlivechin (van
een WWiv- naam, ofwel eenvoudig = vrouwken) (blz. 99)
(

2 ').

24. Mevr. Tavernier vermeldt ander de appellativa (blz. 187) coninc.rijn, als bijnaam Cnapecinus, a. 1170 „get[uitge]. Dim. op -sin bij
knape „jongen, knechtje" (blz. 242). De formatie op -sin kan dus best
van eigennaam (Bavacin) over naam voor een persoon (Cnapecin, conincsijn) uitbreiding hebben gekregen. Vandaar dan verder (in haar
lijst) meisen, clocsin, havicsijn, joncsijn, hoecsijn, becsijn, belcsin (bulk
= blok) , ten eecsine (eik), molensin.
26 ) De herkomst van tso blijft intussen twijfelachtig : Mansion (p. 95)
denkt aan (i) tso als onafhankelijk suffix, aan -so (p. 93 : Flor-sa en a° 1148
Florsengem > Vloerzegem O.-Vl.), wellicht na stam op dentaal (bv. a° 966
Baldwinus cognomento Baldzo) opgevat als en uitgebreid tot -tso M. Gysseling p. 12 schrijft in een voetnoot : ,,Dit suffix ontstond uit het Romaans
ix -itius, -entius, -icius", maar zijn aangehaalde vormen zijn alle afleiding
suffix
van leudi- en beudo-, stammen op dentaal.
2 7 ) In een Keulse . naamlijst uit de jaren 80 van de elfde eeuw komen voor:
hilt : zie Rudolf Schützeichel in NamenWiuechin, IViva, Gelui f, AceWli f, Wi /hilt
forschung, Festschrift fur Adolf Bach (Heidelberg, 1965), blz. 123 : W7ivechin
kan bij een persoonsn. lViva horen.
(»

(

*
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25. Aan die lijst zijn nog de volgende appellativa die ik intussen heb
kunnen aantreffen, toe te voegen : boccen (bok, dier) , broecsin, brug
(haak), hanesijn, rincsen. We onderzoeken ze stuk-gecin,ha
voor stuk, in deze ('volledige) alfabetische volgorde : becsijn, belcsijn,
boccen, broecsin, bruggecin, eecsin, haeccen, hanesijn, havicsijn, hoecsijn, joncsijn, clocsin, cnapecin, conincsin, meisin, molensin, rincsen.

26.becsijn :

niet bij Verdam Mnl W, wel Handwdb. s.v. bec ; wel
Tijdschr. 43, 109 met verkeerde verwijzing naar Mnl W ; wel bij Van
Helten, Mnl. Spr. blz. 210, uit Nat. Bloeme 3. 2315) :
Nat. Bl. 3. 2315 sijn becskijn es cort ende recht (var. V A becsin, B
beckelkijn). Hss V : 2de helft 15de e., A : lste helft 14de e. (Bouwst.
no 923.4.6) . Beneden § 42 zullen we zien, dat ook de var. joncsine
voorkomt in dezelfde hss V en A.
(

27. belcsin : ca. 1300 te Klemskerke : ij linen dat men heet belcsin
(de Flou, Rtb. S. Jansk. f. 135),
ca. 1300 te Oostkerke Brugge : ij stic dat men heet belcsin over den
wech (de Flou 1724, ib. f. 75) ,
ca. 1300 te Snellegem : Tartenhouts belcsin (de Flou XV 703, ib. f.
160) (citaat bij Lindemans) .
Bel c = bilk < bilok „ingesloten grond" (M. Gysseling, Top. v.
Oudenburg, blz. 92 v.) .
Belcsin • niet in het Mnl W.

28. boccen : in het „Nederduitsch Glossarium van Bern", bewerkt
door F. Buitenrust Hettema (1899), blz. 9 : „capreolus", bij boc ,,caper, hyrcus".
Het is de vraag, hoe we -cc- moeten opvatten : = kk of ks ? Juist
onder boccen capreolus, staat (met ck) bocken „caprinus, hircinus"
(wat wel = mnl. bockijn bnw., Mnl. Handwdb. blz. 108 „van een
bok", in bockenroete, dus met -kk-), voorts bockende „pronus", met ck,
wat wel = mnl. bocken „bukken" (Mnl W I 1353).
Mogen we dan boccen „capreolus" opvatten als bocsen (diminutief
op -sen) ?
29. In deze (Limburgse) bron komen nog voor : haeccen ,,uncinus" (in
de Theutonista : eyn haick) onder haec „uncus" (blz. 29), coninccen
„regulus". Hier eveneens rijst de vraag of -cc- wijst op -kk- dan wel
-ks-.
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Leest men -kk-, dan staat men voor de vraag, of er in het mnl. überhaupt vindplaatsen voorkomen van diminutieven van stammen met
auslaut k direct gevolgd door het suffix -ken, b.v. boekken, doekken,
haekken enz. Ik heb er in het zuidmnl. geen enkele gezien. Bij het samenstoten van twee k-medeklinkers, vooral wanneer de daardoor ontstane geminatie in een enkelvoudige medeklinker overgaat, komt het
deminutief suf fix -ken niet meer tot zijn recht : dim. doek -ken wordt
doeken, (dim.) tak -ken wordt (meerv.) takken. Daar heeft W. de
Vries Ts 47. 1928. 136, ook Ts 43.1924. 110 n° 8 in fine, reeds op gewezen. Met doek (k) ljn, takkijn staan we misschien in een minder onduidelijke situatie, omdat daarin evengoed -ijn kan gezien worden als
-kijn ("). Een tussenklank was welkom 29 ), en die vinden we in Ieper
1325 crukelkin(en) (Ieper II 1011.31), Asse 1298 stuckelken (AEB
19851), ca. 1230 Gent : (plur.) stickelkine ('naast eenmaal stickli)
( 30 ) ; ook in ons Gloss. Bern. : dukelken (met k !) „panniculus" (ald.
blz. 16) naast ald. blz. 29 hans duc „teridrium", sackelken (blz. 60)
„sacculus" naast sac „saccus" (31 ) . Overal in dit Glossarium Bern.
krijgt -ken de spelling met k ; waar -cen voorkomt (boccen, haeccen,
coninccen) kan -ken bedoeld zijn, maar niet onmogelijk is (naar wat
we zopas hebben opgemerkt bij stammen met auslaut -k) ook -sen bedoeld. Het kan bevreemdend heten, dat de schrijver (c.q. copiïst) de
letter c gebruikt i.pl.v. s (-cen i.pl.v. -sen) maar dat doet hij ook nog
in : cletce Jappe" (blz. 38 ; Theut. klesse) (= klit, plant, een woord
van germ. oorsprong, waarin de c niet een romaanse oorsprong kan
hebben zoals in kouce „caliga" blz. 33) ; c voorts in blz. 56 quetcen
„ledere ", quetcinge Jesiopp, blz. 59 runce vel croke : „ruga", runceg
vel crokeg „rugosus" (= Mnl W VI 1598: ronse „kreuk, enz.", ook
runche, runtse) ; blz. 79 untcjen „formidare", vntcien „expavescere,
metuere, vererf" (= ontzien) .
(

(28) Het suffix -ijn evenwel was niet meer productief en werd al in de 13 de
e. vervangen door -kijn : tak -ijn is dan onduidelijk en ta-kijn evenzeer wanneer
de geminatie opgeheven is.
(29) Zie de opmerking in § 33.
(30) M. Gysseling en A. Verhuist, Het oudste goederenregister van de Sintsabdlj te Gent. Brugge, 1964, blz. 93.
Baafsabdij
(31) Vgl., na -k, formaties op -elfin (waarvan -eikin uitbreiding zal zijn) : a.
1227 Danckelin (p. 25), a. 1208 Dickelin (p. 139) bij Tavernier, Gentse
Naamk., blz. 186.
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30. [Het doet er weinig toe, dat de samensteller of de copiist (het Berner Gloss. is „een afschrift, en wel, waarschijnlijk, van een afschrift"
blz. X) geen eenvormig spelsysteem erop na houdt ; de verschillende
spellingen kunnen reeds in de kleinere woordenreeksen, die in dit Gloss.
mogelijk zijn ineengehecht, voorkomen en dus oud zijn (F. Buitenrust
Hettema, Het Nederd. Gloss. v. Bern, blz. XIX) .
In het licht van een „oudere" spelwijze -cc- = -kk- in „kleinere woordenreeksen" die in dit Gloss. Bern. zijn opgenomen, kan men misschien
de reden vinden, waarom F. Buitenrust Hettema in zijn werkje „Oude
Glossen en hun betekenis" (Gent, 1914) blz. 104, vn. 1, bij haeccen,
boccen schrijft : „is wel c c = k k". Maar c met de waarde van k voor
e komt in het Gloss. B slechts eenmaal voor : blz. 68 s t e n b i c e r e
cementarius (wel natuurlijk voor l: blz. 56 q u a c c 1 e coturnix, blz.
82 u a c c 1 e fax) . Vgl. echter wat Hettema (Oude Glossen, 104E vn.
1) aanhaalt : „in f a u n u s „volencel" ( = hinnulus, veulentje) de c =
k" ; Kluge, Stammbildungslehre § 65, vermeldt in het ags. incel als
diminutief-suffix : bijv. husincel „huisje" (en andere). Volencel dan
heel oud ? evenzo boc-cen, haec-cen (met c-c = k-k) ?
In het nederlands heel oud c i.pl.v. k voor e ? Vgl. Mansion's Oud
Naamkunde blz. 138: Bacceningahem (bron van 814-840),-Gentsch
waar Mansion vermoedt dat ce „bij vergissing voor che" staat ; M.
Gysseling evenwel (Top. W7d b. I 91) leest -cen- als -sin- : Germ. Badtsininga haim „woning van de lieden van Badtsin" (dim. bij Badt ro) .
In Bacceningahem vinden we dus niet het stringente bewijs dat ce =
ke. Vgl. Mevr. Taverniers Gentse Naamkunde, blz. 589: „Voor i en e
steeds k en in mindere mate ch", en blz. 590 : „In één geval, Lociwirde
„lokewaard", moet c zelfs voor i de waarde van k hebben gehad". Maar
blz. 450 lezen we, dat dit Lociwirde, iade e., in de bron (lode eeuw) als
Locwirde voorkomt ; de etymologische vorm moet lokewaard zijn :
loke „wat afsluit, een gracht" ; in Locwirde is de voegvocaal weggeval
in Lociwirde heeft deze verdofte voegvocaal een i-kleur. Zodat we-len:
nog geen volslagen zekerheid hebben dat de k 1 a n k k (voor e, i) met
c gespeld werd : Lociwirde naar Locwirde ?
Dus nergens in het oudndl. een ontwijfelbaar spoor van spelling ce
voor ke, zeker niet van een gewone, een gebruikelijke spelling] .
31. Zijn er bijgevolg in de spelvormen in gebruik in het Gloss. Bern.
aanwijzingen, dat met c ook s wordt bedoeld, dan zijn er gronden om
-cen op te vatten als -sen. Een bevestiging hebben we aan de vorm en
spelling blz. 58 : rincsen „sperula" (bij rinc „spera") : hier dus duide-

36
lijk deminutief suf f ix -sen. Rincsen is als lemma opgenomen in Mnl W
VI 1430 ; de juistheid van de lezing rincsen werd mij op 12 sept. 1970
bevestigd door Bibliothekar Dr. Chr. v. Steiger, Burgerbibliothek Bern.
Met rincsen hebben we dus het bewijs van het bestaan van een suffix
-sen in het Gloss. Bern. en meteen in het Limburgs. De taal van Gloss.
Bern. is Limburgs : „Die vor B ( = Bernense) , F (= St. Florianense) ,
T ( = Trevirense) liegende Version ist ohne Zweifel ein limburgischer
Text, vermutlich des 13. Jahrhunderts. Von den hier besprochenen
Handschriften bewahrt B treu das limburgische Gepráge..." (3'2)
In verband met Limburg dient er voorts nog op te worden gewezen,
dat de copiïst die einde 13de e. in de buurt van Maastricht (Bouwst.
1107, no 3) hs C van de Rijmbijbel schreef, de vorm conincsijn (cap.
XXXIX, V. 2307) (zoals in hs A) bewaard heeft als coninc sijn, als
een hem niet-onvertrouwde, niet onbekende vorm (zie beneden § 35).
Ten slotte kan nog (naast ringsen ; coninc-sijn) gewezen worden op
de naam (Jacob ende) W'iltsin van Husselt, in het Limburgse Oudenbiezen (blz. 50, blz. 287) .
32. Met boccen, haeccen, coninccen (en coninc-sijn misschien, zeker
met) ringsen en T'iltsin hebben we dus vindplaatsen van het diminutiesuffix -sen in Limburg om (ook voor ?) a° 1300. Een -s-suffix (uit
-kin na dentaal) had Wilhelm Welter voor het „niederfränkisch im
Nordosten der Provinz Luttich" geponeerd, maar boven, § 8, is gedemonstreerd dat in (Oudenbiezen) -brucsgin a° 1325, brucsken a° 1314
-s- een andere oorsprong moest hebben dan in Limburgse palatalisering
van k na dentaal. Dan is dat ook het geval met -sen in het Gloss. Bernense.
33. Naar aanleiding van het hierboven, § 29, waargenomen „welkome"
bestaan van een tussenklank tussen de twee k's : ca. 1230 stickelkine :
nog de volgende overwegingen.
„Welkom" was een tussenklank, maar niet steeds „noodzakelijk".
Er bestaat immers een gebied in Oost-Nederland (ruwweg tussen Deventer, Almelo en wat verder oostelijk), bijv. te Rentum G 176, waar
het type bokken ( = boekken, met umlaut : „boekje") thans nog voorkomt ; zo nog bekken „beekje", stukken „stukje" ; voorts bijv. Rijsen
Erik Rooth, Mittelniederländische Wortstudien, in : Niederdeutsche Mitteilungen, jahrg. 16/18, a° 1960/62, blz. 42. Onze woorden op -sen behandelt R. niet ; ze komen niet voor in Gloss. Harlemense.
(32)
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G 197 bè:nkn naast bè:nksken : „ W. Pée, Dialectgeographie der Neder
deel II, Materiaal, blz. 105. Die woorden heb -landscheDimutv",
i n e e r d e k, vaker eenvoudige k : kaartje en commentaar-bengm
bij G.G. Kloeke, Ostniederldndische Diminutiva, in : Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung, Heft LV, Jahrg. 1927, herdrukt in Verzamelde Opstellen van Prof. Dr. G.G. Kloeke (Assen,
1962), blz. 69, inz. blz. 70 v.v. Hier vinden we bevestiging van de
juistheid van de mnl. vindplaats : vor eynen reep an dat cloccken up
der stad hues, a° 1367-72, uit de Cameraars -rekeningen van Deventer
(ed. J.I. van Doorninck, III.2.88, aangehaald Mnl W III 1567) . Maar
die vindplaats is dan ook de enige, naast de minder duidelijke, a° 1414
te Utrecht : 3 clein boeckens (Kloeke, a.w. blz. 95), dat misschien
boek -in kan zijn. Deventer F 133 heeft bij Kloeke (blz. 76) van vlag
een dimin. vleyakkn, bij Pée II (blz. 83) vléggaskan.

34. Na velare f r i c a t i e v e n evenwel, in laat-middeleeuwse documenten, komt -kijn, -ken ('zonder -s-) wel voor : a° 1511 1Vlestwechken
(Ulrix en Paquay, Zuidlimb. Plaatsn. 86.75) ; a° 1540 wechken te
Hazerswoude (Mnl W IX. 1845) ; eerste helft 15 de e. : oechkijns (Van
Vrouwen ende Minne XI 137) ; a° 1419 brugkin (Hoebeke, Oudenaarde, blz. 495) .

35. Vergelijkt men nu het type boek -ken, tak -ken met het type oogkijn,
weg-ken, dan wordt het probleem eenvoudig : na fricatief ch (oog,
weg) komt explosief -k van het suffix nog duidelijk uit (maar het type
wegkeu heeft, in een latere faze hoe langer hoe vaker naar analogie van
taksken ook een s gekregen ( 33 ) : zuidndl. wegsken, wegperken, oogsken) — na explosief k (boek) kon k (van het suffix ken) functionele
waarde slechts hebben in de g e m i n a t i e. Dat het wel zo geweest is,
bewijst het hier en daar in het oostndl. gebied gegemineerd bewaard
gebleven bókken (door Kloeke ontdekt). Zodra echter de (zeker zuid)
mnl. geminaat in een eenvoudige medeklinker overging en daardoor
een onduidelijke diminutiefvorm ontstond, werd de functie van het sufbruggheskin, a° 1419 te Oudenaarde (M. Hoebeke, blz. 495) , twestbruggheskin, a° 1491 te Oudenburg (M. Gysseling, Top. v. 0., no 914) ; tel gbeskine : Mnl W VIII. 198 uit Belg. Mus. 10.276 = Chiromantie, hs geschreven in 1351, Westmnl. (Bouwst. 56. 105) ; wegheskin Mnl W IX 2049 uit
Livre des Mestiers 44, tweede helft 14de e., Brugs (Bouwst. 849), ed. Jean
Gessler, Het Brugsche Livre des Mestiers... Brugge, 1931, I blz. 50.
(33)

38
fix hersteld door -sken. Welnu : het optreden van -sken (eind 13 de e.)
valt in of kort na de tijd waarin we het verdwijnen van de geminaat
zien gebeuren (terminus a quo : eind lode e., terminus ad quem:

1350) (34).

36. broecsin : a° 1273, Varsenare : dit landt es gheeten die hofstede
& twerf en (de) broecsin (Schepenen van den Vrien ; Arch. Openbare
Onderstand Brugge, St. Janshosp. 54), ca. 1300, Varsenare broecsin
(de Flou, II 833). Niet in Mnl W en Handwdb.
37. bruggecine : a° 1019-1030, Gent, item Bruggecine uillam (Gysseling en Koch, Dipl. belgica n° 140, blz. 248 ; door de uitgevers blz.
412 geidentificeerd met Brugschen, onder Schellebelle, O.-V1., Dender monde ; idem door M. Gysseling Top. 117d b. 196, zonder etymologie) .
C. Tavernier vermeldt p. 365 een paar jongere vindplaatsen : a. 1412
Brugsche couter, a. 1658 Brucxken couter, en vat bruggecine op als
„dim. op -tsin van brugge „het bruggetje ", aldus nog blz. 585.
38. eecsin : a° 1285, Oudenaarde : ten eecsine, « in latere bronnen
ten (h)eeckskine » (M. Hoebeke, De middeleeuwse oorkondentaal te
Oudenaarde, blz. 495) ,
a° 1339, te Malderen : ten eecsine (de Flou III 883, Terr. S.J. hosp.
no 8083 blauw), is Eexken in 1515, 1530, 1567. Niet in Mnl W noch
Handwdb.

39. hanesijn : Mnl W III 77 (niet in Handwdb.) : Willaem van der
Borgh, daer hi een hanesijn mede cofte, 22 sc. Bron : H.G. Hamaker,
De rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche
Huis (Utrecht, 1875-78), I, 64 (a° 1317, Noordholland, zie Bouwst.
1080. I. 2) . Verdam Mnl W 77 wil lezen : havecsijn, en verwijst naar
dit woord.
40. havicsijn : Mnl W III 191: „havicsijn (havec-), znw. o. Of een
bepaalde soort van havik, of een verkeerde lezing voor h a v i c s i j n,
havikje ". Zelfde bron als s.v. hanesijn Rek. der Graf. Holl. III 309
:

34 ) Zie mijn opstel „Geminatie" in Handel. Kon. Comm. Top. Dial.
XXXVI, 1962, blz. 90 v.v., alsook (over mouillering van jongere gegemineerde
dentalen eind 13de eeuw) mijn opstel in Mélanges pour Jean Fourquet, (Paris
en München), 1969, inz. blz. 353.
(
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(Bouwsi. 1080, a° 1343-45 ; Kennemerland en Westfriesland) : „Item
bi den zelven Florens Femmen zone van enen havicsijn 20 Sc." (het
citaat ontbreekt in Mnl W III 191, waar bovendien de verwijzing naar
Rek. der Graf. Holl. 2, 309 fout is voor III 309) . In Mnl. Handwdb.
havicsijn (s.v. havic) .

41. hoecsijn : Mnl W III 473 : „ van twee hoecsijn in Westland ontfaen bi Symon 12 sc." Bron : H.G. Hamaker, De rekeningen der Graf elijkheid van Zeeland onder het Henegouwsche huis, 1879-80, I 100
(Bouwst. n° 1098 = over a° 1318-19) .
Verdam schrijft : „Misschien te lezen h o e c s k i j n d.i. hoekjes,
nl. land, waarvan dan hier de ontvangst der huur geboekt zou zijn. De
andere posten der rekening zijn van gelijksoortige inhoud" ; W. de
Vries, Ts 43.1924. 109: „men mag het overgeleverde aanvaarden ".
In het licht van de lange lijst van diminutiefvormen op -sijn, en van
het feit dat hoek in de toponymie voorkomt (M. Gysseling, Top. v.
Oudenburg n° 238, a° 1611 : „ een line lants ghenaempt thouckelkin,
no 239, a° 1473 : een cram stic met eenen hake upden oosthouc ende
westsyde vutghedarynct gheheten de houcx (d.i. piur. van hoek)" mag
men inderdaad, met W. de Vries, het overgeleverde hoecsijn aanvaarden.
Hoecsijn staat niet in het Mnl Handwdb. s.v. hoec, ook niet als lemma ; wel als verkleinvorm (naast huecxkiVin) hoecsijn s.v. hoekijn
« bokje, geitje », wat we in het Mnl. W III 472 s.v. hoekijn niet ver
vinden.
-meld

42. joncsijn : Nat. Bl. (ed. Eelco Verwijs, 1878) VI 515 = tweede
deel, blz. 56 : (er is sprake van serpenten) Clene jonghekine si draghen
(buiten rijm), met als lezing uit hs B : jonckine, uit V A : joncsine. De
Bouwstoffen no 924E leren ons, sub 2 : hs B geschreven tussen 1314 en
1322, Limburgs afschrift ; sub 4 : hs V tweede helft 15 de e. ; n° 924E
sub 2 : hs A c. 1375. Het teksthandschrift (jonghekine) is (Bouwst.
924, sub 1) van c. 1375, afgeschreven in de provincie Utrecht.
We kunnen niet weten wat de lezing van Maerlant zelf is geweest.
Vast staat toch dat joncsine, zeker een oude, misschien al een verouder
formatie, in een hs uit 1375 en een ander uit de tweede helft van de-de
15 de eeuw noch een neologisme, noch een verschrijving is.
Verdam Mnl W III 1060 tekende bij joncsine aan : J. joncskine,
o f i s e r o o k e e n v e r k 1 w. joncsijn geweest ?". Niet in Mn!
Handwdb.
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43.clocsin : Sp. Hist. IIIe 53.13 : Die hem met ere linen broot / Met
enen clocsine neder boot (Vincentius : ei panem longissimo funi ligaturn cum tintinnabulo porrigebat) .
Ieper a° 1309 (origineel) : pour sonner le cloke des tisserans, le
bruutclocsin et ... (Ieper I 307.11) (vgl. aid. I 126.13, a° 1297 pour
Bonner le cloke des noches) (= de klok, die bij een trouwplechtigheid
geluid wordt).

44.cnapecin : zie boven § 24.
45. conincsijn : 1) Rijmbijbel, cap. XXXIX, v. 23070: in Galglee /

Daer een conincsijn in was (erat ibi quidam regulus) . Aldus hs A ( 35 )
(Bouwst. no 1107 : a° 1321, Westvl.) . De overige hss hebben:
B (ca. 1300 ?, Vlaams) : daer een coninclin in was
C (eind 13de e., geschreven in de buurt van Maastricht) : Daer een
coninc sijn was
E (c. 1405, afgeschr. te Utrecht) : daer een conincskijn in was
D (midden 14de e., Westvlaams) : daer een coninc inne was.
Verdam, die bij havicsijn, hoecsijn, joncsijn telkens in -skin wil
herstellen, die bij clocsin niets aan te merken heeft, die bij meisen IV
1347 (a. 1899) een verkleinuitgang -sijn aanhaalt uit Kern (Taal- en
Letterbode 5. 25) en vergelijkt met conincsijn en clocsijn bij clocke,
die VII 1112 (a° 1912) een lemma -sijn opneemt als verkleinuitgang,
zo bijv. in havicsijn... en conincsijn, tekent III 1785 bij het lemma
conincsijn het volgende aan : „znw. o. Andere, min gewone bijvorm
van het verklw. van c o n i n c, vertaling van lat. regulus. De vorm moet
nog nader onderzocht, misschien is de vorm op - s i j n een assimilatie
van -skijn (vgl. mnl. meissijn (meisijn) voor meiskijn
(?) . Een dergelijke algemeen germ. vorming van het verkleinwoord
is in Grimm's Gramm. niet te vinden, en de uitgang is dus wel als
plaatselijk en dialectisch op te vatten. Rijmb. 23071 komt c o n i n c sijn voor in den tekst en in hs. C (een coninc sijn, 1. conincsijn), terwijl hs. B. heeft coninclin en F. conincskijn".
Het deel van zijn Woordenboek, waarin Verdam dit schreef, heeft als
(35) Berlijn,
Preuss. Staatsbibl. ms germ fol 622, fol. 65 v°, kol. 2 : „van
cythaer quam hi d'na / in galilee tote chana / D' een conincsijn in was" : duidelijk met lange s, evenals in volgend vers aisle, met lange s, zodat er niet hoeft
gevreesd te worden, dat het hs misschien coninclijn had. Geverifieerd op een
microfilm in de V.U.B. -bihl.
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datum 1894. Conincsijn staat in het Mnl Handwdb. (1911) s.v. conincskijn.
2) . Pro memoria : coninccen in Gloss. Bern., § 29.

46. meisin : 1) a° 1236 te Gent : negénen knape of meicin (M. Gysseling, De Statuten van de Gentse Leprozerie van 1236, in : Studia
Germanica Gandensia V. 1936. blz. 40) ;
2) ca. 1240 te Gent : Dierne (ancilla) ofte meisin (puella), of crape (famulus) (A.C.F. Koch, Vroeg middelnederlands ambtelijk proza.
Groningen, 1960. Fontes Minores Medii Aevi X -- blz. 57, art. 24) .
In deze vorm en als vindplaats niet in het Mnl W. Met de c (= ts)
in meicin wel op te vatten als meid-sijn, geassimileerd in meisin.

47. molensin : a° 1281, Zeeuws-Vlaanderen : Will (elmus) molensin
(cijnsplichtige voor een goed „in parrochia de Pièta", toebehorend
aan de proostdij van de Gentse Sint-Pietersabdij. „Piece" is een plaats
ten noordoosten van Boechoute aan de Braakman. De meeste cijns
wonen op de plaats of in de omgeving van het goed waar -plichtgen
zij cijns zijn verschuldigd. Bron : Liber inventarius van de Gentse-vor
Sint-Pietersabdij, Rijksarchief te Gent, fonds Sint-Pieter, I reeks, n°
125, fol. 39 r°, regel 15).
Al het bovenstaande dank ik aan de vriendelijkheid van Dr. R. Haeseryn (uit zijn onuitgegeven dissertatie Gent, 1961), die molensin verklaart als een afleiding op -sin van mnl. molen en vergelijkt met de
voornamen Boud sin, Lamsin, Jansin, Ricsin (in Leys, Biekorf,, 1952).
Ook Mevr. Tavernier (Gentse Naamkunde, blz. 187) vat molensin als
bijnaam op ; voor de wijze van naamgeving (naar het goed, naar de
molen) : vgl. O. Leys (Med. Ver. Naamkunde, jrg. 28, a. 1952, blz.
63) : a° 1218 Reinlofus
f us rentekin.

48. rincsen : zie boven s.v. boccen § 28 en § 31.
49. sacksen : pulver droeghen in een sacksen ('Boec van Medicinen in
Dietsche, ed. W.F. Daems, Leiden, E.J. Brill, 1967, blz. 126) en 50.
stucksen (ibid. blz. 169) zijn zetfouten voor sacksken en stucksken

(
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3 $) Blijkens navraag van mijn collegt Mevr. R. Jansen-Sieben bij Dr. W.F.
Daems, waarvoor mijn beste dank.
(
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Uit al het hierboven beschreven materiaal kunnen we thans enkele
conclusies halen.

51. Verdam, die in 1912 aan het bestaan van een mnl. suffix -sijn toch
schijnt te gaan geloven (Mnl W VII 1112) kende slechts een zeer gering aantal voorbeelden (hij noemt aldaar havic.rijn, conincsijn, en had
reeds a. 1899 ook gedacht aan meisen en clocsijn, Mnl W IV 1347)
dus vier. W. de Vries (in 1924 ; Ts. 43. 105) heeft het aantal appellatieven opgevoerd tot zeven ; Mevr. Tavernier, in 1968 (Gentse Nk.)
vermeldt veertien eigennamen, elf appellatieven (blz. 187) samen met
de reeds bekende, en blz. 365 nog een twaalfde. Thans kom ik (al het
vroegere meegerekend) (optimistisch ?) tot zestien appellatieven, met
daarbij enkele vindplaatsen meer. — Zoveel over het (voorlopige)
aantal.
52. Bij de appellatieven schijnt -sijn niet aan een bepaalde begripssfeer
van het simplex gebonden te zijn : men vindt het bij de aanduiding van
personen (koning, knaap, meid) , van dieren (bok, haan, havik, jong),
van bomen (eik), van het terrein (bilk, broek, hoek), voorts nog bij:
bek, brug, haak, klok, molen, ring.
53. Wat de tijdsgrenzen betreft: als we bruggecine mogen vertrouwen,
verschijnt -tsin begin tide eeuw, zeker a° 1170 (cnapecin), terwijl de
laatste sporen van -sijn in de 14de eeuw nog voorkomen. Het suffix
-sun is dus stellig ouder dan -skijn.
54. Wat de binding aan de auslaut van het simplex betreft : -sin
komt het vaakst voor na -k (bek, belk, bok, broek, eik, haak, havik,
klok(ke ?), ook wel na -ng [ok] : jong (of : jonge ?), koning, ring;
voorts na -d (meid), na -n (molen), na -e (brugge, hane, knape) .

55. Geografisch gezien komt mnl. -sijn voor in West-Vlaanderen,
Zeeland, Noord -Holland, Oost-Vlaanderen ; niet in Brabant ; blijkbaar (als onze interpretatie en de onderzoekingen omtrent de bronnen
van het Gloss. Bernense juist zijn) wel in Limburg (37) .
(37) In Ts 43 (1924) 109 vermeldt W. de Vries -sien wel in de h u i d i g e
tongval van „Apeldoorn, Vaassen, Epe" : dranksien „drankje ", peksien „pakje ",
G.G. Kloeke (Ostniederl. Diminutiva ; Verz. Opstellen, blz. 83 = Niederd.
Jahrb. LV 13) tekent aan : „In dieser ganzen Gegend herrscht auf f allender
Weise eine Endung -sin nach k", met voorbeelden en plaatsen. Overigens heeft
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56. Zoals men ziet, is de localisatie wel van belang voor het opsporen
van de etymologie van -sijn : heeft deze vorm zijn bakermat in het
„kustmiddelnederlands", dan mogen we denken aan „palatalisatie"
van -kijn (zonder daarom de mogelijkheid van een autonome stapel
+ -in uit te sluiten) ; komt -sin als authentieke en autochtone-vorms
vorm ook in Limburg voor, dan ligt het ontstaan in West en Oost als
stapelvorm voor de hand. Immers, al komt, zoals we boven § 7 gezien hebben, „palatalisatie" van k(in) als -tgen na dentaal in het Limburgs in het begin van de 14de e. voor, van enig spoor van -kin geworden -sin aldaar is niets te bekennen. Waar zou het Limburgs het diminutief suffix -sken (overbroeksken) dan vandaan hebben ? Door
„Vlaamse" expansie ? Maar ook in Vlaanderen was -skin in de 14de
eeuw nog een zeldzaamheid.
-

deze streek - (t) jen : blaa^d jen, vogeltjen, naast vormen met -(t) ien. We bevinden
ons hier in een gebied met -ien en -jen, in enkele plaatsen met -sien na k. Een
vorm als dranksien, stoksien kan, ja zal wel een kruising zijn van -ien en het nabijgelegen -sken in stoksken. Oud, d.w.z. een relict uit mnl. -fijn kan dit
„Apeldoornse" -sien (na k alleen !) niet zijn.
Eveneens in Ts 43 (1924), blz. 114 v. wijst W. de Vries op friese appel
(bv. botsen n. = de munt „botje", oartsen „twee duiten" bij oard-lativ
,,1/4") en persoonsnamen (bv. Aelsen, Bonsen), waarbij De Vr. aantekent:
„Dit -sen kan gelijkgesteld met ndl. -sin".
Bij het boven genoemde, „westelijke" gebied van mnl. -sin kan men dan aan
de hand van 17de-eeuws (G. Japix) en hedendaags materiaal nog Friesland
voegen (maar niet het huidige „Apeldoornse" gebied) .

ZU EINIGEN STREITPUNKTEN DER VELDEKEFORSCHUNG
door
DR. HABIL. GABRIELE SCHIEB
Buitenlands Erelid der Academie

Wenn ich heute die grolie Ehre babe, im Rahmen einer óf f entlichen
Sitzung der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde,
mich als deren buitenlands erelid mit einem wissenschaftlichen Vortrag
vorzustellen, 1 ) so kannen Sie mit Recht erwarten, daft ich zu dem
Thema spreche, das mir die ehrenvolle Wahl eingetragen hat, Heinric van Veldeken. Das f ällt mir nicht leicht. Nicht nur, weil ich mich
nach Abschlui der groí3en Eneasausgabe 2 ganz andern Forschungsauf gaben babe zuwenden mussen, also im Augenblick keine neuen,
weiterführenden Ergebnisse vorlegen kann, sondern vor allem deshalb,
weil ich hier, was Veldeke and die Veldekeforschung angeht, auf historischem Boden stehe, mich mit einer beruhmten Tradition konf rontiert sehe, die in der Akademie ihre besondere Pf legestátte fand. Hier
entstanden die bedeutenden Beiträge zur Veldekeforschung des unvergessenen Jozef van Mierlo, 3 ) hier wind von weit uber die Grenzen
ihres Landen hinaus bekannten Gelehrten die altere Sprache and Literatur zwischen Schelde and Rhein erforscht, in Gent fand genau vor
einem Jahr unter der Leitung von Gilbert De Smet das Internationaal
Veldeken-symposion statt, 4 ) an dem ich leider nicht teilnehmen
(

(

)

(

(

(1) Vortrag, gehalten auf der plenaire vergadering der Academie vom 17.
November 1971. Der Wortlaut des Vortrages ist hier unverandert beibehalten.
(2) Henric van Veldeken, Eneide. I : Einleitung, Text hg. G. Schieb and Th.
Frings, Deutsche Texte des Mittelalters 58, 1964 ; II : Untersuchungen von G.
Schieb unter Mitwirkung von Th. Frings, Deutsche Texte des Mittelalters 59,
1965 ; III : Wörterbuch von G. Schieb mit G. Kramer and E. Mager, Deutsche
Texte des Mittelalters 62, 1970.
(3) Vgl. R. Roemans : Bibliografie van Prof. Dr. J. van Mierlo S.J., Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Verslagen en Mededelingen
juli-augustus 1956.
(4) Vgl. vorl of ig L. De Grauwe - E. Rens - G. De Smet : Internationaal Vel In : Wetenschappelijke Tijdindeken- symposion Gent 23-24 oktober 1970.
gen 29 (1970), Sp. 371-388. Ein Sammelband uber das Symposion ist in Vorbereitung.
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konnte, and auf dein die Veldekeforschung sich dem Kreuzfeuer der
Kritik stellen mufste. Eines hat dies Symposion deutlich gecoacht. Trotz
aller bedeutenden Leistungen and Fortschritte der letzten 100 Jahre
sieht sich die Veldekeforschung immer wieder auf einige Grundfragen
zuri ckgeworf en, die sie nicht eindeutig and schlussig beantworten
kann. Meinung steht gegen Meinung. Ahnlich wie auf der Ebene der
Kunst die áui3erlich so verschiedenen Veldekestandbilder in Hasselt
and Maastricht das Antlitz des Dichters nicht wahrheitsgetreu wieder
mussen,-gebnkö,sodrichaufIelb sránk
herrscht auch auf der Ebene der Wissenschaft noch viel Intuition. Trotz
gleicher Materialgrundlage and gleicher Zielsetzungen steht immer
noch Denkentwurf gegen Denkenwurf, wenn auch heute auf andere
Weise and auf anderem Niveau als etwa noch vor 50 oder 100 jahren.
Kaum scheint ein „Veldekeproblem" gelost, erheben sich dahinter ungezählte and schwierigere neue Probleme. Aus den Erfahrungen 30jähriger Veldekeforschung, wie ich sie zusammen mit deco Meister
seines Faches Theodor Frings betreiben durf te, suche ich die Frage zu
beantworten, warum dies so ist, warurn wir nach allen Bemühungen
and Leistungen immer wieder an neuen Anf tingen stehen.
Die Gronde sind teils objektiver, teils subjektiver Natur.
Zu den objektiven gehoren die Grenzen, die der Veldekeforschung
durch die faktischen komplizierten Gegebenheiten gezogen sind. Die
vorhandenen Daten reichen zu schlussigen Beweisen einfach nicht aus,
sie erlauben nur Hypothesen auf relativ schwacher Grundlage, die
dennoch immer wieder gewagt werden mussen. Zu den objektiven
Gronden gehort ferner die Komplexität des Phánomens Veldeke, das
nicht nur internationale, sondern auch interdisziplinäre Zusammenarbeit fordert, das jedenfalls die Muglichkeiten eines Forschers i berschreitet and Media visten im weitesten Sinne des Wortes erfordert. An
Wissensgebieten mussen bei der Veldekeforschung beteiligt werden
die Sprach- and Literaturwissenschaft wie Sprach- and Literaturgeschichte, die Geschichte als Wirtschafts-, Sozial-, Kulturgeschichte and
politische Geschichte im weitesten Sinne,- die Niederlandistik, Germanistik, Romanistik, Latinistik and Komparatistik, um nur die wichtigsten zu nennen, nicht zu vergessen die Editionswissenschaft, Palograp ie u.a.m.
Zu den subjektiven G 'runden gehort die begrenzte Zeit- and Arbeitskraft der Forscher. Ein ungeheurer Arbeitsaufwand ist notig fur kleine
and bescheidene Ergebnisse. Er ist oft nicht zu erubrigen, aber auch
nicht zu verantworten. Kein Wunder, wenn viele Wege nicht konse-
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queut zu Ende gegangen, Abkurzungsverf ahren gewählt and manche
Kompromisse geschlossen werden. Aulierdem steht jeder Forscher in
einer oft mehr belastenden als fördernden Wissenschaftstradition, deren Umfang ständig wächst, and die kritisch verarbeitet, oft sogar
uberwunden werden mull Aul3erdem fordert der Fortschritt der Wis-

senschaft, neue Strömungen in Sprach- and Literaturwissenschaft, den
erreichten Erkenntnisstand immer wieder zu uberpruf en. Es soli damit
keinesfalls einem Pessimismus and einer Resignation das Wort geredet
werden, es soil nur der Blick of f engehalten werden fur das Mogliche
auf der einen and das Unmogliche auf der anderen Seite. Wo die
Grenze des Möglichen uberschritten wird, beginnt das Feld der Vermutungen and Hypothesen and damit des wissenschaf tlichen Meinungsstreites, da sie nicht unwidersprochen bleiben werden. Und trotzdem
hat dieser wiederholte Vorstol3 ins scheinbar Unmógliche nicht nur seinen besonderen Reiz, sondern auch seine Berechtigung im Dienste des
wissenschaftlichen Fortschritts. Nicht selten vermochte er es, die Grenzen des Möglichen unvermutet zu erweitern and eine neue Ausgangsbasis fur die Forschung zu schaffen. Die These rief die Antithese auf
den Plan, die auf höherer Ebene zur Synthese vereinigt werden konnten. In diesem Sinne ist die Bilanz der Veldekef orschung der letzten
rund 100 Jahre trotz aller Ruckschläge in hóchstem MaB positiv zu
nennen.
Viele Antinomien, die die Geister hart auf einanderprallen liet en,
erwiesen sich tieferer Einsicht als gegenstandslos, als auf hoherer Ebene
auflósbar, so z.B. ob Veldeke Spielmann, Geistlicher oder Ritter gewesen sei, ob er Niederländer oder Deutscher zu nennen sei, ob er sich
in seinen Werken der lokalen Mundart oder einer entwickelten i berterritorialen Literatursprache bediene, ob er in westlich-niederlándischer oder östlich-rheinischer literarischer Tradition stehe, ob die Ser
Ziele verf alge, ob-vatiuslegnd chorlieOdptsch
man mit einem maasländischen oder thuringischen Archetypus der
Eneasuberlief erung rechnen musse, ob sein Eneasroman geistlich oder
prof an zu deuten sei, ob er eigenen literarischen Rang zu beanspruchen habe Oder nur eine Umsetzung seiner anglonormannischen Vorlage darstelle, um nur die wichtigsten Streitpunkte zu nennen.
Lassen Sie mich einige Etappen in unserer Erkenntniserweiterung
durch die tlberwindung solcher Antinomien oder wenigstens den Versuch ihrer Uberwindung skizzieren. Dabei sind verschiedene von ihnen
so eng miteinander verflochten, daB sie nicht ohne Schaden voneinander isoliert werden kinnen.
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Der Raum, in dem sich Veldekes Leben and Wirken entfaltete, ver
zwei niederlán--teilschuafvrStengmischZu,
dischsprachige and zwei deutschsprachige, das sudniederländische Belgien, die nordniederlandischen Niederlande, die Bundesrepublik
Deutschland and die Deutsche Demokratische Republik. Veldeke bewegte sich zwar auf seiner Wanderschaft von Fürstenhof zu Furstenhof, blieb doch aber trotz vieler kleiner Grenzüberschreitungen im Rahmen des einen „Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation". Sprachgeschichte and Literaturgeschichte werden aber ublicherweise von der
Gegenwart her in nationalen Grenzen konzipiert. So erscheint Veldeke
auf der einen Seite notwendig als niederlándischsprachiger Dichter, auf
der andern als deutschsprachiger. Dagegen ist grundsatzlich nichts
einzuwenden, gehort Veldeke doch ins nationalliterarische Erbe beider
Seiten, bevor die Nationalliteraturen der Niederlánder and der Deutschen ihre getrennten Wege nach alter kontinentalwestgermanischer
Gemeinsamkeit antraten. Man mul sich nur der Anachronie der sich
heute gegenseitig ausschlie13enden and gegeneinander abgrenzenden
Termini „niederlándisch" and „deutsch" bewufit bleiben and sie nicht
verabsolutieren, wie das leider häufig auf beiden Seiten der heutigen
Sprachgrenze geschehen ist. Dagegen braucht es durchaus nicht anachronistisch zu sein, Veldeke unter anderem, and zwar historischem
Aspekt allein einen deutschprachigen Dichter zu nennen. Das Wort
deutsch, theudisc, diutisk hat, wie sich im Anschlu1i an Goossens' jungste Ausfuhrungen (-J) sagen lälit, zur Zeit des Dichters zwei Bedeutungen. Es bezeichnet einmal nach alter Art das ganze Konglomerat kon
als angestammte Volkssprache, aus-tinealwsgrmchDiekt
and liber denen sich die späteren Kultursprachen Niederländisch and
Deutsch entwickelt haben. Zum andern aber bezeichnet es mit wachsender Ausbreitung nach Osten auch die werdende „deutsche Nationalitátssprache" des ostf rankischen Reiches. Seit dem 11. Jahrhundert war
deutsch nicht nur als Sprachbegrif,f , sondern auch schon als f estumrissener Volks- and Raumbegriff in Geltung zur Bezeichnung des Einheitsbewui3tseins der „deutschen Nationalität", eine der Folgen des
vorubergehenden Erstarkens der Zentralgewalt im territorialen Umkreis des „Heiligen Rómischen Reichs deutscher Nation" trotz aller
feudalen Zersplitterung. Au13er Flandern gehórten ja die niederen
and wie verha**lt es sich zum Niederlan( 5 ) J. Goossens : Was ist Deutsch
dischen ?, Nachbarn Nr. 11, Kulturabteilung der Kgl. Niederlándischen Botschaft, Bonn 1971.
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Lande seit 880 zum ostfränkischen Reich. Veldeke selbst benutzt dutsch
zur Kennzeichnung seiner Sprache wohi aul3er im ersten auch schon im
zweiten Sinne, denn Reichszugehórigkeitsgef uhl läi3t sich sowohl aus
seiner Servatiuslegende wie aus seinera Eneasroman ablesen. So sicher
es ist, dal3 Veldekes Sprache in diesem besonderen historischen Sinne
deutsch genannt werden darf, so unsicher konnte es im einzelnen bleiben, welcher Erscheinungsform and welcher funktionalstilistischen
Variante dieser noch aul3erst heterogenen „Nationalitátssprache" (s)
sich der Dichter in seinen Werken bedient habe. Denn „deutsche Nationalitátssprache", die erst jahrhunderte altere Vorstufe einer „deutschen Nationalsprache" ist, meiut nur eine relative Einheit in der Viel
Volks-faltderEschinug,delEhitnAbugder
-sprachevondBilugspracheLtn,buiAheg
der deutschen Nationalitätssprache von den benachbarten Nationalitätssprachen, am f ruhesten vom walsch, dem „Franzósisch" der ver
Franken. In der gesprochenen Sprache des Alltags werden-welschtn
die regional stark zerkluf teten Volksmundarten bis weit in hohere
Schichten der Bevólkerung hinein wie bisher die breite tragf ähige Basis der Sprachpyramide gebildet haben. Bauern von der Schelde haben
sich gewifi nicht mit soichen von der Unstrut ader aus einem Alpental
verstandigen kunnen, aber in dieser ortsfesten Berufsgruppe bestand
wohl auch kein Bedurfnis dazu. Anders die bildungstragende Schicht,
in die gerade in Veldekes Zeitraum durch Neukonstituierung, Umbildung and auch Umorientierung neben die geistliche Aristokratie die
weltliche tatkräf tig einruckt, die sich aui3erdem selbst umformiert, da
sie sich den von unten her andringenden Ministerialen hat óf fnen mussen, aus der der Ritterstand hervorgeht. Fur die geistliche Aristokratie
war naturlich das internationale Latein Hauptkommunikationsmittel.
Da seine Beherrschung einen geistlichen Bildungsgang voraussetzte,
wird es fur viele Ritter, deren praktischer Ausbildungsgang zwar die
Erlernung des Franzosischen, wohl in der Form der Umgangssprache
des fortgeschritteneren f ranzusischen Rittertums, nicht aber die des
Lateinischen vorsah, nicht in Frage gekommen sein. Sie waren auf das
Deutsche als Kommunikationsmittel angewiesen, das diese neue ortsunf estere, räumlich beweglichere Bildungsschicht mit ihren militá(s) Zum Begriff „Nationalitátssprache" vgl. M.M. Guchmann : D-er Weg zur
deutschen Nationalsprache Teil 1. Ins Deutsche ubertragen and wissenschaftlich
bearbeitet von G. Feudel, Bausteine zur Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen
Bd. 1, Berlin 1964, Kapitel I S. 11-26.
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rischen and politischen Aufgaben nun ihren Zwecken dienstbar machen
mufste. Wir Naben mit einer deutschen Umgangssprache der gebildeten
Oberschichten zu rechnen, die sich aus engsten oder auch schon engeren
lokalen Bindungen loste. Das forderten die Formen der Zentralisierung wie Bischofssitze, Kloster, Pf alten, Reichstage, Haf e, Feldzuge,
Kreuzzuge u. a., Verkehr and Austausch zwischen diesen Zentren, Bewegung der Menschen and Dinge, Austausch von Denken, Wollen and
Fühlen. Aus dem ganzen Reichtum dieser deutschen Umgangssprache
der gebildeten Oberschichten mini durch Auswahl and Stilisierung die
Dichtersprache der Zeit mit ihrer speziell ästhetischen Komponente and
der ganzen Palette funktionalstilistischer Varianten erwachsen sein.
Sie ist es, die wir in der schriftlichen tberlief erung der Zeit fassen.
Hier mufste nun der dornige Weg beginnen, den Ort von Veldekes
Dichtersprache aus der trberlief erung seiner Lieder, der Servatiuslegende and des Eneasromans zu bestimmen. Diese Oberlief erung weist eine
derartige zeitliche and räumliche Streuung auf, daft besondere methodische Wege der ErschlieI ung der jeweiligen Ausgangsfassung gef unden werden mufsten. D ie Qualitit dieser Uberlief erung, oberf liichlich
betrachtet, konnte auf Irrwege f uhren, so z. B. zu der Schlul3f olgerung,
daft Servatiuslegende and Eneasroman zwei verschiedenen Autoren zuzuschreiben seien, oder daí3 der Servatius eine „niederländische" Dichtung, Lieder and Eneasroman „mittelhochdeutsch" konzipierte Werke
seien. Der erstere Irrtum hatte nie viele Anhanger. Er erledigte sich
von selbst mit der wachsenden Einsicht in genrebedingte f unktionalstilistische Unterschiede im Rahmen der f eudalhöf ischen Dichtersprache, die auch durch den Individualstil groeier Dichterpersonlichkeiten dieser Zeit nie ganz überdeckt werden. Geistliche Legende and
höfischer Ritterroman stehen in unterschiedlichen sprachstilistischen
Traditionen. Hatte der Dichter noch eine Chanson de Geste geschrieben, wurde diese wiederum gewisse charakteristische, genrebedingte Abweichungen zeigen. Die zweite Meinung mit all ihren Varianten war
nicht so leicht zu erschuttern, sic hat ihre Anhänger bis heute.
Das hat folgende Grunde. Die auf3ere Geschichte der beiden Epen
hrt im Falle der Legende nach Loon and Maastricht, im Falle des
führt
Ritterromans aber uber das niederrheinische Kleve auf die thuringische Neuenburg. Beide Epen sind nicht in eineet Zuge gedichtet.
Aber die beiden Teile des Servatius sind, wean auch mit zeitlichem Abstand, beide in den heimatlichen Landen an der Maas entstanden, w" rend der Eneas nach den Angaben im Epilog nur zu vier Funf tel im
Heimatraum gedichtet wurde, abgeschlossen aber erst neun Jahre spa-
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ter im entfernten Thuringen unter anscheinend grundsátzlich gewandelten Bedingungen and daher nur hochdeutsch uberlief ert. Die Lieder
sind sogar nur in oberdeutschem Gewand auf uns gekommen, obwohl
sie sich im Rahmen der Sammlungen des hochdeutschen Minnesangs
recht fremdartig ausnehmen. Sie zieken ihre Lebens- and Wortkraft
aus anderen, eben nordwestlichen Traditionen.
Bleiben als Ausgangspunkt für eine Beurteilung der Dichtersprache
Veldekes bei seinem heimatlichen, maasl *ndischen Start nur die durf
nicht mehr als etwa 5 bis 6 % der Gesamtlegende ausmachenden-tigen,
limburgischen Servatiusfragmente. Sie seizen schon die Zusammenf assung beider Teile der Dichtung zu einem Groeiepos voraus, vielleicht
auch das Anwachsen einzelner vortragsbedingter Zusätze, and ihre
Niederschrift erf olgte erst ein Menschenalter nach der Enstehung des
Werkes. Wo die Niederschrift im Sudosten der Maaslande genau erfolgte, bleibt strittig, ebenso, ob sie Veldekes Sprachusus noch unverändert widerspiegelt. Wichtiger ist, daft sich diese Fragmente einordnen lassen in eine zeitgenössische epische Tradition des „Maas-RheinGebietes". ( 7 ) Was wir seinerzeit schon andeuteten, ( 8 ) hat sich durch
die angelaufene minutiöse Aufarbeitung der bruchstückhaften tYberlieferung dieser Tradition durch De Smet and Gysseling (9 ) glanzend
bestatigt. Es gab in der zweiten Half te des 12. Jahrhunderts and ersten
Half te des 13. Jahrhunderts im Maas-Rhein-Gebiet eine Blüte epischer
Dichtung, vertreten aulier durch die Servatiusfragmente durch die
Bruchstücke des Floyris, des „altesten rheinisch-maaslándischen Minne
-romans",dieAlRandesirfäkchTtan.Sie
bedienen sich einer regionalen Dichtersprache, der man eire gewisse
ideelle Einheit nicht abstreiten kann, bei aller lokalen Abgestuftheit im

einzelnen. Diese war vermutlich eine natürliche Begleiterscheinung der
raumlichen Zersplitterung der Landschaft in viele kleine hof ische Kulturzentren ohne eine hervorragende bindende Mitte. Diese lokale Ab(7) G. De Smet : Oostmaaslandse epische poëzie rond 1200. In : Wetenschappelijke Tijdingen 28 (1969), S. 350-362.
(8) Vgl. Die epischen Werke des Henric van Veldeken I, Sente Servas. Sanctus Servatius, kritisch hg. von Th. Frings and G. Schieb, Halle 1956, Vorwort
S. VII ff.
(S) G. De Smet - M.Gysseling : Die Trierer Floyris-Bruchstucke. Die Wiener
Tristant-Fragmente, Theodisca Gandensia 2, Beitráge zur Sprach- and L.iteraturgeschichte des Maas-Rhein-Gebietes, 1968 (= Sonderdruck aus Studia Germanica Gandensia IX, 1967) ; J. Deschamps - M. Gysseling : De Fragmenten
van de Limburgse Aiol. In : Studia Germanica Gandensia VIII (1966), S.
9-71.
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gestuftheit bleibt übrigens das Charakteristikum auch aller jongeren
grofiräumigeren Dichtersprachen des Mittelalters, also z. B. auch noch
der „mittelniederlándischen" and der „mittelhochdeutschen", wenn
hier auch der Grad der lokalen Abgestuftheit unter veránderten gesellschaf tlichen Bedingungen mitunter stark abgenommen hat. Die epische Uberlief erung des Maas-Rhein-Gebietes nun läfit sich, wenn man
De Smets Lokalisierungsversuchen für Floyris and Tristan and Gysselings fur den Aiol folgen darf, in Bezug auf die regionale Gebundenheit der Dichtersprache im niederf ránkischen Ubergangsstreif en in eine
si dnördliche Abfolge bringen, von den Servatiusfragmenten aus Veldekes vermutlichem sudlichen Herkunftsbereich, ober den mittleren
Floyris im Flufigebiet der Roer irgendwo im Umkreis von Heinsberg
and Roermond, and dem Aiol aus dem Venloer Gebiet, bis zum nordlichen Tristan im f ránkisch-sáchsischen Grenzraum, abgesteckt etwa
durch die Orte Arnhem/Nijmegen auf der einen and Bocholt/Kleve
auf der andern Seite.
Mehr noch als die Servatiuslegende, die ja vom Genre her erstrangig
in mittellateinisch-geistlicher Tradition steht, pafste in diese altlimburgisch-geldernsche óstliche Literaturprovinz höfischer Provenienz and
f ranzosischen Einflusses Veldekes Eneasroman. Denn au:Ber Veldekes
Servatius haben alle genannten Epen f ranzósische Vorbilder, wie Veldekes Jneas" den anglonormannischen „Roman d'Eneas", and alle
sind auf die moderne höfische Minnethematik orientiert. In seiner ersten Konzeption hat der Eneasroman nach ,den Angaben des Epilogs
zweifellos auch in die skizzierte Literaturprovinz hinein gehort, wenn
er auch, wie zu vermuten ist, nach Inhalt, Sprachstil, Vers- and Reimtechnik seines Epos von vornherein moderner, weltof f ener, -f ortgeschrittener war als seine heimischen Dichterkollegen, von denen uns
erstaunlicherweise auch gar keine Namen bekannt sind. Da13 diese
Literaturprovinz erst heute für uns genauere Umrisse gewinnt, h angt
mit ihrer relativ kurzen Bli tezeit and deren i herlief erungsgeschichtlichen Folgen zusammen. Edward Schrader konnte seinerzeit noch behaupten, dal3 es im Maasland keine Literatur gab, an die Veldeke hatte
anknupf en können. Aber heute sollten wir das besser wissen. Allerdings
legten die Nachfahren der kurzen maaslándischen Blote dann keinen
Wert mehr auf die Oberlief erung dieser wegen der regionalen Gebundenheit vor allem ihrer Reimtechnik and Reimformeln rasch veraltenden Werke. Daher haben sich nut durf tige Reste davon erhalten, der
Zufall bewahrte sie vor dem vólligen Verschwinden. Kein Wunder
also, daft von Veldekes erstem unvollstandigen Entwurf seines Eneas-
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romans überhaupt keine Spur mehr zu finden ist. Ihn rettete vor dem
Vergessenwerden allein, daB das Schicksal den Dichter zwang, Anschlul3 an eine andere Literaturprovinz zu suchen, das neu auf strebende hochdeutsche Kulturzentrum am Thuringer Hof, das einer
Blute erst entgegenging and weiträumiger and geschmacklich moderner orienteert war. Dort vollendete Veldeke nach neunjáhriger
Pause seinen Roman unter neuem Mázenat and veránderten objektiven
and subjektiven Bedingungen. In welcher dichtersprachlichen Regionalvariante, niederf ränkisch-maaslándisch oder hochdeutsch-thuringisch ist
bis heute een Streitpunkt der Forschung. Die Vertreter eiher „thi ringischen Eneide", wie sie schon Ettmullers Ausgabe von 1852 zu bieten
versuchte, and zu denen heute z. B. Werner Schroder, Pretzel and
Schutzeichel gehoren, haben also die Vorstellung eines zweisprachigen
Dichters, der in der neuen Wahlheimat den vorliegenden Teil seines
Romans verhochdeutscht and ihn durch einen hochdeutschen Abschlu1
vollendet habe. Also een maasländisches Fruhwerk and eine thuringische „Ausgabe letzter Hand", wie Pretzel es formulierte. (10 ) Dabei
wind nicht selten auf die hochdeutsch dichtenden Niederdeutschen ver
bei den Niederdeutschen um das Neben--wiesn.Abráhdic
einander von niederdeutscher Mundart bzw. niederdeutscher Umgangssprache and hochdeutscher Literatursprache handelt, also das Nebeneinander zweler soziologisch and funktionalstilistisch verschiedener Erscheinungsformen der Sprache, mufste fur Veldeke Zweispurigkeit auf der gleichen Ebene der Literatursprache angenommen werden.
Das ist in höchstem Grade unwahrscheinlich, and een kritischer Ver
beider Epen spricht auch dagegen. Einzukalkulieren-gleichdrSpa
ist allein die poetische Weiterentwicklung des Dichters im Laufe fast
eines Jahrzehnts, die den maaslándischen Grundbestand seiner Literatursprache in mancher Hinsicht, aber nur in ául3erlichsten Schichten,
modifiziert haben mag, was naturlich nicht zu verwechseln ist mit von
Kraus' Vorstellung, daft Veldeke in seinem Dichten vorsátzliche Rücksicht aufs Hochdeutsche genommen habe. (11 ) Da13 sich im sogen.
„chi ringischen" Schlu1 die hochdeutschen Züge verstärken, leidec
(10)Vgl. Wetenschappelijke Tijdingen 29 (1970), Sp. 371.
(11) C. von Kraus : Heinrich von Veldeke and die mittelhochdeutsche Dichtersprache, 1899, wozu Th. Frings and G. Schieb : Heinrich von Veldeke zwischen Schelde and Rhein. In : Beitráge zur Geschichte der deutschen Sprache
and Literatur 71 (1949), S. 1-224 ; auch in Buchausgabe : 1949. Register dazu
in : Beitráge zur Geschichte der deutschen Sprache and Literatur 74 (Halle
1952), S. 64-72.
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keinen Zweif el . Aber von einero „f lámelnden Veldeke" (12 ) sprechen
zu wollen, einer hochdeutschen Dichtersprache mit niederf ränkischen
Reminiszenzen, hiefie die Fakten auf den Kopf stellen, wenn sich auch
heutige Vertreter dieser Meinung auf Jacob Grimm and Karl Lachmann
beruf en kónnen. Die Mode des vlaemens ist eine jongere Errungenschaf t der oberdeutschen Variante der Dichtersprache im Umkreis
staufischer Machtentfaltung, dem „hof ischen Deutsch des Rhein-MainDonaugebietes", die zu Veldekes Thuringer Zeit noch in den Kinderschuhen steckte.
Daft Veldeke alle seine Werke, auch die Lieder and den Eneasroman,
in einer maaslándischen Literatursprache abgef afat habe, ist ein Gedanke, der die Forschung seit hundert Jahren nicht mehr losgelassen hat,
and der mit so bedeutenden Namen wie Wilhelm Braune, J.H. Kern,
Johannes Franck, Otto Behaghel, Theodor Frings verbunden ist. (13 )
Nur die Methoden des Nachweises haben sich, zumal im Gefolge der
Fortschritte der Dialektgeographie and Sprachsoziologie im Laufe der
Zeit sehr verfeinert, womit sich aber auch die Anspruche gesteigert haben. Und damit ist das oft schon greifbar nahe geglaubte Ziel immer
wieder ferner gerockt. Konnte Behaghel sich noch damit zufrieden
geben, die wenigen damals bekannten, auch durchwegs jongeren limburgischen Texte unmittelbar and eklektisch zu seiner Textrekonstruktion der Eneide von 1882 zu benutzen, so sahen wir uns fur unsere
Versuche kritischer Ausgaben von 1947, (14) 195 6 (1,5) and 1964 ff. (16)
mit viel komplexeren and vielschichtigeren Gegebenheiten konf rontiert. Allein von der Sprache der durf tigen Servatiusf ragmente her and
dem Wissen um ihren zeitlichen, ráumlichen and gesellschaftlichen
Ort in einem Landstrich h" st bewegten and komplizierten Sprachgeschehens muí3te die heterogene Uberlief erung auf einen moglichen
einheitlichen maasländischen Ausgangspunkt hin bef ragt werden. Und
wenn dieser einheitliche Ausgangspunkt feststand — was wir glauben

(12) So S. Beyschlag auf dem Veldeken-symposion in Gent, vgl. Wetenschap
Tijdingen 29 (1970), Sp. 377.
-pelijk
(13) Vgl. die Zusammenfassung mit Literaturangaben bei G. Schieb : Henric
van Veldeken. Heinrich von Veldeke, Sammlung Metzler 42, 1965.
(14)Th. Frings and G. Schieb : Heinrich von Veldeke. Die Lieder. In : Beitrage 69 (Halle 1947), S. 1-284. Auch in Buchausgabe : Heinrich von Veldeke.
Die Servatiusbruchstücke and die Lieder, 1947.
(15) S. Anm. 8.
( 16 ) S. Anm. 2.
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nachgewiesen zu haben , muite versucht werden, alle Werke ins
Maaslándische der Servatiusfragmente aus der zweiten Half te des 12.
jahrhunderts zuruckzuschreiben. Schwierigkeiten and Grenzen dieses
Unterfangens hat meines Erachtens am tref f endsten Goossens f ormuliert in seinen knappen Ausf uhrungen „Zur wissenschaftlichen Bewertung" unserer „Veldeke-Ausgaben". 17 ) Die Sicherheit der Rekonstruktion nimmt grundsatzlich ab vom geschlossenen, eng umrissenen
System der Laute uber das umf änglichere der Formen and Syntagmen
bis hin zum of f enen, schwer uberschaubaren des Wortschatzes, ander
Zwei- and Dreifach- bis-seitnmzuvodrEifach-be
zur Mehrf achuberlief erung, so, da13 im Endef f ekt die Chancen für die
Herstellung eines kritischen Textes fur den Servatius mit seiner junglimburgischen Einfach- bzw. altlimburgisch-junglimburgischen Zweif achuberlief erung geringer sind als die der Eneide mit ihrer mittel- and
oberdeutschen Mehrf achi herlief erung, ja Goossens sogar auszusprechen wagt, daí3 ihm unsere „Rekonstruktion der Eneide" „die gelungenste von allen zu sein" ;, scheint", so paradox sich das für manchen
anhóren mag.
Ausgangspunkt and Richtschnur auch fur unsere Eneideausgabe bil
-detnalsoiSrvufgment.Abwirhausnedibándigen Ausgabe nicht wie Behaghel auf die Rekonstruktion eines kritischen Textes beschränkt, sondern ihn daruber hinaus, soweit móglich,
Vers um Vers aus der Uberlief erung begrundet and notwendige Begleituntersuchungen angestellt. Worauf beruht unsex Nachweis der Existenz auch einer maasländischen Eneide, and warum wird er noch
nicht allgemein akzeptiert ? Der Nachweis beruht auf einem Studium
der hochdeutschen Handschriften im Vergleich, die, das erleichterte die
Arbeit, alle einem textlichen Grundstock treu bleiben. Sie führen
en zwar
durchgängig auf schon hochdeutsche unmittelbare Vorlagen zuru.ck,
aber viele auf f állige Varianten lassen sich kaum anders deuten als die
auf irgendeiner Stufe erfolgte Auseinandersetzung der TJberlief erung
mit den Sprachformen einer maasländischen Literatursprache, wie sie
uns in den genannten Servatiusfragmenten entgegentritt. So wurde von
der berechtigten Arbeitshypothese ausgegangen, daft die Gesamtüberlieferung letzlich doch auf einer maaslándischen Erstfassung des Romans
(

17 ) J. Goossens : Zur wissenschaftlichen Bewertung der Veldeke-Ausgaben
von Th. Frings and G. Schieb. — In : Zeitschrift fur deutsche Philologie 88
(

(1969), S. 27-45.
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beruht. Sie bestátigte sich bei jedem Arbeitsgang, (18 ) so bei der Untersuchung des Reiminventars, der gelegentlichen Eingriffe der Schreiber an Reimstelle mit Rucksicht auf abweichende mittel- oder oberdeutsche sprachlandschaftliche Bindungen in Bezug auf Laute, Formen
oder Wortschatzeinheiten. Die Skala der Eingriffe reicht von leichten
Umdeutungen der Form oder Umbiegungen der Bedeutung uber Lief er
greifende Umwandlungen and Anderungen der Form, sinnvolle Ersatzworter, Aufspaltung eines Reimpaars in zwei neue oder umgekehrt Zusammenziehung zweier Reimpaare in eines, Verschieben des alten Reimwortes ins Versinnere mit anderweitiger, oft f ormelhaf ter Auf f ullung
der Reimstelle bis zu volliger Umdichtung, in deren Wortlaut nichts
mehr nachklingt vom alten Wortlaut. Da dies alles nur gelegentlich
and nicht systematisch geschieht, kann von einer durchgangigen and
vorsätzlichen Verhochdeutschung oder Veroberdeutschung der Dichtung naturlich keine Rede sein, also : ein Schreiberproblem, das sich,
bei der grunds itzlichen Ehrfurcht der Schreiber vor ihren Vorlagen,
uberdies in engen Grenzen halt, and kein Bearbeitungsproblem. Was
die Reimkritik der Uberlief erung zu Tage f órderte, ergánzte eine kritische Sichtung der Lesarten im Versinnern. Auch hier lassen sich die
Abweichungen immer wieder unter dem Aspekt der Auseinandersetzung der mittel- and oberdeutschen Schreiber mit sprachlichen Besonderheiten einer maasländischen Eneide subsummieren. Viel erstaunlicher als diese bewufiten oder unbewufiten Eingriffe, die von Schreibern,
die in anderen sprachlandschaftlichen Traditionen aufgewachsen sind,
nicht anders zu erwarten sind, ist die Tatsache, wie vieles in der Oberlieferung unangetastet oder zumindest noch erkennbar blieb. Damit
meine ich natürlich nicht, daft etwa wat statt waz, muller fur muoter
and bit fur mit stehengeblieben waxen. Hier erfolgen Umsetzungen,
sof ern der Text der Vorlage richtig verstanden wurde, automatisch,
unbewuBt and durchgängig, oft auch da, wo damit der Reim off en( 18 ) Vgl. G. Schieb : Die handschriftliche Uberlief erung der Eneide Henrics
van Veldeken and das limburgische Original, Sitzungsberichte der Deutschen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse fir Sprachen, Literatur and
Kunst, 1960, Nr. 3 ; G. Schieb : Die Auseinandersetzung der Uberlief erung
von Veldekes Eneasroman mit den Reimen des Dichters. In : Wissenschaftlithe Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universitát Jena, Ges.- u. sprachwiss.
Reihe Heft 3, Jg. 14 (1965), S. 447-453 ; ferner die beiden Abhandlungen
von G. Schieb : Die Uberlief erung and die Reime and Spuren der limburgischen
Eneide in der tYberlieferung auf3erhalb des Reims, in Bd. II der Eneideausgabe,
S. Anm. 2.
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sichtlich zerstört wird.
Ist die Annahme eines Nebeneinanders bzw. Nacheinanders einer
„maaslándischen Eneide" and einer „hochdeutschen Eneide", die uber
besagte automatische Umsetzung hinausgeht and eine echte sprachliche Umformung beinhaltet, nach diesen Erfahrungen überhaupt noch
zu diskutieren ? Dazu ist ein kurzes Wort über die Einbettung der
maaslándischen Literatursprache in den Rahmen der ubrigen Erscheinungsfarmen der Sprache der „deutschen Nationalitát" vonnoten, besonders liber die Abstufungen der Literatursprache von der Maas uber
den Rhein, das Mittelf ránkische and Rheinf ränkisch-Hessische bis nach
Thuringen and ins Ostfränkisch-Alemannische. Wie sah denn die
hochdeutsche literatursprachliche Variante, mit der sich Veldeke auf
der Neuenburg konfrontiert fand, eigentlich aus ? Mit dem uns am
besten bekannten sagen. „hófischen Mittelhochdeutsch", der ausgesprochen oberdeutschen Variante der Dichtersprache im Umkreis stauf ischer Machtenfaltung, dem „hof ischen Deutsch des Rhein-Main-Donaugebietes", das erst ab 1190 seinen Siegeszug beginut, hatte sie offensichtlich noch nichts zu tun. Da13 sich Literaturdenkmäler, die irgendwo in dem weiten Raum von der Maas im Nordwesten uber Nieder- and Mittelrhein and den ganzen westmitteldeutschen Streifen bis
nach Thuringen entstanden, oft so schwer sprachlich gegeneinander abgrenzen lassen, obwohl etliche Lautverschiebungs- and andere sprachliche Scheiden das Gebiet durchziehen, hangt eben mit der Tatsache zusammen, daft man, trotz vielfältiger innerer Abstufungen regionaler
and genrebedingter Art, in der zweiten Half te des 12. Jahrhunderts von
einer temperierten maaslándisch-westmitteldeutschen Literatursprache
sprechen darf. Beim Graf en Rudolf schwankt z. B. die regionale Zuweisung noch heute unentschieden zwischen dem Thuringischen and
Rheinfránkisch-Hessischen. Gluckliches Zusammentref f en eines gleichgerichteten Mazenatentums an benachbarten Hof en oder geistlichen
Zentren, auch schon städtischen Zentren wie Kiln oder Mainz, liefs,
wie wir vermuten durf en, eine weiträumigere Literaturprovinz der
Kunstschaf f enden und -genieí3enden entstehen, der sich auch niederdeutsche Dichter anschlossen. Daher auch das aus der Uberlief rung mitunter nachweisbare Wandern oder Weitergeben von Denkmälern innerhalb dieses Kulturraums. Das Spielmannsepos vom Kónig Rother wanderte z. B. aus dem Umkreis von Mainz in den von Köln, also aus dem
Rheinf ränkischen ins Mittelf ránkische, umgekehrt der Alexander aus
dem Moself rankischen ins Rheinfränkisch-Hessische and der hof ische
Trierer Floyris aus dem Maaslándischen an den Rhein. Wenn Veldekes
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Eneasroman Ende des 12. Jahrhunderts von der Maas in den rheinf ränkisch-hessisch-thuringischen Bereich wandert, dann wandert er noch
nicht vom „Niederlándischen" ins „Deutsche" im Sinne jungerer echter
Sprachgrenzen, sondern er wandert von der nordwestlichen Peripherie
einer einheitlichen Kulturlandschaft im Rahmen des „Heiligen Romischen Reichs deutscher Nation" zu deren sudóstlicher Peripherie, von
eirem ihrer absinkenden Zentren zu einem ihrer im Aufstieg begrif f enen Zentren, wo gerade das Genre der antikisierenden höfischen Romane um Alexander, Troja and Eneas in besondere Pf lege genommen
vuurde. Die sprachlichen Erscheinungen einer jeden Dichtung dieser
weitráumigen Literaturprovinz bestehen, wenn man sie systematisch
registriert, abgesehen von dem leicht umsetzbaren áu1 eren lautlichen
Gewand, aus einem nur jeweils kleinen Kern eng lokai gebundener Erscheinungen. Darum lassen sich in konzentrischen Kreisen Erscheinungen immer breiterer Geltung anordnen. So sind w ir etwa bei den
Wortschatzuntersuchungen zu Veldekes Eneasroman verfahren, wo wir
z.B. unter regionalem Aspekt unter folgende Stichworter subsummierten, nur maasländisch, allgemein mittelniederlándisch, mittelniederlándisch-mittelniederdeutsch, mittelniederlándisch-rheinisch, mittelniederlándisch-mittelniederdeutsch-mitteldeutsch, ostmiddelniederlándischrheinisch, ostmittelniederlándisch-rheinisch-mitteldeutsch, ostmittelniederinndisch-mittelhochdeutsch, mittelhochdeutsch. Damit verbindet sich
mitunter ein soziologischer and historischer Aspekt, so daft auch Stichwórter wie Restworte, Veraltendes, Absterbendes, junge Modewórter,
franzosisches Fremdgut u. á. eine Rolle spielen. Das dichtersprachlich
Verbindende and Gemeinsame der genannten weiträumigen Literaturprovinz uberwiegt also bei weitem das Individuelle and Trennende. Je
„hQfischer" die Denkmaler, desto mehr verstárkt sich dieser uberregionale Zug, die Chansons de Geste z. B. bleiben regionaler. Auch schlie13en sich gewisse Denkmaler gleicher Provenienz and gleichen Stof f bereiches durch verwandte Reim- and Verstechnik and vergleichbaren
Formelvorrat enger zusammen, and nach dem Durchsetzen des Ideals
des reines Reims steigt der dichtersprachliche Rang mit der Vermeidung
and Zuri ckdrängung des alizu Landschaftlichen an Reimstelle. Und
wenn darüber hinaus noch Vorbildwirkung eines Werkes fur ein anderes anzunehmen ist, wie uns das im Falle des StraBburger Alexander
rheinf ränkisch-hessischen Wurzelbodens fur Veldekes Eneasroman sicher scheint, braucht es uns nicht zu verwundern, dai3 Veldekes nach
Form and Inhalt hochmoderner Ritterroman maaslándischer Provenienz ohne weiteres auch an einem hessisch-thüringischen Hof seiner
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Wirkung gewifi sein konnte. Bei eiher Dichtersprache, die in den
Grundzugen so viel Gemeinsames hatte and dienes an Reimstelle auch
besonders pflegte, war die Frage des Verstándnisses von Dichtwerken
von der anderen Peripherie der Literaturprovinz jenseits der Lautverschiebungsgrenze gewiB nur eine Frage der Lautgebung beim mundlichen Vortrag. Die maasländische Eneide konnte also auf Grund der
vielen Gemeinsamkeiten der Dichtersprache, einschliefilich der Reimund Verstechnik, ohne Schwierigkeiten auch in westmitteldeutscher
Färbung vorgetragen werden. Und diese Vortragsvarianten waren, so
meinen wir, die Grundlage des westmitteldeutschen tlberlief erungsstranges des Eneasromans, deren beste Vertreter vermutlich weniger die
Gothaer Handschrift thuringischer Provenienz als die leider verlorene
Eibacher Handschrift 1 9 ) and die allzu kurzen Waldecker Bruchstucke 20 ) darstellen, beide westmitteldeutscher, and zwar vermutlich
rheinfr.nkisch-hessischer bzw. hessisch-thuringischer Herkunft. Es gab
also, so móchte ich meine Ausf uhrungen zu diesem Streitpunkt der Veldekeforschung abschlielien, seit etwa 1170 unter der Fuhrung var allem
laikaler ritterlich-hof ischer Kreise in Ansätzen eine f ruhe maaslándischwestmitteldeutsche Variante der Dichtersprache der „deutschen Nationalität" im mittelrheinischen Bereich alter Reichsherrlichkeit and neu
stabilisierter Zentralgewalt. Sie ist in jeder Beziehung das erst bescheidene Vorspiel zu der sie zeitlich wie räumlich ablosenden ausgesprochen oberdeutschen Variante der Dichtersprache im Umkreis stauf ischer Machtentfaltung, dem „haf ischen Deutsch des Rhein-Main-Donaugebietes", dem „hof ischen Mittelhochdeutsch", das um 1200 and
Anfang des 13. Jahrhunderts seinen Hóhepunkt erreicht in tonangebenden Dichtern wie Hartmann von Aue, Gotfrit von Strafiburg, Wolfram
von Eschenbach, Walther von der Vogelweide. Mit seiner erheblich
einheitlicheren Stilpragung, seiner ausgewogeneren and vollendeteren
Reimpraxis and seinem besonderen hof ischen Wortschatz läJ3t es das
nordwestliche Vorbild, das rasch veraltet, in Durchschagskraft, Breiten(

'

(

(19) Vgl. die Beschreibung der Handschrift Eneide I (s. Anm. 2), Einleitung
S. XLVII L.
(20) G. Schieb : Neue Bruchstücke von Veldekes Eneasroman. Hessisches
Staatsarchiv Marburg. Bestand 147 (Waldeck, Nachlasse and Handschriften) .
Bruchstücke deutscher Handschriften in Mappe A.
In : Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache and Literatur 88 (Halle 1966), S. 100-106. Aus
der gleichen Handschrift stammt Ein neues Alexanderfragment, vgl. G. Schieb,
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache and Literatur 90 (1968), S. 380394.
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and Tiefenwirkung bald weit hinter sich, aber das berechtigt noch lange
nicht, diese bedeutungsvollen Ansátze abzuwerten. Dem g "zenden
Aufstieg des „Mittelhochdeutschen" vergleichbar ist dann der einer
„mittelniederlándischen Literatursprache", was ich aber hier nicht verfolgen will. Diese Entwicklungslinie zu skizzieren mui ich Berufeneren
uberlassen.
Zum AbschluB nur noch ein kurzes Wort zu einem weiteren Streitpunkt der Forschung, der den literarischen Rang des Eneasromans betrif f t, nämlich ob dieser geistlich oder prof an konzipiert and zu deuten
sei. Dieser Streitpunkt ist verwandt mit dem, ob Veldeke Geistlicher,
Spielmann oder Ritter gewesen sei. Auch diese Antinomie kann bei
tieferer Einsicht in die Struktur des Ritterstandes auf hóherer Ebene
aufgelóst werden, insofern, als bei Veldeke geistliche Ausbildung and
Hofdienst zusammengingen, sof ern man ihn als klerikal gebildeten
Hofmann erkennt, als eiven Typ, mit dem Frankreich and England
schon vorangegangen sind, and der dem hof ischen Kleriker zu dieser
Zeit mehr and mehr an die Seite tritt. ( 21 ) Veldekes Lieder, an deren
prof anhóf ischer Konzeption, was den Inhalt betrif f t, noch niemand gezweifelt hat, enthalten z. B. den gewií3 in lateinischer geistlicher Tradition stehenden Leitterminus rechte minne, (z2 ) and scheinen in bezug
auf die musikalische Gestaltung, wenn man den Musikhistorikern f olgen darf, vor allem klerikaler Kunstmusik verpflichtet. Die Legende ist
vom Staff her natürlich geistlich geprägt, verlangt aber durchaus keinen
Kleriker als Dichter, wie vergleichbare Fälle aus der Literaturgeschichte genugsam beweisen. Bleibt der Eneasroman and sein literarischer Cart
in der mittelalterlichen Rezeption der Antike, besonders Vergils, die
eine breite Palette verschiedenster Móglichkeiten anbietet. Allerdings
ist Veldekes unmittelbare Quelle nachweislich der anglonormannische
( 21)
Vgl. zusammenfassend G. Schieb : Henric van Veldeken. Heinrich von
Veldeke, Sammlung Metzler 42, 1965, S. 4 f.
(22)
Veldekes Schlusselwort rechte minne hat keine Parallele in deutscher
oder provenzalischer profaner Lyrik, begegnet aber bei Mechthild von Magdeburg and vor allem bei Hadewijch (rechte, gherechte minne), in -deren Werken
sich hófische and mystische Liebe verflechten. Fur Mechthild vgl. Lauri Seppá.nen : Zur Liebesterminologie in mittelhochdeutschen geistlichen Texten,
Acta Universitas Tamperensis Ser. A Vol. 11, 1967, S. 83. 164, rehte minne
= veras amor. N. De Paepe ist in seinera vorzuglichen Werk uber Hadewijch,
Strofische Gedichten. Een studie van de minne in het kader der 12e en 13e
eeuwse mystiek en profane minnelyriek, 1967, rez. G. Schieb, Leuv. Bijdragen
58 (1969) , S. 5-9, auf diesen wichtigen Terminus leider nicht naher eingegangen.
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Roman d'Eneas. Virgils Aeneis kommt höchstens als Zweitquelle in
Frage. Es genugte sogar, Reminiszenzen aus der Schullektüre, aus Florilegien anzunehmen. Gerade die gelegentlichen Namensnennungen des
römischen Dichters sind wenig dazu angetan, wesentliche Auf schlusse
uber Veldekes Verhaltnis zu ihm zu vermitteln. In der neuesten Sekundárliteratur gibt es drei umf anglichere Versuche, zu wesentlichen Aussagen uber den literarischen Rang von Veldekes Eneasroman zu kommen. Ich meine erstens das Buch der Schwietering-Schulerin MarieLuise Dittrich, Die „Eneide" Heinrichs von Veldeke. Ein quellenkritischer Vergleich mit Roman d'Eneas and Virgils Aeneis, von dem 1966
der 1. Band erschien ; zweitens das auBer der Eneide noch andere hof i
Werk des Fourquet- Schillers Michel Huby,-scheRomanibzd
L'adaptation des Romans courtois en Allemagne au XIIe et au XIIIe
siècle, von 1968 and drittens schliefilich die Marburger Dissertation des
Schmitt- Schillers Wolfgang Brandt, Die Erzählkonzeption Heinrichs
von Veldeke in der jneide". Ein Vergleich mit Vergils Aeneis, von
1969. Drei verschiedene Traditionsketten als Ausgangspunkt, an die
auf unterschiedlichen methodischen Wegen weitere Glieder gef ugt
werden. Deren Bilanz sind drei ebenso verschiedene Endergebnisse,
zwei davon, die von Dittrich and Huby sogar extrem entgegengesetzt.
Dittrich unterstellt Veldeke typologisches Denken. 3 Vergils mythisch-religiose national-rómische Idee and Konzeption habe der Dichter aus anderer ideologischer Grundhaltung heraus bewu1 t überwunden
and daf ur eine eigene heilsgeschichtlich-christliche Konzeption des
Stoffes entwickelt. Werner Schroder spricht mit Recht von einem „Modellfall fur den Irrweg i beranstrengter typologischer Deutung". Selbstverständliche christliche Grundhaltung des christlichen, klerikal gebildeten Hofmannes, die sich das ganze Werk hindurch, in vordringlicher
Weise aber nur in dem abschliel3enden schlichten weltheilsgeschichtlichen Rahmen manifestiert, ist etwas anderes als bewu13te ideologische
Umformung. Umgekehrt sieht Huby Veldekes Leistung allein in der
vorbildlichen adaptation courtoise, der „hof ischen Aneignung", „hof i schen Einschmelzung", die der Dichter bei seinem anglonormannischen
Vorbild gelernt habe, die er in die eigene Dichtersprache umsetzt and
(" )

Vgl. W. Schroder : Veldekes „Eneit" in typologischer Sicht. In :
Veldeke- Studien, Beihefte zur Zeitschrift fur deutsche Philologie 1, 1969, S.
60-103 ; ferner die kritischen Bemerkungen von K. Ruh : Höfische Epik des
deutschen Mittelalters I. Von den Anf ángen bis zu Hartmann von Aue, Grundlagen der Germanistik 7, 1967, S. 83, and die Rezension des Werkes der M.-L.
Dittrich von G. Schieb in Wirkendes Wort 18 (1968), S. 64-65.
(23)
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mit grof3er Fáhigkeit nachgestaltet and weiter entfaltet. Diese Kunst
der adaptation courtoise, die die Zeit als modern and nachahmenswert
empfand, begrundete Veldekes Ruhm bei den mittelhochdeutschen
Klassikern. Daran ist vieles richtig, denn der entscheidende Einbruch
des neuen hof ischen Beschreibungsstils in den Bereich der deutschen
Literatur erf olgt in der Tat mit Veldeke. 24 ) Aber es ist nicht alles.
Veldekes Leistung einseitig hierauf redezieren zu wollen, hiefie Wichtiges übersehen, es sei denn, daft man adaptation courtoise weiter f afite,
ihr im Sinne einer Einheit von Form and Inhalt auch eine eigene inhaltliche Komponente zuschriebe. Dazu hat Brandt einiges beigesteuert, was
zum Teil wieder auf Brinkmann zurucklenkt. Aber auch bei Brandt
kommt nicht alles zur Sprache, zumal nicht das, was uber die Anliegen
des Roman d'Eneas hinausf uhrt. Gotfrid van Stra{iburg beginnt sein
Lob von Veldekes adaptation courtoise zunáchst mit dem Hinweis auf
deren inhaltliche Seite : von Veldeken Heinrich / der sprach uz vollen
sinnen ; / wie wol sanger von minnen ! ( 25 Ja, mit dem Zugrif f auf
einen weltlichen Stoff mit der modernen Minnethematik stellt rich der
Dichter, ganz im Gegensatz zu Dittrichs Meinung, auf die Seite derer,
die eine gewisse hof ische Emanzipation einleiten. Grundanliegen Veldekes ist, wie das Brinkmann seinerzeit schon herausgearbeitet hat,
der Mensch gerade in seiner irdischen Existenz, die von Liebe, Kampf
and Herrschaft abgesteckt wird, wobei die göttliche Lenkung nur noch
den selbstverständlichen Hintergrund abgibt. Mit Brandt f ugen wir hinzu, nicht der Mensch allgemein, sondern der Mensch in seiner gesellschaf tlich-klassenmäl3igen and aussschnitthaf ten Reduktion auf den
„hof ischen Menschen". Es ist das neue Menschenbild eines Teils der
damaligen Literaturgesellschaft im „Heiligen Römischen Reich deutscher Nation" in ihrer Einengung auf die ritterliche Gesellschaf t der
Hof e. Dies mag auch der Grund sein, - dais Veldeke dem gerade erreichten Stand in der Entwicklung der „deutschen Nationalität", dem vorubergehenden Erstarken der Zentralgewalt, seinen besonderen Tribut
zollt. Während z. B. der der gleichen Literaturprovinz angehö rende
Floyris orientalischer Provenienz trotz des modernen Minnethemas noch
in die frankische Karlsgenealogie einmundet, ähnlich etwa dem f ruh(

)

(26)

( 24 ) Vgl. H. Brinkmann : Zu Wesen and Form mittelalterlicher Dichtung,
1928 ; C. Minis : Er inpfete das erste ris, Antrittsvorlesung Amsterdam, 1963.
(2.5)
Gotfrid von Stratiburg : Tristan Vers 4726 ff.
(26)
H. Brinkmann : Wege der epischen Dichtung im Mittelalter.
In:
Archiv fur das Studium der neueren Sprachen and Literaturen Bd. 200 (1963/
64), S. 401-435.
.
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hof ischen deutschen „Kónig Rother" and den niederrheinischen Chansons de Geste im Bannkreis der f ranzósischen Kronabtei St. Denis, hat

der Eneasroman antiker Provenienz f ruhhof ische Verklammerungen
dieser Art aufgegeben. Denn der weltheilsgeschichtliche Rahmen der
Eneide, das Einmunden in das römische Friedensreich des Augustus darf
nicht als eine solche mifideutet werden. Vielmehr hat er, wie die Stauf erpartien unterstreichen kunnen, Gegenwartsbezug. (' ) Er ist gewil3
nur als Sinnbild gedacht fur die glanzvolle Stauf erherrschaf t Friedrich
Barbarossas, die ideologisch als Erfullung einer in der Antike einsetzenden romisch-deutschen Kontinuitat gesehen wird. Was Veldeke, uber
den aus anderen Gegebenheiten erwachsenen anglonormannischen Roman d'Eneas hinaus and unabhängig von Vorbildern aller Art, in emnmaliger gesellschaftspolitischer Situation in den Blickpunkt seines h
f ischen Romans geruckt hat, ist die f eudalhof ische Zentralgewalt, das
Kaisertum, als Sammelpunkt reichsritterlicher Ambitionen, fur das die
antike Eneasgeschichte einen willkommenen geschichtlichen Hintergrand lief ern konnte. Hier ist nun die Frage durchaus berechtigt, ob
diese Sinngebung erst mit dem Abschlul3 des Werkes am Thi ringer
Hof erf olgte, vielleicht auf Wunsch seines Mäzens, eines zeitweiligen
Parteigangers Friedrichs Barbarossa. Fur die jungeren Dichter der suddeutschen Klassik war diese Zentralgewalt schon keine gesellschaf tliche Wirklichkeit mehr, in den Konzeptionen ihrer Romane spiegeln
sick gewandelte gesellschaftliche and politische Bedingungen. Und fur
die f lämisch-brabantische Hochblute mittelniederlándischer Dichtung,
die aus eigenen Quellen regionaler gesellschaftlicher Entwicklung
schopf te, kam ein Programm wie das Veldekes natürlich überhaupt
nicht in Frage. Aber Veldeke sollte man deshalb seinen ganz besonderen
Platz in der literarischen Entwicklung nicht streitig machen.
Ich hate im Laufe meiner Ausf uhrungen nur wenige Streitpunkte der
Veldekeforschung herausgegrif f en, meine aber, daft sie beispielhaft
auch fir die vielen andren stehen kunnen. Verbreiterung unseres Wissens um die tatsächlichen Gegebenheiten and Móglichkeiten der damaligen Gesellschaft in ihrer bildungstragenden Schicht wird in Zukunft
gewií3 noch mehr extreme wissenschaftliche Standpunkte einander annähern kinnen.
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Vgl. zusammenfassend G. Schieb : Henric van Veldeken. Heinrich von
Veldeke, Sammlung Metzler 42, 1965, S. 56 ff., fur die Auffindung
indung des Pallasgrabes insbesondere Beitráge zur Geschichte der deutschen Sprache and Literatur 87 (Halle 1965), S. 213 f.
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Dr. j ur. Arthur H. Cornette

PROF. DR. A.H. CORVETTE-HULDE
door
G. ScHMOOK
Lid der Academie
Mijnheer de Voorzitter,
Heren hoogwaardigheidsbekleders,
Mevrouw A.H. Cornette-Wagner,
Dames en Heren,
Waarde Collega's,
Zo onder ons iemand door verdiensten, geschiktheid en als huisvriend
er toe aangewezen zou zijn de gestalte en het innerlijk wezen van
Arthur Jacob Hendrik Cornette heden voor u op te roepen, nu voor de
eerste maal sedert 1950, jaar van de stichting van de Prijs voor het Nederlands essay, deze kan toegewezen worden, dan zou de eer onze Vaste
Secretaris, Maurice Gilliams, moeten toekomen. In zijn hoge wijsheid
laat hij mij, die Prof. Dr. Cornette's zetel bezet, de kans in beperkte tijd
na te gaan welk uitzonderlijke man wij samen gedenken. Ik beken dat
ik er mijn krachten graag aan waag, ook omdat de ervaren levens-,
werk- en reisgenote van wijlen onze Collega, Mevr. E. Cornette-Wagner
heden onder ons vertoeft.
Stond ik bij het overschouwen van leven en bedrijvigheid van Arthur
H. Cornette voor geen verrassing, omdat ik hem heb kunnen volgen
sedert 1920 en enkele jaren nadien mocht benaderen, dan moet ik er

toch op wijzen hoe sterk, hoe stevig de gestalte uiterlijk in mij is blijven
voortleven, als het ware gesneden naar het Engels fatsoen van de zakenman. Zijn figuur werkte prikkelend in op de velen, die zich na 1918
op het cultureel-politieke vlak in ons land wilden doen gelden. Nog
heden is hij geroepen diensten te bewijzen als artistiek geleerde met
cosmopolitische basis, beheerst in zijn dandy-comportement, en die er
zichzelf terdege van bewust was een precieze schakelpositie te bekleden
in de evolutie van onze beschaving, tussen het verleden, zijn heden, en
een zich toen aankondigende toekomst in ; polyglot was hij door ervaring, zonder de inslag van het eigen idioom te veronachtzamen. In de
tijd toen zo velen werkelijk begaafden onder de greep van de machtige
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Brusselse Universiteit nog faalden, ook door de internationale koers die
onze kunst insloeg, sneed hij, in weerwil van zijn complexe afkomst,
doch wetend wat onze landaard broodnodig had, de trossen niet door
om te volgen wat het lot hem zou toewijzen : een gevarieerde loopbaan
op hoge zee, met zeer karakteristieke facetten, maar ook doorschoten
met subliem reisgenot, met prominenten-verkeer, waartegen zich, in de
achtergrond, subtiel gekadanseerde muzikale arabesken van internationale munting bewogen. De eigentijdse atmosfeer drong er mee tot
hem door zonder in het minst, nogmaals teken van personalistisch, van
logisch continuïteitsbesef, de klassieke en romantische op evenwicht gestelde vormschoonheid in het gedrang te brengen : de van cultuur doortrokken vaderlijke huissfeer zwoer hij immers nooit af ? Zo lijkt Cornette Jr, met de twee hem kenmerkende initialen A.H. een harmonisch
opgebouwde persoonlijkheid te zijn, tuk op variatie dat velerlei genot
getransponeerd soms „à la manière de" ... waarborgde, maar met een
gevoel van zekerheid in zich die onder mist en zon van-het-Scheldelicht
waarschuwde voor al te geriskeerde interpretaties van louter modeverschijnselen.
Toen Arthur Cornette's beproefde vriend-van-jaren, Emmanuel de
Bom, in het „jaarboek" van deze Academie van 1945 berustend afscheid
nam van zijn collega, ontwierp hij een van zijn meest innemende por
Ik licht er slechts een paar details uit, die later en marge van de-tren.
volledig bewaarde, merkwaardige briefwisseling van beide vrienden
„opgehaald" kunnen worden : de telefoon bestond amper. „Tuur"
Cornette, die weliswaar als wnd. Stadssecretaris in 1919 het ambtelijk
ontslag uit stadsdienst van De Bom had moeten tegentekenen, wordt,
literair gezien, „geen epigoon" geheten door de twaalf jaar oudere
„Mane"-van-de-authentieke-„Van nu en straks”-ploeg : „ik beschouw
deze bestempeling" zo schrijft De Bom „als een blijk van hoge waardering". Cornette was „een te „zelfstandige persoonlijkheid ", „een verfijnd intellect", vooral „critisch aangelegd", met „reflectieve geest"Y
„met een eigen stijl", met een „gentleman like" voorkomen dat behoorde tot de „zeldzame aristocraten" van de Vlaamse gemeenschap. Inderdaad Cornette vertoonde zich als een originel man in zijn omgang met
verschillende van de negen muzen, zoals zijn vader, (ook op eigen
hout !) sociologische paden had betreden, toen haast geen Vlaming
daarvan de bevrijdende betekenis aanvoelde.
Het waren wel heel bijzondere veren, waarmede de hoogst zeldzame,
beweeglijke vogel bestoken werd door een knap „observator" als De
Bom ! Maar, deze had hem in zoveel landen, uit zoveel teksten de zaad-
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jes weten oppikken, die de estheticus voor de stoffering van zijn geest,
degelijk doorvoed met traditie-inbreng, al glurend, nodig had geoordeeld. Het is goed, dat De Bom, zo helder schrijvend, voor de geschiedenis, en heet van de naald, de juiste afstand bepaalde die Cornette
scheidde van de direct voorafgaande generatie-van-vernieuwers. Het
wonder is geweest dat een nog verdere modernisering, verfijning en
universalisering van onze cultuur zich in Corvette automatisch voltrok.
Bij alle verheven voorvorming was hij een intelligent autodidact.
De peiling naar Cornette's componenten valt niet moeilijk, zo men
de bibliografie nagaat die Paul van Tichelen in 1946 aan de waaier
van Corvette's zo met nadruk neergeschreven en herschreven geschrif ten wijdde. En toch onder alle ernst van een kleine halfduizend teksten
geeft de impressionistische speelsheid van diens geest zich nog niet
geheel gewonnen. Er is b.v. éen, maar dan ook sprekende titel van een
beschouwing op te halen :.,L'après-midi a Ostende" (1929) : Ensor en
Debussy, twee artistieke velden, liggen er door „la mer" als Jeidmotiv», visueel en auditief, suggestief in getransponeerd, in mekaar ver
onderwijl Moessorgsky mee een van zijn taferelen ophangt. Ter--werkt,
men voor de appreciatie van Cornette's psychologische lectuur-problemen zijn aan te treffen in een andere titel van de verwoede lezer :
.,Madame Bovary" en „Anna Karenina". Wij ervaren er door dat langs
de introspectie van deze vrouwenfiguren om, Flaubert en Tolstoï, incorporerend twee bourgeoisbeschavingen, met elkaar als polen geconfronteerd worden. En wat te zeggen van de duizend steden, bij dag en
nacht, waarvan de geest als blijvend aanwezig door Corvette werd opgeroepen ; Londens spleen wisselt af met zuiderse, harde zon ; door de
luchten rinkelt voortdurend eigen beiaardspel over sloppen en steegjes.
Een kaleïdoscoop van innerlijke verrukkingen. „Vergeten en toch zo
mooi", zo zou de titel luiden die Maurice Gilliams toedichtte aan enkele weggewaaide, maar fundamentele opstellen over Liszt, over Wagner, intelligente confrontaties met problemen, met interpretaties van in
klank omgezette indrukken, waarbij de duider zich nooit verloren
gooit, maar met „innige koelheid" als het ware, al vindend voor ons,
toch tot zich zelf blijft spreken, omdat hij onder het betoog landschappen ziet, ook deze der ziel. Te merkwaardig alleszins om te vergeten,
zo luidt mijn conclusie.
Met de toestemming van Mevrouw Cornette moeten onze „Verslagen
en Mededelingen" zeer in het kort een onbekend gebleven maar terug
tekst van Arthur Jr. opnemen : een lezing (met ontwerpen)-gevond
gedagtekend op 29 januari 1914, te Brussel voorgebracht op 31 ja-
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nuari en te Antwerpen op 19 februari, gewijd aan de betekenis van
„Van nu en straks" zoals de generatie na, zeggen wij Vermeylen, deze
van b.v. André de Ridder (geboren in 1888, Cornette is van 1880) de
verlossende trits voorgangers zag en dan heel precies wat Cornette-zelf
erkent aan hen, maar ook aan zijn eigen tijd, te danken te hebben. Een
document in functie van Cornette-zelf, een kinkhoorn, zo u wilt, waarin, behouden voor ons, zijn momentele artistieke levenszee ruiste. Het
is, zoals altijd bij Cornette, een vrij omstandig betoog met wijde horizon, waarin mij inzonderheid voor de Essay-dag van heden, een paar
zaken van belang lijken. De critici, aldus de auteur, moeten „afwijken
van de objectiviteit", dat is „van de naturalistische critiek" ; „met eigen
hart en hersenen moeten zij ingaan tegen het besproken werk" ; „kritiek mag geen verstijvend element zijn in de letteren" ; en let nu op de
als het ware hete formulering : de kritiek, „zij moet sidderen en huiveren als de kunst" het „tergend-kalme" en „kwalijk-edele" moet ge;

haat worden, zoals „ de heer Corvette Jr. spreekt nog steeds "
zooals wij de nobele, historische helden hebben leeren beschouwen lijk
de wassen beelden van Madame Tussaud". Dat is de hartstochtelijke
toon van de artiest-criticus, die ook Van Deyssel heeft gelezen. Het
klinkt heel anders dan de vluchtig registrerende constataties van
„vriend Louis", onder welk kameraadschappelijk schouderklopje wij
de alombekende Baekelmans, Lode, moeten herkennen.
De man met de zware, gespatieerde vulpenductus Cornette trad
dan wel scherp naar voren, tien jaar voor hij met het fashion „Roode
Zeil hopeloos, mede zou laveren om de eigen generatie te helpen beveiligen tegen de storm die opgestoken was en die de „vagues de fond"
verwekte van het expressionisme ; tien jaar ongeveer voor hij een merk
verslag van de Staatsprijs (1910-1917) zou-wardig,ecptulf
schrijven, maar wanneer hij reeds vlijtig laboreerde aan het afdwingen
van eerbied, van respect voor oude, stedelijke architectuur en landelijk
geordineerde schoonheid om nog heel wat later, een van de meest hartstochtelijke herauten te worden van de iconografie van zijn geboortestad Antwerpen (1933).
Prof. Dr. A.H. Cornette heeft mij steeds de indruk gegeven een gelukkig man te zijn geweest, ook wanneer hij zich nijdig vastbeet in de
verdediging van zijn waarheid. Hoe levendig herinner ik mij het oratorisch spiegelgevecht over het A.B.N. in de Raad van Advies van het
N.I.R. ( = B.R.T.) , in 1937, waar hij, de doctor in de rechten, eer smal
van uitzicht, glad geschoren, met glimmend gelaat, de imposante das
precies aangesnoerd, met een paar fikse ogen, opkwam voor een ge",
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kleurd, zwaar Brabants, barok Nederlands tegenover de rond-goedlachse Dr. Jan Grauls, filoloog, die de bijzondere geaccentueerde ijking
van de voorzitter, (ook al joegen zij beiden even entoesiast op spreek
eens niet aanvaarden kon ! Hier steunde-wordenilBug!)
de moderne Corvette zich op het gezag van het traditie-recht en de
diversiteit van de autochtone waarheid, waar een conserverende Grauls
de blik progressistisch op een egaliserende, wijdsere toekomst gericht
hield. Het plezierig incident gunde een ademloos luisterende aantredende generatie een blik op de complexiteit der problemen, die zich
blijvend zouden stellen. Geen leerschool van de spade ; een leerschool
der tongen.
Zich als onverzettelijk voordoen, met macht van argumenten, Cornette hield er van de mettre „les pieds dans le plat", of het nu over een
schilderstuk ging of over een ets en een tekening waar ook geborgen;
dat deed hij van jongs af. Het oordeel scherpen aan een thema, het zich
persoonlijk sterk bezinnen op precieze uitzichten van kunst en leven „à
travers les tempéraments" het was een behoefte ; hem allicht door

vroege, heftig strijdende voorvaderen ingegeven. Kwam daarom, reeds
in 1903 de term „essai" uit zijn pen gevloeid : in functie dan van Gabriele d'Annunzio, en een paar jaar later nogmaals om de theorieën van
Prof. Enrico Ferri in verband met misdadigersgestalten in de letteren te
benaderen, altijd van uit zijn overtuiging ? Met blij gemoed heeft hij
het woord gevoerd, ik zou durven zeggen omdat het een drang was,
„waaraan hij niet kon weerscan" en dus als zonde, naar de rechtstermen,
ten zeerste verschoonbaar ! Wie in de werelden thuis is van de door
Cornette opgeroepen namen, als o.a. Beardsley, Wilde, Cruikshank,
Restif de la Bretonne, Stendahl, Barrès, André de Ridder, Vriamont,
ziet voor zich het universum bevruchten dat deze „... début-de-siècle"(!) Vlaming het zijne ging noemen, al is het, om het voorgebrachte
illustere landschap naar waarheid gestoffeerd te krijgen, dwingend nodig, er de honderden gestalten aan toe te voegen, zoals ze opgeperst
zitten in de boeken, die, met toestemming van Mevrouw Corvette, door
een tijdige wilsbeschikking de Stadsbibliotheek van Antwerpen, keurig
werden toegevoerd. Zal ik nog een figuur noemen, die, representatief,
vanuit het schilderkundig zo fraaie huis aan de Desguinlei, met heel
zijn smaldeel is overgestapt : Marcel Proust ; om dan weer een andere
pool van belangstelling te kunnen oproepen: Charles Dickens die, het
leven door, zozeer naar het wezen ondervraagd is geworden. Thuis, en
op reis. Prof. Cornette, literator en kunsthistoricus, behoorde immers
tot degenen die met reisgidsen én lectuur in de hand onvermoeid de
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wandelwegen en levenspaden van zijn auteurs afliep, van zijn artiesten,
om bij geboorte en werkplaatsen, in steden en landschappen, op kerk
waar het geviel, dankbaar zijn zielenris op te dragen en telkens-hoven,
zichzelf in de zevende hemel van vervoering te voelen bij de ontdek
enige sleutel die leiden zou tot directer, beter, dieper begrip-kingva
auteurs,
de kunstenaars, de politici, de geloofsbelijders, de
van de
mensen.
De critische kennis van de eigen letteren heeft hem er door zijn natuur vroeg op attent gemaakt hoezeer het het jongste Vlaanderen,
schortte aan persoonlijk, aan vitaal mee beleven van wat de hele moderne en oudere wereld te bieden heeft, gewogen naar de stelling door
hem zo scherp in 1914 omschreven. Derhalve gaf hij zijn wens te kennen om, door het stichten van een Prijs met zeer bijzondere personalistisch gekleurde eisen, bij de eens door hemzelf aangevallen Academie,
te komen tot bestendiging van eigen betrachtingen, van de eigen hun
eigen doen.
-kering,vaht
Zeer geachte Vergadering, tot besluit van dit betoog er toe strek
om, zonder enig paternalistische gevoelens, de patroon van deze-kend
Prijs te gedenken ter gelegenheid van de allereerste toewijzing van de
bekroning, zo wens ik u, als karakteristiek, voor te lezen in welke bewoordingen een artikel van het reglement is vervat, daargelaten of de
Academie, samen met alle zusterinstellingen, de Regering niet dringend
moet benaderen om het financieel regime van haast alle Belgische Academie-prijzen, naar de normen van de moderne prestige-eisen, te onderzoeken. Art. 3 waarover twee Academieleden en een buitenstaander
te waken hebben, luidt :
De jury zal het essay beschouwen als een stuk betogend proza,
waarin één of meer themata worden behandeld. Zij zal bijzonder
aandacht schenken aan de constructie van het essay, meer bepaaldelijk expositie, ontwikkeling en slotbeschouwing en aan de esthetische waarde van het geheel. Van de auteur zal verlangd worden,
dat hij een zeer persoonlijke opvatting van zijn onderwerp aan de
dag legt, dat zijn werk in een onberispelijke taal geschreven zij.
Zullen niet voor de bekroning in aanmerking komen : beschrijvingen, compilatiewerken, biografieën, academische proefschriften en wetenschappelijke verhandelingen. De prijs kan toegekend worden voor één essay zoowel als voor een bundel essay's.
Het aantal te bekronen bladzijden speelt geen rol.
Daargelaten nu het ernstig financieel „litige", met alle recente dis
omtrent het nut van soortgelijke onderscheidingen, tot Nobel--cusie
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prijzen toe, acht ik het geboden de Prijs Cornette in stand te houden,
vooral nu voor de eerste maal, na twintig jaar, kon blijken dat de beoefening van kritiek en essay in de Vlaamse gewesten als met sprongen
in de hoogte is gegaan, zodanig dat aan de strenge reglementering
voorzien in de Cornette-Prijs kon voldaan worden. En niet door één
auteur, maar door verschillende. De eigen letteren zijn goed en wel in
staat gebleken zich nogmaals, en dit naar de eis der tijden, te vernieuwen. Een feit om ons over te verheugen. Bovendien zijn in de jongste
jaren noordnederlandse bekroningen van zuidnederlands werk aan te
voeren, die kunnen bewijzen van welke intrensieke waarde en betekenis
de inbreng van „onze provinciën" voor het gehele taalgebied geacht
wordt te zijn. Zij die er op rekenden, dat de „Vlaamse" letteren nooit
tot een staat van volwaardigheid zouden opklimmen, krijgen eens te
meer ongelijk. Op welke optimistische noot ik, met oprechte dank voor
de verleende aandacht, afscheid wens te nemen van u allen, ten einde
de plechtigheid van heden naar behoren haar loop te laten.

JOACHIM STERCK VAN RINGELBERG

Naar een zestiende -eeuwse houtsnede (vergroot)
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De levensbijzonderheden zijn schaars. Bijna alles wat over hem bekend is, wordt aangetroffen in zijn geschriften, voornamelijk in zijn De
Ratione Stvdii 2 ) Geboren te Antwerpen in 1499, kwam Sterck als
twaalfjarige knaap aan het Hof van Keizer Maximiliaan, dat hij omstreeks zijn zeventiende jaar verliet om naar Leuven te gaan studeren ;
aanvankelijk de beginselen van het Latijn, daarna de dialectica van
Aristoteles en de physica. Hij nam zijn intrek in het befaamde College
de Lelie, waar hij als docent Petrus Curtius had, over wie hij zich later
lovend zal uitlaten 3 ) . Al komt hij dus vermoedelijk in 1516 of 1517 in
Leuven aan, pas op 5 januari 1519 vinden we hem ingeschreven in de
Matrikel van de Universiteit (").
Het is jammer dat Sterck zo spaarzaam is met mededelingen over
zijn verblijf aan het Hof, dat toch een vijftal jaren geduurd heeft. Uit
wat hij zegt, is op te maken dat hij er muziekinstrumenten leerde bespelen. Het is al evenmin bekend aan welke omstandigheden het te
danken was dat de knaap aan het Hof werd opgenomen. Waren zijn
ouders misschien van adellijke afkomst en werd de tijd die hij, samen
met andere jongelui van zijn conditie, in de Regia had door te brengen, als de inzet beschouwd van een mondaine of politieke loopbaan ?
Hoe dan ook, de jonge student schijnt te Leuven geen heimwee te
hebben naar de voorbije jaren. Zijn eerste bekommernis is zuiver Latijn
te kunnen spreken en schrijven en hij leert er ook Grieks (). Over de
duur van zijn verblijf in de universiteitsstad zijn geen gegevens bekend maar men kan het op 10 of 11 jaren ramen, want ten vroegste in
1527 neemt zijn ambulant bestaan een aanvang.
De universiteit van Leuven was op dat tijdstip hèt centrum van we(

(

(2) Zijn verzamelde werken werden voor het eerst uitgegeven in Lyon, in
1531, bij Seb. Gryphius, onder de titel : loachimi Forthi Ringelbergil Andouerpiani opera, quae Proxima pagina enumerantur. Het eerste daarin opgenomen
traktaat is De Ratione Studii. Uit deze Opera wordt in dit artikel geciteerd.
(3) Opera, 38 : Circa decimumseptimum aetatis annum regiam deserui. Didici Louanij latinae linguae rudimenta. Inde Aristotelis Dialecticen, ac Physicen.
In quibus paedagogum habui Petrum Curtium in omni literarum genere apprime
eruditum.
4 )Matricule de l'université de Louvain (ed. A. Schillings) , III, 598 : 5
jan. 1519 : Joachim de Ringelberghe Antverpiensis, camerac. dioc."
5 ) Over de noodzakelijkheid om Grieks te kennen drukt hij zich als volgt
uit in Opera, 16 : Graeca lingua adeo necessaria ut vix quemquam dixerim eruditum, qui earn ignoraverit.
(

(

JOACHIM STERCK VAN RINGELBERG
HUMRNIST EN ENCYCLOPEDISCHE GEEST
door
Luc INDESTEGE
Lid van de Academie

Onder de vroeg-zestiende-eeuwse Nederlandse humanisten, treft men
naast topfiguren als Erasmus, ook geleerden aan die zich op een beperkter gebied, maar met even grote overtuiging, hebben ingezet voor
een ideaal waarvan zij de verwerkelijking noodzakelijk achtten voor de
samenleving van hun tijd, en wat erin bestond om dank zij een vernieuwde studie van de antieke letteren en beschaving, gekoppeld aan
een nieuwe visie op de wetenschap, de mensheid, in de eerste plaats
de jeugd, een grotere kennis bij te brengen en een dieper besef van de
menselijke waardigheid, met één woord : „humanior" te doen worden.
Tot die geleerden behoort Joachim Sterck van Ringelberg, of zoals
hij zichzelf heeft genoemd : Ioachimvs Fortivs Andoverpianvs. Hij is
een figuur van het tweede plan, maar die er originele ideeën op nahield wat betreft de onderlinge verhouding van cultuur en wetenschap.
In de hier volgende uiteenzetting, neem ik mij voor de aandacht te
vestigen op de kern van zijn werk en de doeleinden ervan te belichten.
In het roerige derde decennium van de 16de eeuw, beweegt zijn activiteit zich in een domein, waarin het literaire humanisme en de exacte
wetenschappen dichter bij elkaar komen.
Joachim Sterck heeft niet vaak de belangstelling gaande gemaakt
van de geleerde wereld en er is weinig over hem gepubliceerd. Aldus
is het te verklaren dat hij van de vele humanisten die onze gewesten
hebben voortgebracht, wellicht de minst bekende moet worden genoemd 1
(

).

(1) J.N. Paquot, Memoires pour servir a l'hirtoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bar... (Leuven, 1763-1770, 18 delen), IV, 440-448. Biographie
nationale de Belgique, XIX, kol. 346-359. Een afzonderlijk werk aan hem
gewijd is de dissertatie van J. Overmann, Joachim Ringelberg, ein humanistischer Pädagoge des 16. jahrhunderts, Inaugural Dissertation... Universitát Erlangen, Munster i.W., 1903. In H. De Vocht's monumentale History of the
foundation and the rise of the Collegium Trilingue Lovaniense, 1517-1550 (Leuven, 1951-55, 4 delen) treffen we enkele bladzijden aan over „the famous wandering, but short-lived, Humanist of our provinces..." (II, 192-195) .
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tenschap en geleerdheid in de Nederlanden ('). Joachim Sterck leefde
er in een interessante kring. In hetzelfde College waar hij inwoonde,
had ook Erasmus zijn kamer. Ook de drukker van de universiteit, Dirk
Martens verbleef er en het kan moeilijk anders of de jonge student
moet het gaan en komen van geleerden hebben gemerkt, die het uit
boeken bespraken, ook als die boeken, zoals dat het geval-gevna
was voor het vreemde verhaal dat de naam Utopia droeg, niet direkt
voor het onderwijs bestemd waren ('). In 1519 kwam zich te Leuven
vestigen de Spanjaard Juan Luis Vives, die sinds 1512 in de Nederlanden, met name te Brugge, met korte onderbrekingen verbleven had.
Vives was naar Leuven gekomen met de stille hoop er docent te worden
aan het Collegium Trilingue (8) • Met Vives heeft Sterck misschien
contact gehad en vermoedelijk heeft hij diens traktaat De ratione studii
puerilis, dat van 1523 dateert, gekend ("').
Maar er zaten te Leuven niet alleen maar filologen en theologen
over hun folianten gebogen. Ook medici en astrologen, wiskundigen
en cosmografen hadden het er druk met navorsen en experimenteren.
Dat Sterck niet enkel interesse heeft voor de filologische vakken maar
ook voor de exacte wetenschappen, is wellicht te danken aan de invloed van het milieu. Medici als Hubertus Barlandus en Joachim Rolandus (Roelants), mathematici als Henricus Baersius, of Vekenstyl,
cosmografen als Gemma Frisius en Jacob van Deventer leveren er baanbrekend werk (").
Ook al vernemen wij niets in zijn geschriften over contacten met deze mannen, toch ligt het voor de hand dat Sterck zich voor dezelfde
-

(6) Ik citeer hier het oordeel van een Nederlandse geleerde, over de Leuvense universiteit omstreeks de jaren 1530 : „De hogeschool te Leuven, gesticht in 1425, was destijds ruim een eeuw oud en bijzonder gezocht : ze telde
in deze periode enige duizenden studenten en verkeerde in een periode van
bloei : na Parijs was ze in West-Europa de meest geziene universiteit ". Aldus
Prof. Dr. G.A. Lindeboom, in zijn Andreas Vesalius, 1964, blz. 12.
(7) De eerste druk van More's Libellus vere Aureus...de nova insula Utopia
was einde 1516 bij Martens van de pers gekomen.
(11 ) Zie hierover S.A. Vasters, Vives in de Nederlanden, in Verslagen en
Mededelingen Kon. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde, 1964, 77.
(9) J. Overmann, op. cit., wijst een aantal keren op overeenkomst in de formulering bij de twee auteurs.
(10) Zi e voor deze namen H. De Vocht, o. cit., II, Chapter XIII, Studies
and Masters, 516 sq. Zie ook A. De Smet, Leuven als centrum van de wetenschappelijke kartografische
ische traditie in de voormalige Nederlanden gedurende de
eerste helft van de 16e eeuw, in „Feestbundel L.G. Polspoel", Acta geographica
Lovaniensia, 5, 1967, 98-116.
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problemen zal hebben geïnteresseerd en zich een theoretische kennis
van enkele van deze disciplines zal eigen hebben gemaakt. Later beweert hij dat de astronomie zijn lievelingsvak is.
Na ruim tien jaren onafgebroken studie, acht Sterck de tijd gekomen
om zijn kennis aan anderen door te geven. Er is niets wat hij liever
doet als doceren en hij besluit er toe om als lesgever op te treden. Zijn
eerste reisdoel is Keulen. Hij verblijft een drietal maanden in die stad
en reist dan verder naar Mainz, van waaruit hij na korte tijd weer naar
Keulen terugkeert. Hij leert er de met Erasmus bevriende Johann von
Rheidt, burgemeester van Keulen kennen. De volgende etappes van
Ringelbergs reis zijn Heidelberg en Basel. In deze laatste stad heeft hij
gelegenheid om met Erasmus om te gaan ( 11 ) . Dan trekt hij weer ver
eerst naar Freiburg en Straatsburg, daarna over Mainz en Keulen-der,
terug naar Antwerpen, waar hij aankomt in het voorjaar van 1529,
maar niet om er lang te blijven want in september van hetzelfde jaar
reist hij naar Parijs, later naar Orléans en Bourges. In 15 31 verschijnt
een traktaat van hem in Lyon. Datzelfde jaar verschijnen, eveneens in
Lyon, zijn verzamelde werken. Van dat ogenblik af valt de stilte in
rondom hem. Misschien is hij datzelfde jaar 1531, of kort daarna,
gestorven. Of dit voortijdige sterven in verband moet worden gebracht
met de kwaal waaraan hij als dertigjarige blijkt te lijden, nl. het graveel, is niet nader bekend (12).
De werken van Joachim Sterck kunnen in verschillende kategorieën
worden ondergebracht. Onder de rubriek taalkunde en filosofie, rangschikken we de volgende traktaten : Elegantiae ; Libellus de usu uocum
quae non flectuntur ; Libellus de conscribendis uersibus ; Elementa
Graeca ; Dialectica ; Rhetorica ; Schemata ; Sententiae ; Liber de formis
dicendi ; Opusculum de periodis ; Synonima.
Tot de wiskundige werken kan men rekenen : Sphaera ; Institutiones
astronomicae ; Cosmographia ; Liber de tempore ; Optice ; Chaos Mathematicvm ; Arithmetica. Traktaatjes over de toekomstvoorspelling
zijn : Horoscopus ; Astrologia ; Geomantia ; Physionomia.
Een op zichzelf staande groep wordt gevormd door werken als:
( 11 ) Op 1 oktober 1528 schrijft Erasmus uit Basel over hem aan Johann von
Rheidt, onder meer het volgende : Ioachimus mihi vehementer placet ; bis me
salutauit. Vocabo hominem ad conuiuium, et si quid exit in quo possim illi gratificari, vel tui causa faciam lubenter. (P.S. Allen, Opvs epirtolarum Des. Eras-

mi Roterdami, VII, 2058).
( 12) Opera, 46 : Tametsi annum nunc solum trigesimum ago, speur tamen

ademit calculi morbus, qui solicitudine assidua, ac dolore adficit mentem.
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Chaos ; Experimenta ; Liber de Homine. Ten slotte moet afzonderlijk
worden vermeld het werk dat voor titel draagt De Ratione Studii. Het
is het meest bekende van Ringelbergs geschriften.
Verschillende werkjes van onze auteur zijn tijdens zijn leven in druk
verschenen te Antwerpen, bij Michiel Hillen, Petrus Silvius, Johannes
Grapheus en anderen ( 13 ) . In enkele vroege drukjes staat vermeld dat
ze te koop zijn apud autorem.
In een paar van die edities komt een portret in houtsnede voor van
Ringelberg, die wordt afgebeeld in profiel, blikkend naar rechts. Op
het hoofd draagt hij een lage bonnet met een brede band die het achterhoofd omsluit. Er zijn twee verschillende uitvoeringen van die houtsnede bekend. Er is er een waarbij het portret in een dubbele kring is
gevat en zonder randschrift in het midden van het blad staat afgedrukt
met, erboven, de tekst : Pictura spectatori. / Faciem refero corporis,
animum liber de / forma studendi. Eronder, in kapitalen : EFFIGIES
IOACHIMI FORTII RIN/GELBERGII / ANTVERPIA-/NI ANNVM AGEN/TIS TRIGESI / MVM. (14 ) . In de tweede uitvoering
heeft het portret een randschrift : IOACHIMVS RINGELBERGIVS
ANTVERPIANVS. Het is tegen de bovenrand van een rechthoek aan
rechts in de zwikken, engelenkopjes. De ruim--geschovnmtlik
te onder de houtsnede wordt ingenomen door een armillairsfeer, links
en rechts geflankeerd door gevleugelde putti, waarvan er een een passer in de handen heeft, de ander een kinkhoorn aan het oor houdt.
Een portret-houtsnede als de hier beschrevene vond ik enkele jaren geleden in een boek in de bibliotheek van het Groot-Seminarie te Luik,
sign. IB48 ("'). Een licht vergrote reproductie vindt men bij dit artikel.
Er bestaat ook een penning met het portret van Ringelberg, met het
randschrift IOACHIMVS RINGELBERGIVS ANTVERPIANVS en
(13) Zie P.C. Burger, De Incunabelen en de Nederlandsche uitgaven tot
1540 in de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, Den Haag, 1919,
nrs 169, 170 en 171. In W. Nijhoff en M.E. Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540, vindt men een beschrijving van de zeer zeldzame
en vaak onvolledige exemplaren van Ringelbergs werken. Zie nrs 1804, 3Pa3,
3804, 3805, 3806, 3807. Verder de voor een deel twijfelachtige gevallen onder
nrs 01044, 01045, 01046, 01047, 01048, 01049.
(14) Een weergave van deze houtsnede geeft J.F.M. Sterck, in zijn boek Onder Arm terdamsche Humanisten, Amsterdam 1934, blz. 56.
(15)
Binnen tegen het voorberd van een band die een Antwerpse druk bevat van M. Hillen, uit 1536 en een Leuvense van Rescius, uit 1541. De band
is met een Leuvens Renaissance- paneel versierd en staat vol aantekeningen,
blijkbaar van een student.
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het jaartal 1529. Hij wordt soms aan Quieten Metsijs, soms aan Janus
Secundus toegeschreven ( 'g). Houtsnede en penning zijn blijkbaar naar
hetzelfde model gemaakt.
1

Wie zich een oordeel wenst te vormen over het werk van Ringelberg,
wordt eerst verrast door de verscheidenheid van de daarin behandelde
onderwerpen, maar voelt zich spoedig geboeid door de levendige manier van voorstellen en verklaren. Toch zijn de verschillende traktaten
niet alle in gelijke mate belangrijk en zo komt men er vanzelfsprekend
toe om een keuze te doen, keuze die in dit geval arbitrair moet heten.
Die keuze zou, naar het mij voorkomt, kunnen beginnen met de
traktaten over Dialectica en Rhetorica.
Samen met Grammatica, vormden Dialectica en Rhetorica (het zogenaamde Trivium) , sedert de klassieke oudheid de grondslagen van
het onderwijs. De kunst van het redeneren, (en die omvat meer dan in
het woord dialectica besloten ligt) en de welsprekendheid, de slagvaardigheid en de taalvaardigheid, werden door de humanisten in hoog
aanzien gehouden. Daarbij werd verondersteld dat alles gebeurde in
voortreffelijk Latijn.
De op zichzelf stroeve materie wordt hier genietbaar gemaakt, dank
zij de pedagogische kundigheid van de auteur die met behulp van
korte, klare definities het vertrouwen van de toehoorders wint, om hen
daarna in een verblindend spel van indelingen en schemata, van axiomata en syllogismen mee te sleuren. Maar niet zodra merkt hij dat de
aandacht verslapt, of hij begint zijn toespraak te kruiden met verhaal -

tjes uit persoonlijke ervaring, en vertelt bv. hoe vaak hij deze stof al
heeft gedoceerd, hoe zijn toehoorders er, bij bepaalde gelegenheden,
op gereageerd hebben, enz.
Het traktaat over de Rhetorica is opgedragen aan een bekende jurist
Ingedeeld in meestal korte paragrafen,
uit Orléans, Petrus Stella
('*').

(

1 ').

( 16) Zie Korneel Goossens, Janus secundus als medazlleur, in Jaarboek 1970
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 53-54.
(17) Opera, 222 : In multis academiis intra spatium unius mensis bis praelegi Dialecticen : & re ipsa comperi tantum profecisse auditores, ut nihil amplius
desiderarint. Sed inter docendum hortabar eos, ut ea quae audierant, a lectione

conferrent inter se, & firmarent exercitio.
( 18) Petrus Stella, of Pierre de l' Estoile, had een zoon, Ludovicus, die Ringelbergs lessen heeft gevolgd en door hem als een wonderkind wordt beschouwd,
zoals in de opdracht van het werk uitvoerig wordt gezegd.
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bevat dit vertoog ongeveer alles wat een beginnend orator aan theoretische kennis nodig heeft, samen met wenken en raadgevingen. Een
handleiding, bevattelijk en beknopt, waarin Cicero, Ovidius en ook Terentius worden geciteerd en nadrukkelijk wordt gewezen op het belang van de oefening 1
Interessant zijn de bij de Rhetorica horende Schemata en Sententiae.
Dit zijn zegswijzen, spreuken, aforismen, uit de overlevering geput en
vaak opgegeven zonder vermelding van bron. Ringelberg haalt ook een
aantal uitdrukkingen direkt in het Grieks aan, maar meestal geeft hij
dan wel de Latijnse vertaling in de rand. Hier volgen enkele van die
cententiae.
Een gezegde dat toepasselijk schijnt te zijn op de zwervende humanisten, is het bekende : Patria, est, ubicunque uirtus sedem sibi eligerit ( 20 ) . Een verwant motief ligt in het Omnis spes in uirtute ponenda ( 21 ) . De praktische levenservaring ligt uitgedrukt in het zinnetje
over de bomen die een lange tijd nodig hebben om te groeien en in
één uur met wortel en tak worden uitgeroeid ("). En schuilt er geen
wijsheid in het Griekse spreekwoord dat zegt dat men geen gunst moet
verlenen aan een kind en ook niet aan een oude man, omdat deze laatste
sterft alvorens hij de gelegenheid krijgt om zijn erkentelijkheid te betonen, en het kind zich niets daarvan herinnert (2'3 ) . Van sommige
spreuken herinneren we ons dat we ze in onze humaniorajaren, in de
Latijnse les, te horen kregen. Zo bijvoorbeeld :Qualis uir talis oratio.
Of : Omne opus di f f icile apparet, antequam tentaueris ( 24 ) . Er zijn er
die geknipt lijken voor een Condottiere uit de Renaissance, zoals Fortium virorum est magis mortem contemnere quam amare uitcm ( 25 ) .
Minder hooggestemd daarentegen, maar toch stevig geworteld in het
bewustzijn klinken uitspraken als deze : Fortuna quum blanditur, tunc
vel maxime metuenda. Of deze nog : Vita humana similis est ferro;
(

").

(19) Opera, 247: Exercitium omnia posse.
(20) Opera, 297.
(21)
Opera, 297.

( 22) Opera, 298: Arbores magnae diu crescent, una hora extirpantur.
( 23) Opera, 300: Graecis prouerbium est, beneficium non esse conferendum
nec in puerum, nec in senem. In hunc, quia petit antequam gratiae referendae
detur oportunitas ; in ilium, quia non meminit.
(24) Opera, 302.
(25) Opera, 297.
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quod si exerceas, atteritur : si non exerceas, rubigo consumit (").
Ringelberg heeft uit de klassieke teksten voor zijn Sententiae geëxcerpeerd. Datzelfde heeft Erasmus dertig jaar lang, zij het bij tussen
gedaan, voor zijn Adagia ('). De Antwerpse humanist is daar--pozen
bij bedacht geweest op het praktische nut dat de kennis en het gebruik
van gepaste spreekwoorden opleveren en hij houdt er rekening mee dat
ze wellicht van buiten worden geleerd (28 ) .
Van de literaire vakken overstappend naar de wetenschap, komen
we terecht bij de sterrenkunde. Bekend is de rol die de astronomie, en
ook de astrologie gespeeld hebben in de antieke wereld. Tijdens de
Renaissance wordt een vernieuwde belangstelling aan de dag gelegd
voor de kennis van de hemellichamen en komt de astrologie, die vroeger
als gevaarlijk werd beschouwd om wille van de willekeur waarmede
zij werd beoefend, weer sterk in de mode.
Al hadden de astrologen herhaaldelijk af te rekenen met sancties en
straffen, toch vonden ze aanhangers en sympatisanten tot zelfs in de
hoogste kerkelijke en wereldlijke kringen. Zo konden ze meestal ongestoord hun activiteit uitoefenen. Dit was ook het geval aan de universiteit te Leuven, waar de reeds vermelde Henricus Baersius het goed
recht van de astrologie verdedigde en ze volkomen verenigbaar achtte
met het kristelijk geloof (2.9) .
Dat Ringelberg opging in de studie van de cosmos, blijkt duidelijk
uit het werkje dat hij publiceerde onder de titel Institutiones Astronomicae, wat zoveel wil zeggen als : Grondbeginselen van de Sterrenkunde, en dat hij opdroeg aan Johann v. Rheidt. Het is naar aanleiding
van dit werk dat Erasmus een paar korte epigrammen schrijft en dat de
Baselse drukker en humanist Johannes Oporinus, in een 44-regelig car-

(26)

Opera, 300.

( 27) Men kan hierbij de interessante bijdrage lezen van Margaret Mann Phillips, Erasmus and the Classics, verschenen in Erasmus, London, 1971 (Offprint).
( 28) Opera, 303 : Forsitan non inutile foret hasce sententias altius infigere
pectori, siue ad uerbum ediscere.
(2.9)
Baersius, alias Vekenstyl, klaagt er over dat de astrologie in onbruik
is geraakt omdat onbevoegden er zich hebben mede ingelaten en hij neemt zich
voor daar orde in te brengen. Dit staat o.m. te lezen in het zeldzame, aan hem
toegeschreven werk : Tabule perpetue longitudinum ac latitudinum planetarum
noviter copulate ad meridiem alme universitatis lovaniensls..., gedrukt te Leuven in 1528. Het enig bekende exemplaar is in de K.B., Brussel, L.P. 608 A.
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men, zijn waardering er voor uitspreekt (30).
Aan de Institutiones gaat een bondige beschrijving vooraf van de
Sphaera, samen met de definities en de terminologie door sterrenkundigen en meetkundigen gebruikt. De grondbeginselen zelf worden in
drie grote kapittels behandeld. De kennis van de sterren, beweert de
auteur, is noodzakelijk omdat daarin de overige artes hun voltooiing
vinden.
Wat er over sterrenkunde in de antieke wereld bekend was blijkt
Ringelberg te hebben nagegaan, maar al hebben verschillende beroemde
schrijvers, te beginnen met Plinius, zich met het bestuderen van de sfeer
en de hemellichamen ingelaten, toch oordeelt hij dat hun werk minder
geschikt is voor zijn eigen tijd (31 ) De eigentijdse navorsingen daarentegen laten hem niet onberoerd. Hij steekt zijn licht op bij de Duitsers,
de Fransen, de Italianen, de Hebreeuwen. Hij is de mening toegedaan
dat er geen volk bestaat dat niet het verlangen koestert om grondige
kennis te vergaren over de hemel, de zon, de maan, de zee... ( 32 ) . Zelf
(3-0)
De epigrammen van Erasmus werden uitgegeven door C. Reedijk, The
Poems of Desiderius Erasmus, Leiden 1956, 118 en 119. In de Opera, 682,

volgt Erasmus' gedichtje op een epigram van Hyperius. De tekst luidt:
Si cupis astrigeri primordia discere mundi,
Ac mox aethereos implexos orbibus orbes,
Denique quam uario cinctu, quae ducitur arte
Linea, conuexi spatium fecet, haec age pubes
Perlege, quae triplici Ioachimi cura libello
Tradidit, ac facilem patefecit ad ardua callem.
Surrige te, qui repis humi, patriamque revise.
Astra leuis repete astra, genus qui ducis ab asiris.
( 31 ) Opera, 341-342: Scripserunt quoque de astrorum natura docti uiri, sed qui
parum aut nihil profuerint iuuenibus. Plinius multa habet in libro secundo,

uerum ea pertinent solum ad summam artis, & non nisi a doctissimis percipi
queunt. Cicero ad ea saepe alludit, sed artem non docet. Manilius carmen quaedam scripsit ad Augustum Caesarem, sed quae non intelligas, nisi artem aliunde didiceris. Higinius pene nihil praeter fabulas habet, & ita deprauatus est
negligentia typographorum, ut iam ferme perierit. Inter Graecos Proclus optime
circulos docet, praeterea nihil. Aratus solum scribit de ortu & occasu stellarum
in Graecia. Caeterum si quis artem didicerit, innumeros autores intelliget. Proclum de sphaera totum capiet : bonam partem Ciceronis, Plinij, Vergilij, Ovidij,
Arati, Aristotelis, Ptolemaei, ac aliorum omnium, qui uel Graece uel Latine aut
alia lingua his de rebus quicquam prodiderunt.
(32)
Opera, 342: Non pauca uidi apud Germanos, Gallos, Italos, Hebraeos, quae multos sane ad haec discenda allicere passint. Nullas puto nationes esse in orbe, quae non aliquid de caelo, Sole, Luna & mari, quorum adeo
mirabilem cursum quotidie uident, cupiant perdiscere.
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kijkt hij met vervoering op naar de besterde hemel en verklaart dat er
niets hem meer naar het hogere trekt, dan de kennis van de hemellichamen ( 33 ) . Hij heeft zijn Institutiones Astronomicae nu al meer dan 150
maal gedoceerd en is niet van plan daarmee op te houden zolang hij
leeft (34).
Als hier even ook nog zijn traktaat over Cosmografie wordt vermeld, dan is dat om daarbij aan te stippen dat Ringelberg, in die beknopte wereldbeschrijving, steunt op de traditionele leer van Ptolemaios, die de aarde beschouwde als het centrum van het universum (35).
Toch werd die leer op het tijdstip dat zijn boekje ontstond hier en daar
al sterk aangevochten en was het grote werk van Copernicus, waarin
een totaal nieuwe visie op het probleem werd ontwikkeld, reeds geschreven, zij het dan ook nog niet in druk verschenen ( 36 ) . Wij moeten
aannemen dat dit Ringelberg onbekend bleef en dat hij wellicht ook
niet het werk van de jonge, begaafde Gemma Frisius in handen heeft
gehad, dat in 1 530 te Leuven werd uitgegeven onder de titel : De principiis astronomiae et cosmographiae.
De geschriften die onder de rubriek van de Divinatio gerangschikt
worden, de horoscoop, de astrologie, de geomantie, de droomverklaring
en dergelijke meer, kunnen als illustratie dienen voor de vreemde voorstellingen die uit de kultuurwereld der Antieken naar de Renaissance
zijn overgewaaid. Ook de physionomiek hoort erbij, die de eigenschappen van het individu wil afleiden uit de struktuur van het lichaam, in
de eerste plaats van het gelaat. Alleen de alchimie blijft in Ringelbergs
werk buiten beschouwing.
Dat Ringelberg een uitgesproken voorliefde heeft voor de behandeling van een aantal uiteenlopende onderwerpen in een klein bestek,
spreekt duidelijk uit een boekje als Chaos, met een zinspeling, in de
titel, op de Latijnse definitie van Chaos : quaedam rerum omnium sine
(33) Opera, 342 : Nihil me pertraxit ad altiora, nisi sola coelestium rerum
cognitio.

(34) Opera, 344: Multi forsitan iisdem studiis sunt dediti, qui tantum gaudium non sentiunt, sed fortasse coeli motus & pulchritudo non similiter illis
impressa est ac mihi, qui eam semper in pectore seruo, qui per multos annos in
ijs rebus versatus sum. Id uere possum dicere me hanc artem plus centies &
quinquagies docuisse, nec eam dimittam quoad uivam.
( 35) Opera, 427: Terram in orbis medio consistere experimentis haud dubijs constat.
( 36 ) N. Copernicus, De revolutionibus orbium coelestium lbri VI, zag het
,

licht in 1543, even na de dood van de auteur.
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ulla forma con f usio ( 31 ) . In de zeventien paragrafen waaruit het boek-

je bestaat, wordt gehandeld over zo uiteenlopende thema's als God,
Mohammed, de heidense goden, de rechtswetenschap, de krijgskunde,
de geneeskunde, filosofie en physica, de dieren, de planten en het landelijk bedrijf, de weersgesteldheid, de weersveranderingen... samen
met een reeks verhalen en fabels en enkele dichterlijke vergelijkingen,
getrokken uit Vergilius, Ovidius, Propertius en Claudianus. Het werkje
is opgdragen aan Petrus Aegidius, de stadssecretaris van Antwerpen,
die aan het slot bedacht wordt met het compliment dat er waarschijnlijk moeilijk een wetenschap zou te vinden zijn, waarin hij, Aegidius,
niet uitblinkt (38),
Belangrijker dan Choas, is het traktaat De Homine, dat dateert van
1529. Deze verhandeling over de Mens, vangt aan met de gebruikelijke
definities, waarbij naast de conceptie, ook de horoscoop wordt genoemd ; en verder wordt er gesproken over geboorte en groei, over de
evolutie van jeugd naar ouderdom, met daaraan vastgeknoopt, overwegingen over de broosheid van het bestaan en de kortheid van s mensen levensduur.
Na dat fysiologisch-wijsgerig begin, volgt de visie op de mens, als
een wezen dat door „de grote Bouwmeester van het Heelal" is geschapen en begiftigd met een lichaam en een ziel. De ziel, het geestelijk beginsel, wordt bij het betoog betrokken, de plaats waar de ziel
in het lichaam huist, de verschillende begrippen zoals geest en rede,
gedachte, verbeelding en herinnering, enzovoort. Tot de auteur aan
een punt komt dat hem bijzonder schijnt te interesseren, nl. de theorieën over het hoogste Goed.
Filosofen en moralisten uit de Oudheid en de Middeleeuwen hebben
daarover hun meningen geformuleerd en de auteur laat hen even aan
het woord komen, maar zelf spreekt hij zich over het probleem niet uit.
Op de theorie over het hoogste Goed, volgt die over het Schone en
de Deugd. Hier dringt de auteur dieper door in een gebied dat de ver
tussen wijsbegeerte en wetenschap ziet tot stand komen en-zoenig
waarin de mens die het goede wil bereiken, als een man van deugd
wordt beschouwd.
( 37) Opera, 571 . Deze Chaos mag niet verward worden met zijn Chaos Mathematicum, waarin o.m. berekeningen worden gemaakt voor de kwadratuur
van de cirkel, een astrolabium wordt beschreven, enz. Dit werk moet hier, evenals zijn beknopte Arithmetica, buiten beschouwing blijven.
( 38) Opera, 571 : uix ullam artem reperiri existimo, in qua non f eliciter
sis uersatus.
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Zoals meer andere humanisten, waaronder Erasmus en Thomas Morus, blijkt Ringelberg onder invloed te staan van het Neo-Platonisme,
de filosofie waarvan Marsilius Ficinus in de 15de eeuw de grote gangmaker was geweest. Van het Neo-Platonisme neemt hij de definitie
van de Schoonheid over : Pulchritudo nihil aliud quam summi boni
splendor est, fulgens in ijs, quae oculis, auribus, mente percipiuntur :
perque illa ad bonum ipsum, uisum, auditum, mentemque conuertens 39 ) . En aan deze definitie wordt de verhouding gekoppeld, die er
tussen Schoonheid en Deugd dient te bestaan : Quo fit, ut pulchritudo
circulus quidam lucis diuinae sit, a bono manans, in bono residens : per
bonum & ad bonum perpetue reflexus (4-0).
Dat Ringelberg de filosofie van het Neo-Platonisme als vanzelfsprekend overneemt, blijkt verder uit wat gezegd wordt over de vier
kardinale deugden : Wijsheid, Sterkte, Matigheid en Gerechtigheid.
Het zijn de vier deugden die in Plato's werk over de Staat ter sprake
komen en die volkomen pasten in het systeem van de kristelijk-middeleeuwse wereldbeschouwing. Het ligt ook weer in de opvatting van
sommige humanisten, dat de typisch-kristelijke deugden, zoals Geloof,
Hoop en Liefde, hierbij niet worden vernoemd.
In de verhandeling over de mens, wordt aan het filosofisch aspekt
intensiever aandacht besteed dan aan het fysiologische. Het is daarom
verkeerd dit werk als een louter fysiologisch traktaat te beschouwen.
Het laatste gedeelte is dan weer gewijd aan het lichaam in zijn afhankelijkheid van zenuwen, aders, bloedvaten. Middenrif, maag en
ingewanden krijgen een beurt ; ook de vier humeuren worden beschreven, net zoals de gal en de urine. De benamingen van de ziekten
worden opgegeven, samen met de beschrijving van enkele kwalen,
waaronder verlamming, krankzinnigheid en melancholie, om te eindigen met de gesel van de tijd : de pest.
Dit werk, dat zoveel wetenswaardigheden biedt over de mens, is een
typisch Renaissance-geschrift. Het schenkt ons een blik in Ringelbergs
geestelijke wereld . Het is het meest filosofische van al zijn geschriften.
Het leest vlot en aangenaam ; de auteur heeft het bedoeld als een werkje dat de studerende jeugd zou dienen te lezen. Dit kan worden afgeleid
uit de opdracht, waarover zo dadelijk iets meer zal worden gezegd.
Van een kort oponthoud in zijn vaderstad maakte Joachim Sterck
inderdaad gebruik om zijn werk aan te bieden aan de Stadsmagistraat
(

(

3 '9

) Opera, 642.

(

40

) Opera, 642.
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van Antwerpen. De opdracht is gedateerd juni 1529 en Joachim Sterck
neemt hierin de gelegenheid te baat om iets over zijn werk, maar ook
iets over zichzelf te zeggen. De presentatie van een boek aan de stads
kan men zich bezwaarlijk indenken zonder dat daarbij de lof-vadern,
wordt gestoken. Vooral dan in de 16de eeuw ! Joachim Sterck-trompe
blijft hierin niet in gebreke en al klinkt de lof overdreven, we vinden
er de bevestiging in van zijn Antwerpse afkomst en geboorte (41).
Van al de vermaarde steden die hij het jaar tevoren in Opper-Duitsland heeft bezocht, is er geen enkele die met Antwerpen kan worden
vergeleken... en toen hij naar de Scheldestad terugkeerde heeft hij met
open ogen kunnen zien in welke mate deze stad de anderen overtreft,
dank zij al hetgene binnen haar muren is samengebracht... Ze is een
voorraadschuur, waar het gehele jaar door koopwaar in overvloed
voorhanden is...
Niet alleen de welvaart van de stad wordt geprezen, ook de vroede
stadsvaderen krijgen een pluimpje. Overheidspersonen, met gezag en
waardigheid bekleed, ondernemende mannen aan het hoofd van het
Gemenebest, in vredestijd en in dagen van strijd !... Hij komt er zelfs
toe Antwerpen met Rome te vergelijken en de vergelijking valt in het
nadeel van Rome uit ! „Als we Rome bewonderen, zegt hij, en haar de
hoofdstad der wereld noemen, een stad waar oorlog heerst en doodslag, waar tal van verderfelijke mannen door het verwoesten van steden hun politieke macht en invloed verhoogd hebben... hoeveel groter
en gelukkiger is dan Antwerpen, de stad die niet door wreedheid, roof
of verblinding, niet door de wapens maar wel door vrede, voorzichtigheid, eendracht, dank zij de bijstand der goden, tot de hoogste macht is
uitgegroeid" (42)
Het is deze stad, waarvan hij zegt dat ze hem het licht heeft geschonken en zorg heeft gedragen voor zijn opvoeding.
Onze auteur is gewend zich tot erg korte opdrachten te beperken,
soms enkel maar van een paar regels, maar hier heeft hij drie, vier
bladzijden nodig om datgene uit te spreken wartoe hij zich ten overstaan van zijn vaderstad verplicht acht. Terloops noemt hij zich burger
en kwekeling van Antwerpen en spreekt hij de hoop uit dat hij later,

(41) Opera, 622 :... quae me in lucem aedidit, atque educauit.

(42) De lofspraak op Antwerpen, te lang om hier in haar geheel te worden
overgenomen, beslaat twee en een halve bladzijde.
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indien hij in leven blijft, een groter, waardevoller geschenk zal kunnen
aanbieden (43) .
Het zullen wel practische overwegingen geweest zijn, die hem een
summiere inhoudsopgave aan de opdracht deden toevoegen en uit een
enkel zinnetje blijkt dat hij de wens koesterde dat zijn boekje de opgroeiende jeugd (adolescentes ac pueri) van stadswege in handen zou
worden gegeven. Of deze wens in vervulling is gegaan, kan niet worden
uitgemaakt. Evenmin trouwens als er iets geweten is over het onthaal
dat het boekje bij de vroede stadsvaderen heeft genoten.
Als proeve van mensbeschouwing, staat deze verhandeling over de
Mens in het werk van Ringelberg op zichzelf. Wie de filosofie van de
Neo-Platonisten had bestudeerd, moest zich ook geboeid hebben gevoeld door de geschriften van Giovanni Pico della Mirandola, vooral
door diens beroemde werk : De hominis dignitate (Over de menselijke
waardigheid) , dat zo grote invloed heeft gehad op de humanistische
denkwijze. Kenschetsend voor dit werk is dat de auteur zich niet beperkt tot één wereldbeschouwing, die van het Kristendom, maar grote
filosofen en beroemde personages uit zowat alle tijdperken er bij betrekt, in zoverre er in hun theorieën of hun lering, elementen aanwezig
zijn die dienstig kunnen zijn bij het zoeken naar de waarheid.
Misschien zou het de moeite lonen om na te gaan of er hier van
beïnvloeding sprake kan zijn. Ringelbergs doelstelling is verschillend
van die van Pico della Mirandola. Het gaat bij hem niet om het verdedigen van een aantal stellingen, maar wel om het bijeenbrengen van
een aantal geordende begrippen over de mens, zoals hij leeft en beweegt, met lichaam en ziel.
Ringelbergs bijdrage tot wat wij thans zouden noemen de menswetenschap, schijnt in zijn tijd niet veel beroering te hebben gewekt. Tot
in de 18de eeuw zal het duren, alvorens men zich het werkje herinnert.
Het belangrijkste opus van de Antwerpse humanist is wel De Ratione Studii, omdat hierin een studiemethode, en tevens een leer- en le-

vensprogramma wordt uitgewerkt. Een soort synthese van zijn verzuchtingen op het terrein van onderwijs en opvoedkunde. Hij verwijst erin
naar verschillende van zijn andere traktaten, neemt sommige, daarin

( 43) Opera, 622 : quo circa clarissimi uiri optamus, ut munusculum ciuis &
alumni uestri animo grata accipere uelitis, olim plura & fortasse maiora, si uita
supersit, dabimus.
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al behandelde punten weer op en onderbreekt vaak zijn uiteenzetting
om iets te verhalen uit eigen ervaring.
Van de meeste humanisten is het bekend dat ze optraden als hervormers, hetzij in aangelegenheden die de studie en het onderwijs betreffen, hetzij gewoon als hervormers van de maatschappij. Groot is het
aantal van hen die er nieuwe, originele opvattingen op na houden over
de methode bij het onderricht te volgen. Er zijn er, die op vorstelijk
verzoek, hun pedagogische principes te boek stellen ten behoeve van
koningskinderen en erfprinsen. Erasmus, Vives en vele anderen hebben
dit gedaan. En als men die verschillende geschriften met elkaar vergelijkt, dan merkt men spoedig dat het originele meer in de voorstelling
ligt dan in de inhoud.
Een van de karakteristieke punten in het programma van Joachim
Sterck, is dat er al van bij het begin hoge eisen worden gesteld aan wie
de studie aanvat. Wie het ernstig wil opnemen met het studeren, moet
volgens hem een doel voor ogen hebben en daar niet van afwijken. Het
is goed, zegt hij een gewone graad van kennis na te streven, maar
mooier is het wat hoger te mikken zodat men kan wedijveren met wat
de voortreffelijke geesten hebben voortgebracht, het mooiste van al is
evenwel een graad van geleerdheid te bereiken die zelfs de hoogste
geesten achter zich laat (44).
Joachim Sterck laat er geen twijfel over bestaan, dat enkel maar de
hoogste graad naar zijn zin is. Zijn belangstelling in de geesteswetenschappen lijkt grenzeloos en eerst komen aan de beurt de verschillende
disciplines die de studerende zich eigen moet maken. Dat zijn om te
beginnen, de Artes, de zeven kunsten, met Grammatica, Dialectica, Rhetorica, enz., waarbij hij niet verzuimt een lijst op te geven van de auteurs die voor die verschillende vakken moeten gelezen worden (").
Het zijn overwegend namen van antieke schrijvers, maar toch staat ook
Lorenzo Valla op de lijst, de man wiens Elegantiae vele jaren vroeger
zo'n diepe invloed op Erasmus heeft gehad. Ringelberg bleek zo zeer
gesteld op de kennis van het keurige Latijn, dat als het tot een keuze
moest komen, hij liever een woord zuiver Latijn zou kiezen dan een
Opera, 3-4 : Pulchrum est enim mediocrem autorum aequare doctrinam.
Pulchrius ad summorum uirorum excellentiam contendere. Pulcherrimum longe
superare maiores omneis...
(45)
Opera, 21 : Voor de grammatica : Diomedes, Perottus en Valla. Voor de
dialectica : Aristoteles. Voor de rhetorica : Cicero en Fabius. Voor de astronomie : Proclus en Aratus. Voor de astrologie : Julius Firmicus. Voor de cosmografie : Ptolemeus. Voor de geografie : Pomponius Mela. Voor de geometrie:
Eudides.
( 44)
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goudstuk (46).
Werd de welsprekendheid in de oudheid als een van de voornaamste
kundigheden beschouwd, ook de humanisten roemden haar als een der
belangrijkste verworvenheden, een der flonkerendste sieraden van de
menselijke geest. Het is dan ook begrijpelijk dat er een uitvoerige Laus
eloquentiae in het traktaat is opgenomen ( 47 ) . Maar ook de wetten en
het Recht moeten worden bestudeerd, want zij liggen aan de basis van
het Staatsbestel. De geneeskunde en de theologie krijgen elk hun beurt.
Wat daarbij opvalt is het oordeel dat in verband met de theologie wordt
geformuleerd, en dat een Erasmiaans accent heeft : Hij vervult het best
zijn plicht, die het er op aanlegt om goed te leven (48).
Wie als rhetor optreedt, wie les geeft, moet zich volgens onze auteur
niet lang op dezelfde plaats ophouden. Andere gezichten om zich heen
zien in een nieuwe omgeving en met nieuwe gelegenheden om van gedachten te wisselen, is ten zeerste wenselijk (49).
Bevreemdend is zijn opvatting over het studeren in afzondering. Hij
is tegen de solitaria lectio gekant, want ze leidt tot verveling, levert
haast geen nut op en doet de geest ten zeerste afstompen. De gemeen
studie daarentegen biedt tal van voordelen, de aanwezig -schapelijk
anderen is aanleiding tot juister begrip en beoordeling (50).-heidvan
Vermoedelijk staat Ringelberg met die opvatting alleen !
Wie de wetenschap wil veroveren, moet vrij zijn en niet gehinderd.
Hij moet graag lessen volgen, graag doceren en graag schrijven (").
Hiermede komen we aan een belangrijk punt van het studieprogramma.
Voor Ringelberg is het doceren het beste middel om de leerstof onder de knie te krijgen. Zodra de les is afgelopen, begint hij zelf het
gehoorde voor te dragen. Geen gelegenheid laat hij voorbijgaan om
( 46) Opera, 20 ...est mihi sententia, atque ut spero ad vitae exitum permanebit, ut pro singulis vocibus nitidis, signif icantibus, appositis, singulos accipere
aureos nolim, etiamsi summa me premeret inopia.
(47) Opera, 22-24.
(48) Opera, 26 : Optime heic officio fungi suo uidetur, qui studet bene
uiuere.
(49 ) Opera, 54 : ... locum mutare interdum oportebit. Semper enim deprehendes aliquid, quod ante nusquam uideris... saepenumero rerum conspectu
icit ea, quae domi nunquam agitasset.
nouarum permotus efficit
(S 0 ) Opera, 14 : Solitaria lectio, qua omnes pene domi tabescunt, minime
ert,
placet. Ea siquidem ut maximum fastidium, ita nullam prope fructum affert,
& uehementer obtundit ingenij uires... Mirabile enim ex alterius praesentia
oritur iudicium.
( 111 Opera, 13 : tres potissimum in studenti modo gradus sunt : audire, docere, scribere.
)
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als lesgever op te treden, zelfs in de meest ongewone omstandigheden,
zoals die waarvan hij terloops vertelt. Hij bevond zich namelijk eens
op een schip, en kon 's nachts de slaap niet vatten. Toen hij merkte dat
er ook enkele matrozen wakker waren, overlegde hij bij zichzelf of het
die zeelui misschien geen genoegen zou doen iets over de loop van de
hemellichamen te vernemen. Het waren Duitse matrozen en Ringelberg verklaarde voor hen in het Duits, wat hij wist over de planeten en
de loop der sterren, wat er onder keerkringen, middellijnen, gordels
en polen diende verstaan te worden en hoe er aan de hemel geen enkele
ster te onderscheiden valt, die niet veel groter is dan de aarde. En zo
goed lei hij alles uit, dat de matrozen ten slotte dachten dat het hele
wereldbeeld nu duidelijk voor hen was geworden (52).
Maar niet enkel doceren is interessant, ook het schrijven is voor Ringelberg van het grootste belang. Het schrijven in zijn driedubbele zin :
de materiële bezigheid, de geestesarbeid en ten slotte de uitgave van
het geschrevene.
Het gebeurt dat een student verzuimt naar de pen te grijpen, enkel
maar omdat het schrijven hem verveelt. Ringelberg, als goed pedagoog, verzint dan ook middelen om de afkeer van het schrijven te overwinnen.
„Als uw geest afkerig is van het schrijven, zegt hij, wend dan dit
middel aan. Neem het kordate besluit die dag uw avondmaal niet te
gebruiken, indien gij niet zoveel pagina's hebt geschreven als gij u hadt
voorgenomen. En mocht gij te kort schieten... dan wens ik dat gij u het
avondmaal ontzegt. Zich van voedsel onthouden draagt immers bij tot
de gezondheid van het lichaam en maakt de geest wakkerder".
En even verder : „Van nature ben ik aldus dat ik om niets vraag wat
niet moeilijk schijnt. Ik zeg dit niet om er mij over te beroemen, maar
wel om anderen aan te moedigen. Indien het zonder last en zwarigheid
kon verricht worden, dan zou ik waarachtig nooit schrijven" (53).
Laat ik even terugkomen op het schrijven als materiële bezigheid,
want daarover vertelt de auteur iets wat uitvoeriger verdient te worden
behandeld. Tijdens zijn studietijd te Leuven heeft hij zich, ter verpozing, bezig gehouden met schoonschrijven en hij herinnert zich daarbij
de manier waarop dat gedaan werd aan het Hof van de Keizer : Initio
modum scribendi profitebar, quem habent in aula imperatoris ('Opera,
38). De jonge man vindt dus zijn inspiratie in de schrijfstijl, de kan.

(52)
( 53)

Opera, 30 : In profectione Germanica contigit mihi...
Opera, 37-38 : Qua ratione vitare possis in scribendo taedium.. .
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selarijstijl van het Hof van Keizer Maximiliaan. Het is bekend dat
Maximiliaan zich bijzonder sterk voor het geschreven en gedrukte boek
heeft geïnteresseerd en zelf in zijn jonge jaren zich met calligrafie heeft
ingelaten ("). Nu is het opmerkelijk dat precies op het tijdstip waarop
Ringelberg zich te Leuven in 'het schoonschrijven oefent, (het tweede
en derde decennium van de 16de eeuw) , het interesse voor calligrafische
schriftmodellen en zogenaamde schrijfboeken, sterk doorbreekt en er
schrijfmeesters aan het werk zijn, die in verschillende stijlen werken,
al naar gelang het milieu waarvoor het schrift bestemd is ( 55 ) . Voor
zover is op te maken uit wat Ringelberg zegt, heeft hij het schrijven
als een ontspanning beschouwd. Hij vond die letters (uit de Hofkanselarij) zo mooi, zegt hij, zo goed gevormd en zo gevarieerd, dat hij
vijftien verschillende schriftvormen samenlas. Wat later begon hij
zich toe te leggen op de schilderkunst. Hij tekende hoofdletters, niet
enkel in omtreklijnen naar het beeld van de gewone drukletter, maar
versierd in het open gedeelte, met loofwerk en bomen en andere voorwerpen. Hij vertelt dat hij een grote initiaal A heeft versierd, drie of
vier palmen hoog en zo gecomponeerd dat er in het rechter gedeelte
veelkleurig loofwerk is aangebracht, terwijl er links een boom te zien
is, uit wiens holte, even onder de kruin, een kind zich klaarmaakt om
een wild dier, dat op de grond ligt, met een speer te doorboren. Ook
appelen, peren, bloemen en andere zaken heeft hij aldus geschilderd
en daarna heeft hij de kunst geleerd om tekeningen in een bronzen
plaat te graveren, naar de omgekeerde vorm van het beeld, zodat nadat
de plaat met inkt is bestreken, er een groot aantal bladen kunnen van
afgedrukt worden. En ten slotte vertelt hij dat hij bij hem aan huis de
afbeelding heeft van een koningsdochter, met sieraden getooid en in
kostbare kledij uitgedost, die hij in brons heeft gegraveerd (. 5.6).
(54) Elly Cockx-Indestege Het nieuwe gebedenboek „Extraordinarij", van
Keizer Maximiliaan I, in Inwijding van de Koninklijke Bibliotheek Albert I,
Brussel, 1969, blz. 33.
(55) A.S. Osley, A Check -List of XVIth and XVIIth Century WritingBooks, in Philobiblon, Jahrgang XV, Hamburg 1971, 183-206. De auteur geeft
hierin 494 titels op van schrijfboeken, waarvan het vroegste dateert van 15 09.
( 56) Opera,
38-39 : ik laat de hele passus die over „schrijven en tekenen"
handelt, hier volgen : Tantopere me turn delectabant characteres apte composita,
pulchri & varij ut quindecim diuersas scribendi formas collegerim. Postea relictis ijs in pingendi arte grassari coepi. Literas descripsi maiusculas, non simplici
ductu linearum, ut uulgaris typorum species est, sed e frondium, arborum, rerumque aliarum,
u.m qua litera patet, protractione. Sic apud me litera A est m.agnitudine palmorum trium aut quatuor, quam ad hunc composui modum. In dextera
typi parte frondes ducuntur coloribus distinctae. In sinistra arbor est, e cuius
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Joachim Sterck laat zich hier van een andere zijde zien. Hij voelt
iets voor mooi geschrift, hij hanteert de tekenstift en de graveernaald
en hij weet om te gaan met het penseel. Men kan hem artistiek begaafd
noemen en het is wel erg jammer dat er van dat soort activiteit geen
tastbare sporen zijn overgebleven.
Indien wij een humanist kunnen beschouwen als een verbinding van
homo sapiens, homo faber et homo lodens 57 dan schijnt deze bepaling op Ringelberg wel toepasselijk te zijn.
Als een ludieke trek van zijn karakter zullen we dan maar de hebbelijkheid aanzien om sommige teksten die hem in een boek interesseerden, eenvoudig er uit te halen en wat overbleef te verkopen ! Een excuus zou kunnen zijn, dat hij onmogelijk een grote vracht zware boeken op zijn tochten kon meenemen, maar het blijft voor onze opvattingen niettemin een vreemde doenwijze, iets waar we thans de term
vandalisme zouden voor gebruiken (.58).
Een eigenaardige handelwijze houdt hij er verder op na, als hij van
plan is een boek te schrijven. Hij gaat uit van de stelling dat het zijn
nut heeft dat men anderen vraagt om te worden aangespoord tot werken. Zo is het goed de drukker te vertellen dat je hem een boek te
drukken zal geven, ook als je er nog geen bladzij van geschreven hebt.
Want makkelijk gaat het schrijven, zo bij kleine beetjes, als de drukker
iedere dag om zijn vellen vraagt (5,9).
Maar hoe schrijft hij zijn boeken ? Ook daarop geeft hij een antwoord. Hij zorgt er voor om eerst het hele corpus van het boek goed
in zijn hoofd te hebben. Daarna noteert hij de kapittels op een grote
houten tafel, of bord. Hij gaat dan na of ze goed samenhangen. Zo
(

),

specu paulem infra uerticem puer feram iacentem humi ninitur configere. Sic
pingebam mala, pyra, flores, ac res alias. Post haec sum aggressus artificium
caelandi picturas in aere leuigato conuersa imaginis forma, ut apposito atramento eadem in chartis multis premi possit. Inde apud me est species puellae
regiae ornatae gemmis, atque uestitu eximio, quam in aerea tabula sculpseram.
(57)
Maria Lanckoronska, Die Holzschnitte zu den „Amores" des Conrad
Celtis, in Gutenberg Jahrbuch, 1971, 323.
( 58 ) Dit staat te lezen in de paragraaf die betiteld is : Qvos secvm libros
uehere debeat studiosus, qui mutabit locum (Opera : 58-59) : Qvi alium petere
locum decreuit, & longam ingredi uiam, libros secum conferat solum, in quibus
diligenter res aliquas notauerit Quad si in uolumine duae tantum tresue paginae notatae sint, eas e libro eximat, reliquum uendat.
( -19 ) Opera, 40 : Dic chalcographis parent sese, librum te dare uelle excudendum, etiam si ne paginam quidem paraeuris. Turn facile totum uoluminis
speciem animo concipere...

92
nodig, voegt hij hier of daar wat aan toe, schrapt iets of brengt veranderingen en wijzigingen aan. Dan werkt hij, terwijl zijn geest nog fris is,
de titels van de verschillende hoofdstukken, al naar het onderwerp, op
afzonderlijke bladen uit. De bladen worden gerangschikt op het bord,
waar de titels al genoteerd staan en die titels worden dan in letters van
heel groot formaat geschreven, zodat hij op die manier het plan van
het gehele werk met één blik kan omvatten (610).
Er is in De Ratione Studii nog heel wat meer dat aanleiding zijn kan
tot discussie, maar om de lezing niet nog langer te maken, beperk ik
er mij toe hier een paar punten te citeren die karakteristiek zijn voor
Ringelbergs opvattingen in verband met zijn werk en zijn levenswijze.
Hij drukt er op dat men zijn tijd goed moet gebruiken ( 61 ) en het
geschikte ogenblik voor de studie zorgvuldig moet kiezen (62) • Er mag
niets boven het werk gaan en alle luxe dient te worden vermeden (63) .
Ringelberg is een onbaatzuchtig man, afkerig van geld en goed. Geleerdheid en rijkdom gaan volgens hem maar moeilijk samen (64 ) . Zijn
levenswijze is Spartaans ; hij eet sober, behoeft weinig rust. Op zijn
tochten vergenoegt hij zich vaak met een legerstede van planken en
stenen en om het lichaam te harden, stopt hij loden staafjes in zijn wam
zo dat hij met moeite rechtop kan lopen. Het lijkt of hij de kern--buis,
gedachte van Juvenalis, Orandum est ut sit mens sana in corpore sano,
op zijn manier heeft willen interpreteren (65).
Of Joachim een uitgebreide vriendenkring had, is niet bekend. Enkele namen van geleerden met wie hij relaties heeft gehad, vinden we
in zijn werk terug. Het zijn : Adrianus Amerotius, Nicolaus Beroaldus, Gerardus Hyperius, Petrus Stella, Johannes Tartesius. De uit Ieper
afkomstige Gerardus Hyperius heeft een lofrede op Ringelberg gehouden voor de Parijse Senaat ( 66 ) . Ook een spotgedichtje op Ringelberg
is bekend. Nic. Cannius dichtte het in een boosaardige bui, in 1529.
( 60) Opera, 41-42 : Ante omnia animo concipio totum corpus opens futuri.
Deinde in tabula lignea maximae amplitudinis rubrica titulos solum capitum delinio. Circumspicio num cuncta bene cohaereant. Si res videtur exigere, alios

addo, aufero, muto, transpono .. .
( 61) Opera, 46 : Cavendvm esse ne momentum temporis sine fructu abeat...
(62) Opera, 51 : Qvod tempvs aptivs studio sit...
(63) Opera, 61 : Nihil ames nisi laborem luxum et fabulas fugito...
(64) Opera, 12 : Nihil sane rarius, nihilque magis arduum puto, quam hominem esse & eruditum & diuitem.
(65) Opera, 50 : ... quod saepe ego in itinere feci, siue locis, alijs,s, ... saxa seu
ligna per transuersum laten i supponito...
( 66 ) Opera, 672-681.
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Cannius was een famulus van Erasmus ; hij is een van de twee personages in het colloquium van Erasmus dat Cyclops is getiteld en dat in
1529 verscheen ( 67 ) Slechts een paar brieven van onze auteur zijn bekend. Ze werden opgenomen in de Opera, 616-619.
Zo komen we tot een besluit.
Ringelbergs leven en werk weerspiegelen het beeld van een typische
Renaissance-man, gestuwd door een onweerstaanbare drang naar actie
op het terrein van een kultuur die voor hem geen andere zijn kan dan
die van de oude, klassieke wereld, maar tevens afgestemd op zijn eigen
tijd en vol belangstelling voor wat daarin gebeurt. In de tijdsspanne
van nauwelijks dertig jaar, werkt de nieuwe wereldbeschouwing zich
traag en moeizaam los , uit de windsels van het verleden en bij al het
nieuwe, blijft het oude, traditionele denken vaak nog overheersen.
Ringelberg wil de oude denkvormen dienstbaar maken aan de humanistische levensvisie. Maar vooral streeft hij er naar, de wetenschap
toegankelijk te maken voor de opgroeiende generatie, in een egkuklios
paideia, een volledige kring van kennissen.
Als hij dus een encyclopedische geest wordt genoemd, dan is dat niet
omdat hij het Griekse woord xvxloataLBELa gebruikt ( 68 ), maar wel
omdat zijn streven er op gericht was om al datgene wat wetenswaardig
is, tot een overzichtelijk geheel te bewerken. Niet enkel de indeling van
de belangrijkste van zijn werken duidt in die richting, maar ook de opzet om een zo groot mogelijk aantal thema's systematisch te behandelen.
Typerend in dit verband is zijn uitspraak, dat hij hoopt het aantal van
zijn geschriften, als leven en lot hem gunstig zijn, op duizend te kunnen
brengen ( 69 ) . Een wegbereider, een voorloper is hij geweest. Maar als
het grote werk van Francis Bacon verschijnt, waarin een systematische
en samenhangende studie van de universele wetenschap werd beproefd,
bijna een eeuw na Ringelberg, wordt de naam van de pionier niet vernoemd ('70) .
(67)De tekst van het spotvers staat bij H. De Vocht, op. cit., II, 194 ; en
bij J.F.M. Sterck, op. cit., 55, samen met een Nederlandse vertaling.
(68) De volledige titel van het werk dat in 1529 te Antwerpen, bij M. Hillen werd gedrukt, luidt : Lucubrationes, vel potius absolutissima kuklopaideia.
Het bevat het bekende traktaat De Ratione Studii. In een paar uitgaven van de
volledige werken, o.a. die welke te Basel verscheen in 1541, wordt als titel
Lucubrationes, vel potius Kuklopaideia gebruikt; in andere, zoals die van Lyon,
uit 1531, staat eenvoudig Opera...
( 69)
Opera, 39 : in animo est opuscula millena...ante mortem conscr?bere :
quorum corpori uniuerso inde titulus erit Chilias...
('10 ) Francis Bacon's De dignitate et augmentis scientiarum verscheen in 1623.
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Ringelberg is niet spaarzaam met citaten uit het werk van Griekse
en Latijnse auteurs, terwijl geleerden uit zijn eigen tijd of uit de periode die daar onmiddellijk aan voorafgaat, zelden worden aangehaald.
Of dit met opzet gebeurt, weten wij niet en het heeft trouwens ook
weinig belang. Het vermoeden ligt voor de hand dat hij zijn meesters
zorgvuldig heeft gekozen en zich aangetrokken heeft gevoeld door het
Neo-Platonisme van Marsilius Ficinus en de Florentijnse Academie,
maar misschien ook door de grote Italiaanse pedagogen uit het Quattrocento.
Aangenomen kan worden, dat het werk van sommige levende tijdgenoten Ringelbergs ideeën heeft beïnvloed. Het zou dan ook een boeiende studie kunnen worden, die invloeden na te speuren.
J. Overmann heeft in zijn dissertatie op enkele punten gewezen waaruit kan blijken dat Ringelberg het werkje van Vives De Ratione studii
puerilis moet hebben gekend ( 71 ) . Dit is aannemelijk als men bedenkt
dat beide werken tot op zekere hoogte hetzelfde thema behandelen, ook
al moet men toegeven dat dit bij Vives in beknopter, theoretischer vorm
wordt gedaan. Dat onze auteur zijn eigen opvattingen aan die van Vives kan hebben getoetst, lijkt haast vanzelfsprekend.
Een andere invloed waaraan kan gedacht worden, is die van Erasmus.
Erasmus' geschriften hebben stimulerend op tal van geleerden, tijdgenoten en nakomelingen ingewerkt en het ligt voor de hand dat de
verering die Ringelberg voor de grote Rotterdammer koesterde, hem
kan bewogen hebben om bepaalde opvattingen of gezichtspunten van
Erasmus in zijn geschriften over te nemen. Ook hier lijkt mij een systematisch onderzoek wenselijk.
Zo lijkt invloed van Erasmus, meer naar de geest dan naar de letter,
nawijsbaar in een geval dat ik hier wil voorleggen en dat steunt op een
passus in Erasmus' dialoog over de juiste uitspraak van het Latijn en
het Grieks. Dit werk, Dialogus de recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione, verscheen voor het eerst te Basel, in 1528 en Ringelberg
heeft er bij zijn bezoek aan die stad, in de tweede helft van 1528, kennis
mede kunnen maken. Deze dialoog bevat echter veel meer dan een
gewone verhandeling over de uitspraak, hij moet beschouwd worden
als een uitgebreid traktaat, in dialoogvorm, over de opvoeding, en als
zodanig kon hij niet anders dan Ringelbergs belangstelling gaande maken. De opvoeding neemt, volgens Erasmus, een aanvang in de prille
kindsheid en is maar voltooid op het ogenblik waarop de knaap, acht(71)

noten.

J. Overmann, op. cit., 18, 19, 21, 22, 25, 35, 36, telkens in de voet-
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tien of twintig jaar oud, zijn intrede doet in de wereld van de volwassenen.
De twee vrienden die erin aan het woord komen, Ursus en Leo, hebben het in de volgende passus over de opvoeding van het zoontje van
Leo en het komt daarbij tot het volgende gesprek:
Ursus : Hoe denkt gij uw zoon op te voeden ?
Leo : Eerst moet hij goed en vlot leren spreken, daarna vlug leren
lezen en ten slotte fraai kunnen tekenen of schilderen. Daarna zal ik
uitkijken naar iemand die hem kan onderrichten in de moraal ; met
het oog op zijn verstandelijke ontwikkeling zullen we ons inspannen
om gezellen voor hem te vinden van onbesproken gedrag. Ik zal zuinig
zijn met alles, behalve dan op één punt : hij zal grondig de twee talen
moeten studeren en dit van in zijn prilste kindertijd. Ik sta er op dat hij
zich vertrouwd zal maken met de dialectiek, al wens ik niet dat hij
zich zou aangespoord voelen om met die kennis te pronken, door smaak
te vinden in het spel der spitsvondigheden. Hij zal zich ook de kunst
van de rhetorica moeten eigen maken, en dit met meer zorg, echter ook
weer niet om er diep op in te gaan en eerder om ze bij het spreken en
schrijven aan te wenden dan om er aangstvallig de voorschriften van te
onderhouden. Maar eerst zal hij zorgvuldig en grondig de geografie studeren ; wat de rekenkunde, de muziek en de astrologie betreft, kan het
volstaan dat hij er wat van geproefd heeft. Op het stuk van de genees
zal enkel die stof aan het programma worden toegevoegd, die-kunde,
er nodig is om te letten op zijn gezondheid. Hij zal ook iets moeten
afweten van physica, niet die welke zich met ambitieuse discussies inlaat over de oerstof of de onbegrensdheid, maar wel die welke de natuur van de dingen aanduidt. In werken over de meteoren, de dieren en
de planten, wordt die materie behandeld.
Ursus : Wordt er niets voorzien met het oog op de goede zeden ?
Leo : Dat zal druppelsgewijs worden toegediend, en wel door middel van aforismen, vooral dan zulke die betrekking hebben op de kriste
-lijkeptasnd
plichten van het leven in de gemeenschap.
Ursus : Gij overlaadt het kind van in zijn prille jeugd met zoveel
leerstof .
Leo : Ik zal het zo inrichten dat hij dat alles eerder leert al spelend,
nog voor hij achttien is.
Ursus : Met mnemotechnische middelen ?
Leo : Hoe kan het anders ? Het is helemaal niet nodig, wordt er beweerd en het is waar ook, dat een knaap een zorgvuldige kennis zou
opdoen van al die vakken, het volstaat dat hij smaak vindt in enkele
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daarvan. Zoiets kan met weinig moeite en met goed resultaat verwezenlijkt worden indien het belangrijkste van iedere wetenschap in korte
uittreksels wordt samengevat. Niets is gemakkelijker aan te leren dan
de kern, het beste.
Ursus : Het is een mooi programma dat ge voorstelt. Maar waar
haalt ge de man die de samenvattingen maakt ?
Leo : Daar ben ik al mee bezig...
Is het niet of deze opvatting over studie en leerprogramma wel wat
overeenkomst vertoont met de principes door Ringelberg gef ormuleerd ? De studie van de twee talen, Latijn en Grieks, is een punt waar
ook Joachim Sterck zeer op gesteld is. De studie van de artes moet vol
dialoog op zodanige wijze worden doorgevoerd dat het niet-gensd
blijft bij een oppervlakkige belangstelling. Daartoe wordt het procédé
van de samenvattingen voorgesteld ; en als Ursus de vraag stelt : waar
denk je een knappe kop te vinden die dat klaarspeelt, is het net of
Ringelberg in zijn traktaat met een antwoord uitpakt. Want is hij niet
bezig met het verstaanbaar en genietbaar maken van verschillende en
zeer uiteenlopende vakken van wetenschap voor de jeugd ? Vormen
zijn „overzichten" niet de gewenste hulpbron voor wie de kern uit de
kennis wil puren, zijn dorst naar geleerdheid wenst te lessen ? En is
zijn veld van belangstelling niet zo ruim, dat het heel wat meer te
bieden heeft dan datgene waar de vader voor zijn zoontje op uit is ?
Men kan zich moeilijk voorstellen dat de ernst en de degelijkheid
die uit het werk van Ringelberg spreken, en ook die nieuwe formule
die hij gebruikt, in zijn tijd geen waardering zouden hebben gevonden.
Het is echter vooral het traktaat De Ratione Studii, dat geleerden en pedagogen het langst is blijven boeien. Van de edities die er in latere
eeuwen van verschenen zijn, blijf ik een ogenblik stilstaan bij die welke
Thomas Erepenius liet verschijnen te Leiden, bij I. Maire, in 1622. Indeze uitgave is van belang de uitvoerige inleiding van de uitgever, omdat hij daarin vertelt hoe hij, zestien jaar oud, door een familielid
naar Leiden werd gezonden, maar niet bijster veel voor de studie voelde, tot hem bij toeval een boekje in handen viel, dat aan zijn leven een
andere richting geven zou, hem tot een man van studie en geleerdheid
doen worden. Dat boekje was het bekende traktaat (72).
(72) Ik laat hier enkele regels uit de inleiding volgen :... „forte fortuna, in
manus meas venit hic libellus, qui vel leviter tantum inspectus, ita me affecit,
ut j udicaverim eum non essendum tantum mihi, sed & attente perlegendum esse :
quod ut feci... incredibile dictu est quantum mutatus fuerim ab illo, qui ante
eram studiorum hoste".
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Van Erpenius' editie verschenen ook in de zeventiende eeuw nog heruitgaven en in 1830 werd het traktaat zelfs in het Engels vertaald door
G.B. Earp, onder de titel : The celebrated treatise of J.F. Ringelberg,
De Ratione Studii
Nu er, in deze tijd, zoveel werk wordt gemaakt van de studie van
het Humanisme en ook de geschiedenis van de wetenschappen steeds
meer en meer belangstelling is gaan wekken, is het zeker niet onverantwoord even aandacht te vragen voor de figuur van Joachim Sterck
van Ringelberg, deze zwerver op zoek naar het avontuur van de geest.
Zijn werk dat helemaal niet, of onvoldoende bekend is, verdient
opnieuw te worden gelezen en bestudeerd. Het is het werk van een originele, encyclopedische geest, een humanist in de volle betekenis van
het woord, dorstend naar kennis en bestendig naar middelen zoekend
om de anderen in de verworvenheden van zijn eigen brein te laten delen. De wetenschap heeft hij met een soort van extatische ijver gediend.
(").

(
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London, 1830.

LAATMIDDELNEDERLANDSE PESTVOORSCHRIFTEN
door
DR. W.L. BRAEKMAN en DR. G. DOGAER

INLEIDING

Vanaf het jaar 1348 tot het midden van de zeventiende eeuw behoort
de pest tot de geregeld in West-Europa opduikende, alom om zich
heen grijpende, dood en paniek met zich brengende catastrofen. Reeds
bij een andere gelegenheid werd nader ingegaan op de gedetailleerde
geschiedenis van de pestepidemieën in de Nederlanden ("). Vooral in
het laatste kwart van de vijftiende eeuw blijkt deze plaag in onze gewesten een hoogtepunt bereikt te hebben
Deze epidemieën, waartegen de toenmalige geneeskunde zogoed als
machteloos stond, hebben aanleiding gegeven tot een vloed van geschriften, waarin de grootste medische autoriteiten hun inzichten over
de oorsprong, de middelen tot voorkoming, en vooral de praktische geneeswijzen, hebben neergeschreven.
De Duitse pionier op het gebied van het onderzoek der geschiedenis van de geneeskunde, wijlen Dr. Karl Sudhoff, heeft bij het begin
van deze eeuw in een ganse reeks bijdragen een indrukwekkend aantal van dergelijke middeleeuwse teksten samengebracht ) . Nagenoeg
alle Westeuropese landen zijn in deze verzameling vertegenwoordigd.
Opvallend is wel dat geen enkele in het Middelnederlands gestelde
tekst hierbij te vinden is.
Aldus zou de indruk kunnen gewekt worden dat in de Nederlanden
niets op dit gebied werd gepresteerd. Dit zou des te verwonderlijker
zijn daar onze gewesten even erg als de ons omringende landen van de
(
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.

(

3

(1) W. Braekman, „Twee Middelnederlandse Prozatractaten en enkele Recepten tegen de Pest", Scientiarum Historia XIII (19 71), 65-91.
(2) A. Faidherbe, ,,Aperçu chronologique des principaler Epidémies ,de la
Flandre 800-1800", Janus II (1897-98), 49-56. Men zie ook G. Sticker, Die
Pest (I. Teil : Die Geschichte der Pest, Giessen, 1908), pp. 74-94.
K. Sudhoff, „Pestschriften aus den ersten 15 0 Jahren nach der Epidemie
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des „schwarzen Todes" 1348 ", Archly f. die Geschichte der Medizin IV (1911)
XVII (1925).
,

(

)
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gevreesde kwaal te lijden hadden en de Nederlanden toch gelegen zijn
tussen twee landen, die elk een belangrijk deel hebben geleverd in de
pestliteratuur.
In vele steden van de Nederlanden werden verordeningen opgesteld
met hygiënische voorschriften die in tijden van epidemie dienden nageleefd te worden 4 ) . Talrijke pesttraktaatjes werden bovendien sinds
de vroege zestiende eeuw ook gedrukt 5 In de verzamelingen Mnl.
recepten treft men wel hier en daar een los pestrecept aan 6 ) , soms ook
een paar gegroepeerd
Toch zijn enkele werkjes bekend die in het Middelnederlands geschreven zijn en in traktaatvorm handelen over de pest en haar bestrijding. Het aantal en de verscheidenheid is echter opvallend beperkt,
zodat elke nieuwe ontdekking op dit gebied een belangrijke aanwinst
mag genoemd worden.
Ons zijn in totaal vijf traktaatjes bekend : drie ervan werden reeds
gedrukt, een vierde en een vijfde worden in deze bijdrage bekendgemaakt en besproken.
De eerste tekst, die reeds werd gedrukt, komt voor in een handschrift
uit de vijftiende eeuw dat zich nu in het British Museum te Londen
bevindt. Hij werd reeds in 1909 door K. Sudhoff gedrukt doch bleef
praktisch onbekend en is trouwens moeilijk toegankelijk, zodat het aan
hier nogmaals op te nemen (").
-gewznlkhm
een
handschrift
in
derde
traktaatje
komen
samen
voor
Het tweede en
dat eveneens in het British Museum bewaard wordt (Ms. Sloane 68,
fols. 60r-67r) ; het dateert uit de tweede helft van de vijftiende eeuw
en bevat, naast de twee traktaatjes, ook een aantal losse recepten tegen
de pest. Deze traktaten werden samen met de recepten onlangs uitgegeven 9 ) . Het begin van het eerste traktaat is ook bewaard gebleven
(
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) .

(

(17).

(

(4) A.F.C. Van Schevensteen, Documents pour servir a l'étude des maladies
pestilentielles dans le Marquisat d'Anvers jusqu'à la chute de l'Ancien Régime
(Bruxelles, 1932).
(5) Zie E. Van Heurck, De Vlaamsche Volksboeken (Antwerpen, 1943),
pp. 183-184.
(6) Zie W.L. Braekman, Middelnederlandse Geneeskundige Recepten (K.
V.A. Gent, 1970), p. 105 ; idem, „Middelnederlandse Recepten uit H an dschriften in Engeland ", Volkskunde LXVII (1966), 65-78, n° 15.
(7) W.L. De Vreese, Middelnederlandsche Geneeskundige Recepten & Tractaten, Zegeningen en Tooverformules
ormules (K.V.A. Gent, 1894), n° 591-593, en R.
Peeters, „Vijftiendeeuwse geneeskundige Recepten ", Taxandria XXXIII (1961),
161-172, n° 22 en 23.
(8) Zie verder, bij de bespreking.
(9) W. Braekman, Scientiarum Historia XIII (1971), 65-91.
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in Hs. 4 van de Norbertijner Abdij van 't Park te Heverlee. Dit fragment werd in de zoëven genoemde bijdrage eveneens afgedrukt 1 0 ).
Een vierde pesttraktaatje in een handschrift uit de verzameling van
Lodewijk van Brugge is tot op heden volledig onbekend gebleven en
wordt hier uitgegeven. De tekst zelf wordt voorafgegaan door een beschrijving van het handschrift ('11 ) en gevolgd door een bespreking
waarbij gepoogd wordt de plaats te bepalen die deze tekst inneemt in
de traditie van dergelijke werkjes.
Een vijfde tekst komt voor in een papieren handschrift dat rond 1470
werd geschreven en nu bewaard wordt in de Provinciale Bibliotheek
van Friesland te Leeuwarden (Hs. 641) (Y 2 ). In dit manuscript komt op
fols. 82r-84r een pesttraktaatje voor en bovendien treft men op een
andere plaats in het handschrift eveneens enkele in het Middelnederlands gestelde voorschriften aan. Deze laatste komen voor in een Regimen tempore pestilencie, dat voor het grootste gedeelte in het Latijn is geschreven en fols. 54r-5 5v beslaat. Het korte Mnl. fragment
op fols. 54v-55r vormt geen op zichzelf staand traktaatje, zoals hierna
nog bij de bespreking zal blijken.
(

'

BESCHRIJVING VAN HET PARIJSE HS. UIT DE VERZAMELING
VAN LODEWIJK VAN BRUGGE

De bibliotheek van Filips de Goede mag beslist tot de voornaamste
verzamelingen uit de vijftiende eeuw worden gerekend. Naar zijn
voorbeeld schiepen vele hofdignitarissen zich een eigen librije. Onder
deze was die van de vleesridder Lodewijk van Brugge, heer van Gruuthuse (t 1492) niet de geringste. Deze patriciër wist in zijn hotel het
huidige Gruuthusemuseum te Brugge een aanmerkelijk aantal handschriften bij elkaar te brengen, waarvan vele door hun pracht uitmuntten. Bij ontstentenis van een inventaris van zijn boekenbezit, kan niet
met enige nauwkeurigheid worden nagegaan hoeveel manuscripten tot
zijn collectie hebben behoord. Dat dit getal niet onbelangrijk is geweest, blijkt uit de vele tientallen waardevolle en luxueuse handschrif(10) Zie vorige voetnoot.
(11) Deze beschrijving is van de hand van de tweede auteur ; voor al de
overige delen is de eerste auteur verantwoordelijk.
(12)
Voor een beknopte beschrijving, zie R. Jansen-Sieben, ,, Middelnederlandse Jaarprognosen . VMKVA (1971), 220-221. Het hier uitgegeven traktaatj e ontbreekt er echter.
29
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ten, die na zijn dood op een tot nog toe onverklaarbare wijze in het bezit van de Franse koning Lodewijk XII zijn geraakt en thans in de
Bibliothèque Nationale te Parijs bewaard worden ( 14 ).
Bij naspeuringen in het handschriftenkabinet van deze instelling,
werd onze aandacht getrokken door Hs. fr. 9136, dat aan de genoemde
bibliofiel heeft toebehoord. De inhoud ervan, waarover aanstonds meer,
bestaat uit het herbarium, een lapidaris en medicale recepten. Het merendeel van deze teksten is in het Frans, de taal van het hof en zijn
omgeving, gesteld. Van de geneeskundige teksten in het Hs. is een in
het Middelnederlands. Hij komt voor op fols. 372v-374v en maakt het
voorwerp van deze bijdrage uit. Het is in het geheel niet verwonderlijk
te midden van Franse teksten een Middelnederlandse aan te treffen.
We mogen niet uit het oog verliezen dat bij de toenmalige Franse bovenlaag wel enige belangstelling voor onze taal bestond. Lodewijk van
Brugge zelf was in het bezit van verscheidene Nederlandse handschriften, waarvan een vijftal bewaard zijn gebleven ("').
Tot op heden is het Parijse Hs-. fr. 9136 betrekkelijk weinig in de
vakliteratuur vermeld. De inhoud is in de catalogus van de Bibliothèque
Nationale summier beschreven ( 16 ) ; het werd, voor wat zijn verluchting aangaat, door P. Durrieu terloops vernoemd in zijn bijdrage over
de Vlaamse miniaturist Alexander Bening 1 Alvorens tekst en versiering van naderbij te bekijken, bespreken wij eerst de materiële gegevens.
Het handschrift telt 385 perkamenten bladen van ca. 40,5 x 29 cm
en drie papieren schutbladen voor- en achterin. De afmetingen van de
bladspiegel zijn 24 à 24,5 x 16 cm. Elk blad is met paarse inkt beschreven (uitgezonderd de folio's 344 tot en met 351 met vermiljoene inkt)
in twee kolommen van elk 6,5 a" 7 cm breed voor 32 regels met een
tussenruimte van ca. 2,2 cm tussen beide kolommen. De oude foliëring
in rubriek (in Romeinse cijfers) is op elke rectozijde bovenaan rechts
aangebracht. Vanaf fol. 376 is er enkel een moderne inktf oliëring.
(

").

(13) Dit fragment wordt wel vermeld door R. Jansen-Sieben.
(14) L. Delisle, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque imperiale (Parijs, 1868), pp. 140-146.

(15) W. De Vreese, „Het Gruuthuse- handschrift ", TNTL LIX (1940) 248249.
(16) H. Omont, Catalogue general des manuscrits franfais de la Bibliothèque
Nationale. Ancien supplement franfais. I Nos. 6171-9560 du fonds f
(Parijs, 1895), p. 312.
(1
?) P. Durrieu, „Alexandre Bening et les peintres du Bréviaire Grimani",
Gazette des Beaux-Arts XXXIII (1891), 363, noot 1.
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Prikken, reklamen, sporen van signaturen en instructies voor de rubricator zijn aanwezig.
Katern 1 is samengesteld uit 4 diplomata plus 1 blad ; katernen 2-13
uit elk 4 diplomata ; katern 14 uit 3 diplomata ; katernen 15-28 uit elk
4 diplomata ; katernen 29-30 uit 3 diplomata ; katernen 31-3 5 uit 4
diplomata elk ; katern 36 uit 3 diplomata ; katernen 37 -43 uit 4 diplomata ; katern 44 uit 3 diplomata plus 1 blad (het talon is op fol.
337r geplakt) ; katernen 45-49 uit 4 diplomata ; katern 50 uit 2 diplomata. De opbouwformule van het Hs. is dus als volgt : (IV + 1) +
IV12 + III +IV 14 +1112 +1V 5 + III +1V 7 + ( III + 1)+1V 5 +II.
Het manuscript blijkt in zijn geheel door een enkele hand te zijn ge
een fraaie, regelmatige en goed leesbare, in donkerbruine-kopiëerdn
inkt geschreven gotische bastarda. Regelvullingen van goud, blauw en
vermiljoen en gouden paragraaftekens op een vermiljoen-gouden grond
met wit gehoogd. Kleine gedecoreerde beginletters van bladgoud op
een blauwe, vermiljoene grond eveneens met wit gehoogd.
In de 19de eeuw werd het boek gebonden in een effen bruinlederen
band over kartonnen borden ; op de rug met gouden letters : HERBIER.
De eerste tekst in het handschrift is het welbekende herbarium van
Mattheus Platearius (fols. 1r-302v) , De simplicibus medicinis, naar
zijn incipit ook Circa instans genoemd. Het bevat een kleine driehonderd planten, in alfabetische volgorde beschreven, telkens met vermelding van oorsprong, karakteristieken en synoniemen (18 ) . Het werd
reeds vroeg onder de titel Le grant herbier en francoys overgezet. De
folio's 303r-343v worden ingenomen door geneeskundige recepten. Het
aan Jean de Mandeville toegeschreven lapidaris komt voor op fols.
344r-370r ( 19 ) . Het houdt de beschrijvingen en de eigenschappen van
een aantal edelstenen in en gaat voor een deel terug op het lapidaris
van Marbodus, dat tijdens de late middeleeuwen een grote populariteit
genoot. Een aantal eveneens in het Frans gestelde recepten bevinden
zich op fols. 370v-372r ; op het einde is er een Middelnederlandse tekst
( 18) Voor de literatuur hierover, zie W.L. Braekman, „Een Gecommentarieerd Antidotarium en de Circa Instans van Platearius in een Gostmiddelnederlandse Bewerking ", Scientiarum Historia IX (1967), 182-210, en J.L. Vandewiele, Een Middelnederlandse Versie van de Circa Instans van Platearius (Oude
-narde,1970).
(1.9) L. Mourin, „Les Lapidaires attribués à Jean de Mandeville et à Jean a Ia
Barbe", Romanica gandensia IV (1955), 165 e.v. Men eergelijke ook W.L.
Braekman, „Fragmenten van de verloren gewaande Lapidarijs van Jacob van
Maerlant", VM I VA (1970), 499-525 en de daar vermelde literatuur.
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(fols. 372v-374v) die hierna omstandiger zal worden besproken.
Het 'herbarium is voorzien van krachtige, naar de natuur getekende
afbeeldingen van planten, kruiden en stenen. Deze voorstellingen ter
grootte van een tekstkolom bevinden zich bovenaan het blad. Gewoonlijk zijn ze 14 a` 16 regels hoog. Ze overschrijden in niet geringe mate
de bladspiegel, en dit zowel in boven- als zijmarge. Deze verluchting
is niet zozeer esthetisch, dan wel illustratief van belang. Deze illustratie
staat uiteraard in zeer nauwe relatie tot de tekst, die hierdoor op een
beeldende wijze wordt toegelicht. Tussen miniatuur en tekst bestaat
een wisselwerking, waarbij de illustratie de verduidelijking is van de
beschreven planten en kruiden.
Behoudens bovengemelde verluchting, mag ook de niet aan tekst
gebonden versiering hier even worden aangeraakt. Ofschoon voor ons
opzet hier van secundair belang, is zij wel een interessant gegeven dat
ertoe bijdraagt het handschrift zowel in de tijd als in de ruimte te situeren. Twee miniaturen verlevendigen dit manuscript. Bij de aanvang
van het kruidboek, vóór fol. 1, bevindt zich een niet gefolieerde en
ingevoegde miniatuur, waarop een tiental planters onder het waakzaam oog van een heer in een binnentuin werkzaam zijn. Deze hof is
aan beide zijden door een omheining afgesloten. Achteraan een grijs
poortgebouw met een blauw dak, rustend op zes bruine zuilen.-bruin
Op de beginbladzijde van de lapidaris (fol. 344r) prijkt een aangepast tafereel met een juwelierswinkel 20 ) . Een man en een vrouw,
staande achter de toonbank, waarop een aantal juwelen, staan drie
eventuele kopers te woord. Edelstenen en tinwerk in rekken vullen de
achtergrond, die links doorbroken wordt door een kruisraam en rechts
door een deuropening met een buitenzicht, waarin een houweel han
aandacht trekt. Opvallend is de symmetrische opbouw-terndma
van dit aan het dagelijks leven ontleend genretafereel. De evenwichtig opgebouwde groepen figuren en de aan beide kanten doorbroken
wand dragen in niet geringe mate hiertoe bij.
De aanvangsminiatuur voor fol. 1 is omgeven door twee smalle gouden lijsten. De daartussen uitgespaarde ruimte op een blauwe grond is
geheel gevuld met steeds herhaalde motieven, nl. de Franse koningskroon en de beginletters L (Lodewijk) en A (Anna van Bretagne),
overschildering van de letter M, de beginletter van de echtgenote van
Lodewijk van Brugge, Margareta van Borselen. Omheen de buitenste
(

('211 ) P. Durrieu, Gazette des Beaux-Arts XXXIII (1891), pl. tussen pp. 64
en 65.
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smalle omlijsting heeft de verluchter een brede sierlijst in de vier marges geschilderd op een grijze grond. Deze bevat een aantal akanten,
bloemen, banderollen met het devies van Lodewijk van Brugge (Plus
est en vows), zijn embleem (de bombarde) en zijn met het Franse wapen overschilderd blazoen. Bovenaan in de marge, telkens in een medaillon, Hippocrates, Plato en Avicenna, en onderaan Ptolemaeus en
Aristoteles, eveneens in een medaillon. De randversiering bij het begin
van de lapidaris is van een gans andere aard. Deze bestaat uit blauw gouden akanten, groene blaadjes, aardbeien, gouden bollen met rankjes,
enkele bloemen en onderaan nogmaals het bovengemeld overschilderd
wapen. Het ganse randwerk is op het blanke, ongekleurde perkament
aangebracht, in tegenstelling met dit op het frontispies van het boek,
dat een gekleurde en uiteraard moderner randversiering heeft.
Het samen voorkomen van twee soorten randversiering is voor de
datering van dit handschrift een interessant gegeven. De aanwezigheid
ervan is kenschetsend voor een aantal omstreeks 1475-1480 in de Zuidelijke Nederlanden ontstane manuscripten. Aangezien Lodewijk van
Brugge, in 1492 is overleden, is de uitvoering van dit boek beslist voor
die datum te plaatsen.

TEKSTEN
A. Het Parijse Handschrift.

(fol. 372v) Aangaende der bootse, Bladeren ende Epydimie
1. Dit es de copie vander brieue die des Rooms sconijncx meester zende
der edeler Conighinne van vranckerike vor die plaghe vanden bootsen
oft vanden bladeren.
2. Item wien zij comt tusschen den scouderen, die sal hem doen latten
stapans met tweera copper onder doxele an dezelue zijde.
3. p Item wien zij comt arden hals of an thooft, die sal hem stoppons
doen laten ter hooft adere vp beede die domen.
(21).

( 21 ) Om de leesbaarheid te bevorderen, hebben wij in de tekst leestekens
aangebracht en hem verdeeld in doorlopend genummerde alinea's.

Duitse versie:

2. Wem sy werden czwischen den schultern, der sal laszen unter den schulter
en unter dem slos.
mit czwenen kopffen
3. Wem sy werden an dem halss ader an dem hewbt, der sal lassen dy hewbt
aderra uff beyden dawmen.
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4. f Item wien zij come in de slijncken arem ( ' ) of] in doxele, die
sal hem stappans doen laten die milt adere tusschen den minsten vinghere ende den naesten (' ) daer bij ande zelue zijde.
5. D Item wien zij comt ande rechter zijde onder of in dexele, die sal
hem stappans doen laten die adere die men eet de langhe ( ), de welke
lecht tusschen den goutvingher ende den middelsten vingher ande zelue
zijde.
6. D Item wien zij comt an therte, die sal hem stappans doen laten de
miltadere an de rechter hand, tusschen den mindsten vingher ende den
22

[

23

24

goudvingher.
7. Item wien zij comt inde luchter zijde in de liessche, die sal hem
stappans doen laten de gichtadere tusschen den minstentee ende den
naesten daer bij.
8. D Item wien zij comt ande rechter zijde in de liessche, de sal hem
stappans doen laten ter vrauwen adere binnen (2-5 ) den voeten.
9. f Item wien zij comt inde rucghe, die sal hem stappans doen laten
die adere die vpten grotentee gute ( 2 '6 ) an beede de voeten.
10. Item so wie hier mede slaept, hem hulp dat laten niet.
11. D Item so vuanneer dat dit eenen mensche an comt, die sal hem
vuachten bouen al van slapene.
) arem : het Hs. heeft acorn.
( 23) naesten : het Hs. heeft meersten, doch men vgl. de Duitse versie hier

( 22

-onder.
de
langhe,
d.i.
de
longhe,
longader,
Duitse
versie.
cf.
( 24)
(25) binnen : het Hs. heeft buuten, doch men vgl. Duitse versie.
(26) gute : d.i. gaat, loopt.
Duitse versie:
4. Wem sy werden an der lincken seyten aber an dem selben arm, der sal lassen dy milcz adem czwischen dem mynsten finger and dem namlossen an der
selben seiten.
5. Wem sy werden an der rechten seyten, der sal lassen dy lung adem czwischen
deur namlosen finger and deur mittesten an der selben seiten.
6. Wem sy werden an dem herczen, der sal dy milcz adem lassen ander rechten
hant czwischen den minsten finger and den namlasen.
7. Wem sy werden an der lincken seyten in den heydrussen oder an den beyn,
der sal lassen dy gicht ader czwischen der minsten zehen and der nechsten da
bey .
8. Wem sy werden an dem rechten peyn ader an der heydruss, der sal lassen dy
frawen adem Inwendig dem fuss.
9. -i 1. Ween ez ist in deur ruck, der sal lassen dy adem dy da get uber dy gros
t, ee man ym lest, den hilf f es nicht, zu welcher-senczh,Udwroleft
czeit es in an kumpt, der sal sich huten var slaffen.
en.
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12. Item so wien die bootse of bladeren vp waert ( 27 ) zwelt, die neme
ze[n] epe ( 28 ), wulghebladeren ende stampe dat te gadere ende lecghet
dan daer vp, dat esser goet teghen.
13. (fol. 373r) D Item wie hem ooc wille wachen in der tijt, die neme
vlienderbladeren ende saelgebladeren (29) ende ziede die met gveden
wine die claer es, en doe daer toe goeden ghestampten ghinghebeere
( 30
ende drijncke dat nuchteren eer hij vten huuse ga, dat venijn bijder
gracien van gode mach hem binnen ('31 ) dien daghe niet deren. Ooc
zijn te desen dinghen alrehande vruchten van boomen inghesont zonder
okernoten ( 32 ) alleene. Ooc so sal hem elc mensche wachten van vele
thetene ende drijnkene. Ooc zultu azijn doen talre spize. Ooc sal dine
spize verce olie zijn ( 33 ) . Ooc zultu alle [daghen] nuchteren wasschen
onder dijne ooghen met azijne, ende dat daer inne een lettel treakele
(3.4)
zij, ende wach wel vp dijn liif dat in dine ooghen niet en comt.
14. J Item also zaen als v die ziecte an comt, zo zultu stappans doen
laten die ghemeene adere. Ooc zultu dij wachten vor die lieden die de
ziecheden hebben vp ( 35 ) dijn lijf. Ooc wache van vele lieden die in
vele leden besmet zijn.
,

)

waert : het Hs. heeft blaert.
zenepe : gele mosterd (Sinapis alba L.).
(''29) saelgebladeren : bladeren van bonte salie (Salvia horminum L.), of van
scharlei (S. sclarea L.) .
(3'0) ghinghebeere : gember (Zingiber officinale Roscoe) .
(31) binnen : het Hs. heeft winnen.
( 32) okernoten : ook walsche noten genoemd, de gewone noot (Juglans
regia L.) .
(33) Het voorschrift verse olie bij de spijzen te gebruiken, blijkt een toevoeging van de scribent te zijn (vgl. Duitse versie, hieronder) .
(34) treakele : theriak, een tegengif van ingewikkelde samenstelling en dat
voor velerlei kwalen gebruikt werd.
(35)
vp : het Hs. heeft vt.
Duitse versie :
12 . Wem sy auff faren, der nem senff vnd holder bleder and stoss dy mit ein
ander In esseg and leg daz voer and misch dryackers dar under.
13. Auch wer sick in der czeit da vor huten welte, der nem selben bleter and
holder bletter and promen pleter and als vil sam des andern and sled daz in
ein goten lawter weyn and dar ein gestossen Ingwer, Vnd trinck das nuchter, ee
dan du auss dem hauss gest.
('27)
( 28 )

Auch seyn czu diessen dinghen alle pawm frucht vngesund, an welssnuss. Auch
hut dich vor ubrigem essen and isse czu aller speisse essig.
Item fur den gesmag wasch dich alle morgen and deinem antlicz mit essig and
thue dar ein eyn wenig dryackers and hut dich, daz es dir in dy augen nicht kum.
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15. b Item waert ooc vp compt, neemt zurkel watre ende matre (3'6)
ghesoden in win azine, ende dat vp tzeer ghetogen es goet daer ieghen
ofte daer vp gheleyt.
16.D Item eene andre recepte ( 37 ) . Neemt fijghen (38 ) , rute ( 39 ) , okernoten, elex euen vele, ende stampt dat elc alleene in eenen mortier, ende daer naer so stampt dese drie alte gader in den mortier, ende dies so
neemt een lettel alle daghe nuchteren eer ghi vten huuse gaet, dat verdrijft dat venijn dat men eet die bootse of bladeren oft pestilencie.
Aangaende der pestilencie.
17. D Item pillen te nemene alle marghen drie of een sauons als ghij
te bedde gaet. Tuuee lepel wits wijns ende eenen lepel roos waters ende
daer inne poeder ghemenghet van bolus ( 4°) also groot als eene grote
hazelnote of een let van eenen cleenen vinghere es gvet teghen dat venijn ende pestilencie, ende beneemt date venijn ten herte niet en comt
(fol. 373v) des nachts als een mensche slaept, ende het doitet dat vier
vte gaen, ende het vertert dus quade fumeye ( 41 ) die vn die leuer ende
herte zijn ; uwe kindren ( 4'2 ) latet alle nuchteren nemen als zij vp staen,
ende die groot zijn een pille, ende vzeert in alle uwe spize verjuus (43)
(36) matre : echte kamille, moederkruid (Matricaria chamomilla L.).
(37) rece/ite : het Hs. heeft recepere.
(38) fiighen : vruchten van de vijgeboom (Ficus caria L.) .
(39) rute : wijnruit (Ruta graveol ens L.) .
(40)
bolus : bolus armenicus, rode aarde, een aardsoort die men in Armenië
aantreft en die vroeger vooral als stypticum werd gebruikt. Men vergelijke al.
17 met H.E. Rébouis, Etude historique et critique sur la geste (Parijs, 1888),
p. 124E : „et Si [bolusj bibatur in febre actuali pestilentiali ... cum vino subtili
et aqua rosarum".
( 41)
fumeye : rook, damp, Fr. fumée.
(42)
kindren : het Hs. heeft sindren.
(43)
verjuus : sap van onrijpe druiven.
Duitse versie:

14. Auch emphindest dw krancheyt oder sichtum, wo daz sey, so lass dy meng
adern zu hant.
Auch hut dich vor den, dy dy seuchtum haben, and bleib nicht unter den lewten,
dy do czu mal hin and her gesammet sein.
15 . Auch vert dir icht auff, nym rawten, metern, swerteln and wermut wurczeln,
gestossen In weynessig and leg daz darauff and defines eigen mistes oder leg
dar auff senff, holder bletter in essig gestossen and dryackers dar unter.
16. Item nym rawten, feigen, welssnuss, eins als vil als des ander, and stoss ye
and besunder, wen es wol gestossen sey, So stoss es unter ein ander and iss daz
alle morgen, daz bewart dich vor der gif ft.t.
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of azijn ende en drijncket vte niemens nappe, en laet uwe kindren
bisonder alzo dryncken.
18. D Item zo [ml wile so etet rute een okernote ende een vighe (44)
19. J Item bij also dattet yement an quame, dien sal men niet laten
slapen maer men sal hem stappans te drijnckene gheuen bolus met
rooze watre of zurkelwatre met verjuus of azijn, ende doen hem laten
an de zelue zijde daer bijt gheuoelt, waert in de liessche ter sporader in.
den voet ande zelue zijde altoos, anden hals ter ( 45 ) ooftadere, an den
arm ofte vp den duum, of met bussen tusschen den scouderen (4-6).
20. Item vp die bootse so salmen sieden camomillen blommen (47),
mellote ( 48 ), alsenen ( 49 ) en dille ( 50 ) in dwater ( 51 ) ende eene poncie ( 52 ) daer hine ghenet ( 53 ) , so sal men al eet dicwile daervp leghen
vpt zeer .vlij. of .ix. waeruen omme te resolueirne ( op te hoofde te
treckene, ende daer naer olye van camomillen al eet daer vp ghebonden
metter wulle vander eeke ("), ghestrect vp een cleet.
21. f Item naden latene so sal men waken .xij. hueren, en men sal (56)
wateren drijncken als roozewatre, zurkel watre, scabieuse watre (57)
ende endeiue watre.
22. De geminede ( 58 ) pillen maechstmen natuolgende ( 59 ) deser re(44) Men vergelijke K. Sudhoff, „E.in deutsches Pest-Regiment aus dem 14.

jahrhundert", Archiv f. die Geschichte der Medizin II (1909), 380 : „Adir
nym rute figen vnd walsche nusse eynes glich vil als den andern ..."
(45) ter : het Hs. heeft corj.
(-46)
of met ... scouderen : dit gedeelte is wel corrupt. Men vgl. de ganse
alinea met W. Braekman, Scientiarum Historia XIII (1971), 75.
( 47)

camomillen blommen : kamillebloemen, zie noot 36.

(48) mellote : steenklaver (Mellilotus o f f icinalis Lam.) ; dit woord komt in
het Mnl. Wdb. niet voor.
(49) alsenen : alsem (Artemisia absinthium L.) .
(50) dille : dille (Anethum graveolens L.).
(51) dwater : het Hs. heeft drbater.
(52) poncie : spons.
( 53 ) ghenet : natgemaakt.
\
(54)
resolueirne : op te lossen.
( 55) wulle vander eetren : wol met zijn natuurlijk vet, dus ongewassen wol.
De uitdrukking is wellicht corrupt : men verwacht volle metter eeke (of hieke).
Vgl. W. Braekman, „De Middelnederlandse Recepten in W. De Vreeses Uit gave", VMKVA (1965), 110.
( 5 1 ) Na sal staat in het Hs. roese.
( 57)
scabieuse warre : aftreksel van honigbloemen, schurftkruid (Scabiosa
arvensis L.) .
( 58 ) geminede : d.i. gemeinde : bedoelde.
( 5'9) natuolgende : het Hs. heeft natuiolgen, met een afkortingsteken boven
de laatste letter.
1
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cepte (60 )
I Neimt mastic ( 61 ) vanden besten, mirre, saffraen, boli armeni,
twelke is maniere van rooder eerde (62 ) , wel bereet, van elcx J. dragme,
ende asoe bereet .iiij. dragmen : hier af moetmen pillen maken met syrope de acetositate ( 63 ), citri ( 64 ), etc. ende dit sullen zijn pillen.
23. D Item van desen pillen zo zalmen nemen eens, twee of drie ten
minsten, alle dage of van drie dagen also men wille, ende dat een huere
voor de noene maeltijd (fol. 374r) of een huere voor de auent maeltijd
.3., want het zijn pillen diemen niet wachten en darf ende zij zijn elcken
meinsche goed van wat ouden dat hij zij, en zij ( 65 ) houden tlichame
zuuer ende rein van quaden en corrumpeirden ( 66 ) humueren.
24. Zijn pouder sal sulck zijn.
D Neimt boli armeni hier bouen genoemt, wel bereet, .iiij. perlen
die zuuer ende claer ( 67 ) zijn, vj. dragmen pouder van eenhoirne ( 68 ),
.ij. dragmen vander bester canneelle, .j. scrupele ( 69 ) vander wortel van
tymus 1 0 . j . dragme manus christi ( 71 ) cum perlis, twelke een maniere
van sukere is, gebacken mit pouder van perlen (7 2 ) ij. En dit salmen
tsamen mingelen en cleyne pulueriseren.
25. D Item neimt .lij . glasen of andre mate vanden alder besten en
claersten rijnschen wijne of van andre goeden wijne ende .j. mate of
glas aque roxate (73 ) en mingelet tsamen ende in die mixtie of mingelinge zo doet en nomit ( 74 ) .. iiij. lepelen vander voors. poudre. Ende
van desen wine of drancke salmen nemen alle morgen alsmen opstuet
vugten (74b18) bedde een half glas of croes, ende daer op salmen vasten
(

'

),

2

.

,

( 60 ) Vgl. H. Rébouis, Op. cit., p. 128: „Approbantur etiam plurimum pillule
de aloe, mirra et crocco".
( 61) mastic :
gom van de mastikboom (Pistacia lentiscus L.).
(-62) eerde : het Hs.
heeft eende.
( 63) syrope de
acetositate : siroop op basis van zurkel (een van de Rumexsoorten) .
(64) citri : siroop op basis van citroenen.
(65) zij : het Hs. heeft hij.
(66) corrumpeirden : bedorven.
(67) claer : het Hs. heeft cluer.
(68) eenhoirne : het Hs. heeft eenchoirne.
(69) scrupele : het Hs. heeft scuipele.
(70) tymus : tijm (Thymus vulgaris L.) .
(71) christi : het Hs. heeft xpi met een horizontaal streepje boven de p.
( 72 ) perlen : het Hs. heeft Alen.
('73)
aque roxate : bedoeld is aqua rosarum, aftreksel van roosbladeren.
( 74 ) vomit : nemet, neemt.
(74bis)
vugten : lees vuyten.
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twee of drie hueren, en alsmen van dien drancke nemt, zo salmen dien
zeere vme roeren, en alsmen vuyte ghedroncken heift datmen der vuyt
hebben wille ('75 ) , zo salmen den pot daer den dranck in is zeere nauwe
sluten omme dat de eracht vanden wine niet vuyt gaen en soude.
26. D Item zoo prijst ooc die medicijn datmen eens de weke neme
treacle also groot als een nuete muscate, en datmen duer op vaste .v. of
.vj. hueren minsten (76).
27. J Item zo machmen alle mergen doen wryuen de tanden en tvleesch
binnen den monde, ende (? 7 ) ooc die nuese gaten, mit eender hand die
gesteken is inden voors. tryacle, want dat de luch goed maect en preserueirt van qua en luchte.
28. (fol. 374v) Item een half onse dyamargaritum ( 18 ) frigidum cum
speciebus. Item een half once tyriaclis (?' 9 ) . Item een half onse tyriaca
in aqua 8'°) . Item een onse conserue van buglose (81) • Item een half
onse succoer rosarum (82 ) . Item een inghelsche waert ( 83 ) eenhoorne.
Item een inghelsche waert fin gout. Item een inghelsche waert fin
musch van alexandre ( 84 ), ende dat al gheminghelt tsamen ( 85 ) en geleyt in eene ghewascde ('86 ) busse. Ende daer af alle daghe eten alzo

(75) wille : het Hs. heeft willen.
(76) Men vgl. H. Rébouis, Op. cit, p. 126: „post cujus [tyriacae] receptionem, non recipiatur eibes usque celebrata in omnibus membris digestione, cum
completur in spatio novem horarum" .
(71) ende : het Hs. heeft eend e.
(78) dyamargaritum : het Hs. heeft dyamargrictim ; een electuarium waarvan de samenstelling in het Ant. Nic. voorkomt, waar de naam aldus verklaard
wordt : „Dyamargariton es also geheten na .2. manieren van perlen met gaten
ende sander gaten" (W.S. Van den Berg, Eene Middelnederlandsche Vertaling
van het Antidotarium Nicolai (Leiden, 1917).
(79) tyriaclis : theriak, zie nota 34.
(80) tyriaca in aqua : oplossing van theriak, zie voorg. nota.
(81) buglose : ossetong (Anchusa o f f icinalis L.) .
( 82) succoer rosarum : preparaat van suiker en sap van roosbladeren.
(83 ) inghelsche waert : het gewicht van een ingbelsche, een kleine zilveren

munt.
( 84) musch van alexandre : met het moes(kruid) van Alexander of van Macedonië wordt een soort peterselie bedoeld : „P'etrocillum macedonicum. dats
persiin van marcedonie (sic) of alexander" (L.J. Vandewiele, De „Liber Magistri Avicenne" en de „Herbarijs" (Brussel K.V.A. 1965) , II Herbarijs, p.
401) . „musch" komt in deze betekenis in het Mnl. Wed b. niet voor.
( 85) tsamen : het Hs. heeft stamen.
( 86 ) ghewascde : met was bestreken om uitdroging te voorkomen.
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groot als eene boone ende ouer ander dach eene pille pestilenciale.
Om die ziecte zal men nemen twater van gariofilatum ( 87 ) of de poudre
vanden crude.
29. Item om twater diemen oorbo[r] en (' 88 ) sal. Teeste naschawater
('89 ), scabieuse water, weghebree water ( 90 ) ende tramorcie water (91),
van elcx een half pinte ghemingelit te gader, ende daer in geleyt de
substantie bouen gescreuen, ende daerof te drincken alle daghe nuchtere een lepel vol.
30.D Item nemt een handtvol huuslooch ( 92 ), een handtvol matelieui
(9,3)
mit de wortelen met allen. Een handtvol nasschar ( 94 ) . Een handt vol wegheblaer ( 95 ) . Een handtvol den andreden bast ( 96 ) van der vlier,
van boue neder ghesneden. Onde dit alle ( 97 ) te samen ghestoten ( 98 )
met goeden wijn edijck ( 99 ) duer ghedaen, hiir in een weynich triakel
( 100 ), dit te samen ghedronken binnen .xij. hueren een groot glas vol.
Onde als dit die mensche ghedroncken helft, so salmen ligghen [voor]
een eyken vier tot der tijd (11 ) tot dat hij zwelt. Onde hijs hem die
zeecte vutgheslagen, so salmen doen laten an die zelue zijde daer hij
die ziecte [heeft] . Maer hij moet dit eerst ghdroncken hebben eer min
hem laten sail.

( 8.7 ) gariofilatum : nagelkruid (Geum urbanum L.) .
(88) oorboren : gebruiken.
(89) naschawater : aftreksel uit nascha d.i. zwarte nachtschade (Solanum ni
-grumL.)
of daadkruid, (wolfkers) (Atropa belladona L.) .
(") weghebree water : aftreksel uit grote weegbree (Plantago major L.) of
smalle w. (P. lanceolata L.) .
(91) tramorcie water
aftreksel uit tormentil, in Mnl. teksten ook wel tremorse en groet duvel rbete genoemd (Potentilla erecta Räuschel) .
('92)
huuslooch : huislook (Sempervivum tectorum L.) .
(93) matelieui : madeliefje (Bellis perennis L.) .
(94) nasschar : hetzelfde als nascha : zie voetnoot 89.
(95) wegheblaer : zie weghebree, nota 90 hierboven.
(96) andreden bast : de andere schors : gewoonlijk wordt in teksten over de
vlier (Sambucus nigra L.) de middelste bast aanbevolen, d.i. die gelegen tussen
„hout en den oversten bast" (W.F. Daems, Boec van Medicinen in Dietsche
(Leiden, 1967), p. 151.
( 97 ) alle : het Hs. heeft ade.
(m) gestoten : het Hs. heeft gbestoren.
(99) edijck : azijn.
(100) triakel : het Hs. heeft ariukel ; bedoeld is theriak (zie voetnoot 34) .
( 101 ) tijd : het Hs. heeft lijd.
:
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B. Het Leeuwardense Handschrift.

(fol. 82v) Contra pestilenciam summum remedium secundum doctores
parisienses, momplier et banonie ( 102 ), quod sepius probatum est et
expertum veraciter. Et numquam visum est quip omnes preseruabantur
et liberabantur a pestilencia qui subsequens regimen seruabantur.
Inden eersten sel een yghelic scuwen ouertallicheit van eten ende
drincken, te veele te waken, groten swaren arbeit te doen, in stouen
ende in baden te gaen, voel et langhe onder veel volcs te wesen, langhe
te vasten, by nacht veel opter straten te gaen, veel gheselscaps mit
vrouwen te hebben. Toern, onghenoecht, bedructheit van herten, alle
boem vruchten ten waer dat suer waer, alle dese salmen scuwen daer
men can ende mach, ende men sel vrolic wesen ende ymmer niet seer
verueert. Etiam supra omnia homo faciet pacem cum deo, want die
vrede mit god heeft, die is veel te myn in vresen voer die pestilency.
Etiam bonum cibum est (fol. 83r) sumendum et bonum potum, non
nimis mane surgere, ende die veresteren ende die doeren niet vroe op
te doen voer dat die son een wilken op heeft gheweest. Ende oec ist
guet die rijc is, dat hi guet vier van droghen hout des morghens ende
auonts barne in sijn camer.
Oec salmen veel wijn edics besighen waer men can. Oec des morghens
eer men vten huse gaet, soe ist guet datmen die handen ende noese ende
die oren wriue mit roes water ende wijn edic. Ende die arm is sel een
spongen in sijn hant draghen nat ghemaect in wijn edic ende roeswater
ende ruken daer dicwijl an als hi onder dat volc gaet. Ende die rijc is
die sel maken laten inden apoteect enen appel die hiet pomum ambre
ende is van groter edelre roken ende ruken daer dicwijl an. Oec die medicinen diemen hier toe nemen sel dat is driakel, pillen pestilencialis,
rosarum ende puluer electuarij liberantis, ende dit in deser manieren
dat is vijf morghens after een puluer, des sesten daghes pillen, des
seuenden daghes driakel ende die selmen nemen alsoe groet als een
boen mit een lepel vol wijes omtrent een vre nae midder nacht ende
vasten daer op .ix. vren. Oec in elc nuwe maen alsoe langhe als die pestilency duert, selmen laten ter ader ende dat sel wesen voer dat die maen
vol is of cort daer nae. Ende alle dese voirscreuen punten selmen doen
alsoe langhe als die pestilency duert ende wel ghedaen ende ouer is,
ende niet vorsumen gheen daghe, men neme des morghens puluer (fol.
83v) of pillen of driakel. Ende die heydensche meysteren scriuen dattet
( 102)

banonie

:

Bologna.
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onmoghelijc waer yemant te steruen van venijnder luchten die dit
voirscreuen puluer naem.
D Ende waert dat yemant die pestilency ouermits quaden regimente
creghe, die sel ter stoat doen drie euacuacien eer hi et of drinct of slaep
ende dat in deser manieren. Eerste selmen ter stont laten ten naester
ader daer men die cliere voelt tot dier seluer siden, ende ymmer niet an
die ghesonde side ende lijden vorby dat herte ende soude een sake des
doots wesen, ende men sel laten een groet deel nae rade des meysters
die hem laten sel, ende mit desen laten en selmen tijt noch vre beyden,
alsoe vroe alsmen die laten crighen mach. Oec nae den laten soe is
gheordiniert een medicijn die selmen daer nae nemen want vander venijn der luchten wat inden liue blijft ende die neemt men dan ende die
doet een seer sweten ende iaecht dat venijnde wt doer die poren der
huit. Oec blijft noch wat vanden venijnder luchten inden liue ende
dat is ieder egestien dat is inder maghe ende inden darmen, ende daer
ghift men medecijn toe ende die purgiert dan alle die venijnde humores
ende dat mit camer te hebben, ende dan en behoeft men niet meer te
doen dan dat herte te confortieren ende kuelende dinghen te gheuen,
ende alsoe veer als hi dese drie voirscreuen duet bynnen .xij. vren ende
ten lancsten bynnen .xxiiij. vren, soe ist seker dattet baten sel, ende
beydt hi langher, (fol. 84r) soe en ist niet seker oft baten sel. Nochtans waert guet ghedaen, want menich mensche mit lichten dinghen
wel te helpen is. Want men heeft diswijl ghesien dat menich mensche
is ghesont worden allien vanden laten diet ter stondt dede. Oec die dese
preseruatiuen behoefde of begheerde, die weetse toe tiel inder apoteect
te vinden, guet ende gherechtich als puluer, pillen ende driakel. Ende
waer oec yemant die die ander medicinen bi hem hebben woude diemen
inder siecten behoeft, als tot sweten ende te laxeren, die machse bi hem
scicken oec te hebben, op dat een yghelic dies nood had sijn selfs meyster te wesen mach. Ende dit sijn die afire edelste preciose medicinen die
ye gheuonden heeft gheweest tehgens die voirseide siecte, mer bonen al
selmen die siecten der reden stuwen want die siect seer contagiose is.

f

.*

(fol. 54v) I Item ist dat sake dat si verrisen in die lieske bi dat ghemacht, so laet twisthen den groten tee ende den anderen tee die daer
naest is, of in dat hole vanden voete daer die vrouwen pleghen te laten,
an die selue (fol. 55r) side daer dat seer staet. Ende ymmer wat meer
bioets dan of een mensche ghesont waer.
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D Item verrisen die bladeren an den buke, dat selden valt, of daer
om trent bi, soe laet die leuer ader ( 143 ) anden arm of die ader twisken
den cleynen vingher ende den vingher daer naest an die rechter hant.
Item verrisen Si onder den arm, soe laet die hart ader (104) .
Item verrisen Si an den hals of anden hoefde, soe laet die hoeft
ader ende die ader staet twischen den dume en die naeste vingher, of
laet coppen setten an die hals. Et istud semper f aciendum est ad idem
latus pestilentiam est ...
BESPREKING

A. De tekst van het Parijse Handschrift.
Het hierboven uit het handschrift van Lodewijk van Brugge afgedrukte prozatraktaatje, dat handelt over de bootse (pestbuilen), bladeren
(blaren) of e p ydimie, m.a.w. over de pest, bestaat in feite uit de sa
afzonderlijke werkjes over hetzelfde onderwerp.-menvogiatw
Het eerste hiervan, waarop de titel „Aengaende der bootse, Bladeren
ende Epydimie" betrekking heeft, omvat de alinea's 1 tot en met 16.
Het overblijvende deel (alinea's 17-30) vormt een afzonderlijk geheel,
dat trouwens ook van de voorgaande zestien alinea's door een nieuwe
titel in het Hs. afgescheiden is : „Aengaende der pestilencie". Deze
twee delen worden in de hiernavolgende bladzijden dan ook afzonder-

lijk besproken.
1

0

Deel:

Alhoewel dit eerste deel, te oordelen naar het aantal alinea's, even lang
schijnt als het tweede, is dit in feite niet het geval, daar op een alinea
na (nl. al. 13) , elk van de zestien zeer kort zijn, dit in tegenstelling
met de meeste uit het tweede deel.
Volgens de tekst (al. 1) is dit eerste deel een afschrift van de brief
die door de medicijnmeesters van de Roomse koning gezonden werd
aan de koningin van Frankrijk. In feite echter zijn de eerst elf alinea's
een betrekkelijk trouwe vertaling van wat in een Duitse versie genoemd
wordt de „brif f den des Romischen konges arczt hat gesant der edelen,
frawen von plawen wider dy pestilencia" . Dit opschrift gaat vooraf
( 103) leuer ader : ader gelegen op de voorarm, beneden de hartader.
( 104) hart ader : op de arm gelegen, boven de leverader.
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aan een bekend Duits pestilentietraktaatje, dat vooral door de opzoekingen van Dr. Karl Sudhoff bekendheid heeft verkregen. De uitvoerigste versie die door Sudhoff naar twee handschriften werd uitgegeven (Bamberg, Hs. 175 Ed VII. 56, fols. 93r-96r, en Breslau, Hs. III
Fol. 3, fol. 17v) dateert uit de vijftiende eeuw ( 105 ) . Het eerstgenoemde en tevens het uitvoerigste van deze beide handschriften, bevat niet
alleen de brief aan Frau von Plauen, doch voegt daar nog een tweede
verhandeling aan toe, die door een nieuwe titel van de eerste is gescheiden : „Dise erczeney wart gesant dem kong von franckereich von
den besten erczeten von pariss fur dy sucht pestilencia".
In Duitse middeleeuwse pesttraktaten komen deze beide delen dikwijls santen voor, en het blijkt dat de scribent van deze Mnl. tekst (of
die van zijn voorbeeld) een dergelijk tweedelig traktaat moet voor
ogen gehad hebben. Immers, het eerste deel van de hierboven gedrukte Mnl. tekst bevat niet alleen de eigenlijke brief aan Frau von
Plauen (alinea's 1-11) , doch laat hierop ook enkele alinea's volgen
die er in de Duitse versie eveneens op volgen, doch daar reeds behoren
tot de „erczeney" die heet gezonden te zijn „dem kong von f ranckereich" (alinea's 12-16) (106 ) . Waar de eerste elf alinea's van de Mnl.
tekst, op slechts enkele details na, geheel overeenstemmen met de
Duitse „brif f " aan Frau von Plauen, werden van het tweede deel der
Duitse versie, slechts de eerste alinea's overgenomen. In de Duitse
versie is dit tweede deel veel uitvoeriger.
De bekendheid van de scribent (of een voorganger) met een dergelijk tweeledig voorbeeld laat ook toe de eigenaardige titel van het Mnl.
traktaat te verklaren. Deze titel blijkt een contaminatie te zijn van de
twee opschriften die in de Duitse versie respectievelijk aan de brief
aan Frau von Plauen en aan het erop volgende traktaat voorafgaan. Het
deel uit de Mnl. titel : „des Rooms sconijncs meester" wijst duidelijk
op de gelijknamige formulering uit het Duitse opschrift : „den des
Romischen konges arczt... ". De bestemmeling van de brief echter, die
hier niet, zoals in de Duitse versie, de Frau von Plauen is, doch de koningin van Frankrijk, werd blijkbaar overgenomen uit de titel die in
de Duitse versie aan het tweede deel voorafgaat : „wart gesant dem
kong von franckereich". Dat er in de Mnl. titel van „Conighinne" en
(105)
K. Sudhoff, Die medizinische Fakultät zu Leipzig im eisten lahrhunderƒ der Universiti t (Studien zur Geschichte der Medizin, Heft VIII, Leipzig,

1909 ) , pp. 192 e.v.

0,') De parallelle plaatsen uit de Duitse versie werden hierboven in voetnoot bij de Mnl. tekst ter vergelijking gedrukt (naar Sudhoffs uitgave).
("
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niet van koning sprake is, zal wel te verklaren zijn door een vage notie
die de scribent was bijgebleven, dat de bestemmeling een vrouw en
geen man was.
Beide Duitse pesttraktaten die, zoals gezegd, gewoonlijk samen in
de handschriften worden aangetroffen, groeperen zich rond een pestvoorschrift dat als het Missum imperatori van 1371 bekend staat. Dit
voorschrift werd door de universiteitsprofessoren van Praag gezonden
aan de stichter van deze hogeschool, Keizer Karel IV (1347-1378) (107).
Dit Praagse werkje is op zijn beurt verwant met het beroemde pesttraktaat dat in 1348 door de Parijse geneeskundige fakulteit werd opgesteld, en waarop we hierna nog zullen terugkomen.
De vermelding van de reeds herhaaldelijk genoemde Frau von Plauen
als bestemmeling van het Duitse traktaat, berust wellicht op een historisch feit. Inderdaad, men kan goed aannemen dat een auteur van
een pesttraktaat zijn werk meer gezag zou willen verlenen door de
lezer te laten geloven dat het oorspronkelijk bestemd was voor de keizerlijke majesteit of de koning van Frankrijk. Doch de vermelding van
de Frau von Plauen, alleen maar met dergelijk gezagsverstevigend
doel lijkt veel minder voor de hand te liggen.
De historische Frau von Plauen is wellicht te vereenzelvigen met de
echtgenote van een van de „Vogte" van Plauen, die tot 1466 te Plauen
zelf hun residentie hadden. Sudhoff dacht, bij een poging tot identif i
deze Frau, in het bijzonder aan Anna von Riesenburg, de-catievn
echtgenote van Hendrik IX von Plauen (1383~1411), of haar voor
( 108 ) . Het werd door hem ook goed mogelijk geacht dat het-ganster
pesttraktaat waaraan de naam van deze Frau verbonden is, zijn oorsprong vond in Praag, wat dan de latere versmelting met het Missum
imperatori zou kunnen verklaren.
Het kan verwondering wekken te zien dat in de late middeleeuwen
in de Nederlanden een pesttraktaat bekend was dat zijn oorsprong vond
in zulke verafgelegen plaatsen als Praag en Plauen. Zoals voor andere
medische teksten, zal hier wel het Nederduits een bemiddelende rol gespeeld hebben. Wat er ook van zij, de Frau von Plauen wordt met name
genoemd bij het begin van een ander Mnl. pesttraktaat, waar de edele
dame Joncfrou van pleu" genoemd wordt.
(1,07)
Zie K. Sudhoff, „Ein weiteres deutsches Pest-Regiment aus dem 14.
jahrhundert and seine lateinische Vorlage, das Prager Sendschreiben „Missum

Imperatori" vom Jahre 1371", Archiv j. die Geschichte der Medizin III (1910),
144-153.
( 108 ) K. Sudhoff, Die medizinische Fakult t, p. 197.
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Dit Mnl. pestvoorschrift komt voor in een handschrift op papier, uit
de late vijftiende eeuw, dat zich nu in het British Museum te Londen
bevindt (MS. Additional 4897, fols. 13r-14v) . Het werd reeds gedrukt
door K. Sudhoff ( 109 ) zij het op verre na niet feilloos ('"°) . Daar het
werk waarin deze tekst werd afgedrukt bovendien moeilijk toegankelijk
is (x11), lijkt het verantwoord de met het handschrift opnieuw gecollationeerde tekst hier nogmaals af te drukken.
Vooraleer daartoe over te gaan vermelden we nog enkele interes
gegevens over handschrift Additional 4897. Naast de Mnl. pest--sante
brief bevat dit Hs. alleen Latijnse teksten. In totaal komen er twaalf
medische Latijnse teksten in voor, en de eerste, een pesttraktaat, dat
aan de Mnl. tekst onmiddellijk voorafgaat, verdient hier een bijzondere
vermelding. Het wordt in de tekst immers toegeschreven aan een zekere Johannes Jacobi Cancellarius, zonder twijfel dezelfde „meester"
als die welke in het tweede, hierboven reeds vermelde Mnl. pesttraktaat in Hs. Sloane 68 (fols. 65v-66v) als „meester Jan de Canscelier"
voorkomt. Op fol. 2r leest men:
Ego Johannes Jacobi cancellarius venerabilis studij in medicinam ville
montispessulani volo aliqua de pestilentia scribere que nos frequentius
inuadit... ".

Ook op het einde van het traktaat komen enkele interessante bijzonderheden voor (fol. 9r)
Est sciendum quod guido de cauluaco et Johannes Jacobi fuerunt magistri et professores in medicina regentes in venerabili studio wille montispessulani ante magnam mortalitatem de partibus orientalibus venientem qui vigebat per septenn menses in ... monte pessulano et in alijs ...
regionibus a° domini m° ccc° xlviijo ...

Verder vernemen we er dat ze de stad niet wilden verlaten en bovendien weinig vertrouwen stelden in de theriak, die door Arnaldus de
Villanova en de meesters van Montpellier en van Parijs tegen de pest
was samengesteld, doch wel in een kruid dat „vocatur in bruxella gulden
cruud". Dit is een van de belangrijkste ingrediënten in een electuarium
dat magister Guido voor de plaag inderdaad ook behoed heeft, door
interventie van de „gloriose virginis marie", zo lezen we verder. Hier(109)K. Sudhoff, Die medizinische Fakultát, pp. 196-197.
(110) Alleen de voornaamste verschillen worden in voetnoot bij onze transcriptie opgegeven.
(11'1) Er is
geen exemplaar voorhanden in de openbare Belgische bibliotheken.
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uit blijkt dat het Hs. wellicht in de omgeving van Brussel werd geschreven. Deze localisering wordt door de dialectkenmerken bevestigd.
Dit Latijns pesttraktaat verdient nader bestudeerd te worden, vooral

in verband met zijn wellicht sterke invloed op de twee Mnl. pesttraktaten in het Sloane handschrift.
Het is mogelijk dat Johannes Jacobi Cancellarius dezelfde auteur is
die als Joannes de Sancto Paulo of Joannes Castalius bekend staat. Tegen deze identifikatie spreekt echter het feit dat deze Joannes Castalius
aan de medische fakulteit van Salerno verbonden geweest blijkt te zijn
. Trouwens ook deze Joannes Castaof er althans gestudeerd had
lius is een geheimzinnige figuur, waarover zeer weinig met zekerheid
bekend is. In elk geval is de gelijkenis in naam opvallend, zodat het
duidelijk is dat achter beide namen wellicht een enkele „meester"
(112)

schuilgaat.
De tekst van de enige Mnl. tekst die in Hs. Additional 4897 voorkomt, luidt als volgt:

Aliud regimen pestilencie
Item dit is die lettere des des overste keysers medicijn ouersendeden
joncfrou ( 1Y 3 ) van pleu voir die pestilencie.
Item eest dat zake (114 ) dat die apostome wast tusschen die scouderen,
sae seldy laten mette fontoysen (115).
Item die dese apostome wast inden hals, die sal laten in die hoeftadere (115b1 ) aen beede die dumen van sinen handen.
Item diet wast in die slinc (116) side en aen den erm of oec (117) onder den slinken erm, die sal laten die milt adere, die steet tusschen den
cleinen vinger ende den anderen Baer naest in die selue slinc ( 118 ) side.
Item diet wast aen den rechten erm of aen die selue side, die sal laten
die longe adere, die staet tusschen den middelsten vinger ende den anderen te rekenen neder ten cleinsten vinger wart.
5

(11)
G. Sarton, Introduction to the History of Science (Cambridge Mass.,
1931), II, pp. 439-440.
(113) Sudhoff (verder afgekort tot S) las Me ju f rou.

(114) S zake.
('115)
fontoysen : ventousen, d.i. laatkoppen.
(ll5bis)
Na hoe f tadere staat in het Hs. in.
( 116)
S slur.
(117) S oer.
(118) S slur.
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Item diet heeft omtrent sijn herte, die sal laten die milt ("s) adere,
die staet tusschen den cleinen vinger ende den naest volgende.
Item diet heeft aen trecht been by die scamelheit, die (fol. 13v) sal
laten doen (120 ) der vrouwen adere of die moeder adere ende aen tzelue
been, daer bijt heeft, die aposteme.
Item dijt heeft in die rugge, die sal laten die adere op den groten teen.
Item ghi selt merken soe wie dat geslapen heeft metter aposteme, eer hi
gelaten heeft, die en sal niet helpen dat laten daer nae ende daer om,
als ghi gevuelt die aposteme, soe wacht v bouen al van slapen.
Item noch (121) seldy merken remedie (122) voir die sterfte, die welke
gesent was den coninc (123) van vrancrijc van den besten ende vermaersten medecijn van al parijs dat ierste is hi sal nemen bladere van vliederbome ende mostaert ende vriuen (1,24) dat te gader ende legget op die
butze. Dat ander is, men sal nemen bochs sauie (125) ende vlier ende
breembladere des eens alsoe vele als sanders ende sleden dat in claren
wijn ende doet (126) daer in allettel gewreuen ghinbeers ende drinct
daer af alle morgen enen goeden dronck (fol. 14r) eer ghi buten huys
gaet.
Item deser siecten sijn scedeleec (127) alle vruchten van bomen, sonder die noten sijn goet daer jegen ende nae enege meesters die mispele.
Item wacht v van gulsicheit van drinckene.
Ende oec van by vrouwen te sine ende orbort edic in al v seise ende
sonderlinge des morgens.
Item wacht v voer sier volc ende vanden (128) steden.
Item alsoe vollec (12'9) als ghy gevuelt die siecte, soe seldy sonder
merren laten doen die mage adere.
Item hebdy die aposteme ende wildise verdriuen, nemt rute ende
alsene of die wortelen daer af gestoten ontwee ende wijnedic ende
legget op die butse eer ghi daer met geslapen hebt, of van v selues mest.
Item nemt rute ende grote note ende vigen van elken enen vele ende
-

S nyer ; het Hs. heeft mier, corrupt voor milt.
) S dien.
S nab.
12.2 ) S spenn [ ] die.
die.
(1'23) S co <ng> ; het Hs.
heeft co met een horizontale streep boven de o.
( 124) S wrmen.
(125) S same ; bochs sauie is bos salie, veldsalie (Salvia pratensis L.).
(126) S daet.
( 127) S siedeleer.
( 128) S vorden.
(1'2'9) voller : dadelijk.

(119)

( 1' 20
(121)

120
wrifse ( 130 ) ontwee te gadere ende al gewreuen legget op die butse ende
etes oec alle merger weynich.
Item wacht v voer die stat daer die pestolencie regneert of vanden
gemenen volke (fol. 14v) soe ghi best moeght.
Item als ghy te bedde gaet, soe slut die camer ouer al ende nemt
lauwerbladere ende alsene ende geniuersaet ende maect enen roec in
die camere ende stopt volleec v oren, ende hebdy des niet ( 131 ), soe nemt
dat ghi gecrigen moght.
D Item smergens nemt rute gewaasschen in claer water met weyruch,
souts ende etse met .iij. noten.
Item sijt blide ende wacht v van fantesien, want (132 ) die bringen
dicwile die butse.
Item wacht v van swetenden arbeit ende en vraecht niet (133) als dat
volc vander butsen siec is.

Zoals men ziet, geeft ook deze versie van de brief meer dan de brief
zelf. Het tweede traktaat dat erop volgt is er trouwens ook door een
nieuwe titel aan voorafgegaan : „Item noch seldy merken remedie voir
die sterfte..." Wanneer we het Parijse pesttraktaat vergelijken met de
Londense tekst, blijkt ook dat in de laatstgenoemde het gedeelte dat bij
het tweede traktaat thuishoort, veel omvangrijker is dan dit in de Parijse versie het geval is.
2° Deel:
Het tweede deel van de hier uitgegeven tekst uit het handschrift van
Lodewijk van Brugge omvat, zoals gezegd, de alinea's zeventien tot en
met dertig. Het is een brokkelig aandoend geheel van recepten en voor
alle een onmiddellijke, praktische bruikbaarheid als ge--schriften,d
meenschappelijk kenmerk hebben.
Een directe bron heb ik voor dit gedeelte niet kunnen vinden : wellicht was het een Latijns traktaat, zoals blijkt uit de Latijnse gedeelten
in al. 25 en vooral 28. De indirecte bron is echter zonder twijfel de beroemde verhandeling die na de verschrikkelijke epidemie van 1348,
door de Parijse Faculteit der Geneeskunde, op verzoek van de Franse
koning werd opgesteld. Gezien de grote autoriteit van deze Faculteit
(

13,0

S wutssen.
) .•

(

1,-31

) S noet.

(132)
('133)

S vaten.
en vraecht niet wrocht niet, verricht geen zware arbeid.
:
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verspreidde deze Tractatus de Epydimia, sive compendium per magistros de Collegio Facultatis medicorum Parisiensis ordinatum (134) zich
weldra over gans West-Europa. Het bleef de nog vele eeuwen na zijn
ontstaan steeds weer aangehaalde bron, waarop talloze andere pesttraktaten gebaseerd zijn.
Van de goed doordachte volgorde van de verschillende onderdelen
van deze verhandeling is echter in al. 17-30 geen spoor te bekennen
(""). Integendeel : pillen tegen de pest worden niet alleen in al. 17
doch ook in al. 22-23 besproken. Het aderlaten, dat reeds zeer beknopt in al. 19 ter sprake werd gebracht, vormt ook het onderwerp van
al. 21. Een drankje wordt beschreven in al. 25, doch ook in al. 29-30.
Dat niet alle gegevens in dit tekstgedeelte op de Parijse consultatie
terug te voeren zijn, hoeft niet te verwonderen. Elke scribent voegde
hier of daar enkele gegevens toe die hij uit andere bronnen had overgenomen of die hem uit eigen ervaring vermeldenswaard leken. Zo is al.
20 een duidelijk volks voorschrift en dit geldt eveneens voor al. 30. In
deze laatste alinea echter is er wel vermenging, aangezien het neerliggen
bij een vuur van eikehout wel in het Parijse voorschrift wordt aangetrof
fen. Aan de Parijse consultatie herinnert ook de sterke nadruk die gelegd wordt op het gebruik van bolus armenicus, theriak en pillen 1
Wanneer we ten slotte nog even dit tweede deel van de tekst ver
andere twee Mnl. traktaten die in het Sloane-hand--gelijknmtd
schrift voorkomen, valt wel de gelijkenis op met enkele tekstgedeelten
(vooral al. 19 en 26) . Toch komt het eveneens voor dat er tegenspraak
te noteren valt. Zo wordt in al. 30 een drank aanbevolen waarvan enkele ingrediënten, nl. „huislooch", nachtschade en weegbree in het
eerste Sloane- traktaatje verboden worden, want
zo wordt daar gezegd
„menich mensche esser of doot" (137) .
-

(

").

B. De Teksten in het Leeuwardense Handschrift.
Zoals blijkt uit de inleidende Latijnse alinea, is het op fols. 82r-84r van
het Leeuwardense handschrift voorkomende traktaatje eveneens, al(134) O.m. uitgegeven door H.E. Rébouis, Op. cit.. Hier wordt zowel de Latijnse tekst als een Franse vertaling ervan gegeven.
(135) Over de indeling van de Parijse verhandeling, zie W. Braekman,
Scienliarum Historia XIII (1971) , 68-69.
(136)
Op enkele andere overeenkomsten met de Parijse verhandeling, werd
hierboven reeds in voetnoten bij de tekst verwezen (al. 17, 22 en 26) .
('13'7)
W. Braekman, Scientiarum Historia XIII (1971), 77.
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thans gedeeltelijk, gebaseerd op de genoemde Parijse consultatie. De
vermelding van de medische faculteiten van Montpellier en van Bologna lijken in de eerste plaats bedoeld om de waarde van de voor
meer te vergroten.
-schriftenog
Dit traktaatje is een voorbeeld van de wijze waarop en de vrijheid
waarmee de middeleeuwse practiserende medicus omsprong met zijn
bronnenmateriaal. De eerste in het Mnl. gestelde alinea vertoont sterke
overeenkomst, althans wat de inhoud betreft, met het tweede traktaat
uit het Sloane- handschrift ( 138 ) . De volgende alinea is een vrije bewerking van de delen uit de Parijse consultatie die dezelfde materie be-

handelen.
De volgende alinea handelt over het laten en is eveneens sterk
verwant met de Parijse consultatie, doch de laatste regels van fol. 83v
vertonen sterke overeenkomst met een passage uit het tweede traktaat
in het Sloane- handschrift (139).
Van de vier alinea's die op fols. 54v-55r voorkomen, vertonen al. 1
en 4 grote gelijkenis met enkele passages uit het eerste traktaat in het
Sloane- handschrift ( 14'0 ) . Vermeldenswaardig is dat voor dezelfde twee
alinea's er eveneens grote overeenkomst is met al. 7, 8 en 3 in het hier
gedrukte Parijse traktaat. De tweede en de derde alinea echter-boven
komen in beide genoemde teksten niet voor.
Ten slotte is het opvallend dat in het traktaat op fols. 82r-84r van
het Leeuwardense handschrift geen enkel voorschrift te vinden is dat
ook maar enige overeenstemming vertoont met de vier alinea's die op
fols. 54v-5 5r voorkomen. Dit wettigt het vermoeden dat het laatstgenoemde fragment in feite thuishoort bij het traktaat „Contra pestilenciam" in hetzelfde handschrift.
De vermelding van de plaatsnaam Tiel in Gelderland wijst erop dat
dit traktaat uit deze omgeving afkomstig is. Dit wordt trouwens door
de dialektkenmerken van de tekst bevestigd.

(138)Zie W. Braekman, Scientiarum Historia XIII (1971), 79.
(139)Idem, 80 onderaan.
(14-0) Ibidem,
75 (2 ° al.) en 74-75 respectievelijk.
,
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Hoewel niemand nu kan voorzien waar wij met de religieus georiënteerde literatuur in het jaar 2000 zullen aan toe zijn, zal men bij het opstellen van een diagnose van wat de twintigste eeuw zal zijn geweest
met twee met elkaar maar moeilijk te verzoenen standpunten moeten rekening houden. Vooreerst stelt men sinds een twintigtal jaren een vooral in de Angelsaksische landen steeds toenemende belangstelling vast
voor het sombere woord van Fr. Nietzssche (t 1900) : „Gott ist todt !
C).
Gott bleibt todt !"
* Van de hier volgende afkortingen bedien ik mij : bl. = blad ; blz. = bladzijde ; dl. = deel ; hst. = hoofdstuk ; kol. = kolom ; z.j. = zonder jaartal ;
z.p. = zonder plaatsnaam ; DWB. = Dietsche Warande en Belfort ; OGE.
Ons Geestelijk Erf ; TNTL. = Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
1 ) Die fróliche I7issenscha f t, bk. III, no 125, in Nietzsche's I/erke, eerste
afdeling, dl. V, Leipzig, 1915, blz. 163. Verder laat Fr. Nietzsche Zarathustra
aan een kluizenaar antwoorden : „Sollte es denn móglich sein ! Dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch Nichts davon gehort, dass Gott todt ist", Also
sprach Zarathustra, in Nietzsche's W7erke, eerste afdeling, dl. VI, Leipzig, 1919,
blz. 12. Verder ook : „Wenn es Götter gabe, wie hielte ich's, aus, kein Gott
zu sein ! Also giebt es keine Gutter", blz. 124. Ook : „ Vor Gott ! Nun
aber starb dieser Gott ! Ihr höheren Menschen, dieser Gott war eure grisste
(

Gefahr", blz. 418. Voor een ontleding van Nietzsche's standpunt verwijzen
wij verder naar Yves de Montcheuil, Nietzsche et la critique de l'idéal chrétien, in Cilé nouvelle, 25 juni, 1941, blz. 1153-1187. H. de Lubac, S.J., Le Brame de l'humanisme athée, Parijs, z.j. (1963), blz. 35 -45. G. Brom, Nietzsche's Antichrist, in Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen, afd. Letterkunde, N.R., dl. IX, afl. 6, Amsterdam, 1946.
Voor de ,,God-is- dood "- literatuur verwijzen wij vooral naar Christian
Atheism : „The God is dead" Movement, in Time, The weekly Newsmagazine,
22 october, 1965, blz. 62-63 ; Is God dead ? Toward a Hidden God, in Time,
the weekly Newsmagazine, 8 April, 1966, blz. 50-55. Ch. J. Glicksberg,
Modern Literature and the Death of God, Den Haag, 1966. Dieu est-il moderne ? C'est la question des questions, in Planète, dl. XXX, 1966, blz. 69-91.
D. Scheltens, G.F.M., „God is dood", in Tijdschrift voor filosofie, dl.
XXVIII, 1966, blz. 636-669. D. Scheltens, O.F.M., Is God dood ?, bij
D'aavids f onds, Horizonreeks, af 1. 8 (1968 - 2) , Leuven, 1968.
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Belangrijker dan dit, tot op een zekere hoogte, nihilistische standpunt
is intussen nog de niet te onderschatten verschuiving welke men sinds
de eeuwverwisseling in de West-europese landen ten gunste van de religieus georiënteerde literatuur op de boekenmarkt kan waarnemen.
Hierbij willen wij, om een saaie opsomming te vermijden, bij de drie
markantste Nederlandse auteurs blijven.
Voor Hadewijch bezitten wij niet alleen, dank zij de toewijding van
J. van Mierlo, S.J. (t 1958) , twee kritische uitgaven die respektievelijk
in de jaren 1908-1912 te Leuven van de pers gekomen en, wat de tweede tekstuitgave betreft, in het jaar 1925 begonnen, in het jaar 1952
zou worden voltooid ( 2 ) Wij bezitten ook een Duitse vertaling van
Hadewijchs proza en van enkele gedichten ons door J.O. Plassman (3 )
aangeboden, een Franse vertaling van de markantste gedichten en van
de in de laatste dagen van de maand april, 1972, gepubliceerde volle
tekst van de brieven welke J.B. Porion, 0. Cart., ons schonk ( 4 ),-dige
een Engelse vertaling van de eerste twintig brieven ons door E. Colledge
bezorgd ( 5 ) en van het strofische gedicht Ten blijdsten tide van den fare
door Th. Weevers vervaardigd (6) , tenslotte ook nog een Italiaanse
vertaling van vijf gedichten, van vijf visioenen en van vijf brieven
welke R. Guarnieri in de jaren 1947-1950 als afleveringen van de
reeks Fuochi samen met de Middelnederlandse tekst te Brescia heeft
gepubliceerd ( 7 ) . Dit zijn intussen slechts de belangrijkste Hadewijch(2) De visioenen van Hadewych, din. 6 en 11, in Leuvense studiën en tekstuitgaven, Leuven-Gent-Mechelen, 1925
Hadewijch, Strophische Gedichten,
din. I en II, in Leuvense studiën en tekstuitgaven, Antwerpen - Brussel - Gent Leuven, 1942.
Hadewijch, Brieven, din. I en II, in Leuvense studiën en
Hadewijch, Mentekstuitgaven, Antwerpen - Brussel - Gent - Leuven, 1947.
geldichten, in Leuvense studiën en tekstuitgaven, Antwerpen - Brussel - Gent Leuven, 1952.
(3) Die I'erke der Hadewijch, Hagen i. W., 1923.
(4) Hadewijch d'Anvers, Ecrits mystiques des béguines, in La Vigne du
Carmel, Parijs, z.j. (1954).
Hadewijch, Lettres spirituelles ; Béatrice de Nazareth, Sept degrés d'amour, Traduction du mo yen-néerlaandais, in Ad solem,
Genève, z.j. (1972).
(5) In Mediaeval Netherlands religious Literature, Leiden - Londen - New
York, 1965, biz. 33-87.
( 11 ) The Fourthent Song „In the blithest season of the year", ug. 1h.. Weevers, Poetry of the Netherlands in its European context, illustrated with poems in
original and translation, Londen, 1960, biz. 212-217.
7 ) Hadewijch, Cinque poesie, Con testo brabantino, in Fuochi, Brescia, z.j.
Hadewijch, Cinque visioni, Con testo brabantino, in Fuochi, Bres(1947) .
cia, z.j. (1948).
Hadewijch, Cinque lettere, Con testo brabantino, in Fuochi,
Brescia, z.j. (1950).
,

(
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vertalingen waaraan er nog andere kunnen worden toegevoegd.
Verder werden er sinds de aanvang van de twintigste eeuw aan het
oeuvre van Hadewijch vier universitaire proefschriften gewijd. Met de
kenspreuk Dilata ira decrescit beantwoordde J. van Mierlo, S.J. (t
1958), in het jaar 1910 een prijsvraag betreffende Hadewijch die werd
uitgeschreven door de „Academie royale de Belgique" en met twee
jaar vertraging in het jaar 1912 werd bekroond (8). De titel van J. van
Mierlo's verhandeling zal men intussen in de ingestuurde verslagen
vruchteloos zoeken.
Voorts verdedigde R. Vanneste in het jaar 1958 bij de faculteit voor
letteren en wijsbegeerte te Gent een proefschrift Over de betekenis van
enkele abstracta in de taal van Hadewijch, waarvan er bij het starten
van dit tijdschrift een deel zou worden opgenomen in de Studia germanica

(9).

Belangrijk is verder ook het proefschrift van N. de Paepe dat de auteur, zoals J. van Mierlo, S.J., bij de faculteit voor letteren en wij sbegeerte te Leuven verdedigde en in het jaar 1967 ter beantwoording van
een prijsvraag bij de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde publiceerde met de titel Hadewijch, Strofische gedichten,
Een studie van de minne in het kader der 12e en 13e eeuwse mystiek
en profane minnelyriek (1.0).
Intussen liet ook Nederland zich in die jaren, wat Hadewijch betreft,
niet zonder meer onbetuigd. In het jaar 1934E publiceerde immers M.H.
van der Zeyde een bij de universiteit te Utrecht verdedigd proefschrift
met de titel Hadewijch, Een studie over de mens en de schrijfster (' 11 ),
terwijl J. Snellen die reeds in 1907 Hadewijchs Strofische gedichten te
Amsterdam met de titel Liederen had uitgegeven, zich in 1912 nog met
bronnenstudie verdienstelijk maakte door het publiceren van een bij
Hadewijch mystica : Bijdrage, Uittreksel uit de mystieke-drageov
denkbeelden van den H. Bernardus, neergelegd in „De consideratione"
en „De diligendo Deo" (1 2).
De hier het laatst vermelde bijdrage is buiten ieder akademisch verband verschenen. Dit is overigens ook het geval voor een door M.
.

(8) Zie Bulletin de la Classe des leftres, des sciences morales et politiques et
de la Classe des beaux-arts, Brussel, 1910, blz. 141-15 0, en 1912, blz. 171-172
en blz. 327.

(9) Dl. I, 1959, blz. 9-95.
(1,0)
Gent, 1967.
(11) Groningen - Den Haag - Batavia, 1934.
(12) In Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, dl. XXXI, 1912,
blz. 114-170.
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Brauns, S.J. in de jaren 1943-1946 gepubliceerde verhandeling met de
titel Over fierheid in de religieuze beleving, waarvan er in het jaar
1959 in boekvorm een bijgewerkte heruitgave zou volgen met de titel:
Fierheid in de religieuze beleving, Een fenomenologische peiling van de
religieuze en mystieke beleving aan de hand van Hadewijch -teksten 1
Ook ligt het voor de hand dat deze Hadewijch- vorsers in heel wat gunstiger omstandigheden zijn te werk gegaan dan M. Joris die nog één
jaar vooraleer Hadewijchs proza zal worden uitgegeven, dit is in het
jaar 1894, bij de fakulteit voor wijsbegeerte te Straatsburg een verhandeling verdedigde met de titel : Untersuchungen ober die Werken von
Zuster Hadewijch, dl. I, Gedichten ( 14 ) Hierbij ging het om het rijm
en om de struktuur van het vers bij de 45 Strophische Gedichten.
De zalige jan van Ruusbroec vindt intussen sinds jaren nog heel wat
meer belangstelling dan Hadewijch. Hoewel er aan de Ruusbroec-bibliografie van R. Roemans 15 ) wel een en ander valt toe te voegen, heeft
het namelijk zijn betekenis dat 38 onder de 63 door hem vermelde tekstuitgaven, dit is meer dan de helft, in de jaren 1901-1931 zijn van de
pers gekomen, terwijl blijkens Roemans' bibliografie ook ten minste 97
van de 173 sinds de zestiende eeuw aan Ruusbroec gewijde monograf ieën en studies, alweer meer dan de helft, in dezelfde tijdspanne zijn
(

').

verschenen.
Ook aan de universiteiten en aan de faculteiten is de belangstelling
voor Ruusbroec overigens zeer bevredigend. Sinds A. Auger (t 1905)
in het jaar 1892 te Leuven promoveerde met een proefschrift over de
mystieke leer van Ruusbroec ( 16 ) werd immers herhaaldelijk een proefschrift aan Ruusbroec de Wonderbare gewijd. In het jaar 1914 had L.
Reypens, S.J., het vooreerst in een sindsdien niet gepubliceerde verhandeling over Het derde boek van Ruysbroec's Brulocht critisch uitgegeven naar 24 hss. en 4 drukken, met inleiding en bijlagen. De uitslag
van dit onderzoek zou overigens aan de twee door het Ruusbroec-Genootschap respektievelijk in de jaren 1931-1932 en in de jaren 1944(13) In Bijdragen van de philosophische en theologische faculteiten der Nederlandse jezuieten, dl. VI, 1943-1945, blz. 85-245 ; dl. VII, 1946, blz. 80-141.
Heruitgave : Fierheid in de religieuze beleving. Een fenomenologische peiling van de religieuze en mystieke beleving aan de hand van Hadewijch-teksten,
Brugge, 1959.
(14) Diss. Straatburg, Faculteit voor Wijsbegeerte, 1894.
( 15)
Opgenomen in jan van Ruusbroec, Leven, Werken, onder de redactie
van het Ruusbroec- Genootschap Antwerpen, Mechelen, Amsterdam, 1931, blz.
325-395.
(16) Leuven, 1892.
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1948 gepubliceerde tekstuitgaven ten goede komen.
In 1938 verdedigde verder A. van de Walle, O.F.M., bij de theologische faculteit te Leuven een verhandeling over Ons dubbel leven in
de mystiek van den gelukzaligen fan van Ruusbroec en een hoofdstuk
uit deze verhandeling publiceerde hij hierna met de titel Is Ruusbroec
pantheist ?

(

1 ').

Bij de theologische faculteit te Leuven had F. van den Berghe het in
1949 verder nog over De leer over de H. Drieéenheid van Ruusbroec
(1293-1381). Vermeldenswaard is hier natuurlijk ook het proefschrift
van A. Ampe, S.J., over Het exemplarisme in de leer van den gelukzaligen Jan van Ruusbroec dat hij in het jaar 1945 bij de faculteit van de
jezuieten te Leuven verdedigde.
Ook het buitenland liet zich overigens, in dit verband, niet onbetuigd. In 1928 verdedigde vooreerst Melline d'Asbeck bij de Sorbonne
te Parijs een proefschrift met de titel La mystique de Ruysbroeck l'Admirabl e 18 Hierop volgde in 1938 het proef chrif t dat U. Notebaert,
S.J. (t 1961) bij de Gregoriana te Rome verdedigde met de titel Dis
(

) .

-

sertation sur la place du Christ dans le système mystique du Bienheureux jan van Ruusbroec l'Admirable. Een hoofdstuk uit dit proefschrift

verscheen reeds hetzelfde jaar in Nederlandse bewerking met de
titel Ruusbroec's devotie tot het H. Hart ("). Ook de universiteit te
Nijmegen kwam verder in het jaar 1930 aan bod wanneer W.C.A.
Schilling het had over Een proeve van stilistiek bij Ruusbroec, „den
Wonderbare" (20 ) . Tenslotte werd ik sinds het eind van de tweede
wereldoorlog te Keulen nog bij twee proefschriften over Ruusbroec betrokken. Deze twee proefschriften die bij de faculteit voor letteren en
wijsbegeerte zouden worden verdedigd, werden echter tot nog toe niet
voltooid.
.*

De derde auteur over wie wij het hier even willen hebben, is Thomas
Hemerken van Kempen (t 1471). Hierbij gaat het natuurlijk over de
vier boeken van de Kempenaar die sinds eeuwen onder de verzameltitel
De imitatione Christi in omloop zijn.

Voor de verspreiding van dit werk sinds de aanvang van de twintig(17) In OGE, dl. XII, 1938, blz. 359-391, dl. XIII, 1939, blz. 66-105.
(18) Parijs, 1928.
(19) In OGE, dl. XII, 1938, blz. 5-49.
(20) Amsterdam, z. j ., 1930.
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ste eeuw volstaat het, wat de Nederlanden betreft, twee belangrijke
repertoria in te kijken. Deze zijn het sinds 1850 met een niet meer gewijzigde titel verschijnende repertorium Brinkman's Catalogus der boeken, plagt- en kaartwerken die ... in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt 22 ) en de sinds het jaar 1876 verschijnende Bibliographie de
f iciel de la librairie ( 22 ) . Bij het inkijken van deze
Belgique, Journal officiel
twee repertoria stelt men nu vast dat er in België en Nederland ieder
jaar nieuwe drukken van de Imitatio van de pers komen. Ook is de met
veel acribie verwezenlijkte diplomatische uitgave van Thomas van
Kempens autograaf, waarmee L.M.J. Delaissé in het jaar 1956 te Leuven promoveerde, zonder twijfel onder alle uitgaven van dit werk de
belangrijkste ( 23 ).
Voorts is het imitationisme in het jaar 1926 met een nieuw hoofdstuk
begonnen. In vermeld jaar gaf J. van Ginneken, S.J. (t 1945) namelijk
voor het forum van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te kennen dat men Geert Groote (t 1384), die hierbij intussen door geen enkel handschrift wordt gesteund, als de auteur moet
beschouwen van de Imitatio die door Groote eerst in het Nederlands
zou zijn geschreven en naderhand door hem in het Latijn zou zijn vertaald, waarna Thomas Hemerken de Latijnse tekst stylistisch zou hebben bijgevijld (24 ).
Ook heeft J. van Ginneken, met nieuwe schakeringen, dit standpunt
van 1926 tot 1944 in twintig publikaties verdedigd.
Hiermee werd het auteursprobleem spoedig andermaal voor tijdschriften en dagbladen een dankbare kluif waaraan in verschillende landen doorwinterde filologen zich zouden te goed doen. Zo brak J.B.
Monnoyeur, O.S.B. ( 25 ) in het jaar 1929 nog een lans ten gunste van
kanselier Jean Le Charlier de Gerson (t 1429. P. Bonardi, C.P. en
T. Lupo, S.D.B. (26 ) namen het in het jaar 1964 nog op voor de
Italiaanse kandidaat Giovanni di Gersen en P. Debongnie, C.SS.R. (t
(

(21)Amsetrdam, 1850.
(22) Brussel, 1876.
(23) Ze verscheen met de titel : Le manuscript autographe de Thomas a Kempis et „l'Imitation de Jesus-Christ", Examen archéologique et édition diplomatique du bruxellensis 5855-61, in Publications du Scriptorium, dl. II, dl. I-II,
Brussel, 1956.
( 24 ) Zie Geert Groote, schrijver der Navolging, in Med ed eel ingen van de
Vergadering der Kon. Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, 13 september, 1926.
(2,5) Gerson, auteur de l'Imitation, Ligugé, 1929.
( 26 ) L'imitazione di Cristo e it suo autore, din. I en II, z.p. en z.j. (1964) .
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1963) heeft in het jaar 1957 nog eens, tot voltooiing van een door J.
Huijben, O.S.B. (t 1948) begonnen werk, het traditionele standpunt
ten gunste van Thomas Hemerken van Kempen met een niet te onder
belezenheid uiteengezet (27 ). Verder zijn verschillenden, met-schaten
wie wij ons hier liever niet inlaten, nog respektievelijk in het spoor getreden van J. van Ginneken, S.J., van J. Huijben, O.S.B., en P. Debongnie, C.SS.R., tenslotte ook van P. Bonardi, C.P. en T. Lupo, S.D.B.
Voor ons heeft het echter vooral zijn betekenis dat, bij zoveel filologenwerk, de waarde van Thomas Hemerkens getuigenis in de jongste
jaren niet volkomen werd uit het oog verloren. Met het religieuze standpunt van de auteur hebben zich immers, niet zo heel lang geleden, G.
Clamens ( 28 ), L. Baudry ( 29 ) en K. Cruysberghs ( 30 ) nog ingelaten.
-

**

Bij zo veel belangstelling voor de religieus georiënteerde literatuur
uit een sinds lang afgesloten periode kan men zich nu de vraag stellen
hoe deze te verklaren valt. Daar is vooreerst het gehalte van de litteraire creatie. In het jaar 1897 gaf J. Ten Brink (t 1901) (81 ) nog te
kennen dat de Brabantse edelman Filip van Marnix, heer van SintAldegonde die in het jaar 1598 is overleden, voor het eerst. als een
kunstenaar Nederlands proza heeft geschreven. Hierbij schonk hij geen
aandacht aan het twee jaar vroeger door J. Vercoullie (t 1937) ($Y)
voor het eerst gepubliceerde proza van de hem met haar naam intussen
wel bekende begijnenleidster Hadewijch, terwijl niemand toen kon
vermoeden dat een traktaat van de cisterciënzerin Beatrijs van Nazareth (t 1268) met de titel Seven manieren van minne in hetzelfde jaar
als Hadewijchs proza, in het jaar 1895 door J.H. Kern (j' 1917) sa-

men met een aantal uit het Duits vertaalde preken met de titel De Lim(27) L'auteur oil lesr auteurs de l'l mitation, in Bibllothèque de la Revue d'Histoire écclésiastique, dl. XXX, Leuven, 1957.
(28) La dévotion a l'humanité du Christ dans la spiritualité de Thomas a
Kempis, Lyon, 1931.
(29)
L 'Imitation de jesus-Christ, Parijs, 1950.
(3'0)
Thomas a Kempis en de priester, Leuven, 1953.
(31)
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, Amsterdam - Antwerpen,
1897, blz. 303.
( 32) Werken
van Zuster Hadewijch, II, Proza, Naer de drie bekende handschriften diplomatisch uitgegeven, bij De Vlaemsche bibliophielen, Gent, 1895,

IVde reeks, afl. 11.
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burgle Sermoenen (B3 ) werd gepubliceerd. Het traktaat van Beatrijs
van Nazareth zou namelijk eerst in het jaar 1925 door L. Reypens, S.J.
(34)
worden geidentificeerd. Ook zal men het vreemd vinden dat de
litteraire verdiensten van de zalige Jan van Ruusbroec door J. Ten
Brink, bij het beoordelen van het proza van Marnix van Sint-Aldegonde,
werden over het hoofd gezien. Voorts heeft J. Te Winkel (t 1927) (3 b)
in het jaar 1922 Ruusbroec, alweer met de veronachtzaming van Hadewijch, nog als de vader voorgesteld van de Nederlandse mystiek, wat
wij als een emendatie moeten begrijpen bij een verklaring uit het jaar
1887 waar J. Te Winkel ( 36 ) te kennen gaf dat Ruusbroec als de vader
is te beschouwen van het Nederlandse proza dat, naar onze bescheiden
mening, reeds bij Hadewijch een hoogtepunt bereikte.
Intussen moet men er echter ernstig rekening mee houden dat G.
Kalff (t 1923) , met veel belangstelling voor Hadewijch, reeds in het
jaar 1906 aan de mystieken een aanzienlijke plaats heeft toegekend in
zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (37 ) , waarmede hij
dan ook aansloot bij de herwaardering van de lang onderschatte Middeleeuwen waarvoor de Engelse hispanoloog J. Fitzmaurice-Kelly ( t
1923 ( 38 ) en de literatuurhistorici A.W. Ward (t 1924) en A.R. Waller (t 1922) ( 39 ) het in die jaren hebben opgenomen.
Hier moeten wij nog even bij stil staan. Bij het doornemen van litterair werk zijn het ritme en de gebruikte beeldspraak twee voorname
factoren die, naast andere, de waarde bepalen van de litteraire creatie.
Hierbij gaat het meermalen om sinds lang bekende beelden die in een
nieuw context een volkomen nieuwe gebruikswaarde krijgen. Zoals
een dichter zijn intiemere belevingen slechts met het gebruik van beel-

den kan omschrijven, welke hij eigenlijk niet bedoelt, zo grijpt een
mysticus, bij het omschrijven van het onuitspreekbare, naar beelden die
(33) In De bibliotheek van Middel-Nederlandsche letterkunde, Leiden, z.j.
(1895).

(34) Een nieuwe schrijfster uit de eerste helft der dertiende eeuw, De geluk
in DWB, dl. XXV, 1925, blz. 352-367.
-zaligeBtrjsvnNh,
(35) De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde2 dl. II, Haarlem,
1922, blz. 205.
(36) Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, dl. I, Haarlem, 1887, blz.
550.
( 37) Geschiedenis der Nederlandse letterkunde, din. I - VII, Groningen,
1906-1912.
(38) History of Spanish Literature, Londen, 1908.
(39) The Cambridge History of English Literature, din. I - XIV, Cambridge,
1907-1916.
,
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moeten suggereren wat hij niet langs direkte weg weet te verwoorden.
Dit is vooral het geval bij de nuptiale beeldspraak. Op het menselijke
vlak is het echtelijke leven de meest persoonlijke ervaring welke een
mens kan doormaken. De Godservaring schenkt intussen aan een Vrome een nieuwe dimensie die zijn menselijk kunnen te boven gaat. Hierom grijpen mystieken vaak, om de Godservaring te omschrijven, naar
de nuptiale beeldspraak waar de intiemste vereniging van mens tot
mens mee wordt bedoeld. Het nuptiale beeld wordt bijgevolg door
mystieken slechts als een medium bedoeld dat de veel dieper grijpende
Godservaring moet suggereren tot het, in bepaalde gevallen, na al te
druk gebruik, veel van zijn betekenis verliest. Bij Beatrijs van Nazareth
(t 1268) was het nog een interpretatie voor de hele Godservaring. Bij
Hadewijch was het nuptiale beeld de echo van een voorbijgestreefd
standpunt waarvoor er in haar Drieëenheidsmystiek geen verklaring is
te vinden. Bij Ruusbroec is het een litteraire reminiscentie die hem
slechts de titel en het aanvangsvers voor de volkomen anders georiënteerde Brulocht zou suggereren. Bij dit alles is het dan ook duidelijk
dat de metafoor voor een mysticus steeds een bescheiden middel blijft
waarbij hij zijn „onmondigheid in mysticis" eerlijk toegeeft en, na zijn
worsteling met het onuitspreekbare, met een nederlaag moet genoegen
nemen welke rijpe lezers eervol achten. Ook is de Geschiedenis van de
mystiek steeds meer Geschiedenis van een interpretering van de Godservaring dan een verhaal van de Godservaring zelf.
Dit laat ons intussen niet toe om te besluiten dat mystiek en poëtische beleving als een Janus zijn met het dubbele voorhoofd, één en
hetzelfde charisma namelijk waarvoor men zich, al naar gelang van het
context, van twee verschillende namen bedient. Vooreerst is er immers
heel wat mystieke literatuur die in poëtisch opzicht slechts op geringe
verdiensten kan aanspraak maken. Verder betreedt een anthropocentrisch georiënteerde lyriek slechts zelden het mystieke hoogland. Mystiek en poëtische creatie bedienen zich intussen veelal van dezelfde methoden en indien de mysticus, ook buiten een mystiek context, blijkt
een dichter te zijn wordt het een hachelijke taak wanneer men beider
aandeel in een mystiek oeuvre wil afwegen.
**

Een literatuurhistoricus blijft het intussen vaak in aanzienlijke mate
om de vormgeving te doen, waarbij de wijsgerige verantwoording van
een kijk op allerlei menselijke ervaringen meestal niet als hoofdzaak
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wordt beschouwd. Wij achten het hierbij verheugend dat men vooral
bij de Eckhart-vorsing sinds jaren aandacht schenkt aan de woordvorming in dienst van de mystieke ervaring ('40 ). Ook onder neerlandici
gaat men overigens, sinds enkele jaren, hieraan aandacht schenken,
maar de reeds hierboven ( 41 ) vermelde verhandeling van R. Vanneste
bij Hadewijchs omschrijving van de abstracta beschouwen wij enkel als
een begin dat, wij hopen het van harte, anderen tot navolging zal aanzetten. Vooral willen wij er echter, in dit verband, aan herinneren dat
de Germaanse landen bij de bespiegelende mystiek voor het eerst, hoewel in dienst van een theopatische ervaring, met een wijsgerige problematiek werden geconfronteerd. Ook heeft het voor lexicografen zijn
betekenis dat de Brabantse begijnenleidster Hadewijch nog zo wat vijftig jaar vóór het optreden van Meester Eckhart met het omschrijven
van een aantal abstracta in dienst van het exemplarisme heeft aangevangen.

Voorts vinden de mystieken niet alleen belangstelling bij literatuurhistorici en bij lexicografen. Sinds jaren zijn aangeziene psychologen en
psychiaters namelijk, wat ook hun eigen religieuze of areligieuze houding weze, tot het besef gekomen dat men bij het lezen van de mystieken de innerlijke structuur van de menselijke psyche beter dan waar
ook als het ware op de voet kan volgen. Hierbij herinneren wij alleen
aan het oeuvre van W. James (t 1910) (42 ) en aan dat van H. Dela(40) Hierbij herinneren wij terloops aan de publikaties van E. Kramm, Meister Eckeharts Terminologie in ihren Grundzugen dargestellt, in Zeitschriftt fur{
R. Fahner, Wortsinn and
deutsche Philologie, dl. XVI, 1884, blz. 1-47.
lVortscb p f ung bei Meister Eckehart, Beitrâge zur deutschen LiteraturwissenTh. Schneider, O.S.B., Der intellektuelle
scha f t, dl. XXXI, Marburg, 1929.
IVortschatz Meister Eckeharts, Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Sprachinherits. in Neue Deutsche Forschungen, Abteilung Deutsche Philologie, BerB. Schmoldt, Die deutsche Begri f f ssprache Meister Eckharts, Stulijn, 1935.
dien zur philosophischen Terminologie des Mittelh,ochdeutschen, Heidelberg,
U. Nix, Der mystische W"ortschatz Meister Eckharts im Lichte der
1954.
Energetischen Sprachbetrachtung, in Sprache and Gemeinschaft,t, Studien, dl. II,
Dusseldorf, z. j . (1963).
(41) Zie onze blz. 125.
42 ) The varieties of religious experience, New York - Bombay, 1902. In het Nederlands : Varianten van religieuze beleving, Zeist - Arnhem - Antwerpen, 1963.
(
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croix (t 1937) (¢ 3 ), waarbij men rekening moet houden met de publikaties van J. Maréchal, S.J. (t 1944) ( 4¢) die ernstig heeft getracht
het standpunt van deze twee psychologen langs een christelijke weg te
benaderen. Men zal er dan ook rekening mee houden dat het oeuvre
der mystieken bijzonder revelerend blijft voor wie de raadselen van ons
psychisch leven ernstig wil onder de loep nemen.

Bij mystieke literatuur gaat het intussen steeds in de eerste plaats
om de Godservaring die uiteraard een probleem blijft voor theologen.
Hoewel men er heeft op gewezen dat veertiende -eeuwse lezers, naar
aanleiding van het Nominalisme, met een breuk hebben moeten genoegen nemen tussen theologie en vroomheid (45 ) , beseffen aangeziene
dogmatici op onze dagen dat er voor een ontleding van de geloof lakt
en van de gaven van de Heilige Geest, twee fundamentele faktoren bij
de Godservaring, bij mystieken zoals de zalige Jan van Ruusbroec en
Sint-Jan van het Kruis (t 1591) heel wat te leren valt. Ook willen wij
er hier aan herinneren dat, door het toedoen van de gaven van de heilige Geest, alle gelovigen tot op een zekere hoogte met de mystieken
verwant blijven.
De voornaamste reden waarom op onze dagen, niettegenstaande een
materialistisch georiënteerde beschaving, velen met of ook zonder de
steun van de Kerk dankbaar naar de hoog gestemde werken grijpen
van aangeziene mystieken, moeten wij dan ook in het niet te ontwijken
besef zoeken dat bij dergelijke lektuur God nabij is. Wanneer te midden de grijze eentonigheid van het alledaagse komen en gaan onze geloofsbeleving in gebreke blijft, grijpen velen namelijk gaarne naar een
getuigenis dat ons helpt. Om een toenemende vermoeienis, om materiële zorgen of ook om een niet behoorlijk te verklaren repressieve toestand zijn wij intussen niet ten allen tijde bereid om met begrip naar
het woord te luisteren van een mysticus. Men zal echter steeds een

(43) Etudes d'histoire et de psychologie du mysticisme, Les grands mystiques
chrétrens, Parijs, 1908 ; tweede uitgave : Parijs, 1938.
(44) Etudes sur la psychologie des mystiques, din. I-II, in Museum Lessianum, Section philosophique, dl. II en XIX, Brussel - Parijs, 1937-1938.
(45)
Zie Fr. Vandenbroucke, O.S.B., Le divorce entre theologie et mystique,
in Nouvelle revue théologique, dl. LXXXII, 1950, blz. 372-389.
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woord van Thomas Hemerken van Kempen (t 1471) 46 indachtig
blijven waar hij met nadruk te kennen geeft dat er, naast de Godservaring der gelukzaligen in de hemel en die van de meeste gelovigen
hier op aarde, nog een derde Godservaring bestaat, die namelijk van
sommige Vromen die Gods aanschijn als het ware bij een bliksemflits
een ogenblik van ter zijde zien. Dit is de Godservaring waar de mystieken bij hunne onbekwaamheid om het onuitspreekbare te vertolken
naar een gebrekkige, maar intussen veel suggererende beeldspraak
grijpen.
In de Godservaring welke zij hebben meegemaakt, ligt de verklaring voor de felle bewogenheid welke de mystieken, die meestal niet
beroepsliteratoren zijn geweest, vaak in hun oeuvre aan hun lezers meedelen, een bewogenheid die vier- tot vijfhonderd jaar later nog niets
van haar felheid heeft ingeboet. Zoals volgens het Bijbelboek Exodus
(III, 2-6) het braambos, tot Mozes' verbijstering, in lichterlaaie stond,
maar hierbij door het vuur niet werd verteerd, stellen wij bij het ter
hand nemen van de werken van de meeste mystieken een gloed vast
die wij bij profane schrijvers vruchteloos zullen zoeken. Zoals Mozes,
vooraleer te naderen, zijn schoeisel uittrok omdat de grond die hij betrad heilig was, zo beseffen wij dat het bij het proza der mystieken niet
om een mooi beeld of om een stijlvol ritme gaat, maar om het heilige
dat men slechts bij onthechting van al het aardse en bij inkeer kan benaderen. Het stijlvolle proza van een mysticus zet er ons dan ook toe
aan verder te zien en te luisteren naar wat hem bij het schrijven heeft
aangegrepen, naar het woord namelijk van de God van Abraham, van
Izaak en van Jakob waarvan men bij het verhaal van de mysticus tot op
een zekere hoogte de echo waarneemt.
Hierbij willen wij er op wijzen dat lang niet alle religieus geïnspireerde literatuur, hoe verdienstelijk zij ook moge zijn, bij de mystiek
is onder te brengen. Bij één derde van zijn uitvoerig oeuvre handelt
vooreerst de zalige Jan van Ruusbroec (t 1381) over een alledaagse
deugdbetrachting die intussen voor hem in de mystieke ervaring haar
bekroning vindt. Verder gaat het bij Thomas Hemerken van Kempen
slechts in twee van zijn talrijke werken over mystiek. Deze twee werken zijn het beknopte De elevatione mentis (47 en het uitvoeriger
(

)

)

( 46)

Sermones de vita et passione Domini, scilicet ab adventu Domini, serm.

XI en XXVII, ug. M.J. Pohl, Thomae Hemerken a Kempis canonici regularis ordinis S. Augustini opera omnia, dl. III, Freiburg i. Br., 1.904, blz. 259 3-20
47 ) Ug. M.J. Pohl, Thomae Hemerken a Kem pis ... opera omnia, dl. II,
Freiburg i. Br., 1904, blz. 399-418.
.

(

135
Liber internae consolationis, thans bekend als het derde boek van het
De imitatione Christi 4$), waar de Kempenaar bij een dialoog met
de Heer de Godservaring op het niveau der vriendschap tracht te omschrijven.
Ook ben ik het niet eens met E. Iserloh (¢9 ) wanneer hij met het feit
dat het woord „Ecclesia" in de Imitatio slechts vier keer voorkomt, wil
aantonen dat een kerkelijk georiënteerde vroomheid in de Imitatio
slechts dunnetjes tot haar recht komt. Naast het woord „Ecclesia" ontmoeten wij vooreerst in de Imitatio nog andere kerkelijke bewoordingen, zo vooreerst woorden zoals „altare" en „clericus ", zoals „communio" en ,,confessio", zoals „sacerdos" en „tonsura". Verder gaat het in
het vierde boek van de Imitatio doorlopend over de godsvrucht tot de
Eucharistie die bij een kerkelijk georiënteerd leven steeds een hoogtepunt blijft. Ook moet men er, in dit verband, rekening mee houden dat
voor Ruusbroec Godservaring en daadvaardigheid in dienst van de
naaste elkaar, volgens zijn werk met de titel Van den blinckenden steen
("), op tijd en stond de hand reiken. Een rijpere Godservaring heeft
bijgevolg niet een impliciete vervreemding tegenover de Kerk voor
gevolg waar de mysticus toe behoort.
Voorts moet men niet alle Vromen uit de bloeiperiode van de Nederlandse mystiek als mystieken benaderen, maar de nawerkende invloed van Ruusbroec kunnen wij nog vaststellen wanneer wij de kapittelpreken ter hand nemen van een minder met de mystiek vertrouwde
auteur zoals Jan van Schoonhoven (t 1432) (").
Ook zal men toegeven dat, hoewel lang niet alles in de Middeleeuwen even verheffend is, de atmosfeer waarin velen leefden er een was
van kloek geloof. Dit blijkt overigens onder meer uit het religieus gestemde toneel waar de brede volkslagen de strijd tussen goed en kwaad
(

(48) Ug. M.J. Pohl, Thomae Hemerken a Kem pir ... ,opera omnia, dl. II,
Freiburg i. Br., 1904, blz. 143-263.
(49) Die Kirchen f r, mmigkeit in der Imitatio Christi, in : Sentire Ecclesiam,
Das Bewusstsein von der Kirche als gestaltende Kraft der Fro-mmgkeit, Herausgegeben von Jean Daniélou and Herbert Vorgrimler, Freiburg i. Br. - Bazel Wenen, 1961, blz. 254.
(5'0)
Ug. L. Reypens, S.J., Jan van Ruusbroec, Werken, naar het standaardhandschriftt van Groenendaal uitgegeven door het Ruusbroec-Genootschap 2 , dl.
III, Tielt, 1947, blz. 403¢ - 41 23 .
(S 1 ) Zie de preken Peccatis mortui iusticie vivamus, in het handschrift,
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15.129, bl. 16 v. - 21 V. ; Visita vineam istam,
bl. 33 v. - 41 r. ; Fiat unum o vil e, bl. 205 v. - 232 r. ; Nos autem gl oriari o p,ortet, bl. 232 r - 242 v. ; en Videte quomodo caute ambuletis, bl. 243 r - 289 r.
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konden op de planken gade slaan. Bij dit toneel is het intussen dat velen
nog steeds de middeleeuwse mens het best weten te benaderen. Zo
heeft G. Brom ('t 1959) ) er vóór een dertigtal jaren op gewezen
dat een Gooise kring in het jaar 1907 Elckerlijc vertoonde en Bossche
vrijwilligers in het jaar 1913 de Sevenste bliscap van Maria opvoerden,
terwijl Albert van Dalsum in het jaar 1950 nog te Nijmegen is opgetreden met het spel Narieken van Nijmegen. Ook volstaat het een paar
uren te grasduinen in het tijdschrift Tooneelgids om vast te stellen dat
Vlaamse toeschouwers in hun geloofsverbondenheid gemakkelijk zonder ook maar de minste filologische toelichting de weg weten te vinden
naar middeleeuws toneel. Naast de hier zo even vermelde toneelstukken
stelde men gedurende de jongste vijftig jaar aan Vlaamse zijde overigens ook nog de Eerste bliscap van Maria op prijs, alsook het bijbelse
spel Van de V vroede ende van de V dwaeze maeghden.
( 62

**

Voorts kan men niet beweren dat, sinds Guido Gezelle op 27 november, 1899, het hoofd voor goed heeft neergelegd, het geloofsleven
zich niet meer bij het creatieve werk als een bron van inspiratie heeft
laten gelden. In dit verband herinneren wij hier, wat de Nederlanden
betreft, aan twee dichters zoals Albe (= A.R. Joostens) en Reninca
(= R. Cambien-Lauwers)
aan twee schilders zoals Jan Toorop
, ( 53 ) ,

(52) Geschiedschrijvers van onze letterkunde, Amsterdam, 1944, blz. 162.
(53) Albe schonk ons, naast romans, dichtbundels zoals Paradijsvogel (1931)

en Cherubijn en mens (1937), zoals Van adellijken bloede (1942), zoals Mijn
weerbeeld (1942) en Groenendaalse clausuren (1947), zoals Scheppingsgedicht
(1153) en Magnificat (1958), zoals Getijden der blijdschap (1959) en Sei-

Voor een beoordeling van Albe's poëtisch
zoenen .om Orpheus (1964) .
oeuvre verwijzen wij naar André Demedts, Vlaamse poëzie sinds 1918, Diest,
1945, blz. 158 -161.
Marnix Gijsen, Peripathetirch onderricht, Brussel - Antwerpen - Leuven, 1940, blz. 47-49.
R. van de Moortel, Albe, Een rijk en
veelzijdig talent, in Boekengids, dl. XXIX, Antwerpen, 1951, blz. 181-186.
U. van de Voorde, Kerend getij, Kritiek der Vlaamse poëzie 1931-1942, Gent,
Albert Westerlinck, Het moeilijke levensprobleem in
1942, blz. 103-107.
de poëzie van Albe, in Dietsche Warande en Belfort, 1947, blz. 579-584.
Reninca (R. Cambien-Lauwers) heeft in het jaar 1945 met proza gedebuteerd
wanneer zij ons W7assend getij (Din. I-II, Tielt, 1945) en Zaad in den wind'
(Tielt, 1945) schonk. Ook volgde hierop twee jaar later Brandend heden
(Tielt, 1947) . Intussen heeft zij ook dichtbundels gepubliceerd zoals Een lied
Voor een
der mensheid (Tielt, 1949), zoals Adem der aarde (Tielt, 1960) .
beoordeling van Reninca's poëtisch oeuvre verwijzen wij naar Albert Westerlinck (= J. Aerts), De poëzie van Reninca, in Dietsche Waranda en Belfort,

137
(t 1928) en Albert Servaes (t 1966) (& ), aan een glasschilder zoals
Eugeen Yoors (B ), tenslotte ook nog aan twee musici zoals Joseph
Ryelandt (t 1965) en Arthur Meulemans (t 1966) ( ). In hun crea4

5

66

1949, blz. 417-427.
Albert Westerlinck, Overtuigend werk van Reninca, in
Dietsche Waranda en Belfort, 1951, blz. 173-180.
Piet Thomas, Weemoed
en hoop bij Reninca, in Dietsche Warande en Belfort, 1961, blz. 292-296. Em. Janssen, S.J., De laatste bundel van Reninca : Kosmisch koel, in De Periscoop, dl. XI, 1961, maart, blz. 4 -7 (Over Beschavingen wij rapen U als scheipen).
( 54) Voor Jan Toorop verwijzen wij naar A. Plasschaert, Toorop, Israels,
Rodin, Ooltgensplaat, 1912.
A. Plasschaert, jan Toorop, in Opmerkingen en
gegevens over schilderkunst, Delft, 1914.
Maria Viola, De 14 staties van
jan Toorop met zijn toelichting, Den Haag, 1921.
A. Plasschaert, jan Toorop,
Amsterdam, 192 5 .
Huib Luns, jan Toorop, in Uitzichten en stroomingen in
de kunstnijverheid, met een inleiding van Jo. de Jong, Rotterdam, 1928.
Miek Janssen, Jan T ooro p's Kruiswegstatiën in St. Bernul phuskerk te Oostereek, Brugge - Amsterdam, 1940.
J.B. Knipping, O.F.M., fan Toorop, Amsterdam, 1948. --- Voor een oordeel over Albert Servaes als schilder verwijzen
wij naar Edg. de Bruyne, Servaes, in Eigen Schoon, Brussel - Amsterdam, z.j.
(1935).Edg. de Bruyne, Albert Servaes en de Vlaamsche vroomheid, OudeGod, Antw., z.j. (1938-1939). U. van de Voorde, Albert Servaes of het
religieus expressionisme, Antwerpen - Brussel - Gent - Leuven, 1943.
A.
Stubbe, Albert Servaes en de eerste en tweede Latemse kunstenaarsgroep, in
Davids f onds-reeks, Leuven, z.j. 1955). P. Huys, Albert Servaes, Een kun
in Kultureel jaarboek van de provincie Oost - Vlaanderen, dl.-stenarlopb,
I, Gent, 1962, blz. 65-198. W. Migg, Mater des Ewigen, 1Vleditationen über
religiose Kunst, dl. II, Zurich, 1961. Voor een uitvoeriger bibliografie verwijzen wij naar de aan Albert Servaes gewijde aflevering van het maandblad
West- Vlaanderen, afl. XXX, 1961, blz. 261-263.
(5 5)
Voor Eugeen Yoors en zijn werk verwijzen wij naar Roger van der
Velden, Eugeen Yoors, in Kunstenaars van heden, Antwerpen, 1958.
( 56 ) Joseph Ryelandt schonk ons, onder meer, oratorio's zoals Purgatorium
(1904), De komst des Heren (1906) en Maria (1909), alsook cantaten zoals
De zang van de armoede en Stabat Mater. Voor een beoordeling van het creatieve werk van J. Ryelandt verwijzen wij naar J. Kreps, O.S.B.., De kerkmuziek
van J. Ryelandt, in West- Vlaanderen, 1952, blz. 210-213. A. Corbet, Ryelandt, Baron jozef, in Algemene muziekencyclopedie, dl. VI, Antwerpen - Amsterdam, z.j. (1963), blz. 198-. Verder moet men, in dit verband, -ook
rekening houden met drie publikaties van M. Boereboom, Deze zijn : De kunst
van Ryelandt, in West-Vlaanderen, 1952, blz. 191-193. Ryelandt, Baron lozef, in Nationaal Biografisch Woordenboek, dl. III, 1968, kol. 755-759.
Joseph Ryelandt, De mens en de kunst, in Vlaams muziektijdschrift,t, dl. XXII,
1970, blz. 129-134. Volledigheidshalve verwijzen wij voor J. Ryelandt ook
nog naar E. Closson en Ch. van den Borren, La musique en Belgique du moyen
age a nos jours, Brussel, 1950. Voorts schonk ons A. Meulemans, naast
kamermuziek en cantaten, ook nog missen zoals de Missa exaudi nos (1942) en
,
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tieve uren blijven of bleven een paar onder deze kunstenaars tot op een
zekere hoogte verwant met de geest die een mysticus bezielt.

de Missa al ba (1945) . Voor een lijst van de werken van A. Meulemans verwijzen wij naar (J. van Mechelen), Arthur Meulemans (Ce. Be. Dem.), Brussel,
1954. Arthur Meulemans (Ce. Be. Dem.), Brussel, 1958. Werken ; in:
Aan Arthur Meulemans bij zijn tachtigste verjaardag 19 mei 1964, Antwerpen,
1964, blz. 166-167. Voor een beoordeling van het creatieve werk van A. Meulemans verwijzen wij hier naar : M. B(oerenboom), Arthur 1Vleulemans, Kor M. Boereboom, Meulemans, Arthur, in Algemene muziekencytrijk, 1951.
M.
clopedie, dl. IV, Antwerpen - Amsterdam, z.j. (1960), blz. 552-556.
Boereboom, Arthur Meulemans na 60 jaar creatieve arbeid, in : Aan Meester
Arthur Meulemans bij zijn tachtigste verjaardag 19 mei 1964, blz. 80-86.
E. Closson en Ch. van den Borren, La musique en Belgique du moyen age a
Fl. van der Mueren, Perspectief van de Vlaamse
nos jours, Brussel, 1950.
muziek sedert Benoit (Vlaamse pockets), Hasselt, 1961, blz. 137-145.

HADEWIJCH IN

FRANSE VERTALING
door

STEPHANUS G. AXTERS, 0. P.

Lid van de Academie

In het jaar 1897 heeft M. Maeterlinck (t 1949) in een bijdrage over La
mystique flanzande 1 zijn waardering te kennen gegeven voor Hadewijch. Toen schreef hij namelijk over de Brabantse begijnenleidster
zoals hier volgt : „Cette femme est parmi les esprits mystiques de cette
époque l'un des plus curieux et des plus puissants". Intussen is er sindsdien aan Franse zijde, wat Hadewijch betreft, nog een en ander voorgevallen waarmede men, bij de Hadewijch-vorsing, ernstig moet reke(

)

ning houden.
Vooreerst werd er in het jaar 1928 door Ch. G. Kanters 2 ) voor het
eerst een gedicht van Hadewijch in het Frans vertaald. Dit gedicht,
dat het 1 VI engel dicht XV is, vangt aan met het vers:
A coeur ouvert je salue 1' obj et de mon amour.
Verder moeten wij hier, terwijl er af en toe ook in tijdschriften nog
teksten van Hadewijch in Franse vertaling zijn verschenen, vooral aan
drie in het Frans gestelde mystieke bloemlezingen herinneren waar er,
van 1933 tot 1938, aan onze begijnenleidster een eervolle plaats werd
toegekend. Deze drie mystieke bloemlezingen zijn respektievelijk het
werk van P. de Jaegher, S.J. (), van R. Gout 4 ) en van M. Eemans 5 ).
Voorts moeten wij, in dit verband, nog drie in de jongste 25 jaar gepubliceerde Franse bloemlezingen vermelden waar, hoewel het er niet alleen over mystiek gaat, eveneens een en ander van Hadewijch in vertaling werd opgenomen. Deze drie breder opgezette bloemlezingen zijn
(

(

(

(1) La Revue encyclopédique, Parijs, 1897, p. 627.
(2) La dévotion au Sacré Coeur de Jésus dans les anciens Etats des Pays-Bas
(XIIe-XVIJe siècle), Brussel-Parijs, 1928, p. 48-49.
(3) Anthologie mystique, Parijs, 1933, p. 39-42.
(4) Le miroir des Dames chrétiennes, Pages féminines du moyen age, Parijs,
1935, p. 151-155.
(

5

) Anthologie de la mystique des Pays-Bas, Brussel, s.a. (1138), p. 36-59.
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loyaux de la litérature flamande du moyen age ( 6 ), dat een werk is van
Fr. Closset ; verder Les Belles heures de Flandre (6biis) van Liliane
Wouters en Le cercle des choses ( 7 ) van Claudine Lemaire.
Intussen wil ik echter vooral aandacht vragen voor een vertaler die
in het jaar 1938 met een Franse vertaling is begonnen van drie Hengeldichten van Hadewijch en van zeven Mengeldichten van Pseudo-Hadewijch in een Zwitsers tijdschrift ( 8 ) , hierop nog verschillende beknopte vertalingen in tijdschriften liet volgen en in het jaar 1954 een boek
heeft gepubliceerd met de titel : Hadewijch d'Anvers, Poèmes des béguines traduits du moyen-néerlandais ( 9 ) . Hierbij schenkt de vertaler,
die zich achter zijn beginletters verschuilt, ons een Franse vertaling van
zestien Strophische gedichten en van drie Mengeldichten van Hadewijch, alsook de Franse vertaling van alle gedichten van Pseudo-Hadewijch.
Bij het inkijken van dit laatst hier vermelde boek stelt men niet alleen de bijzonder grote vaardigheid op prijs waarmede de vertaler deze
abstrakt geconcipiëerde gedichten over de metafysische grondslagen van
de mystieke ervaring in een vlot te lezen Frans vers overzet. Men heeft
ook veel aandacht geschonken aan de voortreffelijk opgestelde inleiding en aan de brede belezenheid waarmee de vertaler de gedichten
in zijn referentienoten toelicht.
Zeer tot zijn spijt kon de vertaler, omdat het boek te omvangrijk zou
zijn geworden, het proza hierbij niet opnemen. Deze in overleg met de

uitgever genomen beslissing, welke hij als een verzuim begrijpt, heeft
de vertaler thans willen goed maken. In de laatste week van de maand
april, 1972, verscheen namelijk te Genève een boek met de dubbelti
titel : Hadewijch, Lettres s pirituell es ; Beatrice de Nazareth, Sept d egres d'amour ("). Hierbij stelt men dadelijk vast dat de vertaler, hoewel sommigen dit wellicht zullen betreuren, de Visioenen niet heeft
(6) In Les editions Lumière, Brussel, s.a. (1949), p. 106-123. Hierbij
gaat het om de Strophische Gedichten III, V, X, XVI, XVII, XIX, XV, XXIV,
XXVIII, XXXIII, XXXVII ; Mengeldichten V ; Visioenen I, VII ; Brieven
II, IX, X, XX en XXI.
(6biS)
Les Belles heures de Flandre, Anthologie de la poésie flamande du
XIl e au XVIe siècle, s. 1. (Parijs), s.a. (1961).
(7) Le cercle des choses, Textes traduits du moyen néerlandais choisis et
présentés, Brussel, 1970, p. 146-172.
(8) Hadewijch, Poèmes spirituels, in Nova et Vetera, t. XIII, Freiburg,
Hierbij gaat het om de Mengeldichten XVII, XIX,
Zw., 1938, p. 353-367.

XXV-XXIX.
(9) In La Vigne du Carmel, s.a. (1954).
(10) In Ad solem, Genève, s.a. (1972).
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opgenomen omdat dit fel tot de verbeelding sprekende proza minder
rijp is dan de Brieven.
Ook gaat de aandacht van de vertaler vooral naar de Brieven van
Hadewijch waarvan hij ons een voortreffelijke vertaling schenkt. Aan
ieder brief voegt hij intussen een beknopte inleiding toe waarmee wij
gemakkelijker het betoog van de brief kunnen volgen. Voorts schenkt
hij ons drie waardevolle bijlagen waar het beurtelings gaat over de
verwantschap van Hadewijch met de zalige Jan van Ruusbroec en met
Meester Eckhart, over de in het Latijn gestelde literatuur van haar tijd
en over Joodse mystiek uit het dertiende-eeuwse Rijnland.
Het meest verdienstelijk blijft intussen de sober gestelde, maar bij
een rijp overleg neergschreven algemene inleiding waarmede het boek
aanvangt. Na dat de vertaler heeft herinnerd aan de slechts langzaam
opschietende identificering van de mystieke schrijfster, wijst hij er
vooral met nadruk op dat de Christusdevotie die weliswaar zelf een
middel is bij het opstijgen naar de Godservaring, zelf reeds God in de
religieuze beleving betrekt en aldus de weg vrij maakt voor de vereniging met God zonder bemiddeling. Het aardse leven van Christus
wordt namelijk naar zijn innerlijke betekenis beoordeeld. Voor Hadewijch blijft de hoogste Godservaring ontzegd aan degenen die niet in
Christus' voetspoor zijn getreden en niet, naar Maria's voorbeeld, als
het ware een Moeder Gods zijn geworden en Christus niet tot het eind,
tot de onvoorwaardelijke zelfverzaking zijn gevolgd.
Tot het verlengde van de Christusdevotie behoort intussen ook de
godsvrucht tot de Eucharistie waarvoor Hadewijch veel belangstelling
had. Volgens het eerste visioen communiceerde zij eens te bed omdat
zij zich te kwijnend voelde om zich onder de mensen te wagen 11 ).
Ook schijnt de rijpere Godservaring voor Hadewijch die dag na de
communie te hebben aangevangen. „Wanneer zij Onze Lieve Heer had
ontvangen, zo lezen wij, ontving Hij haar" ( 12 ) . Dit schijnt ook het geval te zijn geweest bij een Paascommunie waarbij de auteur, volgens
het derde visioen ( 13 ) door God in de geest werd opgenomen. Verder
sluit de vereniging met God „sander differentie" aan bij Hadewijchs
godsvrucht tot de Eucharistie waar zij, in het zevende visioen (14),
schrijft dat zij eens uit Christus' handen communiceerde. Zo sluit de
(

(11)Ug. J. VAN MIERLO, S.J., De visioenen van- Hadewijch, in Leuvense studiën en tekstuitgaven, dl. I, Leuven - Gent - Mechelen, s.a. ('1925), p. 91-5
(12)Ug. J. VAN MIERLO, S.J., p. 1015-16.
(13)Ug. J. VAN MIERLO, S.J., t. I, p. 421 -6.
(14) Ug. J. VAN MIERLO, S.J.,

t. I, p. 7757-7888.
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bruiloftsmystiek voor Hadewijch aan bij de godsvrucht tot de Eucharistie.
O-ok kon zulks de deugdbeoefening bij onze auteur slechts kracht
bijzetten. Met deugdbeoefening bedoelt Hadewijch in de eerste plaats
ootmoed die het huis is waar God Zich bij voorkeur ophoudt (").
Verder hechtte zij ook veel belang aan de naastenliefde waarvoor God,
die om ons zijn Zoon liet mens worden, steeds het gevoeligst
is ( 16 ) . Ten slotte mag hier, in dit verband, ook geduld bij de vervolging niet onvermeld blijven ( 17 ) . Zo kan men bijgevolg niet beweren
dat Hadewijch, om een hogere volmaaktheid te bereiken, met de quiëtisten aan deugdbeoefening had verzaakt.
Dit heeft voor ons zijn betekenis omdat het concilie van Viennes,
1311-1312, is opgetreden tegen de Broeders en de Zusters van de Vrije
Geest die weigerden belangstelling te tonen voor Christus in Zijn menselijke gestalte, voor de Eucharistie en voor de deugdbeoefening (18).
Met een dergelijk standpunt is de mystieke leer van Hadewijch niet
te verzoen-en. Ik acht het dan ook niet verantwoord wanneer P. Fredericq ( 1:9 ) de „nuwen" over wie Hadewijch het heeft, als een sekte wil
beschouwen. Bij Hadewijch sloten geestverwanten aan, maar haar
boodschap die het voor Christusdevotie en voor beoefening van de
naastenliefde opneemt, moeten wij begrijpen als een christelijk georiënteerd gnosis, als een volmaaktheidsleer namelijk waarvoor zij niet een
algemeen instemmend begrip verwachtte, een volmaaktheidsleer die
haar geestverwanten moest aanzetten tot het opstijgen naar een steeds
intenser christelijk leven. Met P. Fredericq kan ik het dus niet eens
zijn ; met R. Guarnieri ( 20 ) evenmin wanneer zij Hadewijch nauw verwant verklaart met de Broeders en met de Zusters van de Vrije Geest.
Hadewijch is verder van mening dat men zich niet ten allen tijde bij
Christus' menselijke gestalte moet ophouden. Doorheen Christus' men(15)
Brief XII, ug. J. B. PoRION, 0. CART., Hadewijch, Lettres spirituelles,
p. 117.

) Brief III, ug. J. B. PORION, 0. CART., p. 73.
(17) Brief V, ug. J. B. PORION, 0. CART., p. 80.
(18) Zie H. DENZINGER en CLEM. BAHNWART, S.J., Enchiridion symbolorum,
de f initionum et declarationum de rebus fidei et morum 14-1,5 , Freiburg i. Br.,
( 1,1

1922, p. 207-208.
(1'9)
De geheimzinnige ketterin Bloemaerdinne (Zuster Hadewijch) en de
secte der „Nuwe" te Brussel in de XIVde eeuw, in Verslagen en Mededeelingen
der Kon. Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, IIIe reeks, t. XII,
Amsterdam, 1896, p. 77-98.
20 ) Il movimento del Libero Spirito, dalle origini al secolo XVI, in Il movimento del Libero Spirito, Testi e documents, Rome, 1965, p. 364.
(
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selijke gestalte moet men immers tot Christus' godheid ops tijgen om,
met de steun van de genade, tot de kern te komen van de Drieëenheid.
Hier komt men dan ook te recht op de hoogvlakte der mystiek die voor
een rijpere Godservaring kenmerkend is. Hiermede bedoelen wij evenwel niet dat dit voor Hadewijch een hoogtepunt blijft. In de laatste jaren heb ik er reeds op gewezen dat een Vrome zich, bij een geleidelijk
toenemende Godservaring voor Ruusbroec, die onder een neoplatonizerende invloed te werk ging, tot rijpheid gekomen van zijn verhouding tot Gods intrekkende eenheid zal bewust worden en als het ware
met de goddelijke Personen in Gods Eenheid zal terugkeren. Zo begrijpt het ook Hadewijch en men mag hier geen contradictie zien.
Steeds gaat het hier immers om God die men bij het intertrinitarische
ritme als werkbeginsel en bij de intrekkende Eenheid als wezensbeginsel begr ij^pt.
pt.
Verder is de deugdbeoefening bij Hadewijch geen toegeving aan
minder op mystiek gestelde lezers, maar zij is een van de twee pijlers
waarop de Godservaring steunt, met Christus leven voor de naaste en
zoals Christus opgaan tot de Vader. Hierop zouden wij overigens,
bij het benaderen van Hadewijch, dieper moeten kunnen ingaan.
Hadewijch heeft het bij de Drieëenheidsmystiek over de ontmoeting
met de drie goddelijke Personen in Gods Wezenheid ( 21 ), over de Minnemystiek die tot Wezensmystiek uitgroeit ( 2:2 ) , over „la quiescience de
Dieu dans sa propre unité" en zij schrijft in dit verband zo als hier
volgt : „La Trinité ne cesse pas assurément d'être trine : elle est seulement contemplée d'un regard simple comme son Objet" ( 23 ) . Dit alles
noemt zij nu „ce loisir, plus précieux que toute oeuvre, que la fière Hadewijch a loué magnif iquement" ( 24 ) . Ook staat dit „loisir" dichter
bij het „otium" der monniken waarover J. Leclercq, O.S.B. ( 25 ) het
eens heeft gehad, dan bij Nederlandse omschrijvingen zoals ,,vrijetijdsbesteding' 'en „snipperuurtje" die men in de woordenboeken vindt.
„Loisir" kan men in een mystiek context beter vertalen met ,,bezin ningsuur". Ook zal men er rekening mee houden dat de interpretering
van Hadewijch bij de vertaler met een kerkelijk „Imprimatur" is ver
klimaat van de Brieven, dat aan de hoofse minne uit-schen.Mt
('21) Zie J. B. PoluoN, 0 . CART ., Hadewijch, Lettres spirituelles. .., p. 24-25.

(22) Zie J. B. PORION, 0. CART., Hadewijch, Lettres spirituelles ..., P. 26.
(23)Zie J . B. PORION, 0. CART ., Hadewijch, Lettres spirituelles..., p. 24-25.
(24
Zie J. B. PoiuoN, 0 . CART ., Hadewijch, Lettres spirituelles..., p. 58.
(2,5) L'amour des leftres et le désir de Dieu, Initiation aux auteurs monasti
ques du moyen age, Parijs, 1957, p. 67.
)

-
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de dertiende eeuw herinnert, moet men overigens rekening houden.
Hadewijch heeft namelijk bij haar Godservaring niet aan al het menselijke verzaakt, maar blijft met ons verwant bij ons onbeholpen pogen
om over alles heen te komen dat ons gebedsleven hindert.
Voorts is het duidelijk dat men zich niet bij een eerste lezing van
het vele, rijk genuanceerde en diepzinnige kan rekenschap geven dat
bij de vertaler de rijpe vrucht is van 35 jaar studie. Hiertoe heeft men
dagen van bezinning nodig zoals het overleg waaruit dit rijke boek is
ontstaan.
Verder wil ik er op wijzen dat ik, op het historische vlak, voor twee
problemen voorbehoud maak waar het gaat over de biografie van Ruusbroec, zo dat zulks de uiteenzetting betreffende Hadewijch niet kan
aantasten. De vertaler schrijft dat Ruusbroec de invloed van quiëtisme
en van pantheïsme te Brussel heeft bestreden ( 26 ) . Duidelijk is het zonder twijfel dat de Goede Prior de quiëtisten geen goed hart toedroeg.
Het volstaat het boek Van den vier becoringhen ( 27 ) te lezen om zich
hiervan rekenschap te geven. Minder duidelijk is het in hoe ver wij deze
ketterse agitatie te Brussel moeten zoeken. Hiertoe kan men wel beroep
doen op het vijfde hoofdstuk uit Pomerius' Vita Rusbroquii (28), maar
zijn fel tot de verbeelding sprekend verhaal over Bloemardinisme wordt
door de Brabantse kronieken niet gesteund. Het staat overigens vast
dat de Brusselse schependochter Heyle Bloemaerts, die op 23 augustus,
1335 overleed, bij de clerus te Brussel gunstig stond aangeschreven en
in een oorkonde van 1371 tot bekrachtiging van haar laatste wilsbeschikking heet ze nog : Jaudabilis persona et in Christo devota, domicella Heylwigis quondam dicta Bloemards, bone memorie" (").
Tenslotte stelt de vertaler Ruusbroec voor als een kapelaan van SintGoedele ( 30 ) en hij sluit hiermede aan bij een taaie traditie. Pl. Lef èvre,

( 2,6

) Zie J. B. PORRION, 0. CART., Hadewijch, Lettres spirituelles..., p. 267.

Ug. L. REYPEvs, S.J., Jan van Ruusbroec, Werken naar het standaard.
handschrift van Groenendael uitgegeven door het Ruusbroec- Genootschap te
Antwerpen'2 dl. III, Tielt, 1 947, p. 52-53.
(28) De origine monasterii Viridisvallis una cum vitis B. Joannis Rusbrochii
primi priorin huius monasterii et aliquot coaetaneorum eins, 1, II, c. V ; in
Analecta Bollandiana, t. IV, 1885, p. 286.
(29)Geciteerd door PL. LEFÉVRE, 0. PRAEM., Le séjour du mystique braban( 27)

,

con Jean de Ruusbroec
1933, p. 396.
(30)

a Bruxelles, in Revue d'histoire écclésiastique, t. XXIX,

Zi e J. B. PORION, 0. CART., Hadewijch, Leftres spirituelles..., p. 9
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O. Praem. ( 31 ) heeft er intussen, bij een onderzoek naar de geloofwaar.
digheid van Henricus Pomerius (t 1469) , op gewezen dat Ruusbroec
in de archieven van Sint-Goedele niet voorkomt. Hierop kan men antwoorden dat er geen lijst bestaat van de kapelanen van Sint-Goedele ten
tijde van Ruusbroec, zo dat P1. Lef èvre, O. Praem., zou moeten aantonen in hoe ver alle archiefstukken van de Brusselse collegiale nog toegankelijk zijn. Meer belang heeft het echter voor ons dat de zalige
Jan van Ruusbroec bij Pomerius niet als kapelaan wordt voorgesteld.
Pomerius schrijft namelijk over heeroom Hinckaert en neef Ruusbroec :
„ef f ectum vicarium ejusdem ecclesiae Sanctae Gudilae, etiam ad sacros promovit ordines" ( 32 ) . Wanneer Ruusbroec eenmaal tot vicaris
van Sint-Goedele was aangesteld, werd hij door heeroom Jan Hinckaert
tot de priesterwijding gebracht. Met het kapelaansambt heeft dit niets
uit te staan. Pl. Lefèvre, O. Praem. ( 33 ) heeft er overigens in een werk
over de kerkelijke organisatie van Brussel op gewezen dat men bij de
clerus van sint-Goedele moet onderscheid maken tussen „canonici
maiores en „canonici minores of „nova canonici", tussen „capellani
en „vicarii" . In beginsel moesten de „canonici minores" of „novi canonici" priester zijn, de „capellani" die een kapel of een altaar hadden te
bedienen, uiteraard ook. Voor de „vicarii" of plaatsvervangers was dit
niet het geval. Zo kon Ruusbroec bijgevolg reeds voor zijn priesterwijding bij de vicarissen van Sint-Goedele worden opgenomen. Ook zal
men er rekening mee houden dat Ruusbroec reeds door een jongere
tijdgenoot, door de kartuizer uit Herne Broeder Gerard, eigenlijk Gerard van Santen (t 1371) in zijn Proloog ( 34 ) als kapelaan van SintGoedele wordt voorgesteld, een standpunt waar de archivist van Groenendaal Sayman van Wijc (t 1438) zich bij het opstellen van de lijst

(31) Le séjour du mystique brabancon Jean de Ruusbroec a Bruxelles, in Revue d'histoire ecclésiastique, t. XXIX, 1933, p. 387-398.
(32) D e origine monasterii Viridisvallis, 1, I, c. X ; in Analecta Bollandiana,
t. IV, 1885, p. 273.
33 ) L'organisation ecclésiastique de la ville de Bruxelles au moyen age, in
Recueil de travaux d'histoire et de philologie, ser. III, fasc. 11, Leuven, 1942,
p. 43-45, 52-53.
( 34) „D
ese auctor hiet hier Jan van Ruusbroec, ende was ierst een devoet
priester (ende) een capelaen te Bruesel in Brabant, in sinte Goedelen" , ug. W.
DE VREESE, Bijdragen tot de kennis van het leven en de werken van fan van
Ruusbroec, in Het Belfort t. X, 1895, fasc. II, p. 86-8.
(-

,
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van de Groenendaalse koorheren bij aansloot ( 35 ) . Even later heeft
overigens Petrus Impe (t 1520) , auteur van het Chronicon Bethl eemiticum ( 36 ) hetzelfde gedaan en hier is men tot nog toe bij gebleven.
Men moet echter welwillend rekening houden met het feit dat Pomerius, die na Broeder Gerard en na Sayman van Wijc schreef, voorzichtiger schijnt te hebben willen te werk gaan.
Voorts blijven sommige lezers wellicht nog met één vraag zitten.
De auteur die in het jaar 1968 voor de Dictionnaire de spiritualité (37)
een bijzonder lezenswaardige bijdrage heeft geschreven over Hadewijch,
heeft meteen het auteursrecht opgenomen voor de in 1954E in vertaling
gepubliceerde gedichten en voor de Franse vertaling van de Brieven
die eerlang zou volgen. Hiermede is dan ook het raadsel opgehelderd
rond de geheimzinnige beginletters welke men sinds 1938 steeds opnieuw als handtekening aantreft bij knappe in het Frans gestelde ver
uit het oeuvre van Hadewijch en bij de toelichting rond haar-talinge
moeilijkste bladzijden. De vertaler is de auteur van de bijdrage in de
Dictionnaire de spiritualité, die daar zijn naam zonder aarzelen mee
Tenslotte kan men het verheugend-delt,JanBpisPor0.Ct
achten dat in België het Nederlandse ministerie van cultuur de Uitgever heeft gesteund bij het publiceren van dit verdienstelijke boek.

,,Dom. Johannes de Ruysbroeck, presb. et capellanus beneficiatus dicte
ecclesie (Beate Gudile Bruxellensis) hujusque nostri monasterii primus prior... ",
ug. M. DYKMANS, S.J., Obituaire du monastère de Groenendael dans la foret
de Soignes, bij de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Brussel, 1940,
p. 6.
(3-6)
L. I, art. 1 ; in het ms. Wenen, National-Bibliothek, Ser. nov., 12.816
(Fidei Kommiss, 9399), f. 8 r.
(35)

(37)

T. VII, Parijs, 1968, kol. 13-23.

OPVALLENDE LEGATEN IN OUDE STESTAMENTEN
EN

RIJKE GESCHENKEN IN VROEGER TIJD AAN KERKEN
TE MECHELEN
door
ROBERT FONCKE
Lid van de Academie

V.

Voor het kleppen van de bêeklok van St. Romboutskerk
(11 september 1529).
Ten jare 1529, op 11 september, ging „tot goids eeren ende zynder
gebenedyder moeder ende maget Maria" tot het verlenen over van een
geldgift jouffrouwe Katherine vanden dorpe, weduwe wylen peeter
diericx.
Deze laatste familienaam kwam men niet ongeredelijk tegen in het
vroegereeuwse Mechelen zowel als nog in onze tijd. Veel zeldener daar
vernam en verneemt men er de eigen familienaam Van den-entg
Dorpe van vrouw Diericx, niet eens zelfs in de verkorting „Verdorpe".
Toch hebben hem een paar vooraanstanden in de Dijlestede gedragen,
eveneens omstreeks 1525, zoals de heren gebroeders Hermes 1 ) en Jan
Van den Dorpe, alias Dorpius 2 ) , allebei zellaerkanunikken van SintRomboutskatedraal, w.w.z. bezetters van een van de twaalf beneficiën
of kapelanieën, welke aldaar de adellijke kanunnik Arnout van Zellaer
stichtte in 1250 3 ) . Buitendien droeg droeg hem al een Hendrick,
(

(

(

(1) Over deze ongewone mannelijke voornaam leest men bij Dr. J. van de
Schaar : „Woordenboek van voornamen.
Inventarisatie van de doop- en
roepnamen met hun etymologie" (Aula-Boeken 176 ; Utrecht-Antwerpen,
vierde druk, 1969) blz. 122, Hermes ; m ; Hermione, vr.
Griekse naam.
Waarschijnlijk bij een werkwoordsstam „spreken, uitleggen. In de griekse
mythologie de zoon van Zeus en Maia, bode der goden, befaamd om zijn lis tigheid en snelheid ; beschermer van herders, dieven, reizigers en handelaars.
Heiligennaam : rom, martelaar.... kerkelijke feestdag : 24 augustus.
(2) Chanoine J. LAENEN : Histoire de 1'Eglise métropolitaine de SaintRombaut a Malines (Mechelen, 1920), Deel II, blz. 231.
3 ) Chanoine J. LAENEN : op. cit., blz. 362.
(
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die in de stedelijke geschiedenis van Mechelen opdaagt in 1427 (4).
Doch dan onder de stedelijke overheden gaat hij in 1536 verluiden met
Joris Van den Dorpe, die toen optrad als gezwoorne van de burgerij ;
twee jaar daarop werd hij zulks voor het wollewerk ; in 1538 opnieuw
voor de burgerij 5 gedurende 1540 en '41 zetelde hij zelfs onder de
stadsschepenen en werd eerst in 15 5 2 in die hoedanigheid vervan(6).
gen
Het ligt als 't ware voor de hand dat de schenkster van de hier te bespreken gift een verwante moet zijn geweest van de broeders kanunnikken Van den Dorpe, alias Dorpius daar net vermeld.
De officiële akte betreffende hare gift liet vrouw Diericx verlijden
door een priester van het toenmalige bisdom Kamerijk, waarvan Mechelen deel uitmaakte tot in 1554, Walter Militis, ofte Wouter De Ridder, wel bekend om de door hem aan de dag gelegde bedrijvigheid als
openbaar notaris ; hij fungeerde daarbij ook als notaris van het SintRomboutskapittel 7 ) . Daarbij trden mede op „de Eerbare Mannen Jan
de smet, alias horremakere 8 ) , Jan vanden Dorpe ende Cornelijs Beaumont, priesteren des bisdoms van camerycke Als getuygen daer toe
sunderlinghe 9 geroepen ende gebeden".
Notaris Militis behielp zich met een perkamenten blad van 35 bij
28,5 cm, beschreven met eer verkleinde letter over 21 bij 25 cm., bezorgd op verzoek van de schenkster en hare getuigen als „Een oft meer
openbaer Instrumenten" als bewijs van hun akkoord. Hij beëindigde
zijn tekst zoals gebruikelijk met een bijna zeven regels lang toevoegsel
in het Latijn naast zijn gewoon versierd merkteken. Een wellicht wat
jongere aantekening, op het verso van het blad aangebracht, wil het do(

)

;

(

(

(

)

(4) PRIESTER van het aartsbisdom : De H. Rumoldus en het opkomend
Victor HERChristendom in Mechelen (Mechelen, z. j . ), blz. 45 vlgg. ;
MANS : Inventaire des archives de la ville de Malines ; Tome VI (Mechelen,
Chanoine J. LAENEN : op. cit., Deel I en II, passim.
1876), blz. 44, 131.
(5) VICTOR HERMANS : Iventaire... Deel VI, blz. 44.
(6) VICTOR HERMANS : Le magistrat de Malines. Listes annuelles des
membres, in „Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines", Tome XIX (1909), blz. 25 vlg.
(7) Chanoine J. LAENEN : op. cit., Deel I, blz. 93, 294 ; Deel II, blz.
34, 28i ; -- 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, letterkunde en kunst te Mechelen", 69e boekdeel (1965), blz. 59.
(8) = hordemaker. Mndl. harde =mat van gevlochten teen, staketsel ; ook:
tribune, stellage. Het Mndl. kent ook de samenstellingen hordebreyer, horder.
(9) = bepaaldelijk, nadrukkelijk.
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kument doen doorgaan voor „een jester ment vande beeclocken Die
men tsauonts cliept ten viij ueren", dus met een wat lollige verhaspeling van het leenwoord „instrument". Meteen weze hier erop gewezen
dat het Mechels dialekt uitsluitend voortgaat niet „kleppen ", maar
„klippen" te bezigen voor het gelui van de kerkklokken, anders dan het
aangrenzende Antwerps dialekt of het Leuvens (10).
Het verlijden van de akte had plaats binnen de Sint-Romboutskatedraal zelve. Wie zal er zich over verwonderen ? Het geschiedde toch
ten overstaan van geestelijken, die behoorden tot het kapittel van die
tempel, en van twee provizoren (' 11 ) van de Heilig-Geest of armentafel„gef undeert binnen der kercken ende prochie van Sinte-Rombouts"
en overigens „achtervolgende tconsent... ( 12 ) onlancx by den
Eerwerdigen heeren Deken ende Capittele ende den kerckmeesteren
der voirs-kercken gegeuen ende verleent" aan vrouwe Katherine vanden
Dorpe, weduwe Pieter Diericx. Wordt het nergens met een woord
aangeduid, zo is het zeker toch dat zij de parochie van Sint-Rombouts
bewoonde. Als provizoren vermeld, lezen wij de namen van Willem
van Orshagen en Hendrick vanden zijpe. Waarom ging het nu juist ?
jouffrouwe Katherine laat er, om te beginnen, aan herinneren dat
ze voor korte tijd oorlof had verworven van de overheden van het ka
kerkmeesters van Sint-Rombouts „Omme tot goids eeren-pitelnd
ende zynder gebenedyder moeder ende maget Maria te verweckene die
deuotie van allen goeden lyeden" . Dienvolgens heeft zij „ouerlanghe
(13) ...
doen die beeclocke cleppen ende trecken Inde voers.kercke als de
kercke smorgens opgaet ( 14 ) ". Nadien was haar wens en heeft ze bevel
gegeven „noch tot meerder devotien van den goeden lieden ende In ge
ons liefs heeren Jhesu christi deselve-denckisrbtpaen
beeclocken geclept ende getogen ( 15 ) te wordden, te weetene Inden
zomer te acht vren Ende In den winter te seuen vren".
Voor de hierdoor nodig ontstane last en moeite voorzag de begif(1'0)
Zie P. JOZEF CORNELISSEN & J.B. VERVLIET : Idioticon van het
Antwerpsch dialect. Eerste deel (Gent, 1899) ;
JOZEF CORNELISSEN:
Idioticon van het Antwerpsch dialect.
Bijvoegsel, 2e Deel (Turnhout,
1938), Dr. LEO GOEMANS : Leuvensch Taaleigen ; Deel II (Tongeren,
1954), blz. 277.
(11) = amnestie, uctuelen van aalmoezen. Cf. proven, provende = o.a. het
recht op een dagelijkse uitkering van een bepaalde hoeveelheid spijs en drank.
(12) = toestemming.
(13) = voor geruime tijd, al lang.
(14) = opengaat, geopend wordt.
(15) =
getrokken.
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Ligster aan de klokluider 4 rijnsgulden en hetzelfde bedrag aan de
bovenbedoelde provizoren. Nog zakelijker sluit hier aan dat „de f abrycke van der voers. kercke voor tverslijten van der clocken" eveneens
recht kreeg op 4 stuiver en ieder jaar zou hetzelfde bedrag worden uit
aan de reeds genoemde provizoren „omme saecken naebe--gekrd
schreven", wat was te verstaan als hun nauwgezette tussenkomst bij de
in uitzicht staande verwezenlijking van hare schenking.
Namelijk : Jouffrouw van den Dorpe koesterde de wens hare opdracht
te zien onderhouden „ten eeuwigen dagen... in alderbesten formen ende manieren". Te dien einde stelde zij „niet bedwongen ( ), Maer vuyt
haeren vryen wille" de provizoren in het bezit van Jenen ouden brief
der stadt van Mechelen van acht schellingen ouder grooten 17 ) In
djaer duysent vierhondert xxxix, den vije' dach in meerte af te leggen
den penninck met twintich gelijcke penningen, by Magrieten hieldemans, haer ende haeren ouderen ende voersaten op de selue stadt ge
Rente de somme van vier Rynsgulden ende-coht,Maekndslu
acht stuvers bouen geruert (1') ". Ze begeerde verder dat de bewijsstuk
nopens de door de stad aangegane verplichting zouden blijven-ken
berusten bij de provizoren en wel ten eeuwigen dage en dienvolgens
de luider en de kerkfabriek de rente jaar na jaar zullen opbeuren ( )
en zich daarmee vergoeden. Alle mogelijkheden in het oog houdende,
onderstelde de schenkster dat bedoelde rente wel eens kon worden
gekweten ; in dit geval diende de daardoor uitgekeerd som op gelijke
wijze te worden aangelegd. Doch kon het ook niet voorkomen dat „selue clocke stille stonde ( ), tzy eeuwelijc oft een sekere tyde, het waere
by gebreecke ( ) des Luyers oft eenich verbot dat commen machte
van den Cappittele ( ) oft stad voers., hoe dat ware in eeniger manieren ? Moest dit gebeuren, dan wenste ze dat de rente tijdelijk of voor
goed zou worden aangewend tot tastbare vermeerdering van de proven,
welke men ter Sint-Romboutskerk uitreikte aan de behoeftigen.
Dat hierbij de tussenkomst van de beheerders van de stad is verlangd,
zal voor Mechelen stellig niet verwonderen. Het is bekend voor de voor
steden in onze gewesten vroegertijds dat ze beschikten over hun-name
16

(

19

20

21

22

gedwongen, onvrijwillig.
= naam van een muntstuk.
= vermeld.
= beuren, trekken, innen.
= stil zou blijven, niet geluid worden.
(21)
= gemis.
('22) Het kapittel van de St. Romboutskerk.

(16)

(17)
(18)
(19)
(20)

=
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belfort of stadstoren, aangebrcht op de kalle of een ander openbaar
gebouw en waarin het stadsuurwerk, de beiaard, de triomf- en stads
hingen ; te Mechelen was evenwel daaraan niet te denken. Im--kloen
mers de halletoren aldaar, gelijk heden ten dage nog, reikte tot slechts
enkele meters boven het dak. Dienvolgens nam de stad hierom haar
toevlucht tot de heel dichtbij trouwens staande toren van Sint-Romboutskerk, haast aan de Grote Markt. Omdat ze daarvan de klokken
bezigen mocht, was het maar redelijk dat zij deze hielp onderhouden
wat de dagelijkse sleet betrof ; in de stadsrekeningen vindt men zulks
nauwkeurig aangetekend iedermaal dat het geschiedde
• Overigens
de kerkfabriek behield haar meester - klokluider van Sint-Rombouts en
het stadsbestuur benoemde ook de zijne ; maar ze hadden niets gemeens
met mekaar : de eerste stond in voor al wat nodig was tot de goddelijk diensten, de andere nam alles op zich wat de dienst van de stad
vereiste
Na aanhaling van al de schikkingen. welke ze nodig achtte, besluit
de schenkster met de herhaling van het doeleinde, waarmede ze begonnen is, en van al de ten gehore gebrachte regelingen zonder meer.
Slechts laat ze de gewichtige, uitdrukkelijke belofte harerzijds nog
opschrijven dat zij bedoelde schenking nooit ofte nimmer herroepen
zal ; integendeel, ze bevestigt dat ze hare gift voor altijd voor goed en
van waarde houden zal, met verbintenis van geheel haar bezit, van al
hare goederen, huidige en toekomende.
Zonneklaar, dunkt ons, belicht het dokument welke innige vroom
weduwe Diericx-van den Dorpe bezielde... welke hoogachting-heid
zij betoonde aan de kerkelijke overheid van hare parochie, ook wel nog
haar meegevoel voor de behoeftigen hiervan. Het keert ook ten volle
naar het licht met welke nauwgezetheid ze hare schenking ten gunste
van de eredienst door het dagelijks gelui van de bedeklok in de hoofd
-ker
te Mechelen wist te doen vastleggen.
(23)

(24).

(23) F. STEURS : De toren van Sint-Romboutskerk te Mechelen (Mechelen,
z. j .\) , blz. 47, 89.
(24) F. STEURS : op. cit., blz. 90.
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DE SPELLINGKWESTIE IN HET LICHT VAN
DE TAALGESCHIEDENIS
door
M. GYSSELING

Lid van de Academie

De spellingstrijd die we thans beleven, past in het psychologisch klimaat van deze tijd. Men wenst kritisch te staan tegenover traditionele
opvattingen en structuren, stelt alles opnieuw „in Frage", experimenteert. Op zichzelf is dit uitstekend. Het getuigt evenwel van oppervlakkigheid als de kritische houding louter negatief is en geen aanleiding geeft tot een objectief onderzoek. Zo is het b.v. noodzakelijk de
tendensen bloot te leggen die de evolutie, ook van taal en spelling,
bepalen. Dat men het over een andere boeg gooit louter ter wille van
de verandering, is niet ernstig, en persoonlijke, onvoldoend gefundeerde zienswijzen en oplossingen als norm opdringen aan miljoenen mede
dictatoriaal en ondemocratisch. Het is gemakkelijk om de-burges,i
spelling die men propageert, het etiket „wetenschappelijk" of Jonologisch'> op te plakken, maar beantwoordt de inhoud aan het etiket ?
Taal en spelling hangen nauw met elkaar samen, zoals ook taal en
denken met elkaar verweven zijn. Alle bestaande talen zijn gegroeid
uit taalsituaties toen de mens nog niet rationeel dacht, zodat elke levende taal voor een deel irrationeel is. Ook het ontstaan van schrijftaal en spelling is irrationeel verlopen ; denken we maar aan het Egyptische beeldschrift. De spelling van elke levende taal is erfelijk belast
en het irrationele element zal denkelijk nooit volledig kunnen uitgeschakeld worden : we zijn geen computers. Een wetenschappelijke spelling is een illusie, een utopie.
Een eerste oorzaak van de onvolkomenheid van elke spelling is, dat
het alfabet zelf onaangepast en al te beperkt is, In alle Westeuropese
talen is het alfabet ontstaan uit het Latijnse. Het ligt in de lijn van de
ontwikkeling dat vroeg of laat alle talen ter wereld, zelfs het Chinees,
naar dit alfabet zullen overstappen. De 26 letters waaruit het Latijnse
alfabet thans bestaat, volstaan evenwel niet om alle klanken van een
bepaalde taal, laat staan van alle talen ter wereld, weer te geven. Ook
het invoeren van diacritische tekens, zoals in het Tsjechisch en het
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Hongaars, kan dit euvel niet volledig verhelpen. Zelfs het fonetisch
schrift, dat door zijn ingewikkeldheid voor niet -geschoolden onhanteerbaar is, is geen ideaal : ook geschoolde dialectopnemers wijken bij
het interpreteren en noteren van de uitspraak van een zelfde proefpersoon van elkaar af. Om de gesproken taal nauwkeurig te registreren, is een bandopnemer nodig ; geen enkele spelling volstaat.
Een tweede onontkoombaar gebrek dat aan de spelling van elke taal
met een spellingtraditie kleeft, is het gevolg van de fonetische evolutie
van die taal. Elke levende taal evolueert, haast onmerkbaar voor wie
niet achteruitkijkt, maar onmiskenbaar als men een langere periode
overschouwt. De spelling daarentegen vertoont een neiging tot stabiliteit. Geen enkele spellingaanpassing kan voorkomen dat daarna uit
gaan uiteenlopen. Een van de gevolgen van de-sprakenligw
evolutie van de gesproken taal is, dat na verloop van tijd een bepaalde
letter of lettergroep een geheel andere klank gaat voorstellen. Zo b.v.
verbeeldde in het Nederlands oe of ie oorspronkelijk een diftong (zoals thans nog in het Westvlaams : goed, zien) en is dit de reden waarom er twee letters staan, maar nu representeren deze tekens de uit die
diftong ontstane monoftong. Erg hinderlijk is deze waardeverschuiving
van de letters niet, tenzij voor wie een ouder taalstadium gaat bestuderen of een vreemde taal aanleert, waar die letters eveneens een andere
betekenis, veelal verschillend van die in onze taal, aangenomen heb
Een minder prettig gevolg van de fonetische evolutie is evenwel-ben.
het verdwijnen, samenvallen of zich splitsen van bepaalde klanken,
waardoor homoniemen (gelijkluidende woorden met verschillende betekenis) ontstaan. Zo b.v. zijn in de meeste Nederlandse dialecten,
o.m. het Hollands (waarop het ABN steunt) , ei en ij, ou en au samengevallen, zodat nu zij en zei, leiden en lijden, meid en mijd, weide en
wijde, enz., gelijk uitgesproken worden. De stelling is verdedigbaar
dat, als klanken verdwijnen, samenvallen of zich splitsen, de spelling
moet aangepast worden. Dat heeft men bij de jongste spellinghervorming gedaan ten aanzien van overtollig geworden ch in de groep sch
(visch), en van ee en oo in open lettergreep, die met e en a gelijkgeschakeld werden. Daartegenover kan men poneren dat, omdat elke
taal zich te weer stelt tegen homonymie, de schrijftaal ter wille van de
duidelijkheid zeker de homonymie moet mijden en bijgevolg
g het onderscheid tussen de twee historisch verschillende, thans in de uitspraak
samengevallen klanken dient te handhaven. Dit is een zeer gewichtige
reden om het spellingverschil tussen ij en ei, dat bij opheffing tot een
groot aantal gelijk geschreven woorden zou leiden, niet prijs te geven.
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Minder bezwaarlijk is, ou en au, die thans beide ou uitgesproken worden, gelijk te spellen, omdat er hier wel heel weinig homoniemen zul len zijn. Het aantal woorden met au is immers zeer beperkt. Onaanvaardbaar is evenwel het voorstel van de Actiegroep om ou tot au om
te spellen. De uitspraak van beide klanken is immers ou, niet au ; uitspraak au voor ou is, historisch gezien, een dialectische afwijking (Limburgs en Oostvlaams) . Daarenboven is het aantal woorden met ou en
hun frequentie veel groter dan die met au. De vraag is evenwel gewettigd of een eventuele spellingwijziging van au tot ou wel de moei-

te loont.
Een derde factor die de spellinggeschiedenis beheerst heeft, is het
ontstaan van een uniforme schrijftaal voor het gehele taalgebied. Toen,
vooral in de 13e eeuw, het Latijn als schrijftaal afgelost werd door de
Nederlandse volkstaal, ging iedereen zijn eigen individueel dialect
schrijven. Geleidelijk groeide echter de behoefte aan een supraregionale schrijftaal. Dit streven is in de 15 e eeuw reeds merkbaar. De opkomende boekdrukkunst werkte het nog in de hand. In de 16e eeuw
bouwt men doelbewust aan een algemeen Nederlandse schrijftaal. In
de 17e en vooral de 18e eeuw schrijft men geen dialect meer (tenzij
om een komisch effect te bereiken) , alleen een algemeen Nederlandse
standaardtaal die in mindere of meerdere mate dialectisch beinvloed is.
In de 19e eeuw wordt van overheidswege een voor het gehele taalgebied geldende, verplichte spelling ingevoerd. Wel is de culturele ach
Vlaams-België in de 19e eeuw een hindernis geweest voor-tersandv
de verspreiding van de uniforme schrijftaal, maar Vlaanderen is weer
opgestaan. De eenwording van het Nederlandse taalgebied is een vol
feit. De artificiële invoering van een spellinggrens ware wraak -donge
-roepnd.

Een vierde factor in de spellinggeschiedenis is het groeiende taal
omstreeks de 13e eeuw spelde iedereen zoals het hem in--inzcht.Ie
viel. Men schreef zoals men het meende te horen. Zonder pauze uit gesproken woordgroepen, waarbij de samenstellende woorden daarenboven vaak fonetische veranderingen ondergingen (proclise, enclise) ,
schreef men gewoon aaneen, b.v. bidmesem „bidt men's hem". De
voor pauze, met name op het einde van het woord, stemloos wordende
consonant schreef men stemloos : part, bont, lapt. Omdat iedereen
zijn eigen gang ging, is de spelling in die tijd vaak chaotisch : zoveel
scribenten, zoveel spelsystemen. Vooral lieden die zelden de pen han
verraden zich door een onbeholpen schrift en een stuntelige-tern,
spelling. Beroepsschrijvers, vooral literatoren, gaan zich echter over de
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woordstructuur bezinnen. De tendens, om elk woord als een eenheid
te beschouwen en dus afzonderlijk neer te schrijven, wint veld. Het
inachtnemen van de woordstructuur leidt tot het onveranderlijke spel
woord : reeds in de 13e eeuw schrijven sommigen,-lingbedvaht
zoals het structureel hoort, hond, land. Omstreeks 1260-70 voert Wil
Af f ligem, een van onze grootste Middelnederlandse auteurs,-lemvan
een morfologisch principe in (dat vooralsnog echter geen navolging
vindt) : de derde persoon enkelvoud en de tweede meervoud (tegen
tijd) krijgen een t waar die t er, structureel gezien, hoort te-wordige
staan, zelfs als de stam reeds eindigt op t : hi laett „hij laat", bedidt
„bediedt" . Het structurele principe heeft tenslotte gezegevierd : het is
een van de grondslagen van onze huidige spellingregeling. Het heeft
zich ook laten gelden in de naburige talen, b.v. het meervoud op -s
erd - Pferde.
ende.
in het Frans, hoewel die s niet gehoord wordt, of Duits Pferd
Het prijsgeven van de structurele spelling ten voordele van de zogezegd fonologische van de Actiegroep (paart, lant, hont, hij wort, hij
prate), is strijdig met de spellingtendens in het gehele Nederlands en
is daarenboven in volkomen tegenspraak met het linguïstisch denken.
Het argument van de Actiegroep is dat, wie leert spellen, het zo gemakkelijk mogelijk moet hebben ; de meer ontwikkelden moeten zich
maar tot het peil van het lerende kind of van de volksmens verlagen.
In het Frans heet dit : le nivellement d'en bas. Het is een terugkeer
naar de primitieve spelling uit de 13e eeuw. Weliswaar vereist het ver
inzicht in de structuur van het woord enige bezinning,-wervna
maar moet het nadenken afgeschaft worden omdat het inspanning
vergt ? Moeten wij terug naar de Middeleeuwse opvatting dat zon en
sterren rond de aarde draaien, omdat het doorgronden van de werkelijkheid heel wat moeilijker is dan het opvangen van een indruk ?
Daarenboven doet de spelling van de Actiegroep het aantal homoniemen in de schrijftaal aanzienlijk toenemen, wat volkomen strijdig is
met de taaltherapie.
Een laatste factor die de spelling beïnvloedt, houdt verband met de
ontlening van woorden uit andere talen. In het verleden heeft het Nederlands talrijke woorden ontleend, eerst aan het Latijn, en vervolgens
aan de taal die aan onze zuidergrens uit het Latijn ontstaan is : het
Frans. Veel daarvan is thans volledig ingeburgerd : alleen door etymologisch onderzoek zijn wij in staat, vast te stellen dat kelder, zolder,
kamer, keuken, kaas, kat, enz. niet tot het Germaanse erfgoed behoren, maar leenwoorden zijn uit het Latijn. Het opnemen van een leenwoord (bastaardwoord, vreemd woord : het zijn slechts gradaties van
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een zelfde begrip) brengt complicaties mee voor de uitspraak en vooral voor de spelling. In vele gevallen kan de vreemde (in casu Latijnse of Franse) klank zonder enige moeite ook met de corresponderende
letter uit het Nederlandse spellingsysteem weergegeven worden (b.v.
vervanging van c vóór a, o of u door k) . In andere gevallen is zulks
onuitvoerbaar, omdat het Nederlandse fonologisch systeem de Franse
klank niet kent (b.v. crème, gendarme), of is het bezwaarlijk te verwezenlijken omdat het Nederlandse en het Franse spellingsysteem zeer
van elkaar afwijken (soirée zou swaree worden ; cf. het beruchte od eklonje voor eau de cologne). Soms leent het ene woorddeel zich tot
vernederlandsing, het andere weer niet, zodat een hybridisch onding
als kollegae ontstaat. Dat de voorstellen van de Commissie voor de
Bastaardwoorden zoveel kritiek uitgelokt hebben, is precies het gevolg
van haar streven om twee contradictorische, onverzoenbare ortograf i
fonologische systemen met elkaar te verzoenen. Sommige voor -scheof
Commissie zijn verdedigbaar, zelfs wenselijk, andere-stelnvad
zijn volkomen inconsequent : er worden regels opgesteld die slechts op
enkele woorden toepasselijk zijn en waaraan andere zich weer onttrek
-ken.
Betreurenswaardig is daarenboven de discriminatie tussen Franse en
Engelse leenwoorden. Voor onze ogen voltrekt zich een kentering in
het internationale taalverkeer. Eenmaal was het Latijn de internationale taal in West-Europa, ten minste als schrijftaal. Later heeft het Frans
de hegemonie verworven. Thans heerst het Engels als wereldtaal. In
het verleden hebben wij dus vooral Latijnse en Franse woorden overgenomen. Nu beleven wij een invasie van Engelse woorden : computer,
meeting, jazz, show, clown, caravan, plastic, lunch, enz. Misschien zal
in de toekomst ook Latijns-Amerika zich tot een wereldmacht opwerken en nemen wij een groot aantal Spaanse en Portugese woorden op.
Het werk van de Commissie voor de Bastaardwoorden valt op een
ogenblik dat de Franse invloed aan het tanen is en de Engelse in stijgende lijn gaat. Dit heeft voor gevolg dat de Commissie zich haast uitsluitend met Franse leenwoorden heeft bezig gehouden, en slechts een
heel schuchter begin heeft gemaakt met Engelse. Men mag bijgevolg
voorzien dat, als het voorstellenpakket van de Commissie integraal of
zelfs maar grotendeels aangenomen wordt, dit een kettingreactie zal
uitlokken : periodisch zullen nieuwe talen aan de beurt komen. Vandaag dient de chauffeur het stuur af te staan aan een sj of eur. Over tien
jaar wordt de computer naar het oud ijzer verwezen en een kome j oeter
van eigen makelij aangekocht. Over twintig jaar ondergaan de woor-
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den uit Latijns-Amerika een metamorfose. In een tijd van toenemend
internationaal verkeer en een bestendige procentuele stijging van de
internationale woordenschat, gaan wij het Nederlands door een sterk
afwijkende spelling van de internationale woorden isoleren. We sluiten ons in een taalghetto op. Is het dat wat wij wensen ?
De dubbele spelling is een aanfluiting van het gezond verstand. Op
school en in de administratie wordt van overheidswege de voorkeurspelling opgelegd. Doch zeer velen, en o.m. vele kranten, gebruiken de
progressieve spelling. De bestendige confrontatie met twee woordbeelden werkt verwarrend. Daarenboven is de voorkeurspelling zo systeem
bevat ze zoveel innerlijke tegenstrijdigheden, dat niemand, ook ik-los,
niet, ze kan hanteren zonder om de haverklap in een woordenboek te
kijken hoe het nu eigenlijk moet. Van onze kinderen vergt men evenwel dat ze foutloos de voorkeurspelling aanwenden. Ter wille van de
eenvormigheid ware het beter de progressieve spelling verplicht te
maken. Ook enkele voorstellen van de Commissie verdienen aanbeveling. Geen mens zal er b.v. om treuren als thans afgeschaft en tans opgelegd wordt. Maar spellinghervormingen die indruisen tegen de gehele spellingtendens in het Nederlands, of die in zich de kiem dragen
van nieuwe, periodisch terugkerende aanpassingen, dienen vermeden
te worden.

ADRIANUS COSIJNS : EEN TAALVERDEDIGER UIT DE
ACHTTIENDE EEUW *
.e.
M. DE SMEDT

In zijn studie „Vlaams taal- en volksbewustzijn in het Zuidnederlands
geestesleven van de 18d e eeuw" betoogt Jozef Smeyers op grond van
historische feiten en documenten dat de 18de eeuw voor Zuid-Nederland geen periode van volledige windstilte betekende in het vlak van
taalbewustwording en -bewustzijn, maar dat in deze eeuw ook de
voedingsbodem gelegd werd waaruit in de 19de eeuw de idee van nationale fierheid zou groeien en tot welige bloei zou komen.
Een niet onbelangrijke bijdrage in dit opzicht leverden 18de-eeuwse geestelijke „dichters", want „ook in de 18de-eeuwse schrijversbent
zijn de geestelijke auteurs sterk vertegenwoordigd. De waarde van hun
literaire voortbrengselen is voor ons echter doorgaans elders dan op
het artistieke plan gelegen, (...) " ('). Aan het hoofd van de korte
optocht die Smeyers voor onze ogen laat voorbijschuiven, stapt Godfried Bouvaert (1685-1770). Andere figuren die de auteur behandelt,
zijn : Judocus De Wolf (Oca. 1750), Simon M. Coninckx (° 1750), joannes N. de Klugmann (°1734), en K.L. Fournier (°1730) (2) • Met
uitzondering van Bouvaert, situeert de (al dan niet strikt literaire) bedrijvigheid van deze personen zich pas in de tweede helft van de 18de
eeuw. Natuurlijk waren er in de eerste helft van deze eeuw reeds o.m.
een Jan Pieter van Male (1684-1735) en een Livinus De Meyer (16551730)

(3).

Het is een daad van erkentelijkheid en tevens van piëteit, in dit ver* Het past hier een woord van dank te richten tot de Overste van de abdij
van de Cisterciënzers te Bornem, en in 't bijzonder ook tot pater Leo, die me de
praktische mogelijkheid verschaften het manuscript, noodzakelijk voor deze
studie, te raadplegen.
(1) Jozef SMEYERS : Vlaams taal- en volksbewustzijn in het Zuidnederlands
geestesleven van de 18de eeuw. Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde. Reeks

VI, nr. 83. Gent, 1959. P. 76.
(2) J. SMEYERS : O.C. P. 76-88.
(3

) Resp. behandeld bij J. Smeyers op p. 67-70 en op p. 72-73.
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band, en chronologisch nog voor Bouvaert, de figuur van de jezuiet en
gelegenheidsdichter Adrianus Cosijns (1658-1711) te situeren. Deze
bezong een vijftiental jaren eerder dan Jan Pieter van Male met zijn
„Ontleding ende verdeding Vande Edele ende Reden-rijcke Konste der
Poëzye" (1724), de lof en de rijkdom van zijn moedertaal in een gedicht, gericht aan zijn neef Jacobus Henricus Bouvaert, broer van God-

fried Bouvaert. (4).
Deze korte studie wil een poging zijn om enig licht te werpen op de
figuur van Adrianus Cosijns, en beoogt vooral zijn taalopvattingen, zoals die in boven vermeld gedicht naar voren treden, meer in detail te
beschouwen om ze zodoende naar waarde te kunnen schatten.

**
Wie was pater Adrianus Cosijns ?
Uit een „Brief vanden Eerw : P. Rector van het Collegie Der Societijt JESU tot Cortrijck (...) ", waarin deze laatste, Hendrik de Vaddere, bericht aangaande leven en dood van Adrianus Cosijns 5 ), leren
we dat deze pater geboren werd te Antwerpen in 1658. In de Jezuietenorde binnengetreden in 1676, werd hij priester gewijd in 1690. Vanaf
1694 was hij missionaris in „Vrieslaat ", waar hij, in zijn „Apostoliken
arbijt" „op eenen onstuijmigen aagt tot eenen siken geroepen (het toe re schuijtjen, daer hij in sat, omvallende) van het uijterste doots-gevaer verlost is". Dit ongeval zou hij fysisch nooit meer volledig te
(

(4) Dit gedicht, dat hierna bij wijze van bijlage wordt afgedrukt, draagt als
titel : „Antwoort op het gedigt van den jongman Jacobus Henricus Bouvaert
van hem aen mij gezonden", en is opgenomen op p. 330-332 van „V errch yd e
gedigten / in / verschyde voorvallen / en verschyde plaetren /gemaakt door /
den eerwe'rdigen pater / Adrianus Cosyns / priester / der so ciet yt jesu / eer
om het rooms geloof / ballink, / gestorven-tys/mionaruVelt/
te Kortryk / in 't jaar MDCCXI / Uyt-geschreven in de Abdye van S. Bernarts.
/ 1710 ". Deze dichtbundel, die thans in handschrift berust in de abdij van de
Cisterciënzers te Bornem (hs. 218), werd „uyt-geschreven", dus overgeschreven,

door de bibliothecaris van de abdij van St. Bernards, Godfried Bouvaert. Adrianus Cosijns was de broer van Bouvaerts moeder.
(5) Deze brief werd opgesteld op 13 maart 1711, datum van overlijden van
Adrianus Cosijns. De brief is overgeschreven op p. 3-4 van de bundel „V erschyde gedigten (...)" (cfr. aant. 4). Hij werd overgedrukt door H.J. Allard,
S.J., in zijn studie over A. Cosijns, op p. 63-66 van de „vermeerderde uitgave"
(cfr. aant. 8).
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boven komen. Met zware jicht kwam hij, na „viertien jaer" missionering, dus in 1708, in „ballinkschap voor 't Geloof", naar Kortrijk,
waar hij zijn lichamelijke krachten steeds meer zag afnemen, en waar
hij tenslotte op 13 maart van 't jaar 1711 overleed.
Het is vooral in die laatste levensjaren te Kortrijk dat hij naar aanleiding van allerlei voorvallen, talrijke gedichten schreef. Het is trouwens als „gelegenheidsdichter" dat hij in het „Nieuw Nederlandsch
Biografisch Woordenboek onder redactie van P.C. Molhuysen en P.J.
Blok" gememoreerd wordt. ( 6 ) . Ook in de literatuurgeschiedenis van
Kalff wordt zijn „huiselijke poëzie" even vermeld. ( 7 ). Werd nu ongeveer een eeuw geleden een monografie gewijd aan deze ,,dichter missionaris" (S), dan lijkt hij de laatste jaren wel definitief uit het gezichtsveld van literair-historici verdwenen te zijn. 9 ).
Cosijns als gelegenheidsdichter en schrijver van „huiselijke poëzie"?!
Inderdaad, als broer van Anna Josina Cosijns, Godfried Bouvaerts
moeder, richtte hij zich herhaaldelijk in dichtvorm tot zijn zuster of één
van haar vijf kinderen. Zo schreef hij o.m. een gedicht „Aen Joffrauw
Anna Josina Cosijns Weduwe van M. Joannes Balthaz. Bouvaert tot
Antwerpen" ( 1'°) ; zo dichtte hij ook een „Antwoort op het gedigt van
(

(6) Cfr. Dl. III (Leiden, 1914), col. 260.
(7) Cfr. „Onder zijn huiselijke poëzie vindt men hier en daar een verhalend gedicht in den trant van CATS" (G. KALFF : Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Deel V. Groningen, 1910. P. 397).
(8) Cfr. H.J. ALLARD, S.J. : Pater Adrianus Cosijns, S.J. Een historischletterkundige schets. P. 336-363 en p. 431 -454 in : De Dietsche Warande. Tijdschriftt voor Nederlandsche oudheden, staatsgeschiedenis, kunst en letteren, bestuurd door Jos. A. Alberdingk Thijm. Tiende Deel. Amsterdam, 1874. [Geschreven in 1873] . Een afzonderlijke, en ietwat meer uitgebreide, » vermeerderde uitgave ", verscheen onder dezelfde titel. Amsterdam, 1873. 66 p. Met genealogische tabellen. De verwijzingen in onze studie zijn naar deze „vermeerderde
uitgave ". Op p. 63 noemt de auteur Cosijns de „dichter-missionaris".
(9) Zo werd Adrianus Cosijns niet opgenomen in de thans verschijnende
„Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur. Algemene leiding : J. Aerts, e.a.
Gent-Hilversum, 1963-."
Ook in de herwerking die Dr. G.P.M. Knuvelder momenteel van zijn literatuurgeschiedenis levert, namelijk in „Deel II" van het ,,Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde. 's-Hertogenbosch, 1971", waarin o.m.
over de 18de-eeuwse letterkunde gehandeld wordt, vinden we geen spoor van
de dichter A. Cosijns.
(10) Opgenomen op p. 263-277 van de „Versch yde gedigten (...)".
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den jongman Jacobus Henricus Bouvaert van hem aen mij gezonden".
(11)

In dit laatste gedicht vinden we zelfs een persoonlijk getuigenis van
Cosijns over de aard van zijn dichterschap. De verzen 9-12 luiden immers :
„want inden woesten boek* zijn vêlderhande zaken, *eerste deel
di ik op korten tijt heb vérdig moeten maken;
mits dat'er menigmaal vór-viel gelegenthijt,
dat op een uer of twee een Bigt moest zijn berijt."
Cosijns erkent dus zelf het gelegenheidskarakter van zijn poëzie.
Het gedicht waar deze passage uit gelicht is, interesseert ons echter
uit een ander dan zuiver artistiek oogpunt, en het lijkt belangrijk genoeg om definitief uit het vergeetboek te raken. (12).

Een precieze datering heeft het gedicht niet meegekregen. Nochtans
kan op grond van een paar uitwendige criteria de ontstaansdatum met
een voldoende mate van zekerheid bepaald worden.
In een gedicht aan zijn zuster (cfr. supra) schrijft Adrianus Colijns
„(....dus gaf hij [nl. Bouvaerts vader, Joannes Balthaz. Bouvaert] eenen snik
en blies sijn zile uijt op eenen oogenblik.2.".( 13 ).
In aanmerking 2 onderaan staat : „2. Junii 1693 (...)".
Bouvaerts moeder echter

(11) Cfr. aant. 4.

(12) Terloops vermeldt H.J. Allard het in zijn monografie (cfr. aant. 8), en
hij drukt het ook gedeeltelijk af ( „vermeerderde uitgave ", p. 62-63). De eerste
16 verzen, alsook de passage over de oorsprong en het ontstaan der talen (vs.
45-56), laat hij achterwege.
Bovendien heeft hij de spelling en de leestekens van het handschrift, zoals Bouvaert ze gebruikt had, niet geëerbiedigd. Zo geeft hij ook een verkeerde lezing
van vers 23-24:
„een ider in zijn tael hêeft daer van zeker blijk,
de trekken van verstant zijn overal gelijk."
Wat bij hem wordt :
„Een ieder in zijn tael geeft [sic] daervan zeker blijk
De trekken van 't verstant zijn overal gelijk.”
( 13) „Aen Joffrauw Anna Josina Cosijns Weduwe van Msr. Joannes Balthaz.
Bouvaert tot Antwerpen.". P. 269 van het hs.

163
„(...) stelde korts daer naere in 't huijs des doots een leven
van eenen jongen soon2 •, een vrugt van uwen schoot." (14).
In aanmerking 1 onderaan lezen we : „16. junn 1693.", en in aan
2 : „ Jacobus Henricus Bouvaert heden 1710 nog levende". -merking
Hieruit besluiten we dat Bouvaerts jongste broer geboren is in 1693,
en dat hij derhalve in 1710 pas de leeftijd van 17 jaar bereikt had. Het
gedicht dat Cosijns aan hem richt, zal derhalve niet veel vroeger dan
omtrent 1710 tot stand gekomen zijn, vermits het een antwoord is op
een gedicht dat Jacobus H. Bouvaert aan hem gezonden had, en gezien
dat op dat ogenblik de „jongman" reeds een „boek" met gedichten van
Cosijns had doorgemaakt (cfr. vers 5) . Bovendien acht Cosijns zich gelukkig door zijn neef geprezen te worden (cfr. vers 13) . Het ligt voor
de hand dat we ons G. Bouvaerts broer op dat moment zeker niet jon
dan 15 jaar mogen voorstellen, en dat Cosijns' gedicht ons derhalve-ger
verwijst naar de periode 1708-1711.
Een andere aanduiding om de ontstaansdatum in, of (veeleer) na
1708 te situeren schuilt in de beginverzen van het gedicht zelf. Daar
meldt de auteur dat hij „heel krank" was, en spreekt hij ook over zijn
„strammighijt", over de jicht waaraan hij leed. Uit de „Brief" van H.
de Vaddere (cfr. supra) weten we dat het in de periode is dat Cosijns
„Dijt de Missie tot ons wedergekeert sijnde", „de grootste pijnen van
het hant-jigt" had, en dat het juist in die tijdspanne was, dat hij een
„groot getal van alderande latijnsche en vlaemsche digten" opstelde.
Bovendien dient hier in acht genomen dat ons gedicht uit het tweede
deel van Cosijns' poëtisch werk stamt. Getuige daarvan het feit dat de
auteur in vers 9 spreekt van de „woesten boek" (het „eerste deel ") (15)
dat hij zijn neef ter lezing heeft gegeven. Getuige bovendien de Jus-

schen-Reden van den uijtschrijver tot den Lezer" die G. Bouvaert op p.
312 van het handschrift neerschrijft ( 1 '). Daar bericht deze laatste :
Idem. P. 270 van het hs.
Wellicht is „inden woesten boek" een verschrijving van de kopiist (Bouvaert), die in dit geval misschien het handschrift van Cosijns niet kon ontcijferen. Het is mogelijk dat Cosijns „inden eersten boek" schreef, waarbij „eersten" zo onduidelijk was dat Bouvaert er „woesten" van gemaakt heeft. In margine schrijft deze laatste dan de verklarende noot : „eerste deel ".
( 16 ) De bundel „Verschyde gedigten (...)" was namelijk door Godfried
Bouvaert „Uyt- geschreven in de Abdye van S. Bernarts" blijkens het titelblad
(cfr. aant. 4) . op p. 312 kondigt Bouvaert aan dat hij aan „het ijnde van het
eerste" deel gekomen is. Alles wat na deze blz. volgt hoort dus tot het tweede
deel.
(14)

('15)
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„hier is het ijnde van het eerste [deel] , als hij [nl. Cosijns] ook mijnde, (hopte, saude ik mogen seggen) dat sijns levens ijnde ook na-bij
was ; soo dat hij geene gedagten en hadde, vêel min hope, om het
tweede deel, dat de volgende digten is begrijpende, te beginnen ". Tot
deze „volgende digten" nu behoort het gedicht dat ons hier bezig
houdt. Het blijkt dus dat het opgesteld is in Cosijns' late levensavond,
en dat het zelfs hoogst waarschijnlijk naar een later tijdstip dan 1708
of zelfs 1709 moet gebracht worden. Dit leiden we af uit het feit dat
pas in 1708 en 1709 ongetwijfeld het grootste gedeelte van het eerste
deel gedichten is geschreven, daar Cosijns ook in dat deel reeds spreekt
van „sijn bauvallig gestel, nakende doot", zoals Bouvaert in zijn Jusschen-Reden aangeeft ( 17 ), en bovendien daar Cosijns' meeste
gedichten na zijn terugkeer uit „Vrieslant" ontstaan zijn (cfr. supra) ,
dus waarschijnlijk ook het grootste gedeelte van het eerste deel ervan.
Derhalve kunnen we het merendeel van de gedichten uit dat eerste
deel reeds in Cosijns' „rust"- periode situeren (dus in of na 1708), en
brengt het tweede deel ons naar 1709 (eventueel), 1710 of begin 1711.
Als aanvullend argument kunnen we hier aanstippen dat zowel het
gedicht dat in het manuscript aan ons gedicht voorafgaat als datgene
dat erop volgt in 1710 geschreven zijn (18) • Wij mogen dus gerust op
grond daarvan onderstellen dat ook het gedicht aan Jacobus Henricus
Bouvaert van 1710 dateert.
De vrucht die we van deze korte uitweiding mogen plukken is dat
het gedicht waarin Adrianus Cosijns een lofzang op zijn moedertaal
aanheft, in ieder geval stamt uit de periode 1708 -begin 1711, en dat we
met een vrij grote graad van zekerheid de ontstaansdatum op 1710
kunnen vastleggen. Het is bijgevolg duidelijk dat we hier staan voor
pp

Cfr. hs., p. 312.
) Inderdaad, in het gedicht „Antwórdt op het gedigt van Joffr : Anna
Theresia Bouvaert van haer aen mij gezonden" (p. 328-330) staat op p. 330
het volgend vers :
„zoo dat ik heden* tel juist twee en vijftig jaren"
In de marge staat : „* 1710".
En de „Aensprák tot de Deugtzame Mágt Isabella Flammée Capucinersse tot
Cortrijk, naer den intrê van het Clooster genaemt Maria Clara van Cortrijk"
(17)
( 1'8

(p. 332-346) heeft als datum onderaan 't gedicht „Ao 1710" meegekregen.
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een merkwaardig vroege uiting van taalbewustzijn uit de 18de eeuw
(19)

t

**

Welke zijn dan de taalopvattingen van Cosijns, en meer bepaald de
ideeën in verband met zijn moedertaal, zoals wij ze uit dit gedicht kun
-ne
aflezen ?
Wat dadelijk treft is dat het hele gedicht van een hechte liefde tot
de moedertaal, het Nederlands, getuigt. Het is één warm pleidooi voor
het gebruik van de eigen taal, op basis van verscheidene argumenten.
Op de eerste plaats noemt de auteur het prijzenswaardig zich te bedienen van zijn eigen taal, omwille van de gelijkheid en de gelijkwaardigheid van de talen. Onze „moeders tael" is niet slechter dan een andere taal, zij „moet geene wijken" (vers 30) ; anders gezegd : zij moet
niet het onderspit delven t.o.v. andere volkstalen, maar ook niet tegen
Latijn, één van de drie traditioneel „heilige" talen ; zij staat-overht
op geen lager niveau dan „de Roomse sprak" ; Cosijns betoogt „dat
onse moeders tael voor al niet minder is" (vers 31-32) .
Deze evenwaardigheid van alle talen treedt aan 't licht in het vlak
van de „konst", van de beoefening van de dichtkunst. Cosijns neemt
hier als toetssteen hoofdzakelijk het Latijn, dat sedert het 16de-eeuws
Humanisme ook op 't gebied van de poëziebeoefening de toon aangaf
door het heropsporen in dit tijdvak van de meesterwerken van de klassieke Latijnse dichtkunst enerzijds en het beoefenen van de neo-Latijnse literatuur anderzijds. De gelijkwaardigheid van onze moedertaal en
het Latijn aantonen is voor Cosijns voldoende. Als dat bewezen is,
blijkt meteen zonneklaar dat onze taal ook voor de andere volkstalen
niet moet wijken.
Wijst de zin „Poëten altemael als ijgen broeders zijn" (vers 20) nog
meer algemeen op gelijkheid van alle talen op 't niveau van de dicht-

Ook de noot „in Sijntaxi primi anni" bij vers 71a zou een aanduiding
voor de datering kunnen opleveren .Een onderzoek naar de betekenis van deze
aanmerking, dus naar het precieze schooljaar waarin Cosijns' neef op dat ogenblik zat, zou ons echter te ver leiden, en zou een gespecialiseerde studie van het
schoolwezen in de Zuidelijke Nederlanden in 't begin van de 18de eeuw vergen.
Bovendien zouden ook deze opsporingen geen vaste datum opleveren ; een
„schoolklas" impliceert inderdaad geen welbepaalde leeftijd ; ook daar is een
speling van twee of zelfs drie jaar steeds mogelijk !
(1.9)

166
kunst, dan verengen beide volgende verzen deze algemene idee tot de
concrete toepassing : „Apollo (...) plêgt 't duijts, en het latijn eenparig te beminnen ;" (vers.21-22). En de toepassing wordt geïllustreerd
aan de hand van een paar dichters : „Cats, Vondel, Heinsius" hebben
de Parnassus zo hoog beklommen, hebben zo'n vooraanstaand dichtwerk geleverd, „dat ik hun mijn' gelijk te zijn, aen alle di wel eer oijt
schreven in 't latijn." (vers 25-28) . De gelijkwaardigheidsverhouding
moedertaal-Latijn wordt dan nog eens extra scherp geformuleerd in
't volgend vers : „men kan zoo wel in 't vlaems, als in 't latijn doen
blijken ons konst" (vers 29-30) .
Opvallend is in dit opzicht dat Cosijns in de dichtkunst twee polen
onderscheidt : „ons konst, en ons verstant" (vers 30) . Wie de poëtische lier bespeelt, moet m.a.w. blijk geven van „konst", van dichterlijke inspiratie, maar mag anderzijds ' de rede (,,verstart") niet uitschakelen. Wellicht bedoelt Cosijns niet alleen dat bij het beoefenen van de
dichtkunst de rede steeds een rol moet spelen, maar ook dat de poëzie
het aangewezen genre is om zaken van 't „verstant" uiteen te zetten.
Dit gedicht zelf is daar trouwens een treffende illustratie van : in dichterlijke vorm zet de auteur zijn theorieën over o.m. de rijkdom van de
moedertaal of de differentiatie van de verschillende talen uiteen.
Treffend is hier tenslotte de kalme sereniteit van een Cosijns die in
alle eenvoud kon zeggen dat het zich bedienen van de moedertaal prij
niet omdat ze de beste of de oudste taal is, maar gewoon-zenswardi,
omdat alle talen gelijkwaardig zijn, zodat „onse moeders tael" ook o.m.
op hetzelfde niveau als het Latijn staat, en ze dus evenzeer als deze
„heilige" taal kan „beoefend" worden.
Het gebruik van -onze moedertaal is bovendien aanbevelenswaardig
omdat ze een rijke taal is. „Ons tael is rijk genoeg", want „zij prált het
alderschoonst dor haren ijgen glans." (verzen 37 en 40) . Door die
„ijgen glans", door die intrinsieke waarde kan onze moedertaal „op
ijge beenen" steunen (vers 38) . Daaruit volgt dat wij op taalgebied
niemand nodig hebben, en dat wij „geen worden (...) van eenig ander
volk" moeten lenen (vers 37-38) 1 Vooral de „worden van de walen" kunnen we missen : ze kunnen onze taal alleen maar „bederven"
(vers 33-34) . Niet alleen het Frans echter, ook „engels, spaens, latijn,
(

").

20 ) Bij vers 38 heeft G. Bouvaert in margine „fol : 643" bijgeschreven.
Ter illustratie van wat Cosijns in vs. 37-38 gezegd heeft, verwijst de kopiist
(Bouvaert) aldus naar zijn (=G. Bouvaerts) „Vierde Tafel der Ondui j tse
Worden" die hij op p. 643-644 geeft.
(
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en alle ander talen, di moeten van ons tael geheel verbannen zijn"
(vers 62-63) . Een uitzondering maakt de auteur voor het ,,Duijts" (cfr.
infra).
Adrianus Cosijns stelt zich hier op in de rangen van de 18de-eeuwse
puristen, die echter vooral onder de opstellers van spraakkunsten en
spellingboekjes te vinden zijn. Over deze laatsten zegt Smeyers : ,,Verschillen zij van mening over de spelling van hun moedertaal, dan moet
men daarentegen constateren dat ze het haast allen eens zijn wat de
bestrijding van de bastaardwoorden betreft ; taalpuristen zijn het alle
overdrijving toe" ( ) . En al is Cosijns geen „spraekkonste--mal,to
naer", hij is een taalpurist, althans wat de penetratie van taalmateriaal
uit andere talen dan het „Duijts" betreft. Op die manier verzekert hij
zich een plaats in de 18de-eeuwse traditie ; en niet alleen in de 18deeeuwse ! Een sterke puristische tendens was inderdaad reeds in de 16de
eeuw te onderkennen, en vindt trouwens haar wortels niet alleen in de
Renaissance en in het nationaal gevoel dat o.m. in de verschillende
Westerse landen meer en meer tot uiting komt in die periode, maar
vooral en op de eerste plaats in het Humanisme. Inderdaad, gingen de
16de-eeuwse „nieuwlichters" aan herbronning en uitzuivering, aan regeling en reglementering van het Latijn doen, dan kon deze beweging
gemakkelijk op de volkstaal overslaan. En zoals het Latijn door de humanisten uitgezuiverd werd van allerhande vreemde uitwassen, zo zal
ook de volkstaal aan een zuiveringsproces onderworpen worden, en zal
ook zij ontdaan worden van vreemde elementen (22).
Cosijns schakelt zich derhalve met deze puristische ingesteldheid in
een eeuwenoude traditie in. Het bewijs wordt hier eens te meer gele
dat de heropflakkering en het nieuwe hoogtepunt van puristisch-verd
streven uit de 19de eeuw in feite voorbereid geworden is, en niet alleen
door een gelijkaardige strekking ten tijde van het Humanisme ; deze
herleving is tevens de vrucht van de zaadkorrels die in 't begin van de
18de eeuw werden uitgestrooid, en die in het verder verloop van die
eeuw traag uitkiemden, en tot de jonge planten zijn uitgegroeid die in
de 19de eeuw tot volle welige wasdom konden komen.
De aard van Cosijns' puristische ingesteldheid is evenwel moeilijk
21

('21)

J. SMEYERS : O.C. P. 112.

) Over het purisme ten tijde van het Humanisme, cfr. Jan F. VANDERHEYDEN : Humanisme en Neophilologie. P. 373-415 in : Verslagen en Mede
Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. (Nieuwe-delingva
reeks). Gent, 1958. P. 405-408.
(

22
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scherp af te lijnen. Duidelijk is in ieder geval dat ze de woordenschat
omvat (cfr. : „worden van de walen" (vers 34)) ; minder voor de hand
o.m. gramliggend lijkt of Cosijns ook andere taalkundige invloed
maticale of syntactische
de
op het oog heeft. Wel schijnt bewering
zelfs „dwingen"
dat sommigen onze taal richten, en meer nog !
„naer de maet (...) van Parijs" (vers 36) in die richting te wijzen. In
ieder geval duidt deze laatste zinsnede erop dat Cosijns het opneemt
tegen hen die onze moedertaal op Franse leest willen schoeien, in het
midden gelaten of hij daarbij nu onmiddellijk syntactische invloed voor
de geest heeft.
Eén zaak staat vast : onze auteur reageert in eerste instantie bewust
tegen de ('taalkundige) verfransingstendens die hij rondom zich ontwaart. Is hij gekant tegen de inbreng van taalgoed uit „menig' ander'
talen" (vers 33), dan is het toch vooral de Franse infiltratie die hij op
de korrel neemt ; hij neemt het op tegen hen die menen de hulp ,,van
eenen ligten Frans" (vers 39) te moeten inroepen of die onze taal bederven „met worden van de walen" (vers 34) ; en smalend voegt hij
eraan toe dat zij die onze taal dwingen „naer de maet (... ) van Parijs", bovendien nog „wonder wijs" schijnen ! (vers 35-36) .
Eén vreemde taal is er echter waarop wij volgens Cosijns wel een
beroep mogen doen : het „Duijts", meer bepaald omdat „ons tael (...)
over lank van het hoog-dui j is gesproten [is]" (vers 41) . En hier geeft
de auteur in een korte uitweiding zijn visie over de oorsprong en differentiatie der talen ; in zijn ideeën hieromtrent laat hij zich
blijkens
zijn aantekening in de marge leiden door vroeg-middeleeuwse Kerkvaders (23)
Kort samengevat komt Cosijns' zienswijze hierop neer, dat hij aan-

23 ) Bij vers 51 staat in margine inderdaad „Augustin' / Epiphani' / etc."
bijgeschreven. Wellicht is deze aantekening van Cosijns zelf, die aldus zijn
stelling omtrent oorsprong en differentiatie der talen wil staven met degelijke
gezagsargumenten. Deze aanmerking kan inderdaad reeds op 't manuscript van
Cosijns gestaan hebben. Theoretisch is het echter niet uitgesloten dat deze noot
van de „uijtschrijver" G. Bouvaert is. Indien dit zo zou zijn, zou dit nog geen
al te groot verschil maken ; Cosijns schrijft namelijk dat hij die stelling „beschreven" vindt „van menig wijze pen" (vers 50-51), en het ligt voor de
hand dat ook hij hierbij aan een Augustinus, een Epiphanius, en eventueel nog
anderen zal gedacht hebben.
Met deze bedenking voor ogen, noemen we in de loop van de verdere bespreking Cosijns de schrijver van de noot „Augustin' / Epiphani' / etc.".
(
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neemt dat er tot aan de Babelgebeurtenis slechts één taal bestond : het
Hebreeuws (cfr. : „'t sprak al Hebreews" in vers 49) . Een boven-menselijke kracht, „Godt", heeft als straf voor het „hoovêrdig volk" (vers
48), dat met het bouwen van de Babeltoren een machtsontplooiing op
't oog had en tevens een symbool van eigen kracht wenste te ontwerpen, de ene taal „verdijlt" „in Chien mael zeven en twee mael een" (vers
49-50), dus in 72 talen. Deze ontwikkelingsgang vindt de auteur „beschreven van menig wijze pen" (vers 50-51), en als voornaamste gezagslie haalt hij Augustin [ us ] en Epiphani [ us ] aan.
Augustinus (354-430) stelde inderdaad, in aansluiting bij Genesis
10, dat zich na de zondvloed 72 verschillende volkeren ontwikkeld hebben uit de drie zonen van Noach : Sem, Cham en Japheth 1 Tot aan
het Babelavontuur spraken allen Hebreeuws ; de naam van deze taal
werd op dat ogenblik echter nog niet gebruikt ; vermits het Hebreeuws
nog de enige taal was, werd deze eenvoudig „humana lingua" of „humana locutio" genoemd. Vanaf de Babelverwarring echter ging elk
volk zijn eigen taal spreken 25 ) Ongeveer dezelfde idee vinden we
uitgesproken bij de Griekse Kerkvader die Cosijns vermeldt, nl. Epiphanius van Salamis (ca. 315-403) . Deze beweerde dat bij het bouwen
van de Babeltoren 72 personen betrokken waren, meer bepaald de
(

').

(

(24) Cfr. AUGUSTINUS : De Civitate Dei.XVL. In : Aurelii Augustini Opera.
Pars XIV, 2. Uitg. in : Corpus Christianorum. Series Latina. XLVIII. Turn-

holti, 1955.
De betreffende tekst luidt : „In summa igitur omnes progeniti de tribus filiis,
Noe, id est quindecim de Iapheth, triginta unus de Cham, uiginti septem de
Sem fiunt septuaginta tres. (...) . Unde colligitur septuaginta tres uel potius
(quod postes demonstrabitur) septuaginta dual gentes tune fuisse, (...)".
(AUG.

: De Civitate Dei.XVJ, 3, p. 503).

Hoe hij dan tot 72 („septuaginta duas gentes") komt, verklaart hij verder:
„Sed adhuc illud mouet, quo modo potuerunt singulas gentes facere Heber et
filius eius Phalech ; si una lingua permansit ambobus. ( ... ) . Phalech autem
propterea commemoratus est, non quod gentem fecerit (nam eadem ipsa est
eius gens Hebraea eademque lingua), sed propter tempus insigne, quod in diebus eius terra diuisa sit." (AUG. : De Civitate Dei. XVI, 11, p. 514) . ( Cfr.
ook aant. 29) .
Quia ergo in eius [nl. Heber] familia remansit haec lingua, diuisis per
alias linguas ceteris gentibus, quae lingua prius humano geneni non inmerito
creditur fuisse communis, ideo deinceps Hebraea est nuncupata. Tunc enim opus
erat earn distingui ab aliis linguis nomine proprio, sicut aliae quoque uocatae
sunt nominibus propriis. Quando autem erat una, nihil aliud quam humana
lingua uel humana locutio uocabatur, qua sola uniuersum genus humanum loquebatur.” (AUG. De Civitate Dei.XVI, 11, p. 513).
(25)

„

:
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leiders CaoZ ri-,00t TE xCC1 xEY f),a á mTa► ") van de 72 stammen. Van hieruit
hebben deze „leiders" en hun stammen zich, met hun verschillende ta
getal), over de gehele wereld ("ÉT Tuóav T-r,v yr,v") ver--len(72i
26).
spreid
Vanwaar hadden deze Kerkvaders op hun beurt die benijdenswaardige zekerheid omtrent het aantal talen ?
Arno Borst heeft er in zijn studie over de verschillende opvattingen
i.v.m. oorsprong en differentiatie van talen en volkeren ( 27 ) op gewezen dat het getal 72 in verschillende culturen en volksgemeenschappen
herhaaldelijk opduikt. Zo wijst hij o.m. op de Babyloni.^ërs, waar „die
Zahl 72 wohl zum ersten Mal in der Verwendung als Symbolzahl begegnet [istl, die wir bereits bei den Chinesen and Indern konstatiert
haben" ( 2.8 )
We wezen reeds terloops op het belang van Genesis 10 in dit opzicht, waar de stamboom van Noachs nakomelingschap gegeven wordt;
bovendien beschrijft Genesis 11 het Babelavontuur.
Inderdaad, de optelsom van Noachs nakomelingen, zoals beschreven
in Genesis 10, leverde volgens Augustinus het getal 73 op, en prompt
maakte de Kerkvader er 72 van (cfr. supra, aant. 24). Arno Borst wijst
-

( 26 ) Cfr . EPIPHANIUS : Ancoratus and Panarion. Hrsg. von Karl Holl.
Leipzig, 1922. 2. Bd. Uitg. in : Die Griechischen christlichen Schriftsteller der
ersten drei Jahrhunderte. Hrsg . von der Kirchenvater-Commission der Preussischen Akademie der Wissenschaften.
De Griekse tekst luidt : "Ka.►. 'eYovfv xav' 'Cxr.vo xacpou [, T•r,S ^arb,. Wvo;
xzca..S ev Tr, Twv 'Aai p ov yi xa auTwv o^xoáoµ^BFCs TOTE iupyo;.
r aav or xaTa. TouTov Tov xacpov, (...), oc itoavTe; oµr^xov-a 8uo PeS Tov
;

ap.B f.ov, ápX•t,Yoc TF- xc xr(c Ac wTau, Tou µEv X.a . YEvouS Tpcaxovra ivo xac
Tou 'IawE9 exacrvTr, Tou dr En[1 EcxouucEvTr. xa : our Ó hup ^OS vac r^
pot^uktov y^vr To. Ex Tou ,ou ra.orav rcwo:v T7,v y v 7,uAa ► TE xau
Y1(9m-Crat. xat

sirE.Tro o.

3oµ7I xovTc! &vo < o ►.> TOTE Tov 7Cu'ov oxo

So ouvTE^ TacS &E5xE& &:i1jav, auy7vB vTFS (...).

i c v7CEP xat

µexPr. órupo • aruerTa6cS Twv Aoc cv^v EvraTrxrv, (...)".

: Panarion, haer. 39, 5, 8, p. 77-78) .
(2'7) ARNO BORST : Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen
uber Ursprung and Vielfalt der S/rachen and Volker. 4 Bde. in 6 vol. Stuttgart,
(EPIPHAN .

1957-63.

( 28 ) A. BORST : o.c. Bd. I. P. 78.
Andere culturen die de auteur in ditopzicht bespreekt, zijn o.m. deChinese en
de Indische. Zo geeft hij op p. 48 van Bd. I voorbeelden waar het getal 72
voorkomt bij de Chinezen, en op p. 68 van Bd. I staan ge^ijkaardige voorbeelden die hij ontleent aan de Indiërs.
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erop dat Augustinus hierbij een twijfelachtige redenering toepaste ('29) ,
die echter te verklaren is door het fascinerende van het getal 72 : „Die
eigentliche Ratio Augustins war also die Zahlensymbolik ( . . . ) " ( 30 ) .
Bovendien tenslotte werden er zowel v or als na Augustinus lijsten
opgesteld, die het totaal aantal talen van de wereld op 72 brachten. Zo
geeft Borst o.m. de „Liste Hippolyts von Rom von 234/5" ( 31 ) , en uit
de 17de eeuw zelfs weet hij nog een „Liste des Alstedius von 1650"
ter illustratie in te roepen (32)'^
We vatten samen : het getal 72 is een symbolisch getal dat in verscheidene culturen opduikt. In christelijk perspectief wordt het verbonden met het aantal volkeren dat uit het nakomelingschap van Noach
voortsproot, en met het aantal talen dat zich na de Babelverwarring
over de hele wereld verspreidde.
Welke is nu de vrucht die we uit deze korte speurtocht in een paar
stukken van een Latijns en een Grieks Kerkvader kunnen plukken ?
Wat is het belang van Cosijns' verwijzing naar Augustinus en Epiphanius ?
Aan te stippen is dat deze pater Jezuïet, die als geestelijke in contact
moet gekomen zijn met de geschriften van de Kerkvaders, in het begin
van de 18de eeuw de theorie van de beide Kerkvaders uit de 4de/5de
eeuw, Augustinus en Epiphanius, inzake de ontwikkeling en diversificatie van de talen, voorstond. Hij geloofde dat de talenverscheidenheid
een straf was van God, die op die manier de macht van het ,,hooverdig
volk" wou beknotten.
(29) Cfr. „Erst im Spätmittelalter bemerkte man plotzlich bestürzt, wie
schwach diese Ratio Augustins ist : Sind doch unter den 73 nicht weniger als 10
Namen von Söhnen, deren Väter ebenfalls aufgeführt
rt sind ; warum sollte fur
sie nicht geiten, was dein Phaleg zugebilligt wurde ?" (A. BORST : o.c. Bd. II.

1. Teil. P. 400) .
Augustinus zag namelijk „Heber et filius eius Phalech" als de stamvaders van
één volk, op grond van de familierelatie ; langs deze weg kwam hij tot 72 volkeren (cfr. aant. 24).
(30) A. BORST : o.c. Bd. II. 1. Teil. P. 400.
(31) Cfr. A. BORST : o.c. Bd. II. 2. Teil. P. 932-936.
(32) Cfr. A. BORST : ibid. P. 950-952.
Verder geeft de auteur nog een „Armenische Liste des 12. Jahrhunderts" (P.
939-943), en een „Deutsch- "hmische Liste des 13. Jahrhunderts". (P. 943945) ; beide lijsten sommen 72 talen op.
Voor een uitvoeriger bespreking van Augustinus' en Epiphanius' opvattingen
over de herkomst en differentiatie der talen, cfr. A. BORST : o.c. Bd. II, 1. Teil,
p. 399 tot 404 (Augustinus' „De Civitate Dei"), en Bd. I, p. 247-248 (Epiphanius) .
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Hoogst belangwekkend hierbij is dat Cosijns in alle objectiviteit onze moedertaal slechts ziet als een „afstammeling" van één der 72 talen
die uit het Babelavontuur voortsproten. In dit opzicht is hij mijlen ver
verwijderd van sommige op hol geslagen 16de- en 17de-eeuwse humanisten, die hun moedertaal zo sterk vereerden of zelfs verafgoodden
dat ze haar tot één der oudste zonet de oudste ! talen van de
wereld promoveerden. Zo was er o.m. een Schrieckius, die een eeuw
vroeger dan Cosijns in 1614/15 voorhield dat onze moedertaal
„d'eerste (...) des weerelts naer den Hebreen" is, en dat ze „verre te
boven" gaat „de Griecksche ende Latine / die maer naer d'onse en
zijn ghevolcht" ( 33 ) . Cosijns daarentegen ziet zijn moedertaal niet eens
als één der 72 talen ; zij is slechts een afstammeling van de ,,hoogduijtsche spraek" ; deze laatste behoort wèl tot ,,het getal van deze
niwe talen", nl. de 72 die bij de Babelverwarring ontstaan zijn (vers
53-56).
Vermits nu „'t hoog-duijts" „als den stam" is, „als den eersten
gront", waarnaar „heel Nederlant" zich moet richten (vers 59-60) ,
volgt daaruit dat wij „ons tael wel na 't hoog-duijts bestiren" mogen
(vers 57), en dat wij „van 't Duijts alleen ons spreuken [mogen] halen" (vers 61) . Is onze moedertaal dus niet gevormd op 't ogenblik van
het Babelavontuur, dan neemt dit niet weg dat zij toch nog een schitterende „strael" is van de „hoog-duij tsche zon" (vers 56), dat ze derhalve zo rijk en krachtig is, dat ze op geen enkele andere taal een beroep moet doen als op die van dewelke ze rechtstreeks afstamt.
De streng-puristische houding die Cosijns aanneemt t.o.v. het Frans,
Latijn, Engels of andere talen, dient derhalve genuanceerd te worden :
ze is niet van toepassing i.v.m. „de hoog-duijtsche spraek" ; van deze
laatste taal mogen wij wèl woordmateriaal ( „ons spreuken") overnemen (vers 61) , wij kunnen onze moedertaal zelfs op Hoogduitse leest
schoeien (cfr. „dus mogen wij ons tael wel na 't hoog-duijts bestiren"
(vers 57)) . Opnieuw rijst de vraag of Cosijns hier veel meer dan overname van woordmateriaal op 't oog heeft, of hij m.a.w. de Hoogduitse
beïnvloeding ook tot grammaticale of zelfs syntactische constructies
wenst uit te breiden (cfr. ook supra, p. 167-168).
In verband met de taalopvattingen van Cosijns rijst er een probleem
dat ons hier nog even moet bezighouden, met name zijn opvatting over
Adrianus SCHRIECKIUS : Van It beghin der eerster vol cken van Euro pen.
't Ypre, 1614-15. Voor- reden.
( 33)
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de verhouding „Dui j ts" of „de hoog-dui j tsche spraek" enerzijds, en
„ons Vlaemse tael" of „ons Nêr-duijtsche spraek" anderzijds.
Treffend is dat Cosijns meent dat onze taal van het „Hoogduits"
afstamt, dat zij „over lank van het hoog-duijts gesproten" is (vers 41),
en dat zij „als eene strael" is „van de hoog-duijtsche zon" (vers 56) .
Onmiddellijk dient hieraan toegevoegd dat het in vers 58 heet dat het
„Hoogduits" ons „fijt (...) tot de bron", wat impliceert dat het ,,Hoogduits" zelf niet de bron is, maar er slechts heen leidt, slechts een uit
oudste taal. De gebruikte terminologie in dit verband-vloeisand
sticht in ieder geval verwarring. Inderdaad, uit vers 61 blijkt dat wij
„ons spreuken" alleen mogen halen niet uit het „Hoogduits", maar uit
„'t Duijts".
Aan het ander eind van de pool staat dan „ons Vlaemse tael" (vers
55), „ons Nêr-duijtsche spraek", welke blijkbaar op „heel Nederlant"
(vers 42 en 60) schijnt betrekking te hebben ; de verwarring stijgt ten
top als in vers 22 dan nog sprake is van „'t duijts" in een context die
betrekking heeft op onze moedertaal, zodat daar het „duijts" met deze
laatste lijkt samen te vallen.
Is deze terminologie een duister woud, waarin zich op 't eerste gezicht geen enkel pad aftekent, dan is het nodig een poging te doen om
vanuit verschillende hoeken enig zijdelings licht in het donker struikgewas te werpen m.a.w. uit de geschriften van andere 18de-eeuwse
auteurs kunnen we in dit opzicht misschien verhelderende gegevens
putten.
Dat Cosijns duidelijk zegt dat onze taal rechtstreeks voortspruit uit
het Hoogduits, mag geen al te grote verwondering wekken : Balthazar
Huydecoper (1695-1778) geeft in zijn uitgave van de „Rymkronyk"
van Melis Stoke een voorbeeld van woordovereenkomst tussen 't Nederduits en het Hoogduits, waaruit hij meent te mogen opmaken dat
deze overeenkomst „een' gereden ingang moet vinden by allen die het
Neerduitsch gaarne afleiden van het Hoogduitsch, en daaraan genoegsaam onderwerpen" 34 ) . Hieruit blijkt wel degelijk dat er voor of in
Huydecopers tijd schrijvers geweest zijn die meenden dat onze taal uit
het Hoogduits voortkomt.
Noordnederlandse grammatici als Arnold Moonen ('1644-1711) en
die resp. in 1706 en 1708, dus slechts
Willem Sewel (1654-1720)
(

Rymkronyk van Melis Stoke met Historie- Oudheid- en Taalkundige
Aanmerkingen door Balthazar HUYDECOPER. Leiden, 1772. Deel I, p. 408.
(34)
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enkele jaren voordat Cosijns zijn gedicht schreef, een spraakkunst in
het licht gaven lijken gedeeltelijk in de door Huydecoper aangeduide richting te gaan, ofschoon ze onze taal niet van 't Hoogduits laten
voortspruiten. Wel heeft Moonen zijn „Nederduitsche Spraekkunst
GY op Duitse leest geschoeid ( 35 ), en verwijst hij elders i.v.m. aan
uit de Nederlandse grammatica o.m. naar „Willeramus-gelnhd
Frankische vertaelinge van het Hoogliet" (36) • Sewel van zijn kant
meent dat wij de „Hoogduytschen" „ in alles, wat met de eygenschap
onzer taal overeenkomt, zeer wel moogen volgen" ( 37 ) . Vertoont deze
laatste zinsnede inhoudelijk veel gelijkenis met Cosijns' opvatting waar
hij beweert dat „wij ons tael wel na 't hoog-duijts bestiren" mogen
(vers 57), dan betekent dit nog niet dat Sewel en hetzelfde geldt
voor Moonen onze taal als een dochtertaal van 't Hoogduits ziet.
Duitse taalkundigen als Daniel G. Morhof (1639-1691) of Gottfried W. Leibniz (1646-1716) zien de relatie tussen het Nederduits en
het Hoogduits als één tussen twee zustertalen, die beiden op het Duits
(„Teutsch"=Germaans ?) teruggaan. Morhof poneert zelfs heel duidelijk : „Niederlándisch ist Teutsch. Hochteutsch ein neuer Dialectus" (38)
P

(35) Nl. op de „Teutsche Sprachkunst" (1° uitg. 1641) van Justus G. SCHOT
-TELIUS.

(36) Nl. in zijn „Brief van den Heere Arnold Moonen aen den Heere David van Hoogstraten over de Schetse der Nederduitsche Spraekkunst, onlangs
in de Latynsche tale uitgegeven". (Opgenomen op p. 429-452 van David VAN
rtandige Naamwoorden, (...).
HOOGSTRATENS „Lyst der Gebruikelykste Zelfstandige
Ode druk. Amsterdam, 1733.".) De aangehaalde passage op p. 442-443.
(37) Willem SEWEL : Nederduytsche Spraakkonst, (...). 3de druk. Amsterdam, 1733. P. 10.
(38) Daniel G. MoRxoF : Unterricht von der Teutschen Sprache and Poesie
(...) . 2. Ausg. 1700. Hrsg. von Henning BOETIUS. Bad Homburg v.d.H., Berlin, Zurich, 1969.
Het aangehaalde citaat op p. 130. Op p. 131 heet het : „( ...) and die Wörter
dieser Sprache [nl. der Niederlander} / haben mehr von dem alten Teutschen /
als irgend eine andere. Die Hochteutsche ist gegen sie ein gar neuer Dialectui
Leibniz van zijn kant ziet het „Nederlands" volk als een „Duits" volk,
„deun alle die Europaer, (... ), haben die Namen der Winde and viele andere
Seeworte von den Deutschen, n" ich von den Sachsen, Normannen, Osterlingen and Niederlándern entlehnt". („Von deutscher Sprach p f lege ", S. 27.
Unveránderter reprografischer Nachdruck aus : G.W. LEIBNIZ : Deutsche Schri f ten. Erster Band. Leipzig, 1916. Deze herdruk (waarbij ook : „Ermahnung an
die Teutsche (...) ") verscheen in 1967 te Darmstadt) .
".
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Onze korte speurtocht in het werk van enkele 18de-eeuwse taalkundigen laat ons volgende conclusie toe : in de 18de eeuw hebben ver
taalkundigen Nederlandse en Duitse een sterke affi- --scheidn
niteit
tussen het Hoogduits en het Nederduits vastgesteld. Sommigen
niteit
i
menen daarbij dat onze moedertaal zich in taalaangelegenheden gebeurlijk naar het Hoogduits mag richten (o.m. Moonen, Sewel) . De
aard van verwantschap lijkt veeleer een zusterrelatie dan een dochterrelatie : het Hoogduits gaat terug op een ouder stadium van het Duits,
waarop ook het Nederduits in grote mate teruggaat ('39 ) . De stelling
dat het Nederduits rechtstreeks van het Hoogduits afstamt, is wellicht
slechts uitzonderlijk voorgehouden.
Nochtans treffen we deze stelling aan bij Adrianus Cosijns, die echter zelf niet heel klaar ziet in de verhouding tussen deze twee talen.
Inderdaad, met de terminologie komt hij niet in het reine : nu eens
spreekt hij van „hoog-duijts", dan weer van „Duijts". Zag hij beide
termen als synoniemen ter benaming van één taal ? En welke taal bedoelde hij dan ? Richtte hij zich naar het Hoogduits van zijn dagen, of
veeleer naar de „bron" van dat Hoogduits, het Germaans ? Het blijven
vragen die aan de hand van de gebruikte terminologie moeilijk op te
lossen zijn.
Laten we volstaan met erop te wijzen dat een zelfde verwarring trouwens mutatis mutandis ook opduikt bij zijn gelijkschakeling van „ons
Vlaemse tael" (vers 55) met „ons Nêr-duijtsche spraek" (vers 67) en
zelfs met „'t duijts" (vers 22) !

Op het zuiver literair- historisch gebied tenslotte is het interessant en
merkwaardig dat we hier in dit gedicht een vermelding vinden van de
Noordnederlandse auteurs „Cats, Vondel, Heinsius" (vers 25).
De namen van Jacob Cats (1577-1660) en Joost van den Vondel
(1587-1679) vormen het klassiek duo in deze trits. Daniel Heinsius
(*1580 of 1581 - 1655) wordt misschien in dit hoogtronend driemanschap opgenomen omdat hij een prachtige illustratie is van hen die
„zoo wel in 't vlaems, als in 't latijn ", „ons konst" „doen blijken" heb( 39) Het best vinden
we deze „zusterrelatie" uitgedrukt bij Huydecoper,
waar hij zegt „dat het hater Hoogduitsch geenszins is de moeder, maar alleen
Zuster, van ons Neerduitsch" Proeve van Taal- en Dichtkunde ".-lyken
(„

1730. P. 480) .
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ben (vers 29-30) . Hij hanteerde inderdaad de pen voor 't schrijven
van Latijnse verzen zowel als van Nederlands dichtwerk 40
In ieder geval geeft de blote vermelding van deze drie namen er ons
een bewijs van dat sommige Noordnederlandse 17de-eeuwse auteurs in
't begin van de 18de eeuw in 't Zuiden gekend waren en voortleefden.
Inderdaad, al heeft Cosijns een vrij lange tijd als missionaris in „Vrieslant" gewerkt (cfr. supra) , het gedicht heeft hij in Zuid-Nederland
opgesteld, en heeft hij trouwens geschreven voor een Vlaming, zijn
neef Jacobus Henricus Bouvaert.
Bovendien bewijst de terminologie die Cosijns in dit verband gebruikt dat hij de taal van Zuid- en Noord-Nederland als één taal beschouwde. Immers, „Cats, Vondel, Heinsius" zijn Jigten van onse
moeders-tael" (vers 25-26), hun taal is m.a.w. ook onze moedertaal ;
ietwat verder wordt het „vlaems" „ons tael" genoemd, nl. waar Cosijns beweert : „men kan zoo wel in 't vlaems, als in 't latijn doen blij
ons konst, en ons verstant : ons tael moet geene wijken" (vers 29--ken
30) . Cosijns ziet derhalve als zijn moedertaal zowel het Vlaams, als
de taal van Hooft, Vondel en Heinsius. Bovendien wordt in het gedicht tweemaal „heel Nederlant" bij de zaak betrokken (vers 42 en
60) , en het ligt voor de hand dat hier zowel Noord als Zuid bedoeld is.
Is deze uiting van taaleenheid Noord-Zuid een eerste spoor van blokvorming tegen het immer dreigend gevaar uit het Zuiden ?
(

) .

Uit de lectuur van het gedicht „Antwóort op het gedigt van den
jongman Jacobus Henricus Bouvaert van hem aen mij gezonden" heb
Adrianus Cosijns leren waarderen als een merkwaardig verde--benw
diger van onze moedertaal uit de eerste jaren van de 18de eeuw. De
liefde tot zijn eigen taal is de drijfkracht die hem doet getuigen van
haar schoonheid en rijkdom, en die hem de mogelijkheid van beoefening van het Nederlands als poëtische taal doet verkondigen. Wij dienen geen vreemde taal te gebruiken of moeten zelfs geen wezensvreemde elementen in onze eigen taalschat overnemen : onze moedertaal
glanst en schittert uit zichzelf met voldoende rijkdom en pracht. Enkel
het Hoogduits kan als bron aangeboord worden.

(

40

) Cfr. ook : Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel II.

Col. 554-557.
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Om deze vroeg -l8de-eeuwse uiting van taalbewustzijn en taalfier
heid ; om de uiting van de verbondenheid van Noord en Zuid op taal
vlak ; om het bewijs eveneens van literair contact met het Noor -kundig
om al deze redenen is het billijk en rechtvaardig dat pater Adria--den;
nus Cosijns in de geschiedenis van ons Vlaams taal- en volksbewustzijn
de plaats krijgt die hem toekomt, nl. die van één der eerste hoveniers
die de jonge planten pootten die later in de 19de eeuw in de tuin
van het Vlaams taalbewustzijn tot welige struiken konden uitbloeien.
-

Antwóort op het gedigt van den jongman Jacobus Henricus Bouvaert
van hem aen mij gezonden * *• (P. 330-332 van hs. 218. Cfr. supra,
aant. 4) .

Ik heb met groote vreugt u net gedigt ontfangen,
waer door gij, Liven Néf, hebt als mijn hert gevangen;
zoo dat, als ik heel krank, u digt ontfong en las,
schier van mijn strammighijt op eenen stont genas.
5 gij schrijft, dat gij mijn boek zeer nérstig hebt gelezen,
en dat u alle ding om 't schoonste schijnt te wesen,
daer nogtans menig rijm is wért te wederlijt :
maer schrijf dit ordeel toe aen u genegenthijt.
want inden woesten boek* zijn vêlderhande zaken,
*eerste deel
10 di ik op korten tijt heb vérdig moeten maken ;
mits dat'er menigmael vor-viel gelegenthijt,
dat op een uer of twee een digt moest zijn berijt.
ik agt al evenwel van u te zijn geprezen,
en dat gij nérstelijk mijn digten hebt gelezen;
en 't sal mij t'allen tijt zijn oorsaek van genugt,
15
als ik zal van u pen ontfangen eene vrugt.
* * Op het manuscript zijn de verzen niet genummerd. De nummering werd
hier aangebracht omwille van de duidelijkheid bij de verwijzingen in de bespreking.
De „afschrijver" van het gedicht, G. Bouvaert, plaatste op sommige vocalen (i
en u) een speciaal tekentje (-%). Om typografische redenen werd bij het overdrukken van de tekst deze spellingseigenaardigheid hier niet langer gehand haafd.
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gaet voorts, beminden Néf, in Vlaemschen rijm te maken,
gij zult, gelooft het mij, door dien middel raken
tot een volmaekte konst, ook zelver in 't latijn,
Poëten altemael als ijgen broeders zijn.
20
*Parnassus.
Apollo op den berg* met negen zijn goddinnen
plêgt 't duijts, en het latijn eenparig te beminnen;
een ider in zijn tael hêeft daer van zeker blijk,
de trekken van verstant zijn overal gelijk.
25 Cats, Vondel, Heinsius, en menig ander ligten
van onse moeders-tael, di hebben met hun digten
ons zoo bestraelt, dat ik hun mijn' gelijk te zijn,
aen alle di wel eer oijt schreven in 't latijn.
men kan zoo wel in 't vlaems, als in 't latijn doen blijken
30 ons konst, en ons verstant : ons tael moet geene wijken,
ook niet de Roomse sprak ; ja mijne vor gewis,
dat onse moeders tael voor al niet minder is.
maer vêl bederven di met menig' ander' talen,
en mengen onze tael met worden van de walen,
en mijnen wel te doen, en schijnen wonder wijs,
35
als zij di naer de maet als dwingen van Parijs.
ons tael is rijk genoeg, s'en moet geen worden leenen,
fol : 643
van eenig ander volk, zij steunt op ijge beenen ;
nog heeft geen hulp van doen van eenen ligten Frans,
zij prált het alderschoonst dor haren ijgen glans.
40
ons tael is over lank van het hoog-duijts gesproten;

zoo dat heel Nederlant zingt als op duijtse noten:
zoo dat, wat raekt de tal, wij egte kinders zijn,
van di in Kijzers dinst zig handen aen den Rijn.
45 als eertijts wirt gebaut, den wijt vermaerden toren
van Babilonien, di schen te willen boren
zelfs dor de hemelen, vér boven alle wolk:
brak Godt wel haest het werk van dat hoovêrdig volk.
't sprak al Hebreews ; maer Godt heeft di in thien mael zeven
50 en twee mael een verdijlt, gelijk ons wort beschreven
van menig wijze pen*, zoo dat, terwijl men vrogt,
*Augustin' Epiphani' etc.
in plaets van kalk of steen, wirt ander stof gebrogt.
en onder het getal van deze niwe talen,
di aenstonts zijn verbrijt door alle wérelts palen,
was de hoog-dui j tsche spraek, zoo dat ons Vlaemse tael
55
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van de hoog-duijtsche zon schiet af als eene strael.
dus mogen wij ons tael wel na 't hoog-dui j is bestiren ;
di lijt ons tot de bron, als loopende riviren,
't hoog-duijts is als den stam, en als den eersten gront,
waer naer heel Nederlant moet voegen zijnen mont.
60
wij mogen dan van 't Duijts alleen ons spreuken halen,
frans, engels, spaens, latijn, en alle ander talen,
di moeten van ons tael geheel verbannen zijn,
di mengen onze tal, als spijze het venijn.
65 ik heb, beminden Nêf, in 't kort dit willen schrijven,
op dat gij naderhant geen fauten zaut bedrijven
in ons Nêr-duijtsche spraek op dat gij kennis hebt
van d'egte bron, waer uijt men egte spreuken schept.
hier mede baud' ik op, en gaen mijn pen betoomen,
70 en 'k wens u vêl gelui, dat g'onlanx hebt bekomen
de vijfde plaets in 't school* ; waer uijt ik klaer verstaen,
dat 't lezen van mijn boek geen hinder heeft gedaen.

* in Sijntaxi primi anni.

INSTALLATIE VAN NIEUWE LEDEN
OP DE OPENBARE PLECHTIGE VERGADERING
VAN 24 MEI 1972

De geïnstalleerde leden, de heren Prof. Dr. P. LEBEAU, Prof. Dr. 0. LEYS en
B. DECORTE, worden begroet respectievelijk door de heren P.G. BucKiNx, Dr.
M. GYSSELING en K. JONCKHEERE.
De heer Prof. Dr. P. LEBEAU brengt hulde aan zijn voorganger bij de Academie, wijlen de heer Stijn STREUVELS.
De heer Prof. Dr. 0. LEYS brengt hulde aan zijn voorganger bij de Academie,
de heer Gerard WALSCHAP, binnenlands erelid van de Academie.
De heer B. DECORTE brengt hulde aan zijn voorganger bij de Academie, wijlen
de heer Raymond HERREMAN.

INLEIDEND WOORD
door
A. DEMEDTS

Bestuurder van de Academie

Wij allen, leden van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde, beschouwden het als een voorrecht U op deze plechtige
vergadering te mogen uitnodigen. Dat U de uitnodiging aanvaard hebt
is ons een eer en innige vreugde. Wij ontvangen U als hooggeziene
gasten in dit huis, waar ons genootschap zich naar best vermogen kwijt
van de taak die hem opgedragen werd : de zorg om onze taal en haar
voortbestaan, door het behoud van haar eigenheid en de ontplooiing
van al haar mogelijkheden door wetenschappelijke studie en scheppen
woordkunst.
-de
Wij halen het woord aan van dichter René Verbeeck : „Vlaanderen,
ook de stillen werken aan u..., die zichzelf voltooiend 't heilig erf der
vaderen verrijken, vormen breken, vormen scheppen, streven, groeien
naar de maat van hunnen droom waarin uw volk kan leven". Die stil
hier zijn de geleerden, die de geschiedenis en ontwikkeling van on--len
ze taal, haar opbouw en woordenschat onderzoeken en vastleggen hoe
het volk in lied, sage en legende zijn wezenheid uitspreekt, het zijn de
kenners van onze letterkunde in al haar periodes en verschijningsvormen, het zijn de dichters en vertellers, dramaturgen en essayisten die
schoonheid scheppen door het woord.
Niet altijd dringt hun werk door tot een groot publiek. Het is er
niet minder belangrijk om. Wie zich ervan wil overtuigen, ga het na
in de verslagen en mededelingen van de academie, in haar jaarboeken
en uitgaven in boekvorm, waarvoor van jaar tot jaar, ook in het buitenland, meer belangstelling groeit.
Buiten de drukte en de lawaaierige tegenstellingen zet onze academie haar werkzaamheid voort. Van niet geringe betekenis achten wij
het eveneens dat haar leden, uit alle delen van het Vlaamse land gekomen, met eigen overtuigingen en verschillende opvattingen, hier
maandelijks collegiaal elkander ontmoeten, lezingen houden, besprekingen voeren en zich in vriendschappelijke omgang met elkaar inspannen voor hetzelfde doel. Er is uit die vergaderingen een samenho-
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righeid gerijpt en een traditie, waarvan onze hooggeachte vaste secretaris de verpersoonlijking is, een traditie die telkens weer door jongere
leden overgenomen, bij de tijd aangepast, vestevigd en bestendigd
wordt.
Deze plechtigheid is daarvan teken en uitwerking. Wij herdenken
onze overledenen en begroeten hun opvolgers. Het lijkt een toeval en
toch is het een zinrijk feit dat de nieuw gekozenen, Prof. Dr. P. Lebeau,
Prof. Dr. 0. Leys en Bert Decorte, alle specialisaties vertegenwoordigen die in de schoot van onze academie bestaan, de literatuurgeschiedenis, de taalkunde in brede zin en de scheppende literatuur.
Mede in hun naam verwelkomen wij U allen en iedereen, brengen
hulde aan de lichamen en organisaties waarvan U als de afgevaardigden optreedt en bedanken U voor uw aanwezigheid, welgemeend, eer
harte.
-biedgnva
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PROF. DR. PAUL LEBEAU
voorgesteld door
PIETER G. BUCKINX

Lid van de Academie

Het kan ongewoon lijken dat een prozaschrijver en essayist, die in de
vervanging van Stijn Streuvels, door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde tot lid verkozen werd, bij zijn officiële
aanstelling door een dichter wordt begroet en voorgesteld. Door een jarenlange vriendschap met elkaar verbonden, als mederedacteur van
Dietsche Warande en Belfort, beschouw ik het echter als een gunst en
een eer aan Prof. Paul Lebeau bij zijn aanstelling hulde te mogen
brengen.
In de hedendaagse literatuur zijn trouwens de poëzie, de roman en
het essay door een steeds dunner wordende draad van elkaar gescheiden. De poëzie en de roman verwijderen zich steeds verder van de tra
opvattingen en ontmoeten elkaar in wat men de persoonlijke-ditonel
herschepping van de algemeen-menselijke ervaringen mag noemen,
terwijl ook het essay, hoewel op wetenschappelijke, psychologische en
biografische gronden gebaseerd, vaak tot een persoonlijke artistieke
herschepping is uitgegroeid.
Paul Lebeau had reeds heel wat literair-kritische prestaties op zijn
actief, toen hij als romancier debuteerde. In 1930 promoveerde hij aan
de Universiteit te Leuven in de Wijsbegeerte en Letteren, Germaanse
filologie, op een proefschrift over „Het dilettantisme als levenshouding
in de Nederlandse literatuur ". Nadien studeerde hij vergelijkende li.teratuurwetenschap aan de Sorbonne te Parijs en aan de Friedrich-Wilhelms-Universität te Berlijn. Hij wijdde essays en literairwetenschappelijke opstellen aan André Gide, Francois Mauriac, Anatole France,
Goethe en Maurice Gilliams en publiceerde belangrijke beschouwingen
over De Boomgaardgeneratie, over de evolutie van het vitalisme naar
het existentialisme, over de gedichten van Willem Elsschot, over het
Persoonlijkheidsbesef in de hedendaagde literatuur, e.a. waarin hij in
de eerste plaats op zoek ging naar de problematiek van de mens.
Welke hoge opvatting Paul Lebeau heeft over de literairwetenschappelijke studie heeft hij duidelijk uiteengezet in zijn referaat over „De
kunst van het essay" waarin hij getuigt dat een essay even aangrijpend
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kan zijn als een drama en even spannend als het meest boeiende verhaal. Want, zegt hij verder „veel, wat bij de kunstenaar half onbewust
in het duister verborgen bleef, weet de essayist ons soms te onthullen."
Paul Lebeau is zich ervan bewust dat de essayist, door zijn taal en
zijn stijl een kunstenaar is en een schepper. Terecht drukte René Lissens dan ook de wens uit dat de verkiezing van Lebeau tot lid van dit
Koninklijk Genootschap, een stimulans moge zijn voor de voortzetting
van zijn literair werk „en niet minder voor de hervatting van een, laten
wij hopen, niet afgebroken, alleen maar onderbroken, essayistische en
literairwetenschappelijke bedrijvigheid".
Maar ook vooral als romancier neemt Paul Lebeau in onze literatuur
een eigen plaats in. Al heeft men hem een traag schrijver genoemd, hij
heeft sedert 1939 niet minder dan vijftien romans en novellen gepubliceerd. Ik noem slechts „Het experiment" (1940), „Mijn vriend
Max" (1941), „De zondebok" (1947), „Johanna-Maria" (1950), „De
blauwe bloem" ('1951), „Het Siegfriedmotief" (1954), „De laatste
roos" ('1956) en vooral „Xanthippe" (1959) de roman die niet minder
dan drie keer bekroond werd.
Paul Lebeau schrijft alleen uit innerlijke noodzaak, als een innerlijke ervaring of een gebeurtenis hem ergert of ontroert. Hij schreef de
eerste hoofdstukken van „Het experiment" te Parijs. Hij was 32 jaar
oud toen deze roman, even voor de tweede wereldoorlog, verscheen.
Men heeft Het experiment „typisch" genoemd voor de jaren tussen de
twee wereldoorlogen. Het is een boeiende en intrigerende probleemroman, die meer vanuit het intellect dan vanuit het gevoel werd opgebouwd : een confrontatie van de levensgenieter met de gevoelsmens en
de intellectueel, een confrontatie waarbij de gevoelsmens blijkbaar de
nederlaag lijdt, maar niettemin innerlijk tot de overtuiging komt dat
hij gesplitst had wat niet gescheiden mag worden : lichaam en geest.
Niet de ervaringen uit de kinderjaren, maar de ervaringen van de
rijpere, studerende jeugd, die de problemen van de liefde en het huwelijk verstandelijk tracht te doorgronden en verstrikt geraakt in de strijd
tussen stof en geest, tussen ziel en lichaam, hebben Paul Lebeau geboeid en ontroerd.
Soms domineert de objectieve ontleding, hoewel het naakt gevoel
af en toe op aangrijpende wijze door de harde bolster van de nuchtere
analyse breekt. Lebeau ontleedt de eeuwige problematiek van de jeugd
die op haar verzuchtingen en haar vergissingen een nieuwe wereld
tracht op te bouwen.
Zonder twijfel heeft „Het experiment" een autobiografische inslag.
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Walter is de enige figuur in dit boek die een dagboek bijhoudt, waarin
hij zijn persoonlijk gevoelsleven tot op het merg ontleedt. Ik ben dan
ook geneigd te vermoeden dat deze fascinerende figuur, in haar meest
oprechte momenten, een spiegelbeeld geworden is van de auteur : de
man die niet weg kan van zijn studeertafel, van zijn boeken en zijn innerlijke beschouwingen, maar die, ondanks zijn intellectuele verzuchtingen, hartstochtelijk verlangt naar de eeuwige romantiek van het leven : naar genegenheid en vriendschap, naar overgave en liefde.
In de beste werken van Paul Lebeau is er inderdaad een sterke autobiografische inslag aanwezig en het is juist deze persoonlijke beleving
die aan de romans „Het experiment", „Zomer te Zilverberg" en ,,De
zondebok" een boeiende dimensie van waarachtigheid verleent. De eigentijdse problemen en conflicten, de tegenstellingen : zakelijk en objectief intellectualisme en vitalistische romantiek ; Platonische verering
en lichamelijke overgave, groeien dan uit tot een algemeen -menselijke,

universele problematiek.
Men heeft de roman „Xanthippe" het markantste boek van Paul Lebeau genoemd. Het is inderdaad een hoogtepunt geworden. Terecht
schreef Albert Westerlinck dat het een indrukwekkende karakterschepping geworden is. „Boven haar concrete en indrukwekkende gestalte
groeit Xanthippe uit het symbolisch beeld van de sterke vrouw".
In deze roman wordt het conflict uitgebeeld tussen de kunstenaar of
geleerde, en de vrouw. „Mijn aanvankelijke bedoeling was, getuigde
de auteur zelf, uit te beelden hoe een kunstenaar of iemand die denkt
een bepaalde taak te moeten vervullen, wordt gehinderd door de
vrouw. Om het duidelijker te kunnen stellen, wou ik schrijven van het
standpunt uit van de vrouw. Ik nam Xanthippe, omdat haar verhouding tot Sokrates de extreemste vorm van dit conflict was. Tot mijn
eigen verwondering ontwikkelde het boek zich tot een pleidooi voor de
vrouw. Voor mij betekende dat niet veel minder dan een zuivering ".
Al is Xanthippe inderdaad een pleidooi voor de vrouw geworden,
ook de figuur van de geestelijk vervoerde Sokrates werd door Paul Lebeau, hoewel met sarcasme, met een zeldzame romantische ontroering
en innigheid getekend.
Paul Lebeau heeft nooit aan mooischrijverij gedaan. Zijn schrijftrant
is sober, eenvoudig, soms ironisch of agressief, maar altijd direct. Hij
heeft, naar zijn eigen woorden, de geschiedenis en de probleemsituatie
van de mens altijd de hoofdzaak gevonden. Zijn stijl is afgestemd op
het onderwerp zelf. Hij geeft niet toe aan het lintwormprocedé. Hij
schuwt zelfs de natuurbeschrijving niet. De hernieuwing die door Lode
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Zielens, Gerard Walschap, Maurice Gilliams, Filip de Pillecyn en
Maurice Roelants werd ingezet heeft hij met nieuwe motieven gestoffeerd en in zijn probleemromans voortgezet. Aan de psychologische
analyse van Maurice Roelants, aan de vitalistische vertelkunst van Gerard Walschap, aan de poëtische gevoeligheid van Maurice Gilliams en
Filip De Pillecyn, heeft hij de intellectualistische observatie en de sar
gekruide humor toegevoegd.
-castih
De vooroorlogse jeugd en ook de hedendaagse jeugd vond in het
werk van Paul Lebeau de problematiek van een generatie die zich in
een steeds evoluerende wereld de eeuwige vragen stelt van de betekenis
van het menselijk bestaan. Hij heeft vragen opgeworpen waarop alleen
de kunstenaar, in zijn diepste wezen, een antwoord kan vinden.
Niet alleen als schepper van eigentijdse, vanuit een scherp intellect
en een zuiver aanvoelingsvermogen geschreven probleemromans, waarin de steeds boeiende spanning tussen goed en kwaad, tussen geest en
lichaam tot uitdrukking komt, maar tevens als literairwetenschappelijk
essayist, die over een sterk gefundeerde vorming en een zeldzame eruditie beschikt, bekleedt Paul Lebeau een aparte plaats in onze letteren.
Dat hij tot Academielid verkozen werd, betekent een belangrijke aan
voor ons Koninklijk Genootschap.
-winst

HULDE AAN STIJN STREUVELS
door
PAUL LEBEAU

Het is voor mij een hachelijke onderneming voor U in enkele minuten
het werk te evoceren en de figuur te huldigen van Stijn Streuvels. Want
allen hebt gij hem gekend, hij die meer dan 60 jaar lid was van deze
Academie. Velen onder U behoorden tot zijn intimi van wie enkelen,
door jarenlange omgang met de mens Streuvels en door bestendige
studie van zijn werk echte Streuvelskenners geworden zijn. Zij hebben
dan ook merkwaardige boeken over hem en zijn oeuvre gepubliceerd.
Bovendien liggen ons allen nog vers in het geheugen de herdenkingen allerhande, die ter gelegenheid van het eeuwfeest zijner geboorte
aan deze uitzonderlijke verschijning in onze literatuur gewijd werden.
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Er blijft mij dan ook niets anders over dan mijn bescheiden bloempje
te schuiven bij de berg van ruikers ter ere van de monumentale verte
agrarisch Vlaanderen, dat ik niet heb gekend,-genwordivaht
als de hulde van een stadsmus aan een paradijsvogel.
Toen ik als knaap het werk van een reeds legendarische Streuvels
leerde kennen, leek hij mij volkomen vreemd in tijd en ruimte. Ik wist
toen niet dat hij slechts op enkele uren autorijden van me af woonde.
Ik dacht dat hij in een heel andere wereld leefde waar het climaat veel
continentaler was dan in het regenachtige Antwerpen. Want steeds
brandde een tropicale zon in zijn werken, zodat de mensen op het veld
doodvielen en in de winter lag daar alles onder een dikke laag sneeuw,
terwijl wij alleen maar modder kenden. Vreemd was voor mij de
prachtige natuur, die hij in mijn verbeelding schiep, nog vreemder de
ellende van de harde, stugge mensen, die daar leefden. Vooral de taal
was wonderbaar. Vele woorden had ik nooit gehoord en toch hadden
zij een suggestieve kracht, zodat men ze, om zo te zeggen, instinctmatig
verstond. En die verhalen bezaten een eigenaardig penetratievermogen
zodat ze zich, als het ware, in de verbeelding inbeten.
Later heb ik begrepen dat die zon en die sneeuw, die hemel en die
mensen en vooral die zo sterk zintuiglijke taal de schepping waren van
één man, de emanatie van zijn vervormende en intensifiërende verbeelding. En wat mij zo vreemd had geleken, alleen maar zijn unieke
oorspronkelijkheid was en wie ik voor een vreemdeling had genomen,
in de Vlaamse aarde wortelde als een boom.
Speuren naar de genese van een kunstenaar is zoeken naar de essentie van zijn kunst. Ik heb Streuvels maar een paar maal ontmoet en er
zitten er hier beslist die dat allemaal beter weten dan ik. Mij wil het
voorkomen dat de jonge bakker Frank Lateur vooral begaafd was met
een zeldzame nieuwsgierigheid en een nog sterker verwondering. Die
nieuwsgierigheid dreef hem ertoe zich op korte tijd een aantal vreemde
talen eigen te maken om de Europese literatuur te leren kennen. Die
nieuwsgierigheid maakte hem tot een aandachtig en hardnekkig lezer,
zijn hele leven lang.
Vreemd is het, te moeten constateren dat van al die groten, die hij
kende, bewonderde en soms citeerde, geen enkele duidelijke invloed op
zijn werk te bespeuren valt. Van huis uit en van de school bracht hij zo
luttel bagage mee. Weerloos moet hij als beginneling, gestaan hebben
tegenover het geluid van de machtigen van zijn tijd. Toch is hij, niemands leerling, niemands kind geweest, tenzij van zijn eigen tijd. Want
dadelijk vindt hij zijn eigen stem, zijn eigen taal, zijn eigen wereld.
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Ook die kostbare verwondering is hem bijgebleven, de verwonde
zich uit door observatie, de eerste functie van de romancier. -ring,de
Eerst treft hem wat ook anderen verwondert : het macabere, het griezelige, het fantastische en vooral het mysterie van de dood. Maar steeds
in zijn wereld, die hij van nabij kan observeren en naar eigen inspiratie,
transponeren. Wat hem niet belet ook kunst te maken van het allerbanaalste : twee oudjes met een draaiorgel, een jongen voor een pijpewinkel, drie kinderen in een regenvlaag. Waar hij echter die epische
kracht haalt, is niet te achterhalen. Dat zal wel altijd het geheim blijven van zijn natuurtalent. Wij kunnen hier enkel de richting van zijn
inspiratie volgen.
Dan wordt hij aangegrepen door de schoonheid en het raadsel van
de wereld die hem omringt, wat de meesten onnadenkend als een vanzelfsprekend gegeven ondergaan. Het mysterie van de zon, die alle
aardse leven heeft ontstoken en het met haar blinde kracht soms vernietigt, het geweld der elementen, de wolkengevaarten en de eindeloze
hemelen, de gang der seizoenen, de dieren en de planten.
Het glorierijke licht van de zon en de heerlijkheid der bomen hebben
hem prachtige brokken prozaelij
ingegeven, gedrenkt kin stoffelijkheid,
heid, behorend tot het beste van die grote periode der zintuiglijkheid
in onze letteren, die gaat van Gezelle tot Pallieter.
Zeker, hier is hij in harmonie met de geest van de tijd. Zijn landschappen en zijn kleurrijke fresco's herinneren aan de beschrijvingskunst van weleer, die de gewone lezer van vandaag niet zonder ongeduld op zich laat inwerken. Maar over het algemeen is zijn kunst van
de natuur zo visionair, zo lyrisch en zo bezield, dat ze ver uitstijgt boven het impressionisme van het licht op de oppervlakte, boven het
zorgvuldig registreren van goed verwoorde indrukjes.
Wanneer hij in vervoering gebracht is door het cosmisch geweld in
de natuur, ziet hij de mens met de ogen van de natuur. Dan is de mens
verzwindend klein, levend bij de gratie van de natuur, meegevoerd
door haar ritme, verdelgd door haar blinde kracht.
Toch staat de mens van het begin af, al is het niet in elk werk, centraal in zijn oeuvre.
Zijn eerste bundel „Lenteleven" opent met „De witte zandweg".
Daar zit de kleine Frank Lateur op de zolder opgesloten het verhaal
is geschreven in de ik-vorm en ziet de drie verschijningen van de
mens, zoals Streuvels die later zal uitbeelden : het kind, bij voorkeur
het kleine meisje, de landarbeider in volle doening, de oude arbeiders
van de Ast.
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De figuren van Streuvels zijn elementaire naturen of misschien nog
meer : mensen, levend in primitieve omstandigheden. Het zijn allen
dorpelingen, soms plaatsenaars, meestal landenaars, boeren, kleine ambachtslui, vooral landarbeiders. De wet van de grond beheerst het leven van de boeren, de wet van de strijd om het naakte bestaan dat der
landarbeiders.
Een typisch voorbeeld van kleine plaatsenaar is Jantje Verdure. Het
is een meesterwerk van vertelkunst en psychologie, het verhaal van de
geestelijke teloorgang van een bakker, die door zijn demonische vrouw
in de waanzin wordt gejaagd. Met eenvoudige middelen worden f rustraties en verdringingen uitgebeeld. Misschien doet het daarom zo modern aan.
Zijn eerste top bereikt Streuvels in de „Vlaschaard", waar mensen en
natuur, als het ware in evenwicht zijn. Het hoofdpersonage is eigenlijk de vlasakker : zijn bewerking bepaalt de structuur van het verhaal
en ontketent het generatieconflict. Boer Vermeulen, Schellebelle,
Louis en de figuranten, hoe levensecht ook, passen in het landschap als
bomen in het bos.
Stijn Streuvels is echter vooral de uitbeelder geweest van het landelijk proletariaat : de paardeknechten en de koeiers, de seizoenarbeiders,
de geduldige zwoegers. Bij hem vindt men niet de sociale bewogenheid van vele naturalisten, bij wie een verborgen schuldgevoel zich ontlaadt in deernis. Streuvels jammert niet om het lot van zijn loonslaven.
Hij gaat er achter staan, hij identificeert zich met zijn personages, hij
is de proletariër. Diens levensvisie wordt de zijne en zal hem bijblijven
in heel zijn werk : het fatum, het besef van de noodlottige tredmolen,
die men niet ontlopen kan.
Bijna altijd is de toon somber, het klimaat pessimistisch, al zijn er
een paar zonnige uitzonderingen. Waarom ? Was het wegens zijn
zwaarmoedige jeugd en het minderwaardigheidscomplex waaronder hij
toen leed ? Immers het levensgevoel van de kinderjaren is vaak beslissend voor de visie van de schrijver. Misschien wegens de geestelijke
vereenzaming in zijn milieu ? Of was het de liefde tot dat arme volk
dat hem zo somber maakte, want Jl n'y a pas d'amour heureux" zegt

Aragon.
Men kan hem niet verwijten dat de wereld die hij schiep nogal beperkt was. „Ik schrijf wat ik kan," zei hij heel terecht, „niet wat ik wil !"
In feite deed hij op artistiek vlak letterlijk wat Vermeylen op cultureel vlak voorgeschreven had : Vlaming zijn om Europeër te worden.
Artistiek intensifieerde hij het regionale zodanig, dat hij geografisch

192
nog wel regionaal bleef, maar Europees werd door zijn kwaliteit.
Men kan zich tenslotte afvragen : waar en hoe zien wij de geestelijke
physionomie van de schrijver verschijnen in het werk van Stijn Streuvels. Aan A. De Ridder verklaarde hij dat zijn werk niets te maken had
met zijn privé leven. Dan zou het dus zijn zoals het naturalisme het
wenste : de schrijver moet afwezig zijn in zijn werk. Maar kan dat ?
Zelfs Flaubert verklaarde : „Bovary, eest moi !"
Trouwens schrijven begint pas echt als de schrijver met zijn personages medeplichtig wordt ; als hij onder de bescherming van het masker,
de persona, dat hij ervaart als de bevrijding van het hem door omgeving, afstamming en beroep opgedrongen personage, zichzelf kan zijn,
zich uitspreken, zijn verlangens, zijn teleurstelling, zijn liefde en haat
kan afreageren. M.a.w. de auteur schrijft pas eerst als hij met zichzelf
afrekent, als hij zich geheel of gedeeltelijk objectiveert in zijn fictieve
personages, zijn zondebokken.
Streuvels heeft dat geweten. „Toen wist ik nog niet" schrijft hij,
„maar ik voelde dat een schrijver in zijn personages altijd een deel van
zijn eigen wezen en aard beschrijft".
Dat was de reden waarom hij zijn debuut voor persoonlijke kennis
verdoken hield. En diezelfde trek vinden wij bij de meesten van-sen
zijn personages. Wat hen op het hart ligt, dat welt hen niet naar de
keel : zij kroppen het op, en daarom zijn ze ongelukkig.
Sinds de kroniek van de familie Gezelle verschenen is, weten wij dat
Streuvels dat onvermogen het innerlijke bloot te leggen, die moeilijke
communicatie met anderen zag als een erfelijke belasting. Maar is deze

vreemde houding, zoniet een noodzaak, dan toch een sterke prikkel
geweest om zich uit te leven in zijn personages ?
„Ieder draagt een afgrond in zijn binnenste" denkt Hutsebolle.
Vooral de schrijver. Maar zijn onrust plant hij over in zijn personages.
Die leven van zijn geheimste verlangens en meest gewaagde dromen,
hun psychologie wordt gestoffeerd met zijn potentialiteiten.
Er is al geschreven dat boer Vermeulen heel goed zou passen in de
galerij van de stam Gezelle-Lateur. En niet enkel boer Vermeulen, ook
de „norse zwijger" Hutsebolle, en ook Blomme „die zijn binnenste
niet kan openleggen" en al die personages, die als het ware in zichzelf
gevangen zitten.
Maar de potentialiteiten van de schrijver Streuvels kunnen niet beperkt worden tot dat zwijgzame type. De scala is enorm groot. Ze loopt
van het pure madonnatje, het droombeeld uit zijn puberteit tot het demonische van de bedronken furies in „Op den dool", tot de nixe Mi-
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ra ; van het sadisme der „Honden" en de griezel van „Dodendans" tot
de teerheid van Prutske ; van de menselijke eenzaamheid tot de warme
kameraadschap bij het werk ; van de geduldige zwoegers tot de harde
heersers ; van de heerlijkheid tot de vloek van de arbeid. En in „Het
Leven en de Dood in de Ast" wentelen bewustzijn en onderbewustzijn,
werkelijkheid en droom als de spaken van een wiel elkander na, met
de dood als naaf in het midden.
Dit beste werk van Streuvels zal wel altijd modern blijven. Het is het
geheim van zijn kunst hoe hij, met zijn drie drogers en een stervende
zwerver, erin geslaagd is op de lezer zijn onrust te doen overkomen
over de hele problematiek van het menselijk bestaan. Toch troont ook
hier het noodlot boven het gebeuren, als de uil boven de muizen en
denkt Hutsebolle aan de lijn, welke ieder voorgetrokken is en die men
moet volgen.
Merkwaardig is het hoe Streuvels de ast of de eest voorstelt als een
toneel en het werk der drogers in de watermist, als een spel in het tij
wat zij doen is de plastische uitbeelding-deloznhtruim.E
van Streuvels visie op het leven : het voortdurend herhalen, „het wentelen in zotten kring".
Want uit die kring, door het fatum bepaald, kan niemand ontsnappen. Hij zegt het nog eens in „Lentebloesem" : „Dat is de wet van al
wat leeft : hetgeen zich uit dezelfde oorsprong in verschillende richting
ontwikkelt, keert noodlottig naar zijn oorsprong terug ".
Nochtans, Frank Lateur heeft gedaan wat Godelieve Glabeke niet
kon. Hij is uit de kring getreden, waarin hij met Jantje Verdure begonnen was rond te zeulen.
Hij is uitgetreden en opgestegen hoog boven de vlakte der Jan Vindeveugels, der Jantje Verdures.
En hij is Stijn Streuvels geworden !
Misschien omdat hij een kind der goden was.
Laten wij gelukkig zijn om zijn werk. Laten wij ook gelukkig zijn
om zijn leven. Niet alleen omdat het zo uitzonderlijk lang en gezegend
was ; niet alleen omdat hij van in het begin de erkenning vond waarop
hij recht had en die steeds ging in stijgende lijn ; niet alleen omdat hij
tal van eerbewijzen en vieringen mocht beleven, al wou hij er zelf
meestal niet aanwezig zijn.
Maar omdat hij in zijn rechtlijnig leven nooit een compromis hoefde
te sluiten, noch met zijn beroep, noch met zijn omgeving, noch met
zichzelf !
Hij heeft geschreven van Gezelle : „Hij zal zijn wat ze van hem zul-
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len maken ". Ik zeg van hem : ,,Als ze zelf iets willen zijn, kunnen zij

aan dat werk niet voorbijgaan.

PROF. DR. ODO LEYS

voorgesteld door
M. GYSSELING

Lid van de Academie

Ik was pas tot archivaris benoemd aan het Rijksarchief te Gent in 1950,
toen ik het bezoek ontving van een jongeman met een rijzige gestalte:
Odo Leys. Hij was, evenals ik, afkomstig uit West-Vlaanderen, maar
uit het uiterste Westen, was geboren te Poperinge in 1927, had zijn
jeugd doorgebracht in het polderdorp Oostvleteren en zijn middelbare
studies gedaan aan het college te Poperinge, waar hij in 1945 als primus perpetuus uitkwam. Getrouw aan de toenmalige Westvlaamse traditie, ging hij verder studeren aan de Universiteit te Leuven en promoveerde er in 1949 magna cum laude tot licentiaat in de Germaanse
filologie op een proefschrift over de persoonsnamen in het omvangrijke renteboek van het Sint-Janshospitaal te Brugge van 1310. De persoonsnamen fascineerden hem en zouden hun greep op hem nooit meer
loslaten. Ook ik genoot sedert jaren de charme van oude namen. Ik had
de Nederlanden afgereisd om uit het stof van archieven en bibliotheken de plaats- en persoonsnamen tot 1225 op te diepen. Odo Leys zocht
een onderwerp voor een doctoraal proefschrift. Hij boezemde mij een
zo groot vertrouwen in, dat ik hem de Westvlaamse persoonsnamen uit
mijn materiaal ter bewerking toevertrouwde. Hij wijdde er als aspirant
van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek zijn beste
krachten aan en promoveerde in 1954E maxima cum laude te Leuven
tot doctor op een studie over de Westvlaamse bij- en beroepsnamen tot
1225. In 1955 werd dit proefschrift bekroond door onze Academie. De
belangrijkste resultaten verwerkte hij tot diverse tijdschriftartikelen.
Leuven bezorgde hem een vrouw en een professoraat. In 1955 werd
hij belast met de colleges Duits in de Faculteit van de Economische
Wetenschappen en in 1957 met de cursus Naamkunde in de Faculteit
der Letteren en Wijsbegeerte. In 1960 werd hij benoemd tot docent, in

195
1963 tot gewoon hoogleraar in de Duitse taalkunde.
Een grote invloed op het wetenschappelijk denken van Odo Leys
heeft zijn vriendschap met Frans van Coetsem gehad. Samen wandelend in de bossen te Heverlee, evolueerden ze mee met de nieuwste
stromingen in de linguïstiek. Ook na Van Coetsems benoeming tot
professor aan Cornell University in Amerika Vlaanderen zendt zijn
zonen uit stootte Leys steeds verder door naar de voorhoede van de
moderne linguïstiek. In 1967-68 nam hij deel aan de seminaries over
transformationele grammatica van Seiler te Keulen. Via het structuralisme en de transformationele grammatica belandde hij in de sociolinguïstiek. Hij behoort dus tot het gild van diegenen die de geschiedenis van het taalkundig denken verdelen in een periode, niet voor en
na Christus, maar voor Chomsky en na Chomsky. Minister Theo Lef èvre gebruikt graag het woord speerpuntindustrie ; is het plagiaat als
ik zeg dat Odo Leys speerpunttaalkunde beoefent ? Gewapend met een
kritische geest, een scherp inzicht en een uitmuntend geheugen is hij
steeds op zoek naar nieuwe vergezichten op de menselijke taal. Daarbij
heeft hij echter een warme belangstelling en een grote waardering
voor de historische taalkunde behouden. De eenzijdigheid van hen, die
de historische taalkunde en haar beoefenaars historisch, d.i. dood wensen, is hem volkomen vreemd. Doe ik Mw. Leys zij draagt de troetelnaam Poes te kort als ik beweer dat zijn eerste liefde, de persoonsnamenstudie, nog steeds zijn grote liefde is ? Leys incorporeert de
naamkunde in de problematiek van de algemene taalkunde en introduceert geheel nieuwe gezichtspunten. Dit is o.m. gebeurd in een lijvige studie over het augmentatief- en diminutief systeem bij de persoonsnamen in zijn heimatdorp Oostvleteren, die ik als zijn meesterwerk beschouw en die navolging verdient voor andere dialecten.
Leys is een belofte voor de toekomst. Hij verovert met zijn artikels
en lezingen zelfs de intellectuele markt van Oost-Europa en Amerika.
Op één punt is hij nog steeds de oude Leys : hij blijft een humorist, die
houdt van een kwinkslag en een schaterlach.

196
HULDE AAN GERARD WALSCHAP
door
0. LEYs

Eenieder van U zal het er met mij over eens zijn dat, wanneer het reeds
een uitzonderlijk voorrecht is in deze Akademie te mogen worden opgenomen, dit voorrecht des te uitzonderlijker en des te benijdenswaardiger wordt, wanneer de opneming geschiedt ter vervanging niet van
een afgestorvene, doch van een levend iemand, een levend iemand die
dan daarenboven nog Gerard Walschap is, nu binnenlands erelid van
dit Genootschap. Ik heb inderdaad de gelukkige indruk dat ik niet in
de plaats van een ander doch naast een ander ben komen te staan, dat
ik samen met mijn voorganger nog onderweg ben, samen met hem nog
op zoek naar de verwezenlijking van de mens, naar een menselijk ideaal, hoe wazig, onuitspreekbaar en veelvormig dit ook moge zijn. En
het kan, bij extrapolatie, een troostende gedachte zijn voor velen, in
deze tijd van bewustgeworden generatiekonflikten, dat de anti-namie
tussen jong en oud er geen behoeft te zijn van verdringing, verdelging of vernietiging, doch slechts een van gezonde spanning, die beide
polen sterkt in hun gemeenschappelijk trachten en streven.
Het is een traditie geworden in deze Akademie dat het nieuwe lid de
figuur van zijn voorganger kort poogt te belichten. Wie dan, Mevrouwen, Mijne Heren, is Gerard Walschap ?
Een antwoord op deze vraag kan wel overbodig lijken. Wie immers
in dit land kent niet het profiel en de werken van deze auteur, een van
de veel geroemde en gelauwerde prinsen onzer letteren ? Een antwoord
op de gestelde vraag kan echter ook onmogelijk lijken. Onmogelijk allereerst, omdat het binnen dit kort bestek van tijd niet doenbaar is de
veelzijdige aspekten van deze man, de waarden die hij vertegenwoordigde, de funkties die hij vervulde, naar behoren te belichten, gesteld
al dat men deze aspekten, deze waarden, deze funkties in hun rijke
verscheidenheid ooit zou kunnen onderkennen. De vraag zou immers
moeten gesteld worden wat Walschap totnogtoe is geweest o.m. als literator, als joernalist en redakteur, als ambtenaar bij de Dienst der
Openbare Biblioteken, als lid en voorzitter van deze Akademie en andere genootschappen, als flamingant en humanist, verdediger en ver
Vlaamse en menselijke kultuur binnen en buiten onze-spreidvan
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grenzen. Het antwoord op deze en vele andere vragen zou dan uiteraard nog steeds deze ultieme vraag onbeantwoord laten : wie is nu
eigenlijk Gerard Walschap en wat is hij totnogtoe geweest voor ieder
van hen die zijn lezers, zijn vak- of ambtsgenoten, zijn mede- of tegen
waren. Het moet een van de beperkingen maar ook een van-stander
de genaden van ons bestaan genoemd worden, dat geen mens ooit zal
vermogen zijn medemens noch zichzelf te peilen en te doorgronden.
Onder al dit gemaakte voorbehoud, en wel wetende dat U van mij
het onmogelijke niet verlangt, durf ik dus de vraag te herhalen : wie is
Gerard Wlalschap. En wanneer ik mij dan beperk tot de literator, stel
ik vast, samen met de literair-historici en met U die zijn lezers zijt, dat
hij de schepper is geweest van unieke romanfiguren als die van de
Roothooft's en de D'Hertenfeldt's, Jan. Houtekiet en Nard Baer t, Soo
Moereman en Zuster Virgilia en vele andere meer. De figuren die
Walschap ten tonele voert zijn kristenen en heidenen, mystiekers en
materialisten, geobsedeerden en vrolijkaards, vervloekten en gelouterden, primairen en intellektualisten. „Wij wilden de menselijke figuur
groot en met liefde op het voorplan zetten" heeft Walschap eens van
zichzelf en van zijn geestesgenoten getuigd 1 ). Die liefdevol benader
grootheid gold dan blijkbaar de mens in al zijn echtheid en waarach--de
tigheid, de mens zoals hij ons ook uit de wereldliteratuur tegemoet
treedt. De tematiek in Walschaps werken is in haar ultieme formulering dan ook geen andere dan de universele vraag naar de zin of de
onzin van dit leven, dit leven dat Walschap zelf eens in Heideggeriaanse termen heeft gedefinieerd als „dat tragische dat voortsnelt en zich
voltrekt tussen de twee polen van geboorte en sterven, dat gesmeten
worden uit de eeuwigheid in de tijd en weer geslingerd worden uit de
tijd in het geheim van de eeuwigheid" 2 Zoals wij allen ook weten,
treedt deze tematische dieptestruktuur van Walschaps werk het
scherpst aan de oppervlakte in de uiteraard tijds- en plaatsgebonden
vraag naar de zin en de onzin van een geloof, zoals het werd voorgehouden door een eenzijdig en vaak intolerant kerkinstituut in een overwegend geklerikaliseerd Arm- Vlaanderen. Wij kennen allen het vele
„oud zeer" dat hiermee is aangeraakt. De tijden veranderen, maar dat
betekent geenszins dat Walschap tegen windmolens zou hebben gevochten noch dat zijn werk omwille van de tijdsgebonden tematiek
(

(

) .

(1) G. Walschap, Voorpostgevechten (Gent 1943) , blz. 96-97.
(2) G. Walschap, ibid., blz. 28.
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achterhaald en waardeloos zou zijn geworden. Wie dat zou beweren,
zou de literatuur van de Grieken evenzeer naar de prullemand kunnen
verwijzen.
Men heeft het werk van Walschap zeer negatief en wat overijld de
geschiedenis van een ontkerstening genoemd. Men zou het nu heel wat
positiever wellicht een poging tot revitalisering kunnen noemen, een
revitalisering die dan een van haar hoogtepunten vond in Houtekiet,
het werk dat algemeen als het meesterwerk van Walschap wordt beschouwd, omdat in dit werk, naar de uitspraak van een deskundige,
„de harmonie tussen verhaalritme en stijlmiddelen enerzijds en het temperament en de persoonlijkheid van de hoofdheld anderzijds, omzeg
volmaakt is". (3)
-gens
De vaklui zullen vanzelfsprekend nog allerlei andere tema-varianten
in het werk van Walschap willen aanwijzen. Zo b.v. het terug naar de
natuur, het fatalistisch determinisme, de goedheid van de mens, de
primauteit van het doen op het denken, enz. 4 ) . Deze vaklui zullen
bovendien vaak ook niet nalaten het werk direkt met het leven van de
(

Schrijver te verbinden, aldus ook impliciet suggererend dat een schrijver steeds zichzelf verraadt, zijn diepste wezen reddeloos prijsgeeft,
zich uitlevert aan zijn lezers door en in zijn taal, haar formele konstrukties en de erin verwoorde begrippen en gestalten. Zodat men dus een
ogenblik geneigd zou zijn te denken dat het antwoord op de vraag wie
is Gerard Walschap uiteindelijk ook te vinden is in zijn geschriften, de
figuren die hij schiep en de stijl die hij hierbij aanwendde.
Walschap zelf heeft deze opvatting als een ijdele begoocheling teruggewezen toen hij eens, in een lezing voor deze Akademie over „De oprechtheid van de kunstenaar", heeft gezegd : „Wanneer een kunstenaar
uit vele werkelijkheidservaringen de gloeiende essentie heeft afgezonderd die zijn geest in vuur zet, begint een tweede proces tijdens hetwelk
deze essentie zich wederom verspreidt in een nieuwe realiteit die haar
past, zich omkleedt met een verbeelde werkelijkheid die haar volmaakter uitdrukt" 5 ) . Aan het geval André Gide illustreerde Walschap
toen hoe het literaire kunstwerk geen enkele konklusie toelaat die verder reikt dan het kunstwerk zelf.
(

(3) B.F. van Vlierden, Gerard Walschap (Ontmoetingen nr. 8) . Brugge
1968 5 , blz. 10.
(4) Vgl. B.F. van Vlieren, op. cit., blz. 33 vv.
5 ) G. Walschap, De oprechtheid van de kunstenaar. Verslagen & Meded.
Kon. Vla. Akad. 1952, blz. 190.
(
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En inderdaad, ook de taalkunde, deze belangrijke tak van de mens
heeft er de jongste tijd meer en meer de nadruk op-wetnschap,
gelegd dat de taal haar eigen universum kreëert, immanent en autonoom, vrij van de wereld van de perceptie en de kognitie. De taal laat
aldus ruimte voor de waarheid, maar ook voor de leugen, de simulatie,
de fiktie, de fantazie. De taal is geen automatische verklikker, geen
waarheidsserum, geen magisch instrument ter beoordeling van mensen
en feiten. Daarom is de taalkunde, in weerwil van wat wel eens wordt
beweerd, evenmin een science pil ote voor psychologen, antropologen
en sociologen. De taal laat alleen konklusies en presupposities toe over
de eigen wereld die ze oproept ; de emitterende of recepterende mens
zelf blijft veilig achter haar weggestopt.
Wie is dus Gerard Walschap ? Een antwoord, dat allereerst overbodig kon lijken, blijkt uiteindelijk onmogelijk te zijn. Onze nieuwsgierigheid zal het moeten stellen met het werk van deze mens, niet met de
mens zelf. De gevoelens waaraan dit werk is ontsproten, evenzeer als
de gevoelens, estetische en andere, die het in zijn lezers heeft losgeslagen, liggen buiten het domein van dit werk ; zij zijn vanuit dit werk
dan ook niet te definiëren. Wellicht is het ook maar moderne sensatiezucht van onzentwege, wanneer wij achter elk literair of ander kunstwerk gaan snuffelen naar de kunstenaar in al zijn intimiteit en menen
zijn geest en zijn ziel als een leg-puzzel te kunnen of te moeten rekonstrueren. De meeste kunstscheppingen uit vervlogen eeuwen bleven
anoniem ; zij zijn er niet minder artistiek om. Ook een modern, beroemd en gelauwerd kunstenaar als Gerard Walschap blijft onpeilbaar,
ondoorgrondelijk en in deze zin ook anoniem achter zijn werk verscholen. Aldus blijft ook het menselijke gevrijwaard.
De vraag wie is Gerard Walschap blijkt dus vals te zijn gesteld.
Veeleer zou het moeten luiden : wat heeft het werk van Walschap
voor hemzelf en voor ieder van hen die zijn lezers waren, betekend.
Het antwoord op deze vraag, gesteld al dat het ook kan gegeven worden, laat ik uiteraard aan Walschap zelf en aan ieder van zijn lezers
over. Aldus is ook de Schrijver, die in zijn werken zo vaak het doen
boven het denken heeft verkozen, allicht het best gediend met een hulde, die niet zozeer de hulde is van de peilende geest maar veeleer de
hulde van het kloppend hart.
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BERT DECORTE
voorgesteld door
KAREL JONCKHEERE

Lid van de Academie
De zetel die dichter Bert Decorte als lid van onze Akademie thans bekleedt is de XIIIe van de XXX. Moge dit getal hem geluk bijbrengen,
weer en wind van het bestaan hem dienende.
Zetel XIII vertoonde in 1886, jaar van de stichting van onze instel
enige wankelbaarheid. Hij werd ingenomen door de zeer geleerde-ling,
konselivator van het Plantin-Moretus Museum maar werd niet erg lang
door de titularis warm gehouden. Na amper vier maand lidmaatschap
nam Max Rooses reeds zijn ontslag. Bedachtzaam en gevoerd door relativerende humor, hiermee onthul ik reeds twee van zijn hoedanigheden, zal Bert Decorte dit voorbeeld niet volgen. Zijn andere
voorgangers sedert Rooses deden het trouwens evenmin. De Akademie
betekent voor haar leden een onmisbare vriendenkring.
Op de leuning van uw zetel XIII, waarde kollega Decorte, rust dus
geen zwarte hand. Karel Stallaert, Rooses opvolger, Brabander uit
Merchtem, eminent taalgeleerde en evenals gij noest en bescheiden
werker, bleef lid tot aan zijn dood zoals al zijn akademische erven:
Baron August de Maere d'Aertrycke, voorzitter van de eerste taalen letterkundige kongressen, in de adel verheven voor „la part que
le dit messire Camille-Charles-Auguste de Maere a prise a la création
d'un port en eau profonde sur la cote de Flandre", lees Brugge. In uw
boek „Kort geding", stukje „Pedigree", twijfelt gij er geen ogenblik
aan ook van adellijken bloed te zijn, als afstammeling van Pepijn de
Korte, zoals gij zegt : „Verwoed voorvechter van de vereenvoudigde
spelling en alleen daarom zijn naam met k schreef " ;
Gustaaf Seghers, verdienstelijk Vondelkenner en eerbaar volksverteller bij wie ik u om andere redenen kan betrekken. Hij was van
Hoogstraten en zit nu schimmig te glimlachen omdat ook gij uit zijn
beminde Kempen stamt.
Seghers stierf in 1919 en zijn lofspreker werd Fernand Toussaint
van Boelaere in wie ik evenals in u de ambtenaar begroet en in die
ambtenaar, waarschijnlijk uit protest tegen de kerkhofbloemen van de
officiële stijl, de artiest van het bij hem precieus, bij u olijk gekoesterde
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mooie woord.
Toussaint stierf in 1947 en van diens rouwzegger en laus- redenaar,
dichter, essayist en kritikus Raymond Herreman, huldigt gij straks zelf
de gedachtenis.
Een leerzame en bij u passende akademische stamboom, zoals te zien
valt.
Wie en wat zijt gij, beste Bert Decorte ?
Benijdenswaardig hij wiens ouders uit andere streken elkaar uit liefde tegemoet zijn gewaaid.
Dank zij uw autobiografie „Kortom" in de reeks „Open Kaart" weten wij dat uw grootvader langs vaderszijde uit Westvlaanderen kwam,
aangetreden uit Ruddervoorde, waar hij het van oudsher nobel beroep
van boomkweker voortzette.
Alweer verkeert gij in goed gezelschap, dat waaruit goede, gezonde
dichters stammen. Bosnimfen hielden de rand van Gezelles wieg vast,
ook die van Jan van Nijlen en Jan Vercammen. Onder meer door dit
dendrofiele blijft gij innig met de aarde verbonden, gij schreeft een
„Aards gebedenboek ".
De grootvader sylvomaan uit het Brugse Vrije met vlakke, zandige
bodem had geen zit in het gat en streek neer in de Kempense bergloosheid met als teeltgrond nagenoeg dezelfde ruige korrels kwarts en
glimmer. Daar zat uw grootmoeder langs moederszijde te wachten om
de legering te bewerkstelligen van twee vinnige, hartelijke nuchterheden. Uw oudste tante aan vaderskant werd nog geboren in Ruddervoorde, uw vader reeds binnen de heide. Uit zijn echt zouden wondere
loten spruiten, vlug met de hand, speels en geraffineerd van verbeelding, tuk op evasie hetzij langs avontuurlijke wegen op aarde, hetzij
door de bedwelming van het woord. Uiterlijk valt dit niet te merken.
Geen grote gebaren, maar geestelijke binnenpret, binnenlust, binnen
plezieren die ook zich zelf amuzeren bij een rustige stap, ogen -brand,
indolente reakties, spaarzaam woorddebiet. Aldus gij, Bert-schijnlk
Decorte, voor wie met u omgaat.
Omzichtig behept met de beroepsmisvorming van mijn vader die politieagent was en verholen doopcelen poogde te verhelderen, heb ik aan
Bert Decortes leraar en gangmaker in de letteren Denijs Dille, onrustig
rustend konservator van het Bela Bartak - archief in Boedapest, de vraag
gesteld hoe Bert Decorte er uitzag toen hij na studies in het kollege te
Hoogstraten zijn hem beroemdmakende verzen schreef, de meeslepende, weidse, zat weelderige en meesterlijke gezangen, vol synestesie envouterende beeldorgieën van de eerste bundel „Germinal", 1937, uit-
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gever Uilenspiegel, Hoogstraeten en overgenomen door de Nederlandse Boekhandel.
„Bert Decorte, toen en nu, schrijft ons Denijs Dille, immer dezelfde
manier van doen, van spreken, van reageren, geen haar verschil, (Behalve het haar zelf, nota K. jonckheere). Met het grootste flegma
schreef hij in zijn opstellen de vreselijkste dingen ; maar het pakte
niet bij mij ; dat behoorde, volgens mij, bij een normale puberteit ; terwijl de anderen eerder hypokriet waren of hormonenlozen. Maar zo
in als nu kon men destijds raden dat het Bert was die die verzen
schreef. Hij heeft onder mijn deur vertalingen gestoken die hij slechts
later heeft uitgegeven (Apollinaire, Rimbaud enz.) van leesstukken die
ik in de klas zag tot grote verontwaardiging der bien-pensants ; en ik
raadde niet dat hij het was ; en toch heb ik hem, beschut kan ik niet
zeggen, maar geholpen zoals ik kon en hem doorheen enkele moeilijk
geloodst. Een jaar na zijn vertrek heb ik verzen gekregen door-hedn
zijn broer, en begrepen. Dan is hij zelf gekomen en heeft regelmatig
gezonden.De dag dat ik De Ruiters ", „Forum", aankreeg, sprong ik
op : dat was het ; ik schreef aanstonds : nu moogt ge publiceren. En de
reaktie van Walschap, Roelants en Herreman hebben me gelijk gegeven.
Ook Marnix Gijsen schreef in „De Standaard" : „Sedert Paul van
Ostaijen is Bert Decorte het eerste fenomeen, het eerste wonderkind
dat wij in de Vlaamse poëzie zien verschijnen".
Alom werd Decortes ritme en „meeslepende woordenvloed" geprezen. Toen ik van een lange zeereis terugkeerde herlas ik uit „Germinal"
het gedicht „Ruiter ", eerlijk door u genoemd „naar „Bateau ivre" van
Arthur Rimbaud". Meteen was ik weer op zee en bloosde toen ik die
verzen op mijn spichtige over een zeereis legde:
„nog voor het roze vlees der blanke zonnetanden
werd blootgelachen door een rode negermond
reed ik nadat ik mij verlost had uit de handen
van 't inlands volk weer vrij en moedig in het rond

ik had mijn zadel en mijn stijbeugels verloren
de manen waren mij een houvast en een toom
toen brak de glazen nacht ik gaf mijn paard de sporen
en joeg door bloemen en het schuimlied van de stroom".
Dat was de moderne poëzie, met wereldaccent, waarvan ik droomde.
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Hoofdletters, punten noch komma's, vandaag werd deze vermeende
vrijheid een foefje om een machteloze oeverloosheid te suggereren. Bij
u werd ze een verademing, vanzelfsprekendheid. Uw oceanisch deinen
getuigde van zulke aangeboren innerlijk wetmatige harmonie dat elke
betonning door interpunktie overbodig werd. De drievuldigheid melodie, beweging en mentale intuitie werd volmaakte legering. Ik wil
me niet verder aan lyriek overgeven maar als ik aan de meesterlijke
poëzie denk uit uw eerste seizoen „Germinal" en „Orf eus gaat voorbij", dan kan ik ze voor mij niet beter resumeren dan met de titel van
een boek van Jean Giono „Le chant du monde".
In die dagen waart gij een Amerikaanse biografie aan het ineenzet
als loopjongen bij Delhaize. Het ministerie van Ekonomische Za--ten
ken zou u, naar buiten althans, een breder zadel en een kalmer loopbaan bezorgen. In uw produktie verrees dan ook in 1942 „Een stillere
dag". Nieuwe matrijzen, ballade en sonnet, hadden uw zich zelf lichtelijk temmende banjirdrift de wenk gegeven zich vormelijk te onder
aan strakker vormen waarin gij uw virtuositeit tot bezonkener-werpn
inspiratie kont ijken. In „Nieuwe gedichten" uit 1947 smaken we met
niet afnemend genoegen daarvan de pittige, olijke of weemoedige neerslag.
Bert Decorte, ik heb u reeds wijs genoemd. Gij verdient dit zeldzaam epiteton. Toen om allerlei redenen, die geen oorzaak waren, uw
vloeiende hand verder verzen inhield, stondt gij daar met een reserve
aan poëtisch potentieel dat zich nog in schrijfdrift wilde uiten. In
plaats van uw rijmende motor in de ijlte te laten draaien greept gij terug naar een van uw eerste felle maniën om met het mooie straffee
woord te vrijen, het vertalen. Vertalen is een sport, de oud-voetballer
in u prikkelde u tot nobel verbaal steekspel. Het was echter niet alleen
de verleidelijke stijl van Louise Labé, Francois Villon, Charles Baudelaire, het kersenrode Japan, de avonturen van Lazarillo, die u innam,
gij voelde u verwant achter de tekens met deze rijpe, door inwendige
brand verteerde, gekneusde maar in poezie zich relativerende felle mensen.
Tussen deze vertalingen in maar geleerd door wat volstrekt is en
stro gingt gij geestige kronieken schrijven. Zoals ik u ken, overwegend
om u zelf te louteren van 's levens dom lawaai en karikaturale gebaren,
meteen om aan de hand van verloren gegane typische bijzonderheden
en zelf ervaren koddigheden het gelegenheids- snoeimes in dwaze overtolligheden te zetten. De rokerige schouw van wat wij onze fraaie letteren noemen kan vegers van uw allooi nooit missen.
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In de jongste tijden publiceert gij boekje na boek. Gij hebt weer tijd
gevonden, nu uw talrijk kroost over de wereld is uitgezwermd, om uw
eigen honingraten te ledigen, tot onze vreugde. Gij zijt geen dichter
die zichzelf overleeft, alleen heeft uw tweede raket zich met ietwat
vertraging losgemaakt uit de eerste. De balans van wat gij waart hebt
gij voorlopig opgemaakt in ,,Kortom". Treed een nieuw vruchtbaar
seizoen binnen, nu uw vorige verdiensten door dit akademisch lidmaatschap werden erkend. Moge wie u opvolgt, nog niet geboren zijn.

HULDE AAN RAYMOND HERREMAN
door
BERT DECORTE

Daar ik weet dat Karel Jonckheere van mij niet verlangt dat ik zou
overlopen van dankbaarheid voor al het goede dat hij van mij heeft
gezegd, kan ik onverwijld overgaan tot mijn onderwerp : Raymond
Herreman. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken, nemen academieleden geen ontslag. Hun eeuwige onvergankelijkheid duurt doorgaans tot de Tijd, de onverbiddelijke, er korte metten mee maakt. Dit
heeft voor gevolg dat een nieuwverkozen lid omzeggens altijd de plaats
van een gesneuveld dito innemen moet en de academiezuchtige taal- of
letterkundigen in de onmogelijkheid verkeren hun voorganger te kiezen, willen zij zelf niet het risico lopen hun eigen verkiezing in gevaar
te brengen. Ook academieleden zijn maar mensen en zij maken derhalve een goede kans helemaal niet in een goed blaadje te staan bij hun
eventuele opvolgers. Daarom ben ik alle geregistreerde en andere duwers aan de kar van het wisselvallig fatum uiterst dankbaar omdat zij
mij een voorganger als Raymond Herreman hebben aan de hand gedaan. Ik kon moeilijk beter wensen. Een genialer schrijver dan Herreman had mij kunnen voorafgaan in dit koninklijk genootschap
waarin ik me voorlopig nog een beetje tussen haakjes gevoel, niet hele
thuis en onwennig —, maar dat zou des te lastiger zijn geweest,-mal
want om God de Vader of de Zoon te vervangen wordt alleen de paus
van Rome bekwaam geacht. Raymond Herreman was geen genie. Hij
was een goed dichter en een belezen essayist, criticus en vulgarisator
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van wat hij in boeken las en overwoog. Hij was vooral iemand die leven en literatuur als onafscheidelijke begrippen aanzag en die als slotbeschouwing van zijn houding tegenover het letterkundig bedrijf zijn
„Vergeet niet te leven" predikte... of liever aanraaddde, want tegen
prediken en het absoluut beter willen weten dan anderen was hij altijd
gekant.
Persoonlijk heb ik Herreman leren kennen toen ik als twintigjarige
te Brussel het vaderland diende. Hij kende mij al door enkele gedichten, die ik in Forum en andere bladen had gepubliceerd. Van meet af
aan heb ik gewaar geworden dat hij iemand was die belang in mij
stelde en die zelf waarschijnlijk aanvoelde dat hij mij beviel. We zijn
dan ook vrienden gebleven bis zum sussen Ende en dit op zichzelf is
al een grote vreugde voor me : een vriend te mogen opvolgen, daar
waar heel wat lieden er erg op gesteld zijn op de plaats of in de zetel
te komen waar vroeger hun vijand stond of zat.
Van vriendschap gesproken maak ik hier van de gelegenheid gebruik
om even te herinneren aan de voorbeeldige vriendenalliantie die bestond tussen Maurice Roelants, Karel Leroux en Raymond Herreman
sedert hun normaalschooljaren Zij waren inderdaad vrienden door dik
en dun en ik zal nooit vergeten hoe Karel en Raymond bus zum bitteren Ende want voor Maurice Roelants was het een bitter gevecht aan de zijde van hun vriend zijn gebleven, al waren zij dat moment al
lang geen schoolknapen meer.
De jongelingsvriendschap van deze normaalschoolleerlingen bracht
ook hun literair bondgenootschap op gang. Nog tijdens hun schooltijd hebben Roelants en Herreman hun eerste lyrische dichtproeven in
druk gegeven, die twee jaar nadien ook door dramatische oefeningen
werden gevolgd, dit alles onder veilig, zij het enigszins doorschijnend
pseudoniem. Maar in 1921 richtten de drie vrienden samen met de iets

oudere Richard Minne het tijdschrift „Het Fonteintje" op. De bijzonderste verdienste van dit periodiek, dat trouwens maar een paar jaar
heeft gekend, is geweest dat het als antidotum goldt. Remmen-gane
zijn altijd nodig ; ze hoeven niet nutteloos in werking te worden gebracht, maar ... als 't nood doet, janverdomme ! kan het zeker geen
kwaad. Ik wil maar zeggen dat het nieuwe wel door de revolutie wordt
aangebracht, zowel in de literatuur als op andere gebieden, maar dat
het toch niet opgaat alle meelopers maar onmiddellijk als nieuwe goden te gaan vereren en de vroegere heiligen zonder uitzondering een
kopje kleiner te maken.
Zoals zijn literaire vrienden kwam ook Raymond Herreman in de
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journalistiek terecht. Hij behoort ongetwijfeld tot de recordhouders op
het gebied van het literaircursiefje. Zijn Boekuil in het Gentse dagblad
van de Socialistische Partij is jarenlang het dagelijks korte leesstukje
geweest van vele Vlamingen die zich voor boek en literatuur interes seren. Regelmatig correspondeerde hij ook met de lezers van zijn kro
deze kroniek zelf. De bloemlezingen die uit zijn Boekuiltjes-niek,va
werden samengesteld, zowel de lijvige van Closset als het pocketboek
van Bert Ranke, bieden nog altijd veel lezenswaardigs, want getuigend
van persoonlijke opvattingen inzake literatuur en tal van andere dingen, waarvoor een lezend mens belangstelling kan opbrengen.
Pas in 1931 hij was toen al 35 jaar, want hij werd te Menen in
1896 geboren — bundelde Raymond Herreman voor de eerste maal
de gedichten die hij onder eigen naam uitgaf. Als titel nam hij de
eerste vier woorden van twee befaamde versregels van Vondel : De
Roos van Jericho bloeit open. / Ze heeft de koele morgendauw gezopen. In het titelgedicht resumeert hij het programma van het Fonteintje : Wij hebben geen banier / boven ons hoofd geheven. / Wij heb
niet het rapier / in molenwieken gedreven, / doch, waar wij da--ben
denloos keken / naar 't wolken van de lucht, / en speurden naar het
teken / van der vooglen duistere vlucht : / is de bloem in onze mond /
gegroeid de roos van Jericho, / die zonder reden bloeit of grond. /
Wij dichters wij zijn zo. Veel duidelijker kan het niet.
Niet alleen het programma van de mannen van 't Fonteintje las men
af uit de bladen van de Roos van Jericho, maar ook de kenmerken van
Herremans poëzie : zijn melancholie, zijn ironie en zijn verliefdheid
op het leven kwamen in deze gedichtenverzameling sterk tot uiting.
Zijn volgende publicatie „Het Helder Gelaat ", verschenen in 1937 en
waarvoor hem het jaar nadien de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie
werd verleend, had hetzelfde poëtisch aangezicht als de eerste bundel
„De Roos van Jericho", ofschoon enerzijds melancholie en anderzijds
berusting in de tweede bundel sterker doorklinken dan de ironie en de
levenshunker. Deze laatste krijgt helemaal de bovenhand in de vol
poëziebundel „Wie zijn dag niet mint zal ten onder gaan ", die-gend
van de pers kwam aan de vooravond van de tweede wereldoorlog en
die, spijts de dreiging van geweld en ondergang, een oproep tot levens
betekent. Een lijvig gedichtenboek, bevattende drie reek--anvrdig
sen : De Minnaars, Het Wit Papier en Art poétique, verscheen in 1942
en wonderlijk genoeg merkt men in deze poëzie de invloed van de toen
pas 25-jarige, door Herreman zeer bewonderde Herwig Hensen, zowel
in het cerebraler thema als in de vormgeving van de verzen.
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Kritisch en beschouwend proza had Herreman, zoals gezegd, sedert
zijn medewerking aan het dagblad Vooruit dagelijks gepubliceerd.
Soms liepen zijn Boekuiltjes ook verschillende dagen over hetzelfde
onderwerp. Mijn eigen gedichten o.m. hebben hem heel wat stof bezorgd, maar ook mijn leeftijdsgenoten en de dichters en prozaschrijvers
die juist voor en juist na mijn generatie begonnen te publiceren, werden door Herreman met liefde begroet ; ik noem maar de namen van
Daisne, Marcel Coole, Herwig Hensen, L.P. Boon, Lampo, Van Aken,
om Jonckheere, Claus, Ruyslinck niet te vergeten. Een eerste maal bundelde hij kritische geschriften in het boekje „Zeg mij hoe gij leest..."
in 1941. Later zouden de reeds genoemde keuzeboeken uit zijn kritische stukken en stukjes komen. Maar Herreman was meer dan criticus
van elke dag. Hij was ook een filosoof, niet in de betekenis van iemand
die wijsgerige stelsels uitpluist of er zelf een nieuw als het enige onvervangbare tracht aan de man te brengen, maar wel in de betekenis
van iemand die probeert voor zichzelf uit te maken wat voor hem in
dit leven enige betekenis heeft en hoe het hem mogelijk wordt aan deze dingen deelachtig te zijn. Zijn beschouwingen hieromtrent, doorspekt met citaten uit zijn lectuur van levenskunstige aard en van enkele
gedichten, die zijn levenshouding ten overstaan van een aantal problemen belichten, heeft hij geordend bijeengebracht in deel I van zijn
werk „Vergeet niet te leven ", met als ondertitel „Klein Handboek van
het Geluk ", dat verscheen in september 1945, toen pas de tweede grote
slachting was beëindigd en men weer dadelijk aanstalten begon te maken voor een derde. Wat Raymond Herreman heeft belet dit werk met
andere delen aan te vullen weet ik niet precies ; misschien heeft het
leven, dat hem tijdens de oorlogsjaren tot veel afzondering had gedwongen, hem zo in zijn ban gekregen dat het hem geen tijd meer liet
om er geschriften uit te distilleren. Dit hoef ik hier niet verder te onderzoeken, alhoewel het een zeer interessante en aangename bezigheid
moet zijn na te gaan wat iemand eigenlijk verzuimd heeft te schrijven.
„Vergeet niet te leven" is voor wie Herreman beter wil kennen de
sleutel tot zijn persoonlijkheid. De Vlaamse literatuur als ik dat
woord Vlaams nog mag gebruiken kookt niet over van geschriften
van dit slag, zodat we nog altijd blij mogen zijn als iemand a la Montaigne aan 't werk wil gaan.
Enkele weken voor zijn overlijden was ik nog samen met Raymond
en andere vrienden van een niet-academisch genootschap in de vreugde
der bokalen. Hij moest toen wat vroeger naar huis terugkeren daar hij
zich niet al te goed gevoelde. 's Anderdaags ging ik hem even bezoe-
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ken. Het was de laatste maal dat ik hem zag. Hij was intussen tweemaal zo oud geworden als toen ik hem de eerste maal ontmoette, maar
evenals die eerste keer deed ik van hem de indruk op dat ik te maken
had met iemand die met zichzelf in het reine was en die daardoor een
breeddenkend en verdraagzaam man was. Ik wist ook dat hij zich niet
pijnigde met het raadsel van de dood, die hij nabij wist en tot mijn
stichting zag ik dat hij de glimlach niet had verleerd. Ik herhaal het
blij te zijn dat hij mijn voorganger is geweest in de academie voor taal en letterkunde en dat ik hem vandaag hier deze kleine, maar naar mijn
oordeel verdiende hulde mocht brengen.

ARTHUR H. CORNETTE LEEST OVER
„VAN NU EN STRAKS ",
in januari-februari 1914
te Brussel en te Antwerpen.
Oorspronkelijke tekst, van een inleiding
en noten voorzien
door
Ger SCHMOOK
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A. INLEIDING
1.
Het blijft een vraag waarom onze Collega A.H. Cornette, toen hij in
1932 zijn essays en opstellen voor zijn „Periscoop. I" bundelde, zijn
lezing van januari-februari 1914 over de betekenis van „Van nu en
straks" niet heeft opgenomen 1 ) . Voor zijn tweede bundel verspreide
schriften ,,Octaaf", in 1946 verschenen, kon hijzelf niet meer instaan :
hij was overleden. Uit twee keurige en ook met linnen rug verstevigde
handschrift-mappen, die een mooi „Van nu en straks"-etiketje dragen,
is nochtans op te maken, dat hij tijdens zijn laatste jaren conservatorschap, nml. in 1943 2 ), met het thema opnieuw doende is geweest,
zodat verondersteld mag worden, dat hij ons met zijn eertijds doorwrochte en allicht weeropgenomen tekst toch nog zou hebben willen
verrassen. Met recht. Zelfs indien wij niet geneigd zouden zijn collega
R.F. Lissens te beamen, die over Corvette voorhoudt, dat hij de „pittige vruchten van een zeer ruime eruditie" wist op te dissen 3 ) ; dat hij
betoogt vanuit een „bezonken ervaring" en dat zijn oordeel getuigt
van een „gelouterde smaak", dan nog zouden wij er willen voor pleiten om het ongedrukte, nu zestig jaar oude en ongeschonden bewaard
gebleven betoog gewoonweg aan het „Van nu en straks"-dossier toe
te voegen 4 ), als onvervalst getuigenis van de artistiek-scherp oordelende generatie, die vrij onmiddellijk volgde op de „Van nu en straks"
-zelf, en die zich ongedwongen uitsprak nog precies voor de expres--ers
sionistische tijdsbom de evolutionistisch-realistisch opgebouwde inzichten ging opblazen.
Wij vergeten hierbij de opmerking van „De nieuwe gazet" van 18
februari 1914 niet, houdende dat A.H. Cornette met zijn lezing een
(

(

(

(

(1) Zie blz. 217, 222, 246.
(2) Ook tijdens zijn ambtenaarschap bij het Ministerie van Wetenschappen
en Schone Kunsten. Na 1922.
(3) R.F. Lissens : De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden. 1967f;
p. 148.

(4) In het „Aan den lezer" van Periscoop I (1932) geeft de auteur ons als
het ware de toelating, waar hij zegt dat hij, buiten reeds gepubliceerde geschriften ook „onuitgegeven voordrachten (o.a. Van nu en straks, 1914) "
achterwege moest laten „wegens moeilijkheden tegenwoordig verbonden aan
een meer omvangrijke uitgave". Zie blz. 239 en 241.
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eerste poging waagde „om de letterkundige beweging in haar geheel
te beschouwen en haar samen te vatten". „Van nu en straks" — zo noteerde August Monet of Antoon Moortgat — was „beslissend voor de
richting van de Nederlandsche letterkunde in België, die er door ver
verjongd werd, en in verband gebracht met de verstandelijke-sterkn
stroomingen in Europa."
Wij zijn niet de enigen om voor een attest met een synthetische blik,
twintig jaar na een verjongingsbeweging afgeleverd met beschouwingen over een ver verleden incluis, nu nog belangstelling op te brengen.
Bonner Mitchell toch in „Les manifestes
estes littéraires de la Belle Epoque"
bij Seghers in 1966 verschenen, overschouwt zijn terrein als strekkende
van 1866 tot 1914, precies het jaar van Cornette's getuigenis. En Bonner Mitchell ontgint de ontluikingsterreinen in de letteren van 1834
af om vooral aandacht te besteden aan het „Manifeste decadent" van
Anatole Baju van 10 april 1886, zo dicht bij het ontstaan van „La jeune
Belgique", opgericht tegen de oude school van Charles Potvin in.
Het is duidelijk : het gaat niet om enige studie of geschrijf over
„Van nu en straks" in de laatste vijftig jaar, wél om een attest van quasi
een tijdsgetuige van het „dernier carré", attest dat in de lijn ligt van
de interviews die E. d'Oliveira Jr. onder de titel „De mannen van tachtig aan het woord" in 1907 bij de „Maatschappij voor goede en goed
lectuur" (Amsterdam) kon laten verschijnen en waarin ongeveer-kope
éen zesde van de inhoud aan August Vermeylen gewijd was. Eén voor
vergelijkingselement kan nog aangewezen worden : werk van-nam
André de Ridder, b.v. over Streuvels ook in 1907, en daarna over diverse schrijvers, 1909, althans wat de periode voor W.O.I aangaat.
Wij vergeten dan de enkele regels niet in Th. Coopman en L. Scharpé's
„Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde" (1910), meestal voetnoten,
noch de commentaren van Clemens Besseleers over „Van nu en straks"
in verband met een lezing van August Vermeylen -zelf (1913) (5).
Symptomatisch was wel zeker de frisse opzet van de leerboeken (met
platen !) voor het middelbaar onderwijs (van 1910 af) door M. Brants
en 0. Van Hauwaert waarin A. Vermeylen specifieke aandacht kreeg.
Al het andere, als grondig bedoeld werk, komt achteraf : voorop Ju-

5 ) Zie R. Roemans : Het werk van August Vermeylen ; analytische bibliografie.
ie. Amsterdam-Antwerpen 1953. Lezing te Antwerpen (ingeleid door J.
Persi j n) over De Vlaamsche literatuur en het volk 29 januari 1913. Verslag
naar De nieuwe gazet door Swing (?)
(

;
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lien Kuypers met ,,Op nieuwe banen" (s), 1921, die met geen woord
naar Cornette verwijst ; dan weer A. de Ridder, in het Frans, „La littérature flamande'$, 1923. Het zal een eer blijven voor Louis Sourie de
proef gewaagd te hebben, in 1942 (en 1953), aan stof zoveel als doenlijk was bijeen te vergaren om tot een synthese-uitzicht over de beweging te komen (met literatuur-opgave en getuigenissen) , dertig jaar na
Corvette. Bibliografisch kan bij hem verder nagekeken worden wat in
onze wereld over „Van nu en straks" geschreven werd in zijn studie
over Prosper van Langendonck (1941) (7).
Toen M. Rutten in de „Spiegel der letteren" van 1961 de Franse
auteur Ch. Morice dichterbij trok om in 1964 er nog eens op terug te
komen, vooral dan in verband met de genesis van de titelformule-zelf,
heeft de literatuurhistoricus niet nagelaten te wijzen op de betekenis
van studies als deze van Albert Westerlinck.
Wijzelf mochten ook in verband met deze formulering, op 15 april
1964, aan de hand van wat zoekens te Parijs, in de schoot van de Academie verslag uitbrengen en wijzen op de „Revue d'aujourd'hui" van
Rodolphe d'Arzens en Tola Dorivan, die August Vermeylen tijdens
zijn tot dan toe onbekend gebleven eerste bezoek aan Parijs (cf. „De
goedendag ", 8.6.1892) gekend kan hebben, zodat wij allen, op veel
(6) O p nieuwe banen ! De opbloei van onze nieuwere letteren en het Vlaamsche tijdschrift „Van nu en Straks" 1893 -1901. Opgedragen aan August Ver
-meyln.Mot
teruggaand op Goethe en Remy de Gourmont.
(7) Even, ruwweg, een recapitulatie gaande tot 1944 (behoudens verspreide
artikels) .
Eerste decennium : A. Vermeylen (1903) ; P. van Langendonck (1904)
A. Vermeylen (1905) ; E. d'Oliveira (1907, 1914, 1920) ; A. de Ridder (1907,
1908, 1909) ; Coopman en Scharpe (1 910) ; Streuvels (1910, 1923, 1948) .
Tweede decennium : E. de Bom (1911) ; H. van Puymbrouck (1911-1929) ;
A. Vermeylen-C. Besseleers (1912-1913) ; E. de Bom (1917) ;
Derde decennium : M. Gijsen (1921 ; 1940-1951 4 ) ; J. Kuypers (1921) ;
A. Verwey (1921) ; A. de Ridder (1923) ; K. Van den Oever (1924) ; E. de
Bom (1925-1932) ; J. ten Brink (1925) ; V.J. Brunclair (1925) ; F. Toussaint van Boelaere (1926, 1945) ; L. Opdebeek (1928) ; K. van de Woestijne
(1928) ; Gedenkboek Teirlinck (1929) ; A. Mussche (1929) ; F. Baur (1930) ;
P. Kenis (1930) ;
Vierde decennium : Gedenkboek Vermeylen (1932 ; o.a. G. Schamelhout)
G. Meir (1932) ; J. Muls (1933-1944) ; F. de Pillecijn (1932-1943) ; R.F.
Lissens (1934) ; J. Kuypers - T. de Ronde (1934-1935) ; P. de Smaele (1934) ;
U. van de Voorde (1934) ; A. Vermeylen (1938 ; 1949 4 ) ; P. Minderaa
(1938, 1942) ; M. Rutten (1939) ;
Vijfde decennium : L. Sourie (1942-1953) ; M. Roelants (1943) ; A. van
Cauwelaert (1943) .
,
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grotere afstand thans van wat gaande is geweest ( 8 ) en steunend op
veel meer materiaal dan A.H. Cornette in 1914, directer kunnen oordelen dan zij die ons zijn voorgegaan.
Wij moeten er immers toe besluiten dat de termen „nu" en „straks",
„aujourd'hui" en „demain' en „tantót" volop modewoordjes zijn geweest, waarvan de kiemen in 1866 ( „Evenement ", 1 févr.) terug te
vinden zijn ; in „Globe" 1868, in „Le Gaulois”, 1869, toen E. Zola
bij Edmond Tarbé een rubriek opeiste onder de titel „Livres d'aujourd'hui et de demain" ( 9 ) . De titel van Morice's werk „La littérature
de tout a' l'heure" (1889) ligt niet zo ver van deze formuleringen af
en het is de vraag of het opschrift van Paul Verlaine's sonnet Jadis et
naguère" al niet mede inspiratief heeft ingewerkt op de tijdsgevoeligheid, op de beweeglijkheid van alles, impuls om steeds verder te gaan,
nieuwe vergezichten te openen.
Het moet deze nog in 1914 geldende hunkering zijn geweest die
A.H. Cornette beheerste, toen hij aanvaardde zijn lezing te Brussel te
houden, wat zeggen wil, dat wij nu, 1972, de ogen moeten sluiten
voor datgene in zijn betoog wat wij thans als gemeengoed veronderstellen in ieders geest aanwezig te zijn ! Op een bijzondere ontvankelijkheid slaan trouwens de karakteristieken die voor collega Lissens,
ook Paul Kenis, even voor 1930, omschreef in verband met A.H. Cornette in „Een overzicht van de Vlaamsche letterkunde na „Van nu en
straks" ( 10 ). Kenis wijst vooral op de „verfijning" van zijn tijdgenoot, die zo weinig publiceerde en zijn werk slechts door een kleine
elite ('11 ) opgenomen, gewaardeerd en genoten zag, (wij komen hierop
terug) . „Hij is een dilettant in de goede zin" ( 12 ), beschikt over een
uitgebreide cultuur, steunt op een „enorme belezenheid ", hij houdt
van het zeldzame, het avontuurlijke, het schilderachtige, het karakteristieke" noteerde Kenis ; al pigmenten die wij graag herkennen, zoals
zij in vele van Corvette's schrifturen op elkaar inwerken. A.H. Cornette inderdaad had een ongemeen originele kijk op de dingen rond
hem, achter en ... voor hem.
"

( 8 ) Cf. E. Raynaud : La mêlée symboliste (Bibliothèque internationale de
critique. III, Paris [1922].
( 9 ) Cf. Alfred Bruneau : Musiques d'hier et de demain (1900) waarin de
adem van Wagners „Zukunf trnusik" ook meespeelt !
(10) In de serie Handboekjes (!) „Elck 't beste" van de Maatschappij voor
goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 1930, nr. 133.
(11) Zie blz. 215, 224 ; zie ook (12).
(12) Zi e blz. 220, 221, 226, 242, 282.
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Het meest volledige en ook best afgelijnde auteursportret van Arthur Cornette werd, als een „In memoriam" door de zo dicht bij hem
staande kunstcriticus en stadgenoot, André de Ridder, getekend (13).
En daar gelden dan als componenten : „moderne", „romantische",
„klassieke" trekken, die Cornette's visie op leven en verschijnselen
kleuren, waarop de „beschouwer"-en-auteur zijn keuze — „heel zijn
politiek was gericht op keus" — toespitst. De Ridder zegt van hem dat
hij een „estheet" was „niet in een ivoren toren", zodat wel degelijk
enig verband wordt gelegd met de „Van nu en straks"-geest, maar ook
afstand genomen. Eigenaardig genoeg, reeds onderstreept André de
Ridder met een Engelse term („the happy few") de omstandigheid
dat slechts weinigen ( 14 ) in de tijd voorbeschikt konden zijn om geheel op te gaan in de rijke gestyleerde gevoelswereld van de „levenskunstenaar" voor wie kunst een onmisbaar onderdeel van het bestaan
uitmaakte ( 15 ) . De Ridder brengt hem thuis onder de ,,connaisseurs" (16).
Noch Paul Kenis noch André de Ridder repten met een woord over
Cornette's „Van nu en straks"-lezing, al gaat De Ridder aan de uitmuntende bedrijvigheid van Cornette als „voordrachthouder" niet
voorbij. Maar hoe verdwijnt een auteur al niet uit de aandacht ? Marnix
Gijsen kan 18 december 1932, bij het verschijnen van „Periscoop" al
spreken over „Het geval A.H. Cornette" (Morgenpost), en het is
zo dat in 1966 Willy Vaerewyck, toen Maurice Gilliams van Cornette „Vergeten en toch zo mooi" samenlas, de publicatie kon verwelkomen onder de titel „Uit de schaduw" ! ( Volksgazet, 1.9.1966) ! ( hï)
Paul Kenis heeft in 1932 in zijn „Overzicht" als Brusselaar nochtans
de kans gehad even op de lezing van Cornette te wijzen, waar hij zegt
dat de kritiek van „Van nu en straks" nog te schrijven was.
Hebben wij in het algemeen wel voldoende oor en oog gehad voor
de begeleidende verschijnselen van ons literaire leven van de XXste
eeuw voor 1914 om deze naar de menselijke verhoudingen toe te peilen, zoals b.v. Gerben Colmjon dat gedaan heeft in „De beweging van

(13) De Vlaamse Gids, 3 0ste jrg., 1946.
(14) Zie hiervoor.
(1.5)
Zie blz. 225.
(16)
Cf. de titel van het Engelse tijdschrift over kunst
( 17 ) Wel is opvallend dat J. Kuypers en Th. de Ronde in 1934-1935 uit
gebruiken (De (= Onze) literatuur in woord-drukingevaA.HCot
en beeld, Antwerpen.) om de Van Nu en Straks beweging te kenmerken.
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tachtig ; een cultuurhistorische verkenning in de 19de eeuw" ( 18 ) ? Zo
ja, dan zouden wij bijdragen tot onze culturele bagage als deze van
Cornette niet zo gemakkelijk uit het oog hebben verloren om balansen
op te maken en, zoals de auteur het stimuleert, op de tip uit Frans
Erens „Vervlogen jaren" ( 19 ), allicht geredelijk zijn ingegaan op twistpunten om reacties en invloeden af te wegen, zodat Colmjons formulering bij hoofdstuk XV : Geen donderslag bij heldere hemel ook voor
„Van nu en straks" geldend zou kunnen geweest zijn. In het Noorden
worden de namen van Shakespeare, Shelley, Keats, Baudelaire en Zola
naar de leidende figuren toegespeeld om de reacties af te lezen. Cor
nette, hij brengt — let wel in 1914 — bij de geciteerde ook andere
auteurs op het voorplan, andere Engelse, andere Franse : het gaat voor
„Van nu en straks", tien jaar later, om gebeurtenissen onder sociaal
meer zwangere luchten. Zal de „donderslag" dan inderdaad niet voor
begenadigde „insiders-tijdgenoten" gelden, in de Zuidnederlandse gewesten, waar grote scharen op bevel ver van het wereldverkeer werden
gehouden, waar anderen met overtuiging honkvast in een cirkeltje wilden ronddolen, daar kwam dan toch wel een donderslag aanrollen,
onder zware hemelen.
Zijn wij niet al te snel, te eigendunkelijk en... geïnteresseerd gaan
leven onder de drang van wereldgebeurtenissen en tragische lotsbestemmingen ? Nochtans de jaren voor w.O.I verliepen ook niet zo geruisloos langs lijnen van geleidelijkheid, ongeschokt : was er niet de
verontrustende Balkanoorlog, zelfs in jeugdbladen in beeld gebracht,
en de adembenemende vlucht van het vliegwezen, een Jan Olieslagers
die van de grond kwam, werkelijk, en kort nadien een Bleriot die het
Kanaal ongedeerd overgeraakte na er een paar keren te zijn ingeduikeld.
Fantastisch.
En het algemeen-culturele klimaat hoe zag dat er uit ? Sommigen
onder ons kunnen zich nog herinneren dat ervaringen met de wereldtentoonstelling van Brussel, 1910, de Vlaamse elite bitter gestemd had,
en dat het te Gent in 1913 van kwaad tot erger is gegaan. De ver
onder de flaminganten leek op een sterke frontvorming-standhouig
uit te lopen : de Gentse Hoogdag van 1911 ; de Verriest-hulde in hetzelfde jaar; de Van Rijswijck-en Conscience-manifestaties, met, in 1912,

(18) Het wetenschappelijk pocketboek ; Aula - boeken 125. Utrecht-Antwerpen, 1963. — Hoofdstuk XXVI De hooggaande discussie is zwakker ingezet!
(19) 1958.
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de bekend gebleven Eeuwfeest -tentoonstelling gewijd aan Hendrik
Conscience en zijn tijdgenoten ; de herhaalde pogingen mede onder
het geleide van Max Rooses om de Gentse universiteit vernederlandst
te krijgen ; het offer van Antwerpen, dat er in bestond de aangeboden
Nederlandse universiteit af te wijzen, dat alles — met het 32ste taal
en letterkundig Congres van 1912 — maakte dat de hoop op een snel
algemeen rechtsherstel hooggespannen was, dank zij de algemeen
openlijk beleden wil tot eenheid. Wel was er .reeds de angstwekkende
toestand die het openbare leven te Brussel kenmerkte, zodat tot zelfs
in bepaalde francofone milieus gedokterd werd aan een mogelijke
minimalistische stabilisering van de taalverhoudingen, als hadden de
besten onder hen een voorgevoel van wat het „irréversible"-element in
de evolutie der dingen voor latere jaren, na twee wereldoorlogen, zou
waard worden. Het is de tijd van Destrée's brief „au Roi" (1912) met
de eer bevrijdende conclusie : „Sire, it n'y a pas de Belges". Merkwaardig wel, dat de door Julien Kuypers als „goedmoedige toeschouwer"
aangesproken Raymond Brulez niets heeft op- of aangemerkt in „Het
pakt der tricumviren" ( 20 ) . Zo was in 1912 en in 1913 te Brussel door
de „Ligue de 1'enseignement", mede onder impuls van Karel Buls (21),
een lezingen-reeks ingericht gewijd aan de „Vlaamse" of beter ,,Zuidnederlandse" letterkunde. Het jaar daarop nam de „Vereeniging van
Vlaamsche letterkundigen" onder voorzitterschap van August Vermey
wel, toch weer onder de bescherming van het Gemeen--len,t
tebestuur van Brussel !, het initiatief over. Zo komt het Antwerpse
liberale gemeenteraadslid, de meester in de rechten, Arthur Cornette
daar aan de beurt op 31 januari 1914. (22 ) A. Corvette had te Brussel
gestudeerd als zoon van de liberale progressist en Benoit-propagandist,
ook vroegtijdig socioloog : Arthur Cornette. De zitting werd voorgezeten door Maurits Sabbe, die de voorgaande lezing in de reeks had

) Deel II van de autobiografie „Het huis te Borgen" (1950).
Inleider was in 1913 geweest Charles (= Karel) Buls, die volgend
jaar zou overlijden. Lazen : Prof. Paul Frédericq (Les leitres flamandes et leur
importance en Belgique) ; Pol de Mont (La prose flwnande de 1830 à 1890) ;
A. Vermeylen (La poësie flamande de 1880 a' 1910) ; Camille Huysmans
(L'art dramatique flamand) ; M. Sabbe (Les prosateurs moderner en Flandre) ;
Auguste Michot (Le roman et la nouvelle).
(22) Zie blz. 246.
( 20

('21)
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gehouden (23)
Uit een brief van A. Vermeylen gericht tot Cornette en gedateerd op
8 januari 1914E kunnen wij afleiden, dat onze Antwerpenaar, waarvan
„La Métropole" ( 24 ) wellicht met leedwezen zal getuigen dat hij zich
tot op de jongste dagen slechts sporadisch ingelaten heeft met de
Vlaamse letteren ( 25 ), wel een beetje schuw was om in zo kort bestek
van tijd dat wespennest te betreden. Maar het is voorzitter Vermeylen
slecht kennen. Die ontwapent : „span nu maar eens al uw krachten
in" ; „de militiezaal van het Stadhuis is niet zoo dikwijls vrij als we 't
wenschen". Zou Cornette minder goed voorbereid zijn dan hij het zelf
zou wensen, „och", het is niet zo erg als de „desorganisatie van heel
de reeks. „Het gaat niet om een cursus ! „Als ge de menschen maar een
klein uurtje kunt bezig houden." ( 26 ) En Vermeylen raadt Corvette
aan veel voor te lezen uit Van Langendonck en Hegenscheidt, want die
vormen „toch de hoofdschotel en desnoods de eenige schotel, daar
[Julius] Persijn Van de Woestijne en de Clercq als behoorend .[tot]
het jongste geslacht voor zijn rekening neemt." „Spreek slechts een
half uurtje en doorspek uw voordracht met voorlezingen zoo dat ze de
60 minuten haalt." En daar komt de echte Vermeylen dan voor de dag:
„Ge hebt toch nog twee weken voor u ! En zulk een voordracht" (Vermeylen denkt dus in vulgariserende termen en naar zijn maat) „kan
men in twee dagen klaar krijgen !" De conclusie luidt : zoniet „wat
zouden we aanvangen. Toe pak maar aan ! Hartelijk".
( 23) I
n 1919, zodra de oorlogsrage voorbij is, zal te Brussel normaal een
reeks lezingen worden ingelegd, om het contact tussen Vlaamse letteren en
publiek, na een geweldige anti-Vlaamse Hetze, opnieuw te beklemtonen. (Cf.
August Vermeylen : Verzameld Werk III, 1953, blz. 791). Vermeylens tijdens de laatste oorlogsdagen voorbereide brochure, Quelques aspects de la queslion des langues en Belgique (1918) wordt daarin gecommentarieerd ; het werk
is in hoofdzaak ook bedoeld als een continuïteitsfactor tussen voor W 0 I en
daarna.
(24)

20.2.1914.

Zie blz. 228.
(26)
Wanneer Lode Monteyne- (19.3.1910) beroep doet op Lodewijk Opdebeek om werk uitgegeven te krijgen, dan zal de Vlaamse uitgever er op wijzen
dat „mannen als Streuvels, Vermeylen, Teirlinck, Bakelmans (sic) e.a. verplicht
zijn hun werk in Holland te beleggen." Zij ontmoeten daar ook meestal bijval.
(Brief in A.M.V.C. Antwerpen 0 335/B).
Over de toestand in 1911 zie G. Schmook : Boek en bibliotheek, Antwerpen
1937-1952 ; VII ; par. 118 in verband met C. Buysse, H. Teirlinck. Briefkaart
van M. Sabbe aan A.J.J. Delen.
(2'5)
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2.
Arthur Cornette zwichtte en hield op vrijdag 31 januari 1914 zijn lezing, waarvan „De Vlaamsche Gazet van Brussel" van 2 februari 27
zegde, dat zij „bijzonder belangwekkend" was geweest. „Meer dan
anderhalf uur hield spreker de aandacht van het toehoordersschap geboeid." De samenvatting van de spreekbeurt is vrij groot en releveert
de hoofdzaken van Cornette's betoog : een „deftig" (e) , „zedig" (e) ,
,,onderdanig" (e) letterkunde van „vóor 80" „miste zelfstandigheid".
„De jeugdige bent begaafde opstandelingen... werd uitgekreten voor
revolutionnairen". „Zij glimlachten hierom". „De doktrinairen noem
„Te Brussel werd het eerst gedacht nopens de-denhvrmtl".
noodzakelijkheid van een eigen zelfstandig tijdschrift. Men was er van
oordeel dat kennismaking met de vreemde literatuur en kunst geen
kwaad kan. Zij lazen en bespraken en bestudeerden de werken van uit
meesters". Dat Arthur H. Cornette wel wist wie schuil ging-hems
onder de naam Kees Droes, blijkt aan de aandacht van de recensent te
zijn ontsnapt, maar wel was hem duidelijk geweest dat Cornette het
genootschap „D'e Distel" niet had voorgesteld als een cenakel van
„gekrenkte menschen". Men was er enkel „verbijsterd geweest ". Cornette heeft de toehoorders „in vroolijke stemming" gebracht door de
analyse van de incidenten tussen Vermeylen en de „Vlaamsche Academie". Te veel omvattend was de voordracht van den h. Cornette, om
alles weer te geven. „Wij moeten hem intusschen geluk wenschen met
de buitengewone documentatie zijner rede. Dr. Maurits Sabbe bedankte én spreker én toehoorders, die lang en hartelijk toejuichten."
(

)

3.
Gaat in Cornette's veelvuldige aantekeningen, tekstafschriften, tekst
definitief betoog, een innig (Engels) briefje schuil om-probesln
hem veel succes toe te wensen door het uitschakelen van zijn „trac",
hijzelf heeft deze vuurproef beslist van betekenis geacht ! De overwinning was doorslaand ; hij had zijn tekst niet eens met declamaties op27 ) 15 de jrg. nr. 33 ; de aankondiging verscheen op zondag 1 februari;
zij was de vierde lezing in een reeks van vijf ; de laatste zou verzorgd worden
door Jul(ius) Persijn „De jongere Vlaamsche dichters" op 14 februari. Zie
tekst ; blz. 218 en 276 (504).
(

.
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gesmukt of uitgelengd. Wel kunnen wij ons indenken, dat hij er met
derden over gesproken heeft ; dat hij, een vertegenwoordiger van de
jongste generatie, precies in het hol van de „Brusselscche leeuwen" zich
wat onwennig moet gevoeld hebben, vooral omdat de „heren van 1893"
hoe „draufgängerisch" voor twintig jaar, nu op hun beurt toch heel
wat ouder waren dan hij, dan André de Ridder, dan Edmond Van
Of f el, enz. die in de pers gebrandmerkt stonden als „dilettanten" en
met hun Frans-schrijvende collega's zeer gemakkelijk te kijk gesteld
werden als „les snobs" ( 28 ). Op 2 februari 1914 had een Jean de
Loi ( 2 s) in de „1Vlétro pole" ( 30 ) er nog breeduit een beeld van opgehangen ( 31 ) : „ suivre le chic en marche, courir au devant de la nouveauté ; avoir tons la bouche ouverte pour pousser le dernier cri, quoiqu'il
dise ; être prêt à monter dans le dernier bateau ou qu'il mène" ... (32).
„C'est cet artiste, cet homme de lettre, une si belle nature, un si bon
enfant a ses débats qui, depuis que le succes a attiré les snobs autour
de lui, se laisse impressionner par leurs admirations, et pour les conserver et les accroitre, lutte contre ses meilleures tendances, incline son
talent, fait taire son coeur."
Treffen wij in deze beschrijving reeds een zekere prefiguratie aan
van een nog modernere Paul van Ostaijen, ook Boomgaar "-mensen (in wie de naoorlogse „Roode Zeil "- ers naar de kern geborgen zit
ten, zoals onze collega J. Weisgerber het zeer juist heeft willen zien
(33),
) dobberen mede in deze typische Europese sfeer rond. Hieraan
dacht ongetwijfeld E. de Bom, toen hij bij de zestigste verjaardag van
Cornette in „Het laatste nieuws" ( 34 ) getuigde, dat hij een ,,levenskunstenaar" was.
Later zal met veel vrucht kennis kunnen genomen worden van een
hoogst interessante, ook vlotte, briefwisseling van A.H. Cornette met
,,

( 28 ) In ,,op ruimer banen" (1921) begraaft Julien Kuypers deze witte merels bij zijn besluitvorming onder de opmerking dat zij, — als „enkelen" onmachtig zijn en „veeleer tot een voorbije periode" behoren. Niet vermoedende
hoe zeer Cornette zich veilig voelde onder de weerslag van „Van Nu en Straks".
( 29) Kan
dat Robert Danens zijn geweest met wie Cornette correspondeerde ?
(30) 21e année no 33, éd. B.
(31) Zie blz. 214.
(32) Zie blz. 254 en 266.
( 33) Jean Weisgerber : „De Vlaamse literatuur op onbegane wegen ; het
experiment van „De Boomgaard" 1909-1920. Antwerpen, 1956.
(34)

4.3.40.
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een paar gewiekste en zeer gecultiveerde studiegenoten (o.a. Henri
Puttemans), ook na zijn promotie tot Dr. in de rechten ('16.10.1907).
Als Max Rooses in 1908 met verlangen uitziet naar Cornette's opstel
over A. Beardsley, als hijzelf voorstelt „le faune en bas de soie", Casanova, te behandelen om het vooringenomen oordeel over de zo betwiste
„Lebensgestalter" in onze gewesten te milderen, en hem in verband te
brengen met Stendahl (een blijvende liefde voor Cornette 3.5 ), dan zijn
het onderwerpen met vele andere die onder vrienden (b.v. met Puttemans), in geschrift, op stap of op reis behandeld zijn geworden. Tentoonstellingen en concerten met op de affiches wat Europa toentertijd
in beroering bracht, vinden er hun commentaar in, als werkelijk beleefd. Termen als „decadenten" en „snobs" en „dilettanten" worden
er op de vingertoppen geproefd ; balletvoorstellingen (Diaghilev) komen aan de orde 36 ) terwijl Debussy en Wagner samen worden ondergaan ; — zie Cornette's later essay : Hoe staan wij tegenover Wagner en, wat ons vooral verblijden kan, reeds in 1907 is er sprake van
Cornette's „bibliothèque célèbre", die regelmatig met exquisiete, zeldzame hem gesignaleerde zaken wordt aangevuld.
Deze tijd, vol van literaire Proust- en Schwob-beleving, was precies
de incubatieperiode voor het fijne intellect, de in hoofdzaak Frans georiënteerde, maar ook Engeland en Duitsland volgende voorzitter van
het Brusselse „Geen taal, geen vrijheid" ! Het is nodig dat goed te beklemtonen om het decorum waarin Cornette's geest zich vrij en luchtig
heeft bewogen al maar door voor ogen te houden. Was hij toen niet te
wege Juropeeër" te worden ? Wij weten toch, dat hij in oktober 1909
belangstelling had voor de problematiek van de „Wandelende Jood
als om aan te geven, dat Vermeylen mee rondspookt in zijn hoofd.
Hij vraagt De Cock om inlichtingen. In 1911 heeft hij in Sussex — hij
betaalt zijn tol reeds aan zijn meest geliefkoosde vrijetijdsbesteding —
Morrisdansen zien uitvoeren en hij vraagt De Cock of het bedrijf te
maken heeft met het soort van dansende lopers „met rinkelbelletjes bij
(

(

—

",

(35) A. de Ridder zal in zijn In memoriam de vraag stellen, wanneer de
teksten van Corvette over Stendahl nu eens in het Frans zullen vertaald worden
(De Vlaamse Gids, 1946). Corvette's Casanova-tekst gaat terug op „Le livre"
van Octave Uzanne door bemiddeling van E. De Seyn toegespeeld. Ook daar
-overis
meer te vertellen ! (Zie ,de Vlaamsche Gids" 1909, blz. 156) .
(36) Cornette spreekt over Wagners Siegfried in 1908 (Koninklijke Vlaamse Opera), 29.10.1908.
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ons" ( 31 ) . Ook hierover zal hij schrijven, want de bij het vertoon passende deuntjes had hij in notenbeelden uit Engeland meegebracht.
Gaat hij zichzelf confronteren, in 1913-1914, met de „Van nu en
straks"-beweging, dan is hijzelf een gerijpt, gecultiveerd „estheet",
door geen banden hoegenaamd gebonden.
Het geluk heeft dan gewild, dat wij Arthur Cornette's „Van nu en
straks"-tekst van 1914 in groeistaat mochten terugvinden : het is een
in handen gespeeld document over de voorgangers, waarin — het is
een verdienste — de bruikbare elementen uit een verder verleden dan
1893 niet a priori worden afgebroken. De continuïteit, zoals ook Ver
Teirlinck die hun leven lang verdedigden, kreeg voor onze-meyln
culturele evolutie de passende aandacht, met beklemtoning van wat in
België voor 1893 gaande was onder de door de historische omstandig
bevoorrechte francofonen. Hier moet even worden bij stilge--hedn
staan, want en De Ridder, en Van Of f el, én Cornette, en Van Hecke
hadden zo goed als vele anderen, het werd reeds aangevoeld, zich uit
-sluitend
kunnen bewegen op Frans terrein.
Hoe curieus toch spreekt ons op het ogenblik hoofd en inhoud van
een Antwerpse krant als „Neptune" (1914) aan, met zijn libelle in
twee talen, met de rubriek „Vrachtprijzen" voor de binnenvaart meestal in het Nederlands alleen, met de lijst van „Verwachte schepen"
tweetalig, maar met heel de kapitalistische rederij -apparatuur, of -propaganda en -aankondiging-mozaïek uitsluitend in het Frans !
Tot op heden werd de hele vooroorlogse periode 1907-1914 cultureel te eenzijdig Vlaams, of te eenzijdig Frans onderzocht wat de onderstromen betreft, om ons een duidelijk, een juist beeld te gunnen
van wat in de hoofden rondging, hoe gemaneuvreerd is geworden en
getrokken om de besten onder ons te loodsen op glibberpaden, zoals
wij beslist te weinig weten over de onderlinge verhoudingen van mede
van de knapste dragers van onze culturele bagage, de trits der Van
Of f elen b.v. Correspondeerde Adinda Cornette, zijn zuster, met haar
„cher Thuur" niet in het Frans ?
Het heeft ons steeds geintrigeerd waarom b.v., als Cornette zijn te
Brussel gehouden Nederlandse lezing te Antwerpen herhaalt, in de
met gezag beklede „Cercle artistique" (19 februari 1914), „De nieuwe
gazet" (germanofiel-flamingant-liberaal, met Aug. Monet) de voor( 37) Wij herinneren ons deze zogeheten „hardlopers" voor de deuren te
hebben zien trippelen en trappelen te Zurenborg, voor 1911 ! Het waren meestal
vreemdelingen, waarvoor de kinderen gewaarschuwd werden.
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dracht niet verslaat, maar de katholieke „La 1Vlétro pole", stellig de
best geredigeerde krant, wél, die, met al haar francofiele vooringenomenheid eveneens verslag uitbrengt over de manifestaties van het „Algemeen Nederlandsch Verbond" ! Maar ook „T ybaert de Kater", toch
wel heel flamingant met Lode Krinkels, beweegt niet, noch het weekblad „De Gazet". „Le matin" evenwel brengt van S i x (of 0. Six" ?)
een vrij omstandige, zeer goede samenvatting op 20 februari. De lezing
Jaisait preuve d'un éclectisme absolu ; elle s'intéressait a la littérature
d'ici, d'ailleurs, d'aujourd'hui, de tantot, de demain." „Un succès mérité" was de bekroning. 38 Le matin" brengt ook verslag uit over de
lezing van Dr. Zylman in de „Deutsche Schule" opgeluisterd door
declamatie van... Dr. J.O. de Gruyter. Het meest bevreemdende was
dan nog de volslagen gewilde (?) afzijdigheid van de authentieke Sinjoorse „Carolus"-redacteuren (waaronder ( 39 Secelle) : geen letter in
het orgaan, geen aankondiging, geen relaas. Maar... veertien dagen
later (5 maart 1914) wordt omstandig medegedeeld dat Modest Lauwereys in de „Roode zaal" van de „Harmonie", Arenbergstraat (op
twee stappen van de „Kunstkring" !) met declamatie handelen zal over
(heel netjes is dat niet) ... „Van nu en straks" (over Prosper van Langendonck, August Vermeylen, Alfred Hegenscheidt, Stijn Streuvels,
Cyriel Buysse, dat alles vlijtig opgesomd) . De lezing zou besloten worden met de lyrische declamatie van Uhland-Roeder Des zangers
vloek") . Verlenen hun medewerking : Mevr. Hon. Bernard (harp),
Gerard Dyckhoff (klavier), iste prijs van het conservatorium... Alles
is te revelant om in het politieke klimaat dier dagen niet opgehaald te
worden en om niet te onderstrepen dat Arthur H. Cornette zich als
een soort van specifiek gewapend vrijbuiter in de gelederen moet bewogen hebben, om aldus genegeerd te worden door eigen, al te honkvaste mensen. Misschien moeten wij toch toegankelijk blijken voor de
verontschuldigingen die konden ingebracht worden voor de afwezigheid
van de meest interessante recensenten : te half negen sprak in de „Cercle royal artistique" ! precies op 19 februari 1914, Prof. Dr. G. J.P. J.
,

(

)

„

)

(„

38 ) Dit in tegenstelling tot Le précurseur (1.2.1914) en De nieuwe gazet,
die zich bepaalden tot een gesynchroniseerde analytische aankondiging, wellicht verstrekt door de „Cercle". Wij vinden in de teksten de argumenten terug
aangehaald op blz. 211 als „Mr. Arthur Cornette a étudié ce mouvement en
homme de lettres érudit et de bon gout... et l'on prévoit que sa conférence
qui tend a synthétiser ce mouvement litteraire attirera beaucoup d'attention."
Er daagde nochtans weinig publiek op.
39
Zie blz. 224, op Baekelmans.
(

(-

)
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Bolland over „Schoonheid en Kunst", dezelfde die voor een paar jaar
heel het land in rep en roer had gezet 40 ), tenzij voor allen ineens
moet gelden dat het tijdstip voor enige abstracte of historische bezinning wel wat onvoordelig gekozen was : de lezing viel in de Carnavalweek, wat voor Antwerpen destijds wat zeggen wilde !
Hoe dan ook „La métropole" zei ( 41 ), dat de spreker „dans une lanr
n r >>
gue chatiee zijn betoog over „la periode f ameuse ss met „une aimable
verve" had gehouden. „Mr. Cornette apporta à situer chaque chose a
son rang un soin méticuleux et souligna en quelques traits incisifs la
portée du mouvement litteraire qui se manifesta chez les écrivains f lamands presqu'en même temps que luttaient les Jeune Belgique en Wal
les Nieuwe Gidsers en Hollande. Le conferencier fut très ap--loniet
plaudi." En wat zei Six van „Le matin" (20.11.1914) : „I1 est regrettable que la conference de M. Corvette n'ait pas eu un plus grand nombre d'auditeurs. Elle fut, non seulement, très documentée et partant très
interessante, mais encore Bien lue, d'une voi nerveuse, compréhensible,
tantót mordante, et tantót vibrante. Elle a, en tout cas, produit une
grande impression sur le public qui a, plus d'une f ais, au cours même
de la causerie, marqué sa satisfaction, son approbation, et qui n'a pas
manqué d'applaudir 1'orateur comme it convenait à sa descente de la
tribune."
Hier mogen wij er in geen geval aan voorbijgaan, dat, in losse aantekeningen van Lode Baekelmans in verband met de continuiteit in het
Vlaamse tijdschriftenleven van „De Vlaamsche school" af, op het blad
voorbehouden aan „Van Nu en Straks" als bibliografische voorlichting zeer uitzonderlijk de lezing van A.H. Cornette (vermoedelijk doelende op de Antwerpse) vermelding heeft gevonden. Baekelmans zal
dus aanwezig geweest zijn, want wij kennen geen gedrukte teksten !
Zal hij die, als oudere, haast van kindsbeen af de evolutie der Van Nu
en Straks-zaken heeft meegemaakt, het betoog im grossen Ganzen aanvaard hebben (42) ?
Ongeveer op hetzelfde ogenblik schreef Fabrice Polderman, een
latere mede-argonaut van Cornette op „Het roode zeil" -vlot, niet helemaal zonder reden, in „La sociéte nouvelle" ( 43 ) , dat „taus les mou(

(40) Zie Versl. en Meded. 1971, lezingen van R. Brulez en G. Schmook.
(41) Vendredi 20 février 1914 ; éd. B.
(42) Is de vraag gewettigd of ergens een tekst toch grijpbaar is geweest ?
(43) 19e année III ; 2e série, vol. LI ; janv. mars 1914: Un poète flamand:
Firmin van Hecke.
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vements poétiques tentés en Flandre ont échoué. Leur existence est
aussi éphémère que f active... " Jl n'y a pas d' él ite — les rates intell ectuels y étant des isol és — it n'y a pas de public. Il n'y a qu'une foule oû
la voix des poètes tombe, sans écho" ... Wat er moet op wijzen, dat
de kritiek van + 1910-1914 het opkomen van Muls' en Van den Oever's
„Vlaamsche arbeid" geheel voorbij ziet. Merkwaardig is nu bij Polderman dat hij niet rept over de proza-bedrijvigheid ; hij zou inderdaad het tijdschrift, dat zijn eigen patroon van de Jociéte nouvelle",
Georges Eekhoud, zo hogelijk vereerde, „De tijd", (1913-1914) niet
hebben kunnen vergeten. Het stond onder de leiding van Edmond van
Of f el, Victor de Meyere en Gustave van Hecke, het had tot secretaris
Leo Verkein en bij Lode Baekelmans, die met „Tille" (1912) het succeslicht op groen wist te zetten, berustte de redactie. Dit vrijwel onbekende tijdschrift blijft voor ons interessant in functie van A.H. Cornette en de complexe tijd, omdat het als naschrift voor de eerste jaargang (een wilde haarslag, houtsnede van Edmond van Of f el heeft elk
nummer begeleid) er op gewezen had, dat het, „als algemeen vlaamsch
letterkundig" tijdschrift, geen periodiek wenste te zijn voor -de-„happy
ew”, voor de ,,uitverkorenen".
Deze Engelse uitdrukking staat er niet luchtig weg ("). Zij doelt
direct op een in mei 1911 te Antwerpen gesticht tijdschrift, een Frans,
dat zijn bestaan moeizaam gerekt had tot november 1912 en ondertussen al verhuisd was naar Brussel : „La licorne" (merk de symbolistische esthetisch, puristisch bedoelde titel !) (45), recueil de littérature et
d'art". Naar het openingswoord te oordelen was het wel „pour l'agrément of the happy few" bedoeld ! Dus niet zoals „De tijd", maar bepaald door dezen „qui ont des loisirs et dont eest le trait d'aimer par
dessus tout la littérature, les musées, les voyages et les entretiens mutiles." De vier „cahiers" waren berekend op lieden die — klassiek van
vorming of aanvoeling — hun tijd graag besteedden „aan verwijderen
van stof en roest van goddelijke penningen..." Burgerlijk tot in het
merg, wat „De tijd" niet was. De redactie, waargenomen door Marc
S. Villiers ('Lange Nieuwstraat 130), Arthur H. Cornette (SiC) ( 46 ) en
Jean Hostie hield vooral van „essais" „ce mode d'expression étant
mieux que tout autre susceptible de traduire par sa souple et concise
) Zie blz. 215.
De moerassen omtoveren tot helder water.
( 46 ) Werd A.H. Cornette niet de stichter van de „Prijs voor het Essay" bij
de K.V.A. voor T. & L. Cf. Verslagen en Mededelingen 1932 en Jaarboek 1971
(

44

( 45)
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élégance les plus subtiles nuances de la culture moderne." Originele
teksten had het willen opnemen in hun originele taal (47).
Naschrift van „De tijd" en programmaverklaring van „La licorne"
tornen als twee uitdagingen tegen elkaar aan de Scheldeoever op, maar
zij gaan toch daarin samen, dat zij qua belangstelling op binnen- en
buitenland wilden afgestemd zijn, en dit, zoals „De tijd" het zegt :
,,in den meest eclectischen zin", om de éne „zelfgetrouw", een zo groot
mogelijke schare lezers „met het geestelijk leven én van den Neder
stam én van het buitenland" in kennis te brengen, de andere-landsche
om, in vrije discussie, boven het banale (zie tekst van Jean Hostie)
uit te stijgen of dit nu zou komen uit Moscou, uit Londen, uit Firenze
of uit Pesth. Parijs... staat niet vernoemd ! „La licorne" was een precieus ding, in quasi kwadraatvorm ( 48 ), met moderne, zo men wil
„decadente" illustraties, stijlvolle, soms manieristische kaftjes. Er komt
zowaar een Duitse tekst in voor van Georg von Lukács, van Franz Blei,
terwijl Jean de Bosschère's (nog met dubbele s !) zo geraffineerde
adem over de tere, verzorgde bladzijden glijdt (49 ) . Het lag in de bedoeling van de symbolistisch geaarde redacteurs — onze A.H. Cornette
staat zeker als tweede vermeld ! — ook bladzijden uit de oude tijd die
door hun inhoud of vorm niet verouderen in de „vitrine de l'amateur"
(a la de Goncourt ?) aan de vergetelheid te ontrukken ( 50 ) . De tijdjes
kwamen van onder... „the Buschmann Press Antwerp" te voorschijn.
En zo up to date was de stof dat „la jupe culotte" een essay toegewezen kreeg onder de titel „De la jupe culotte et de l'ideal grec" onder
het geleide van cultuurfilosofen als Reinach, Furtwángler, Schliemann.
De naam van de auteur doet ons even opzien : het gaat om Edmond de
Bruyn, omdat deze glorieuze naam uit de Elskamp-wereld regelrecht
naar „De tijd" voert, de zo volksgewilde, Ook kwadraatachtige, tegen
„La licorne" : is het niet A.H. Cornette die voor deze „Tijd"-hangerv
de vertaling van De Bruyn's in het zuiden van Frankrijk geschreven
Jloge d'Anvers" (J 1 ) bezorgde, tekst, als „uitmuntend" overgezet,

(47) Komt niet voor in de Bibliografie van P. van Tichelen ; zie blz. 228.
(48) Abonnement 25 F, 20 Mark, 80 Fl. £ 1.1.6.
(49) Vermoedelijk door de bemiddeling van A.H.C.
(50) Een paar namen die de belangstellingssfeer omschrijven (wij denken
meteen aan De Boomgaard) Sappho, Novalis, Lawrence Sterne, Ch. L. Philippe, Geo Brummel, Soren Kierkegaard, Stefan George ; voeg daaraan toe
de Quincey, Beardsley, Schumann, Maeterlinck.
( 51 ) Op 22 april 1913 afgesloten (cf. nr. 4).
:
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door Baekelmans aanbevolen ? ( 52 )
Beginnen wij niet in een zeer klein kringetje rond te draven ? Want
zie, reeds in nr. 2 van april 1913 (en cf. nr. 4) had Cornette aan deze
„volksgetrouwe" „Tijd" ook „Kattebelletjes" afgestaan, waaronder
een soort van... „Licorne"- bijdrage : „Uit Lilliput", een bechouwing
aan het artistieke marionnettenspel gewijd, belangstelling die wij na
1918 bij „Lumièrre" opnieuw zullen zien opduiken (53).
Het wordt bij de complexe toestand meer dan nodig na te gaan hoe
het, kort voor deze wel merkwaardige verglijdingsfeiten, en terwijl de
omstandige correspondentie loopt, waarover sprake op bladzijde 221,
met de ons bekend staande schrijversproductie van het gemeenteraadslid A.H. Cornette gesteld was.
5.
Als atheneumstudent debuteerde hij in de letteren met een opgemerkt localistisch opstel „Landverhuizers ", (wij denken aan Laermans)
precies toen „Van nu en straks" zijn eerste reïncarnatie onderging. Zoals het hoorde in die tijd was Lodewijk Opdebeek onmiddellijk bereid
het stuk in „Vlaamsch en vrij" op te nemen (13.4.1896 ps. Flavus) . In
zijn Brusselse studentenjaren hield Cornette lezingen over Ibsen en de
liberale economist Stuart Mill. Hij ontpopte zich als voorzitter van
„Geen taal geen vrijheid" te Brussel, wat alles in de lijn ligt van de
zoon-van-zijn-vader-Arthur Cornette, maar, wel curieus, door de francofone vrienden aanvaard wordt. Van enige Nederlandse productie
horen wij niet meer, terwijl voor de jaren 1903-1905 wel Franse opstellen en studies op Cornette's naam staan (b.v. over d'Annunzio in
„L'étudiant libéral") , wat ons daarom niet moet verontrusten. In 19051906 zijn er toch reeds zijn recensies voor het „Tooneelblad" (gesproken toneel en opera) en eens zijn meesterschap in de rechten verworven (16.10.1907) werkt hij mee aan de Vlaamse tijdschriften van zijn
generatie. Wat het leven aan de balie betreft, zal blijken, dat Cornette
nu niet precies tot de uitgesproken flamingantische vleugel behoort,
maar hij is dan weer redactiesecretaris van het „Vlaamsch rechtskundig

( 5 '2 ) De aan schepen Frans van Kuyck opgedragen vertaling werd in 1914
apart uitgegeven en in 1939, naar aanleiding van de grootse tentoonstelling
„Lof van Antwerpen", heruitgegeven.
(53)
Cf. R. Avermaete Les mari,onneltes de „Lumiere Anvers, 1954.
:

",
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tijdschrift" ! Tracht hij niet een heel bijzondere evenwichtspositie op
te bouwen ?
De „Van nu en straks"-lezing, aanvang 1914, zo intrensiek esthetisch bedoeld, past als een prise de position, sluitend in de gestadige
geestelijke evolutie van Cornette naar een Vlaams-universele bewust
-wording.
Wij treffen dus opstellen aan, zie hiervoor, als de
1909 : „Casanoviana" (Rooses omgeving) in „De Vlaamsche gids";
daartegenover „L'orbite de la plaidoirie franfaise" (26.10.1910), conférence du jeune barreau d'Anvers ( 54 ) ; een hulde aan Max Elskamp's
vriend, het Antwerpse fenomeen Charles Dumercy, beiden vrienden van
Edmond de Bruyn ; maar
1910: „Reisindrukken-Herinneringen aan Barrès" in „Ontwaking
en Nieuw leven" en
1 91 1 : „ Impressies" in „De Klauwaert" ( 55 ) ; Spleen in Londen"
in „De Boomgaard" ; „De Engelsche Morrisdansen" in „Tijdschri f t
voor Volkskunde" ; „Iets over de leer van vingerafdrukken ", over het
„De profundis" van 0. Wilde en. . .,,Ypriana" in „De week", uit welke
laatste drie stukken blijken kan dat de horizonten van Cornette zich
al maar door uitbreiden (De Cock, De Meyere) zonder de aanrakingsvlakken met de autochtone Sinjoren te veronachtzamen ;
1911-1912 : daar is dan, verrassend nog wel, „La licorne" redactielid ; maar ook, met „Natuur- en Stedenschoon"
1913 : de actieve medewerking aan „De tijd" met o.a. de vertaling
van E. de Bruyns (cf. „La licorne" 1) Jloge d'Anvers" ( 56 ) en, niet
te versmaden detail : van 1913 tot 1922 is Cornette van zeer nabij betrokken bij het Antwerpse toneelleven als lid van de gemeentelijke
toneelcommissie. Het grondig relaas in „De gids" (1942) over het
hele theaterleven in Antwerpen zoals hij het had leren kennen van in
zijn jeugd, kan dienen als metronoom voor zijn hartslag.
In het afwisselend licht der dingen, met als het ware de „roep der
verten" voor ondertoon, geldt de januari-februari-Iezing 1914 als een
typisch bewijs voor wat in vele intellectueel ingestelde jongeren te
„

Daarvan zou een vertaling hebben . moeten verschijnen (te bezorgen
door „de vriend" Ary Delen !) in De Vlaamsche gids, einde 1910.
(55) Medewerking ook in 1912 aan het Feestnummer. Bemiddelaar is
L. Verkein.
(56) Voor verdere details, zie Paul van Tichelen : Bibliografie van Prof. Dr.
Arthur H. Cornette. In Verslagen en Mededelingen van de Kon. Vl. Academie
voor taal- en letterkunde. 1946 (Ook in overdruk) . La licorne komt hierin
niet voor, zomin als het Vlaamsch rechtskundig tijdschrift.
( 54)
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Antwerpen (en elders) omging. De familie Van Of f el, de gebroeders
Van Hecke zijn daarvan even typisch gespleten voorbeelden, de evo
lutie van Jean de Bos (s) chère, zoon van de natuurkundige, leraar (Normaalschool Lier) past er in, met een Hugo van Walden (alias Temmerman : nog eens Lier) . Er is een europeanisering, een universalisering gaande, zoals Vermeylen die nuttig en. . . onontkoombaar had
geacht, zoals De Mont die voordien reeds vlijtig had beoefend !
Dertig jaar na de januari-februari-lezing van 1914 herinnert Cornette (21.1.1944 !) dankbaar zijn jeugdvriend J. de Bosschere, (wel eens
als De Balzac gekleed (!) ) aan de „longs entretiens", aan de geleverde bijstand in 1907, aan „une mémorable excursion en train de
plaisir à Paris" etc. Waren zij op Montparnasse geen bloemen gaan
neerleggen op Marcel Schwobs graf 5
de naam van deintimistische symbolist komt bij herhaling bij Cornette voor en wijst er op
hoe hij (met zijn generatie) reeds een graad in de subtiele aanvoeling
van het moderne verder stond dan de „Van nu en straks"-ers-zelf (").
Bij A.H. Cornette moet evenwel toch duchtig gerekend worden met
het feit, dat hij dicht bij de bron der natuurlijke vervoering was opgevoed. Op 3 mei 1914 wandelt hij als gids in Antwerpen rond met de
„Vereeniging voor Natuur- en Stedenschoon", hij de latere Jconografist en beschrijver van een roemrijke geboortestad. De zorg waarmede
Cornette zijn vader Arthur en diens vriend Hendrik Baelden in 1942
herdacht als „twee vergeten Vlamingen" wijst ook in de richting van
doorvoelde trouw.
Het geboeid blijven door een verschijnsel als het Peter Benoitse, in
tegenstelling tot Cornette's verfijnd aanvoelen van Debussy's klank
vindt hier eveneens zijn aanleiding, meer zelfs zijn oorsprong.-sytem,
Wanneer Hendrik van Tichelen, de strenge criticus op werkelijk literaire grondslag van het kinderboek, moet gehuldigd worden (1943),
dan kiest Cornette tot thema „Peter Benoit in mijn jeugd", waardoor
het vaderhuis nog eens weer in hem kan opstaan.
A.H. Corvette dient dan wel beschouwd te worden als een van de
meest markante elementen uit de periode die Vermeylens „Kritiek der
Vlaamsche Beweging", niet als tijdgenoot, maar als directe nazaat,
?

(

?)

:

(57) Detail medegedeeld door drs. Ch. Berg aan de hand van de documenten in „Archives et musée de la littérature" in Koninklijke Bibliotheek te

Brussel.
(58) Cf. R.M. Albérès : Histoire du roman moderne, Paris, 1962.
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daarom ook niet als „epigoon" ( 59 ), op zich hebben laten inwerken
om de resultaten van hun bevindingen, hun belevenissen, hun eigen
kunnen door te geven. Het werkprogramma van „La licorne" (la littérature, les voyages, les musées, mét de relicten van het verleden) het
omlijnt de bedrijvigheid van Cornette, met muziek en toneel bovendien, geheel en al. Geen wonder dat op grondslagen als deze het expressionisme te Antwerpen gewoon kon ontluiken bij meer jongeren:
Cornette zal snel van Ostaijen waarderen. Daarom is het werkstuk van
Cornette over zijn voorgangers van „Van Nu en Straks", als document,
voor de geschiedenis van de literaire „programmateek" onmisbaar te
achten.
6.
Wie Cornette's spontaneiteit niet bij herhaling heeft ondergaan zou
bij geringe ervaring kunnen vermoeden, dat hij snel en ook voortva
werkte, kortom de versatiliteit-zelf was. Niets is minder waar.-rend
Buiten de lectuur-notities van alle aard (in de tweede map) en aan
de hand, van zijn eigen analyses van „Van Nu en Straks"-teksten, kan
gewezen worden op datumlijstjes, schema's in verband met het francofone en het eigen literaire leven in België. Plots ligt er, naast Vermey
Fles- zelfs Jybaert de Kater"-neerslagen, een pot--lenDMotEa
authentieke
„Distel"-namen (Kessler, Hiel, Bogaert,
loodkrabbel met
Johan Matheus Brans, Stijns, Haerinck, Buyst (Leonard), Leefson,
Teirlinck, De Tière), waarbij de met inkt snelle uitroep „Hier zijn
wij aan een keerpunt ". Cornette Jr. is, net als zijn vader, orthodox
evolutionist en wenst dat te laten uitschijnen. Hoe de „Van Nu en
Straks"-geest dan vaardig wordt over de 80-tiger- „pluizer” mag blij
uit de tekstprobeersels, eerst van korte (zie Bijlagen C 5 f), dan-ken
van langere en zeer lange adem. Om geheel in de toon te kunnen komen van het onderwerp (en wellicht van het hem onbekende auditorium) heeft de spreker de lezing van zijn voorganger Sabbe gevolgd
en korte bruikbare trekjes op de verso-zijde van een vluchtig briefjee
opgenomen. ( 60 )
( 59) Cf. E. de Bom : In memoriam uitgesproken in Kon. Vl. Academie voor
taal- en letterkunde, 1946.
(60) Gemerkt
9 januari 1914, uitgaande van Jos Janssens, penningmeester
van het „Liberaal Vlaamsch Verbond" : Cornette wordt verzocht 100 F te
storten als Jaarlijksche inschrijving" voor het kiesfonds, want... Mr. Corvette is
op dit ogenblik, wij zeiden het, Antwerps gemeenteraadslid, en dan wel, zoals
hieruit blijkt, van de Vlaamse vleugel. Zie blz. 281.
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Wij leren uit dergelijke details hoe angstvallig Cornette te werk
ging ; hij compileerde zo maar niet uit wat toevallig in de hand vallende teksten. Reeds in 1908 bekende hij een achter hem aanzittende
Max Rooses, dat hij „traag" werkte „met veel omzichtigheid". Hij
heeft het zich dan ook niet gemakkelijk gemaakt in het jaar, dat voor
Aug. Vermeylen-zelf, naar buiten dan (wij drukken er op) een haast
blanco tijd mag heten. Roemans' analytische bibliografie voert niets
voor de kunstcriticus aan en wijzelf mochten voor het „Verzameld
werk" slechts éen handschrift terugvinden betreffende „Les romanistes", in zichzelf een indicium natuurlijk dat de gangmaker aan een
grote kunstgeschiedenis werkte, Max Rooses achterna. Bij wijlen las
hij over kapittelen in deze historie. „Les romanisten" was dan zo'n
tekst o.a. vo-or de „Cercle artistique" te Antwerpen om op 14 januari
1914 voor te brengen. Nog een maand en Cornette leest daar over de
mannen van „Van Nu en Straks", over Vermeylen-zelf.
In de korte aantekening die André de Ridder voor „Plantyn", het
huisorgaan van de „Nederlandsche boekhandel" in 1913 schreef, had
hij er over geklaagd hoe zwijgzaam de voorman van 1893 geworden
was, de drijver, die in zijn kort, fijn geschreven briefje gericht tot een
wat angstige Cornette wat vanuit de hoogte het rietje hanteerde om
zijn zinnetje te krijgen ! Natuurlijk begrijpen wij heden best, dat Ver
uit de schare der jongeren (waarin te Brussel toch een Paul-meyln
Kenis zit !) déze Antwerpse Cornette, oud-student van de U.L.B. uit
om te Brussel het „Van Nu en Straks"-experiment te commenta--pikt
riëren en dan ook juist André de Ridder niet, die stellig meer publicaties op zijn naam had staan, maar die Vermeylen dat zachte „Planty n"-se zwijg-verwijt had toegedacht ! En meer nog. Was er in 1910,
in de „Cercle" te Antwerpen, voor de Ridder niet die al dan niet verdiende afstraffing geweest door Streuvels in verband met de karakterisering van deze auteur door De Ridder ? De dood heeft steeds een
oorzaak, zo zegt men de ouden na, maar het maneuvreren van pionnetjes op het speelbord door de Meester-schakers evenzo ! En aldus
komt Cornette Jr., alias Arthur Hendrik in de gebarioleerde kijker te
staan op de drempel van een in de wereldgeschiedenis zo miserabel
getekend jaar.
rA
In het licht van wat voorgaat is te verstaan dat Cornette de opdracht
van Vermeylen ernstig heeft opgevat. In overeenstemming met zijn
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aard en ook zijn jongste overfijne betrachtingen, legde hij zijn tekst
vast op „onvergankelijk" papier van groot formaat, hoofdzakelijk Van
Gelder. Het was hem een schat. Zijn huldetekst voor Jan van Beers
Sr. lijkt wel een monument, zo voornaam is het. Zijn geschrift leest
gemakkelijk : het is ook zenuwachtig, snel in het verloop ; woordf ragmenten springen naar woordfragmenten ; de hand ligt nochtans vrij
zwaar op het papier, later wordt de ductus zeer nadrukkelijk ; tussen de woorden vallen soms relatief grote blanco's. Schrappingen gebeuren zeer kordaat, als om woorden en zinswendingen absoluut uit
de geest te bannen. Teksten en fragmenten worden herlezen. Lange
doorhalen worden getrokken over de pagina, heel dikwijls nog belegd
met eer traaggetrokken beheerste golvingen, wat het ophalen van het
eerste neerschrift soms niet zo gemakkelijk maakt. Een paar keren moet
de lezer dan wel eens „forfait" geven : gelukkig gaat van de eerste
opwelling over het geheel niet zo veel verloren. Het treft de speurder
naar het verleden hier en daar, dat onder de inktlaag, ook nog wel
woordelijk, potloodneerschrift te herkennen is. Probeersels ? Is ander
te verklaren waarom, soms bij verrassing, een of andere eigen--zijds
naam door een mooi gestelde, zwaar bedrukte majuskuul wordt benadrukt ? G-G. voor Guido Gezelle, P. bij Pol de Mont, R. bij M. Rooses.
Heeft Cornette toch zijn hart verpand aan deze figuren én namen en
lopen zij daarom (ongewild voorzeker) in dit kleed onder zijn pen
weg ?
De inzet van de lezing werd blijkbaar driemaal uitgeschreven, (zie
blz. 282 enz.)maar eens dat het betoog bezit had genomen van de auteur
volgde vlot de uiteenzetting ; fragmentaire inlassingen komen enkele
keren voor (na het herlezen), drie à vier bladen dragen een bis-nummer
(idem ?) ; naar het einde toe (van blz. 20 af ; zie tekst blz. 269) vloeit
de tekst sneller uit de hand. Summa : 31 bladen + 7 snippers.
Twee voorname opmerkingen zijn nog te maken : de eerste ligt voor
wie Cornette's leven kent voor de hand ; met kundigheid en stofkennis voert hij het ontstaan van „Van Nu en Straks" terug tot francofoon België en de Franse literaire ambiance. Het was dan ook te ver
dat in Cornette's aantekeningen een vraagteken op te delven-wachten
zou zijn bij een als „wuft" te qualificeren Zuiden, want zijn onze beste
francofone dichters nu precies geen Vlamingen ? Heeft het b.v. vrij
lang geduurd vooraleer de goegemeente, wat de titel-genesis betreft,
de naam van Charles Morice wist op te geven, daar komt deze bij
Cornette zeer duidelijk en direct tot zijn recht. Een tweede kenmerk
is (en dat ligt in „De tijd"s karakteristiek en in de dragers van deze
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periodiek besloten) dat voorgangers niet verguisd worden. Er is b.v.
een met klem doorgezette rehabilitatie van Pol de Mont, terwijl over
de Brusselse „Distel" niet al dat kwaad verteld wordt, dat medewerkers van de tweede serie en latere generaties zo graag hebben doorgegeven ; precies voor J.M. Brans heeft Corvette vriendelijke woorden
over gehad, wat, door zeer juiste details, de indruk geeft, dat de ,,historicus" beschikt kan hebben over de notulen van het gezelschap 61
die decenniën lang verscholen zaten. Het oordeel over de nog levende
Max Rooses (met zoveel eerbied benaderd door partijgenoten en zelfs
in de late jaren voor 1914 door Vermeylen) klinkt noodzakelijk hard,
maar blijft rechtvaardig en op het menselijke vlak alvast niet kwetsend
voor een figuur zo vastberaden en door inzet der persoonlijkheid zo
verdienstelijk. De algemene karakteristiek van het Vlaamse onmiddellijke verleden wordt door de geijkte term „le middelmatisme" van
Edmond Picard gewaarmerkt.
Zet Cornette de ontwikkeling onzer „jongste" letteren in schema
met volgende trappen
Gezelle voor 1860
Verriest 1877
Rodenbach-De Mont ; tijdschriften voor 1880
Jong Vlaanderen 1889
Van Nu en Straks 1893
en tekent hij als invloedselementen deze namen op;
Jeune Belgique, Les XX, Volksconcerten Dupont - Van Langen
Vondel - Swarth - Platen - Buysse - Maupassant - Zola --donck
Hegenscheidt - Goethe - Shakespeare - Wagner - Streuvels - oud
Vlaamsche dichters - Tolstoi - Gezelle - Dostojewski - anderen,
dan merkt hij tweemaal op, dat de Vlaamse literatuur „voor een keerpunt staat".
bij „De Distel"
bij „Flandria" („weer zijn wij aan een keerpunt")
In de aantekeningen duiken nog wel eens andere namen op, als deze van Karel van de Woestijne, (P. van Duyse met potlood) Mane
( = De Bom) en Tybaert (Krinkels), E. Fles - Van Eeden - Couperus Help u zelf - Maandblad van het Taalverbond -, en ook adressen als
dat van Steenhouwersvest 16 (familie Lambrechts), en Kolveniers(

)

61 ) Langs Jef Mennekens om ? Of via Reimond Stijns ? De zoon van deze
laatste bezorgde de notulen aan het Archief en Museum voor het Vlaamse
cultuurleven.
(
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straat 23 (hoek Hopland, waar wij voorlopig niemand kunnen thuis
-breng).
Raadsels komen ook voor en dan kan niet altijd verwezen worden
naar het feit, dat Cornette zijn tekst van 1914 in 1943 terug zou opgenomen hebben : waarom b.v. worden de titel „Le déjeuner sur l'herbe"
(1863) en de naam van Moussorgski (als criteria geciteerd) vervangen door „Le moulin de la Galette" ('1877) en „Fervaal" (van de niet
genoemde Vincent d'Indy ; gecreëerd in 1897 !) , wat ook met J'aprèSmidi d'un faune"(1892) is gebeurd ? Helaas, wat eerst als exempel
voor het laatst geciteerde werk werd aangevoerd kan misschien enkel
door voorzichtige doorlichting nog achterhaald worden.
8.
Reserveren wij bepaalde commentaren als noten die de teks1zelf kunnen begeleiden, dan moet wel enige ruimte besteed worden aan b.v.
Cornette's spitse door Vermeylen ingegeven overpeinzing bij Hubert
Langerocks naam (blz. 254). Reeds voor vele jaren ging onze aandacht uit naar de auteur van onze eerste naturalistisch bedoelde roman
('„Suzanne de Linières") , vooral dan omdat Victor de Meyere, zo bedachtzaam in zijn contacten, ons ter gelegenheid van een zitting van de
Provinciale Commissie voor Folklore (rond 1930) stilletjes een papiertje toeschoof met de naam van de enigmatiek geworden man en,
in 't kort, een verhaal over moeilijkheden die tussen het dagblad „Le
peuple" en Langerock zouden uitgebroken zijn. Wanneer ? Zeker na
1894. In 1897-98 veronderstelde De Meyere. Wij zouden er, volgens
hem moeten achter komen wat destijds, zoveel jaren geleden, gebeurde, daar waar De Meyere toch in de omgeving van de Van Nu en
Straks-ers geleefd had ! Het raadsel kreeg in weerwil van heel wat
navragen zijn oplossing niet, maar de thans geschonken gelegenheid
mag wellicht benut worden om enkele opgespaarde details mede te
delen, die de uitlating van Vermeylen een ietsje zouden helpen ophelderen. Weet het „Lectuurrepertorium” in zijn tweede uitgave Langerock als „onderwijzer" (zonder geboorteplaats en -datum) te signa
een eerste interventie in een „Distel"-zitting kan inderdaad in-lern,
deze richting wijzen, want naar aanleiding van de grote Perk-beurt van
Van Langendonck voert hij aan dat een leerling Van den Berge (Atheneum ? kan het Raphael zijn ?) driemaal achtereen een Prijs toegewezen kreeg voor de Nederlandse taal. De knappe jongen zou een
geschiedenis in drie delen klaar hebben, (gaande van Marnix tot „he-
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den"), waarin Jacques Perk 20 bladzijden toegewezen had gekregen.
Dit alles wordt medegedeeld in aanwezigheid van Vermeylen en Hegenscheidt. Een maand later levert Langerock (die pas op 23 november
als lid wordt voorgesteld) een „bijschrift" bij het schilderij van [Juliaan] De Vriendt „Banvloek tegen Boschaert van Avesnes". Vermeylen
is weer aanwezig : het is de tijd van de stichting van „jong Vlaanderen" (september ; waarvan Langerock hoofdredacteur zal worden) .
De avond van zijn voorstelling leest hij over „vak- en kunstwoorden
met toepassing op de wiskunde". ( 62 ) Geen wonder dat een dergelijk
jong „touche-à-tout" met algemene stemmen het lidmaatschap waardig zal gekeurd worden (30.11.89). Op 7 december 1889 bespreekt
hij een leesbeurt van J.M. Brans en op 21 december (drie dagen voor
zijn ontslag (omdat hij naar Mechelen vertrekt !) leest hij een „drietal
schetsjes" : „ Claire", „Teunis", „In de straat".
Sourie weet te verhalen, langs de briefwisseling Langerock-De Bom
om (27.4.1890), dat Langerock een goed opschietend „boekje", „Adeline de Wlahrez" onder de hand heeft. Hij zou er bij de eerste ontmoeting een hoofdstuk uit voorlezen... Sourie vond geen letter van het
verhaal terug.
Tot op heden zijn wij het spoor — zo te Dendermonde, te Gent als
te Mechelen ! -- eveneens bijster. Wat L. Sourie op 3 oktober 1941 van
Emmanuel de Bom persoonlijk vernam, maakte ons niet wijzer (63).
Wel had De Bom in „Nieuw Vlaanderen" (1925) reeds op Langerocks Rimbaud-uiterlijk gewezen, een vergelijking die Cornette in
1914E reeds signaleerde, vermoedelijk naar De Boms suggestie dan.
De Bom had ook geschreven dat de raadselachtige man uit de circulatie verdween, maar dat hij als socialistisch kandidaat voor de Kamer
(tegen de Premier De Burlet in) terug opdook. Had Anseele's voor
te Verviers hem gebiologeerd ? De Bom zei ook „dat veel over-beld
de man te vertellen zou zijn" ( 64 ) . Zestien jaar later — zo schrijft De
Bom — dacht hij Langerocks bestaan onder de titel „Avontuur" te kun
„uitbuiten" — naar zijn eigen verklaring —, en dat hij sinds 1891-ne
-

-

(62) Verschenen in „Nederlandsche Dicht- en Kunstkalle (1889-1890) met
viertalig vocabularium. Gedagtekend : Brussel : 25.7.1889.
(63) Zie L. Sourie : „ Van nu en straks" ; historiek en beteekenis. Antwerpen, 1953.
( 64) Zie L. Sourie : „ Van nu en straks" ; historiek en beteekenis. Antwerpen, 1953.
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niets meer van „Huibert" vernomen heeft „Ik denk" (1941) „dat hij
naar Amerika moet vertrokken zijn, zeker behoort hij niet meer tot de
levenden". (Hoe weet De Bom dat !) „Hij was een fantast, uiterst begaafd, maar totaal onevenwichtig. Soort Peer Gynt. Soms dacht ik aan
Rimbaud, maar een dwaallicht bleef hij ten slotte. Ongetwijfeld had
hij zijn rol kunnen spelen in de opkomende literaire vernieuwing. Het
is anders uitgevallen."
In Roemans' „Bibliografie" van tijdschriften moeten wij Langerock
niet zoeken, want zijn deelname aan het literaire leven valt voor 1893.
Toch staat hij wel bekend als de prijswinnaar ( Betaal de schulden ")
voor proza van de studentenkring „Help u zelve" ( 65 ) . Jlandria”
(V,11.8.1889) rapporteert van hem dat hij een meeting van de vereniging „L'union" overhoop heeft helpen zetten met Vermeylen. Steeds
voor 1889 is er de bijdrage in „Nederlandsch Museum" (III,2 ; 1889)
„Zonderlinge regens" (gedagtekend 1.6.1889) . Voor september 1889
is verder aan te halen, dat hij op 29 september voor „jong Vlaanderen" de commentaar bezorgde bij het schilderij van E. Wauters „Hugo
van der Goes", en op 25 maart 1890 levert hij het aan De Bom opgedragen „Sprookje van de kikkers ". Wel romantisch, toch ook opstandig van inslag blijkt hij te zijn door de bijdrage in „Nederlandsche
Dicht- en Kunsthalle" (1889-1890) „Poolsche zangen" (vertaald ?)
De slotregel luidt : „Heil de moeder die weenen mag op zulk een lijk".
Haar zoon ging „eer zij god" — als held „schoon", en „koen" — naar
zijn lotsbestemming „dood ". Gaat de auteur ook onder H.L. schuil
in dezelfde „Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle" (1891-1892) (66)
Als zijn „doorbraak" mag de naturalistisch gewilde roman gelden,
„Suzanne de Linières", die, 1891, gedeeltelijk in „jong Vlaanderen"
(s7 ) verschenen is, en hetzelfde jaar bij Victor Heymans te Mechelen
uitkwam. (67b) „Elseviers geillustreerd maandschrift" ( 68 ) uit de veron
derstelling, dat Camille Lemonnier de jongeren het slapen belette.
„N'est pas Zola qui vent", besluit „Elsevier", al werd hier en daar met
groot talent beproefd het tragische einde van een student, verslingerd
„

(65) Voorzitter van de jury : J.M. Brans. Zie blz. 238 en 256.
(66) Het blijft bij een vraag : het Verhaal (van een postbode) , zooals de
Oude heer Smits er kon bedenken, speelt zich af te Barnborough en te Bath
in Engeland. Of gaat het ook hier om een vertaling ?
(67) L. gaf daarin een voor Brans vleiend artikel. Zie blz. 256.
(67b)
Met de ondertitel : „ Vrouwen onzer eeuw ".
(68) I, 1892/1 ; blz. 322. Zie ook De Portefeuille, 12.2.1891. Zie ook
Tybaert de Kater, 1895 : „ De straf van den nu-en-strakser".

237

op een café-chantant-chanteuse weer te geven. Ten slotte duikt Langerock vermoedelijk nog op in „Vlaamsch en vrij" (3.9.1893 ; H.L.) met
Jene Kattemoer", en met „Anarchisme in woord en daad" in „Ne
(69).

-derlanschMum"(1894,I)

Langerocks literaire bemoeiingen weerhielden hem er niet van voor
1900 een van de allerzeldzaamste tractaten te schrijven over de al te
zeer. veronachtzaamde landbouwpolitiek. Zijn werk werd opgemerkt, zodanig wel dat o.a. „Le socialisme agraire" (geschreven oktober 1894 !)
(7 °) door de zorgen van het „Willemsf onds" als nr. 133 werd vertaald ! Jan ten Brink was destijds van de enigen, die voor de geschiedenis van de Vlaamse letteren het bestaan van Langerock heeft genoteerd. Voor zover de overlevering het wil was Langerock betrokken
bij de Reclus-rebellie in de Vrije Hogeschool te Brussel en maakte hij
deel uit van het professorencorps van de „Université nouvelle". In dit
verband wordt van belang wat Louis Coenen (in 1953 74 jaar) Oscar
de Swaef, redacteur van „Le peuple" heeft meegedeeld, nadat wij
De Swaef gevraagd hadden toch eens na te gaan wat bij de bron nog
te achterhalen was in verband met de man verdwenen met de noorderzon : Langerock is nooit „Peuple"-redacteur geweest, wel occasioneel medewerker, zo luidde het attest. Hij was een intellectueel van
burgerlijken huize. Daar de zogeheten „ouvrieristen" (b.v. een Bertrand) in de B.W.P. (= P.O.B.) niet zo erg gesteld waren op intellectuelen en „bourgeois", had hij geen grote invloed in de Belgische werk
meent niet dat Langerock zijn medewerking-liednpartj.LousC
gestaakt heeft „dans des circonstances graves, ni même délicates" .
Mocht hem geldverduistering kunnen ten laste gelegd zijn, dan zou hij
zich stellig een proces op de hals hebben gehaald. Voor Coenen is
Langerock heengegaan — „en Amérique, je crois" — „dégouté". Huysmans zou er meer van geweten hebben ! Maar, deze ook benaderd, antwoordde, dat hij nooit Langerock gekend heeft en nooit iets over hem
vernomen heeft. Een vraag om inlichtingen bij de heer Halsband, ons
geciteerd door Prosper Arents, bleef zonder gevolg. Wist Victor de
Meyere te verhalen dat Langerock na zijn heengaan, te Antwerpen, in
een niet al te deftige rel betrokken zou zijn geweest, het ziekenhuis
ontvlucht zou zijn, dat een geldompaling voor hem, als gekwetste, zou
($,9 ) Zie de uitlating van E. de Bom, blz. 235.
) Bibliothèque beige des connaissances modernes. Andere werken van H.
Langerock : De arbeiderswoningen in België. 1894. — Essai sur le collectivisme et
le Gouvernement local en Belgique. 1895. — Le socialisme communal. 1895.
( 70
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zijn ondernomen, dan blijven de officiële archieven van politie en commissie van openbare onderstand daar ook stom over...
Tot zover het intermezzo Langerock, van de man, die naar Vermey
-lenht
uitdrukte „misschien een beetje te slim voor ons was".
Tenzij wij beproeven — direct in verband met A.H. Corvette's betoog — de zaken uit verschillende hoeken te laten samenvloeien : van
de kant uit van J.M. Brans (zie blz. 236), van Langerock (zie hier
uit eerste hand, over Brans, inlichtingen moet-vor),anCetdi
gekregen hebben (zie blz. 256).
In „Het land" van 29 oktober 1889 (71 ) heeft „Segher" ( 72 ) verslag
uitgebracht over een feestzitting van de studentenkring van het middelbaar onderwijs „Help u zelf". Onder de aanwezigen waren de heren
Sleeckx, De Veen en Brans opgemerkt, plus „tal leeraars van den
Atheneum van Brussel en Elsene, de stichters des krings, thans leeraars
der Hoogeschool". Vermeylen maakte de historiek van de kring „en
ontwikkelde met talent de gedachte, dat eerst dan onze zaak zal gewonnen zijn, wanneer het onderwijs van laag tot hoog in Vlaanderen
zal vervlaamscht zijn."
Daarna werd de uitslag afgekondigd van de ingestelde letterkundige prijskamp : de novelle van Langerock (zie blz. 236) werd bekroond. „Het kernig - verslag, opgemaakt door den heer Brans, werd
warm toegejuicht."
Het besluit van het verhaal over deze zitting is verder wel de aandacht waard, omdat Dominicus Sleeckx er aandrong op het in het leven roepen van een ernstigere letterkundige beweging, die zich „niet
zou bepalen bij het opstellen van doodeenvoudige novelletjes of kleine romans uit het alledaagsche buitenleven" ; geschiedenis en weten
-schap
dienden „benuttigd" te worden.
Een en ander is nu samen te brengen met de ware eerbied die
A.H. Cornette opbrengt voor J.M. Brans, die, in 1889 als jury-voorzitter, Langerock bekronend, op 2 October 1892, vrij onmiddellijk voor
het verschijnen van „Van Nu en Straks ", tot Jan Boucherij, uitgever
van „De Vlaamsche kunstbode ", de thans bekend staande brief schrijft
(?3),
waarin hij wijst op de zo noodzakelijke „verjonging en verf ris2de jrg., nr. 302.
Dus niet Prosper van Langendock, wiens pseudoniem „Walter" is.
Cf. G. Schmook Prosper van Langendonck en zijn verhouding tot „De Distels!
(1882-1908). In : Verslagen en Mededelingen, aug. -okt. 1957.
(73) Cf. G. Schmook : Prosper van Langendonck en .zijn verhouding tot
„De Distel". Verslagen en Mededelingen, 1957 ; Bijlage VI.
(71)
(?,2)

239
sching" van de literaire kaders, zonder evenwel het buitennissige van de
modernisten te billijken. Hij wist immers dat iets zeer voornaams te
gebeuren stond ! Zijn poging om „De Vlaamsche kunstbode" een revisionistische koers te laten varen was tot stranden gedoemd. Van daar
dan ook met recht de nota-aanduiding van Cornette (zie blz. 233)
„Hier staan wij aan een keerpunt".

9.
De waarde van de „speurende en keurende" geest, zoals Emmanuel
De Bom A.H. Cornette „Ter inleiding" van diens verzamelde „critieken" en „beschouwingen" qualificeerde ( 74 ), is te beschouwen als de
neerslag van een stof waarover men — het is een Corvette-se bekentenis —, „nooit is uitgepraat" ( 75 ) . Wanneer hij, in 1921, voor de Academie acht jaar „Vlaamsche literatuur" overschouwt (1910-1914;
1915-1917) dan blijkt het in 1914E gewonnen inzicht hemzelf bruikbaar criterium te zijn om van de literaire productie hoogten en laagten
te bepalen en te verklaren in verband met de verslagen voor de
Staatsprijs.
Het betoog „De periode Van Nu en Straks" heeft als pleidooi een
logisch, zelfs een klassiek verloop. Tussen inleiding met precisering
van de wand waartegen vreemd en eigen cultuurleven weerspiegeld
staan en slotbeschouwing (geldend als de toekenning van de medalie
van hoogste verdienste) zit een breed uitgesponnen corpus met enkele
wel te onderscheiden geledingen (zie blz. 240) .

( 74)
Periscoop I, Antwerpen 1932 ; — Periscoop II zou als ondertitel „Intra
muros" dragen ; verscheen evenwel nooit. Zie blz. 211.
(75)
„Aan den lezer" in Periscoop I, 1932. Zie ook blz. 211.
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Inleiding -verschijning te beschouwen als „renaissance" Blz. 246-247

Stelling Resultante van diepe, voorafgaande evolutie
:

248

Strijd naar binnen (traditie en vernieuwing)
249
1. Erkenning Gezelle -Verriest
2. De Mont-Van Langendonck versus Rooses (pasmunt) 249
A• Distel (pro en contra)-Flandria
256
Spiegel : Franse literatuur : Frankrijk
257
België
Vreemde : Engeland
258
Doorstroming : H. Van de velde
Uiterlijke vernieuwing : feit : titelkeuze

B

259

260
1. Tendensen, figuren en prestaties :
261
2. a. Inhoud V.N. & S.I. ; 1893
De Mont niet aanvaard ; Van Langendonck wel
Componenten
Invloed
Tegenspel
267
b. Inhoud V.N. & S.II ; 1896
Strijd naar buiten
Academie
Staatsprijs
Bevestiging van betekenis : mijlpalen : Kritiek
(Vermeylen) ; proza (Streuvels) ; poëzie (Van
Langendonck) ; toneel (Hegenscheidt)
276
c. Inhoud V.N. & S.III ; 1902
Van de Woestijne-Teirlinck
275-276
3. Invloed en Bijstand van anderen

Wegebben van tijdschrift — niet betreurd ?

277

Synthese bevorderen kunstbesef tegen middelmatigheid; geen 278
breuk met traditie
:

Besluit Vlaamse „renaissance" naar middaghoogte
:

280

241

Met opzet wordt het schema van de lezing zo nuchter zakelijk gehouden, daar waar de uiteenzetting-zelf al de facetten vertoont van
Cornette's geest, van zijn muzikaal compositorisch besef, zijn persoonlijke taalvoering, met hier en daar een uitdrukking die eer, in haar
Nederlandse gestalte, een Franse denkvorm veronderstelt. De tekst dateert uit 1914, de periode toen om wille van puristisch taaltoilet nog aan
geen opbod werd gedaan. Cornette zou trouwens heel wat zegswijzen
tegen alle wijsneuzerij in wreedaardig verdedigd hebben !
Bekoord door Cornette's wijze van denken en betogen, zo omschreef
Maurice Gilliams diens proza eens op typisch Brabantse manier „hoe
schoon, zo vlug [en reeds] vergeten" er bij, onuitgedrukt, betreurend
dat onmisbare schakels in, of beter, noodzakelijke treden tot de opgang naar culturele meerwaardigheid zo snel als niet-bestaande worden beschouwd. Precies om dát te voorkomen haalden wij deze tekst
uit de compactus van het A.M.V.C. op ; ook om er meteen te kunnen
op wijzen hoe universeel gestoffeerd authentieke Vlaamse geesten zijn,
die zich kunnen terugtrekken op een merkwaardig oriënterend boekenbezit 76 ), waarvan zij de inhoud op toch zo persoonlijke, anderen zo
verrijkende, ook zo stimulerende wijze hebben geassimileerd, dat men
er zich, verheugend en gelukkig, in vermeidt.
(

10.

Vooraleer de algemene commentaren bij deze tekst af te sluiten
moeten nog twee zaken bekeken worden.
De eerste houdt verband met de vraag wie bepaalde nog amper te
herkennen aantekeningen in margine kan hebben neergeschreven, met
potlood. Eerst zou men kunnen denken aan Cornette-zelf bij de uit
„deugt niet", of b.v. ook naar aanleiding van de aantekening be--roep
treffende de oplage van „Van nu en straks" („400-meeste in Holland” ; Hs. blz. 13) ; maar dat zou een mondelinge mededeling van
E. de Bom kunnen zijn, niet zozeer in 1914E (zij kenden elkaar zeer
goed als vrienden) dan wel toen in 1943 Cornette er aan dacht zijn
tekst voor een „Periscoop II" te bestemmen (zie blz. 211) .
Of kunnen wij iets dichter bij de waarheid komen, door Corvette's
uitvoerige, zeer waarderende bespreking van Lili Sertorius' „Literarisches Schaffen and Volksleben in Flandern 1890 1930" van 1932 ter
hand te nemen (Cf. ,,De gids ", 1933 ; III) ? Boek en bespreking ko-

(

7

$)

Zie blz. 221.
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men twintig jaar, of toch ongeveer, na de lezing van 1914. Cornette
betrekt zichzelf in de recensie niet, laat, wat de historiek van „Van nu
en straks" betreft, alle eer neerstralen op Vermeylen, op De Bom, op
De Ridder, op Kuypers, op Kenis. Naar A. Cornette te oordelen geraakt „men" (!) over het fenomeen niet uitgepraat, maar hij verwijst
niet naar de eigen poging van 1914.
Verwonderlijk is echter wel, dat in deze bespreking heel wat motieven aan bod komen, die zoo uit de lezing te plukken zijn. Is het zo
gewaagd te veronderstellen dat Cornette bij de kennismaking met het
werk van Sertorius zijn tekst terug ophaalde, ook raadpleegde voor de
kritiek en hem, 1932, dacht te bundelen met andere geschriften van
zijn hand ? Zie de voetnoot bij „Aan den lezer", en viel de bijdrage,
na het Verslag 1910-1917 te groot uit, of kwam De Bom aandragen
met bepaalde bezwaren. . . ?
De coïncidentie tussen een en ander is flagrant ; het besluit zo maar
niet af te wijzen.
En aldus beschouwd is nog wat op te steken uit de bespreking van
Sertorius : een licht verweer tegen cv. verkeerde interpretaties door het
nageslacht, waar de recensent aantekent : „wij herinneren ons niet"
— dat gaat over Cornette's eigen levenssfeer — „dat de generatie die
„Van nu en straks" heeft opgevolgd en nagebootst zichzelf die der
dilettanten en decadenten heeft genoemd... Ook die van „De Boomgaard" ofschoon met een tikje dandysm, waren in den grond te zeer
overtuigd het bij het rechte eind te hebben om zoo sceptisch tegenover
zichzelf te staan ", waarna de Cornette van 1932-33 Karel van den
Oever ( 7 ?) wel een veeg uit de pan meegeeft, omdat deze vooral zich
had aangesteld als „excommunicateur" ; als „pastor fides" (78).
Op deze wijze blijkt de tekst in de tijd vastgeklonken te zitten, met
nadruk, door de auteur-zelf, ook al is hij niet meer in de gelegenheid
geweest hem zelf van commentaar te voorzien.
En het bijschrift in verband met de „ritornelle op Roza" (woordspeling, want zo heette toch o.a. Max Rooses' dochter...) ? Het doet
opteren voor de hand van De Bom. Er staat vervluchtigd in verre nevelen te lezen : „Toen waren we (sic) best met P D M. Het is een studentengrap" (blz. 254) .
1 waren de heren niet zo best met P. de Mont toen;
0

(77) Steenhouwersvest 18, naast „rue des Tailleurs de pierre" 16 (zie blz.
219)!
(78) Al had hij toch behoord tot „Alvoorder".
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2° het gebruik van de iste persoon meervoud kan onmogelijk terug
te voeren zijn op Cornette !
Mogelijk blijft dat het spottende ketje Vermeylen ('en voor grappen stonden de heertjes niet om) hier een nummertje-met-bijsmaak
heeft uitgehaald, een frats om te tonen hoe bedreven ook zij allen
konden zijn. Onder de verzen zoals ze voorkomen in Vermeylens ,,Ver
zameld werk I zit voldoende kolder ingeblikt om de zaak maar te laten
rusten !
Het hele geval brengt ons echter — als secundo — op het stellen van
de mogelijkheid : Cornette Jr. heeft in 1943 (zo niet in 1932 !) De
Bom gevraagd de „Van nu en straks" -tekst te toetsen op zijn bruikbaarheid. Hier en daar heeft De Bom dan een opmerking in margine
neergeschreven. Misschien (wij weten dat wij een veronderstelling
wagen) heeft hij Cornette de publicatie ontraden, om redenen die nog
moeilijk te achterhalen zijn. Een er van kan zijn, dat de Cornettegegevens, zo laat toch geen aarde aan de dijk meer brachten (precies
voor De Bom, die de hele zaak had meegemaakt) ! Kenis was verschenen ! Maar Cornette, hij, kon er zich toch niet van ontmaken, want
bekijken wij blz. 8 van het Hs. nog eens goed, dan merken wij op
hoeveel belang Cornette-zelf aan de kolderaf f afire heeft gehecht in
1914. Op het papieren veld, onderaan, staat de tekst van de spotritornelle vrij uitgeschreven om met aandacht gelezen te worden, en
met de titel „en vedette". Pas later verdwijnt hij door onder-en-boven
toevoegingen als haast incidenteel in het betoog ! Die Cornette van
1914E hield, badinerend, van dergelijk spel en vond dat hij met zulk
citaat precies het tijdsklimaat waarin de 90-tigers hadden gezwommen,
treffend kon weergeven voor zijn Brussels publiek van 1914. En gelijk
had hij !
Een paar keren citeert de auteur de naam van Henry van de Velde.
Hij onderstreept de Europese betekenis van de vernieuwer. Spijtig wel
dat hij met geen woord gerept heeft over de rol die de Kalmthoutse
heide in de stichting van „Van nu en straks" gespeeld heeft in verband
met het directe contact dat Vermeylen er had met H. Van de Velde in
het „Withof". Moeten wij thans, 1971, om de tekst van een passende
commentaar te voorzien gaan rekening houden met het artikel van
E. Baudin in „Quaerendo" „La formation et l'evolution typographique
de Henry Van de Velde" 79 in afwachting van nog andere gegevens
-

(

)

(79)
Quaerendo 1971 ; a quaterly journal from the Low countries devoted
to manuscripts and printed books : 1,4.
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die M.A.M. Joosten weldra in „Les cahiers Van de Velde" gaat brengen, zodat wij uitgerekend Max Elskamp, zo bevriend met de drukker
Buschmann, mede bij de wieg zouden vinden van „Van nu en straks "...?
Een wel echt Belgische complicatie, die Cornette in 1914 niet zou hebben afgewezen, had hij er de weet van gehad.
11.
Hier en daar verraden zekere beklemtoningen een duidelijk geëngageerd zijn van de auteur in zijn tijd, wat ons mogelijk maakt hemzelf duidelijk te zien staan tussen de sterk verschanste kampen in. Heeft
de zo verfijnde burgerzoon het over brullende flaminganten („kronieke
gebrul ") , zij hinderen volgens hem het verdiepen der inzichten ; over
sufragetten, zij forceren naar zijn inzicht de evolutie ; elementen van
het omschreven type zijn door ons aan te wijzen al stappend over Antwerpse straatstenen of al demonstrerend voor vrouwenrecht (W).
Allicht wijst de ongewone, haast Hussiet-achtige uitdrukking als
„de kelk der kunst" in een ,,Parsifal"-richting (1914) ; deze Wagneropera immers kon pas toen buiten Bayreuth opgevoerd worden ? Op
blz. 18 van het Hs. wordt even het woord ,,abstract” ingezet, als een
aanvoeling van komende dingen : daarom is deze 1914-tekst, hoe kalm
ook bedacht, de weergave van wat omging in een toegespitst brein,
dat zenuwachtiger reageerde op de dingen des levens dan enige af reactie in proza zou kunnen doen vermoeden.
12.

Om de publicatie van het document Cornette niet nog meer te bezwaren, zagen wij kordaat af van beklemtonen van eventuele nuances die
zich door vergelijking met de jongere en jongste teksten over „Van nu
en straks"-zelf zouden opdringen. Zoals op verschillende plaatsen betoogd, het kwam er enkel op aan de Cornette-tekst aan het dossier
„Van nu en straks" toe te voegen en in de aandacht aan te bevelen
van historici en bibliografen. Er werd in de voetnoten dan ook niet
ingegaan op alle toespelingen en namen.
Voor wie er toch mocht aan twijfelen of Cornette's tekst dan wel
80 ) O.a. : aanbieding in Centraal station van „Rein-leven"-brochures onder
de kreet : „De vrouw moet vrouw blijven, vijf cent" ; het paar was gekleed in
± Tolstoj-gewaad.
(
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het licht mocht zien, zij verwezen naar het bijschrift onder aan de publicatie van „Uit mijn herinneringen" („De Vlaamsche gids” 1952, I) ,
waar de redactie vooropstelt, dat de met instemming van Mevrouw
E. Cornette-Wagner gepubliceerde stukken, wellicht als „onafgewerkt"
te beschouwen zijn, en toch voor (nuttige !) publicatie opteert.
Ondertussen verliepen nog eens twintig jaar ! Weer was Mevrouw
Cornette bereid haar zegen te geven over de goed-bedoelde voornemens, waarvoor onze dank en (naar het te hopen is) deze van zeer
vele toch nog belangstellenden ! Wij kunnen, nu in de wetenschappen
vrij veel te doen is over bruikbare teksten in verband met op te stellen
bibliografieën, alvast de originele, vroege synthese over V.N. en S.
bij de 50 %, „de half-life", inbreng rekenen van „alle nog actief functionerende literatuur ". (R 1 ) Dat is van grote betekenis !

( 81

) A. Kouwenhoven : wetenschap en bibliotheek. Assen, 1971.
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B. DE PERIODE „VAN NU EN STRAKS"
[1]

Over de halve eeuw Vlaamsche litteratuurgeschiedenis, (2 ) voor U toegelicht ( 3 ) door de
(3) werd geschrapt.
sprekers die hier voor mij kwamen (4 ), is eene
(4) zie ,,Inleiding".
klaarte geworpen die gij bezwaarlijk van mij
vergen kunt bij het bespreken van de periode
van Van Nu & Straks. Er zijn daartoe verschillige redenen : ( 5 ) de eerste : ( 6 ) is de mate van
( 5 )onderander : geschr.
(6) alvast : geschr.
bevoegdheid die mij van mijne ( 7 ) voorgangers
(7) grootse : geschr.
scheidt 8 ; de tweede : dat ( 11 ) het tijdperk
(8
en daarbij komt oo k :
geschr.
van V N S. nog zoo korten tijd achter ons ligt,
(9) de tijd : geschr.
(Yo) dat ik de gewaarwording heb van iemand
(10) zoo : geschr.
die van een geringe hoogte eene bewegelijke
menigte
zou overblikken : ( 11 ) er is meer eengemaakt
(11) onleesbaar
(12) zijn gemakkelijker: held in de stroomingen ( 12 ) te onderscheiden in
geschr.
(13) de vermeende :
de verte, dan ( 13 ) in het beweeg der golvingeschr.
gen ( 14 ) vlak bij ons. ( 1,5 ) Er zijn zooveel in( ) onleesbaar gemaakt
(15) Toegevoegd () tot vloeden en stroomingen geweest dat het niet
„trekken"
mogelijk is eene richting met vaste lijn te trekken. Toch beschouw ik het als een voorrecht,
U enkele indrukken te mogen zeggen [sic] over
een beweging die eenen beslissenden invloed op
de Vlaamsche kunst gehad heeft ; reeds behoort
zij tot de historie en toch worden wij deze golvingen nog (16 ) krachtig gewaar ; de jonge man(16) soms : geschr.
nen die ze tot stand brachten zijn nauwelijks
(17) toch : geschr.
zij
enkele jaren gegroepeerd geweest, en ( 17 ) zi
(18) zij : geschr.
(19) intellekten : geschr.
zijn ( 18 ) er in gelukt een bijna brutale omme
(20) mannen van :
keer
te doen maken aan de aesthetische en zelfs
geschr.
(21) al : geschr.
enigszins aan de moreele en' maatschappelijke
(22) Toegevoegd tot :
begrippen in de Vlaamsche samenleving.
„van"
(23) stel ik mij voor als:
Die greep jonge ( 19 ) mannen, die wij noemen
geschr.
2p
'' i
21
de
( ) V N S-ers zou ik ( ) maar dadelijk in
(24) mens : geschr.
(25) passieloos en pro- een beeld willen voorstellen. ( 22 ) Het schema
vinciaal : geschr.
23 )
80
is een
van den letterkundige van voor('
(26) hunne : geschr.
(27) niet los en te ge- deftige, secure, zwartgerokte ( 24 ) mijnheer, (25)
makkelijk iets gedwon..
gedwongen levenshartstochteloos, in ( 26 ) zijne
:
gen : lijk.
(27
(28) nog : geschr. ; dahouding, en ) daarbij zeer onder ( 28 ) wornig jegens : geschr.
('29)
pen aan de maatschappelijke axioma's van
(29) hun : geschr.
[ 11 Blz. 1 hs.
(2) die : geschrapt.

(

)

-

.
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(30) behoren tot de niet
begrepenen : geschr.
(31) onleesbaar gemaakt
( 32)
( 3.3)
[34]

onleesbaar gemaakt
onleesbaar gemaakt
Blz. 2 hs.

geheten : geschr.
(36) ongodsdienstige:
geschr.
(5)

(37) Denkt Cornette via
Vermeylen aan Van der
Noot ?
( 3$) glimlachten waar er
gebruld werd : geschr.
(39) den ouden : geschr.
( 40) „den ouden" en
„wel lief hadden" geschr.
(41) ook : geschr. maar
toegevoegd tot „van"
(4'2) Toegevoegd
(43) vervangt : Le déjeuner sur é'herbe : zie blz.
286.
(44) very. Mouzorgski :
[ al viel de creatie van
Vincent d'Indy's werk
pas in 1897 (Brussel:
1898, Parijs) . Hier moet
aan toegevoegd worden
dat uit Souries beschouwingen (1951) blijkt
hoezeer Fervaal's wereld
samenhangt met de Starkadd- conceptie.
Achter die voorstelling
van zaken wist A.H. Cornette in 1914 dus ook te
komen. Door Vermeylen?
Door De Bom ? ]
( 44b) Vervangt : den verstandigsten sax Peladan.
( 45 ) Emile Hennequin
(1858-1888) auteur van
ique"
de „Critique Scientifique"
Verdedigde de „esthopsychologie" ; een kunstwerk is een boodschap.
(45b) Toegevoegd :
van die
( 46) van : geschr.
( 47) dan : geschr.
( 48 ) vertegenwoordigers:
geschr.

zijn tijd ; enkele buitensporige figuren ( 30 ) behoorden tot de half-of niet begrepenen : een
priester die miskend werd, ( 31 ) G. Gezelle, een
Sturm-und-Drang-student, Albrecht Rodenbach,
en een zwierige condottiere ( 32 ), Pol de Mont.
Nu is er in de 2e reeks van het [ 34 ]
tijdschrift V N S eene wondermooie schets te
lezen ( 35 ) ; Een Zomerdagsdroom, eene (36)
heidensche fantasie waar in vier bladzijden de
jeugdige bent der V N S-ers voorgesteld wordt :
een groepje jonge speelsche menschen met hun
vriendinnetjes, als Decamerone-personnages ver
een Brabantsch berke-boschje ( 37 ), zor--gardin
gelooze revolutionnairs, die in jeugdigen overmoed de alledaagsche ethische begrippen kielhaalden, die ( 38 ) zich niet lieten bang maken
door het kronieke gebrul van „Vlaanderen die
Leeu", die (39 ) van Conscience veel meer hielden (40 ) dan zij er wel den schijn van hadden,
maar ( 41 ) tevens een grondige kennis hadden
van Balzac, en Baudelaire, en Villiers de 1'Isle
Adam (42 ) , en Mallarmée ; die het waagden in
het Vlaamsch te spreken van Le moulin de la
Galette (43 ) of van Fervaal
en meer hiel
(44b)
Hennequin's critiek (45 ) dan (45b)-denva
van die van den nuchteren Taine ; maar die bovenal het geheele leven anders bekeken dan de
geijkte Vlaming tot dan toe gedaan had, met een
openhartige menschelijke zinnelijkheid, met
meer liefde en met meer haat, met meer tril
levens-hoovaardij, en die hunne levensop--lend
vatting gingen zeggen in vers, roman, treurspel
of essay met een rechtzinnigheid en met een verfijning van kunst-uitdrukking waarvan men te
voren in Vlaanderen en Brabant geen exempelen had (46 ) gezien. De Van Nu en Straksers
zijn ( 47 ) een Renaissance-achtige verschijning
in het Vlaamsche leven op het einde der XIXe
eeuw, (48) opwekkers van een nieuw huma(33)

("),
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( 49 )

Louter (met pot-

lood)

neemt : geschr.
(51) het : geschr.

()

(52) toegevoegde zin

(53) van deze : geschr.
(54) de voornaamste zou
willen : geschr.
1 551 Bl z . 3 hs.
(56) Ik verzoek U eerst
(nog even in te denken;
moet U eerst herinneren:
beide geschrapt) U even
te herinneren welk een
overwegende rol de eerste figuur onzer litteratuur van '85, Pol de
Mont, gespeeld heeft :
geschrapt. De auteur bedenkt zich en kort zijn
zin in.
(5?) levend : geschr.
(58) mettertijd : geschr.
(59) de verdoofde
naklanken : geschr.
60) Gij herinnert U hoe
hij het : geschr.
(61) tweede n geschr.
(62) maleische; vreemde;
die verzen moest gaan opsporen . driemaal geschr.
(63)tijdgenooten: geschr.
(64) die zich geroepen
waande, tijdgenooten die:
geschr.

(65)

Naast of : geschr.

nisme, van breeder menschelijkheids-gevoel, die
met een ongemeene kracht hun bewust-zijn gingen uitspreken.
(49) Oppervlakkig-chronologisch
beschouwd
( 51 )
vangt
g de beweging
g van V N S aan met
de verschijning van het le nummer in Januari
1893. (52) Die datum heeft echter slechts een
betrekkelijke waarde ; eene beweging als deze
kan niet nauwkeurig begrensd worden : Zij is
( 53 ) de resultante van een diepe voorafgaande
evolutie, van veel wisselende bewegingen waarvan ik ( 54 ) enkele symptomatieke episoden zal
(")

meedelen. [55] In [Pol de Monts] ( 56 ) jeugd was
de „vaderlandsche" poezie nog steeds de hoogste kunstuitdrukking. Met den jongen RodenBach had hij in 1877 dat aandoenlijk eerlijk Pen-noen gesticht dat voor het Vlaamsch studentenvolk „binst de schoolverloven" verscheen ; (57)
onder voortdurenden schoonheidsdrang ging de
Mont de poezie ( 58 ) allengskens voeren op vernieuwde banen van ware menschelijkheid : hij
droomde en wrocht voor een schoone herleving
en deed den leeuwerikzang van zijne Lentesotternijen schateren in ( 59 ) het valsche gepijp der
•
(60)
.
laatste rederajkersmuziek
Hoe moest hij
het verduren, om ruimere horizonten te durven
aanwijzen en een nieuwen blik te wagen in het
passioneele ( 61 ) leven van onzen tijd ! De doctrinairen verontwaardigden zich over de vermetelheid van dien schalkschen knaap die (s'2 ) de
vers-vormen te bezigen waagde van Guillaume
de Machault, Petrarca of de Perzen en als essayist zijn ( 63 ) goed Vlaamsch volk bekend
maakte met de „litteratuur van over-Quiévrain"
(64) er was er zelfs een die zich geroepen acht..
te om met groteske ridderlijkheid tegen hem
op te treden „voor de bezadigde letteren in
naam van 50 jaar eerlijkheid en deftigheid in
de Vlaamsche litteratuur" ( 65 ) Vóor en met
!

249
(66) hem : geschr.
(67) Van Droogenbroeck : geschr.
(68) lankm (?) : geschr.
(69) stilaan : geschr.
(70) werd : geschr.
(71) onsterfelijke dingen
schreef, door wiens spraak
de (een) echte, volle,
mannen gloed sidderde ;
maar wat hem betreft,
was : geschr.
(72) te doen liefhebben
zooals hij het verdienen
moest. Al dus( ?) : geschr.
(73) er waren er andere
nog : vergeten te schrappen
( 74 ) werkzame( ?) :
geschr.
( 75) herdenken zou mij
te ver leiden : geschr.
(76) verdiende echter een
ogenblik onze aandacht:
geschr.
[ 7 sbis j Blz. 4 hs.
(77) Er zijn eenige gebeurtenissen in [Van een
paar episoden uit : geschr.] onze litteratuur
[wil ik eenige punten geschr.] , die mede behooren tot [ het proloog geschr.] de prodromen van
V.N.S. en eene bij zondere beteekenis hebben)
waaraan wij eene [bijzondere beteekenis geschr.!]
moeten hechten. (Dit ge,

heel met blauwe haak
aangestreept ; als alinea teken ?)

(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)

verscheen : geschr.
scherp : geschr.
koud : geschr.
ofschoon : geschr.
nu : geschr.
was : geschr.

(84) en deed bero (?) :
geschr.
(85) axiomata vervangen
( 86 ) Toegevoegd tot:
„afmeting"

(ss)

de Mont hadden Dautzenberg, de Cort,
V. Delamontagne [sic] vooral een gezonde reactie teweeggebracht tegen de ( 68 ) zoete
sentimentaliteit of de valschklinkende epiek;
de kunst werd (" 9 ) een doel op zichzelf, zij ( 70 )
was minder leerend of bewijzend ; en intusschen was het Gezelle, de eenzame, die in een
vergeten hoek van Vlaanderen ( 71 ) zijn leven
dichttte in een spraak die sidderde van vollen
warmen gloed. en het ging juist den V.N.en
Straksers beschoren zijn hem naar volle waarde
te doen schatten en (i2 ) o.z.t.z. te rehabiliteren.
Daar was ook H. Verriest die de Gezelle-traditie in zich opnam ; (? 3 ) er zijn ongetwijfeld
andere voorloopers geweest, ( 74 ) bewuste of
onbewuste voorbereiders van V.N.S. ; ( 75 ) wij
kunnen ze hier niet allen herdenken. Ik herin(67)

nerde U vooral De Mont (76) [76bi8] wegens de
bijzondere verhouding waarin hij tot V.N. en
S. gestaan heeft. (77)
Zoo verscheen in 1883, tien jaar dus voor
V.N.S., (? 8 ) in de Gids eene studie van Max
Rooses over De jongste richting in de Zuid-Nederlandsche letterkunde. Het was een ( 79 ) verstandig ( 80 ), cerebraal betoog waarin schrijver
zich bekloeg dat de Vlaamsche schrijvers van
rond de jaren '80 toch zoo weinig populair zijn,
( 81 ) nu was dat ( 82 ) absoluut niet eigen ($s)
aan Vlaanderen, vermits M. Rooses hetzelfde
verschijnsel in den vreemde waarnam... Hij
meende dus dat de critiek een „waarschuwend
woord" moest laten hooren, sprak veel van de
„absolute kunstregels" en van de eigenschappen van den „waren dichter", ( 84 ) riep de eeuwige wetten der kunst en de eischen van de
schoonheidsleer aan, en sprak wreed-onverbiddelijke ( 85 ) axioma's uit, als dit : „Een boek dat
niet gelezen wordt hoeft ook niet geschreven te
worden". In dat schoolsch pleidooi ( 86 ) waaruit
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(87) enge : geschr.

(88) zielen : geschr.
(89) Toegevoegd tot

()

een logica sprak van kleine afmeting sloot M.
Rooses zich op in het formuleeren van abstracte
regels en meende de namen van de jongere dichters die hij aanviel te moeten verzwijgen. Wat
ons nu ook verbaast bij een fijngevoelig man
en scherp begrijper als Max Rooses, dat is zijne
en,
(S 7 ) begrensde opvatting van den mensch en
bij terugslag, van de aesthetiek. Het scherp onderscheid tusschen de „edelere, verheven gevoelens" en de „minder verheven lagen" onzer na tuur, wordt als een dogma vooruitgezet, zonder
dat er maar een vermoeden schijnt te rijzen van
de ( 8 R) complexiteit ( 89 ) van het ziele-weefsel
en dat zijn willekeurige splitsing van den mensch
op zulke schalksche wijze door de kunst wordt
tegengesproken.
De letterkunde moet verheven zijn ; de grootste roeping des dichters is
het romantisch epos in proza of het heldendicht
in de poezie te „beoefenen". De strenge censor
vond het vermetel om ( 90 ) zijne aandacht te ver(.)

(90) onze : geschr.
[91] Blz. 5 hs.

gen voor P 1 1 dingen die het niet waard zijn,
voor de avonturen van een boerenknecht of een
kantoorklerk, hij die toch (492) schoonheidszin
bezat om niet alle litteraire verdienste te ontzeggen aan Un coeur simple van Flaubert of
(93) zonder de Balzacs Cousin Pons
Het schijnt ons schier onbenaam
grijpelijk dat ( 94 ) de critiek voor dertig jaar (95)
(94) zulke : geschr.
(95) zulken sleffenden
zoo aan podagra ( 96 ) leed toen op ditzelfde
gang ging : geschr.
tijdstip het „wufte Zuiden" meesterwerken had
('96) lijdde : geschr.
(97) Toegevoegd zonder
geschonken als de ( 97 ) Causeries du Lundi of de
de naam van Sainte
Essais de psychologie (van Bourget) ... ( 98 ) RooBeuve
(98) Die ideeën werden ses' opstel ruikt nog erg naar de aesthetiek van
verdedigd door de :
hid ( 99 ) was de meest gezagVan Vloten maar hij
geschr.
(99) maar hij was de :
hebbende pen in Vlaanderen, en ( 100 ) zijne meeningen
t(0 )moesten dus :
g moesten een diepen
p indruk maken. 101
geschr.
En
in
diezelfde
dagen
groeide en broeide het
( lol) Maar ; En toch :
nieuw aankomende leven t'allenkanten. Het
beide geschr.
(102) koude en vernuf10 rekwisitorium van Max Rooses werd voortige : geschr.
(103)
eerst
weerlegd door de Mont met de hem
(103)schitterend : geschr.
(92) toch ( ?) : geschr.

?

(")

(

)

(

' )

)
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niet als titel gebe-

(1-04)

zigd

eigen bravoure in zijn pleidooi ( 104 ) pro domo
waarin hij de autonomie der kunst verdedigde.
Neen, de kunst is geen leendraagster van godsdienst of staatkunde Behalve de Drie Zuster steden, den Maerlant van Van Beers, sommige
verzen van (105)Vuylsteke, 146 had onze
Vlaamsche romantiek niets voortgebracht boven het middelmatige, (107)het half bakken,
(108)
het didactische, het nuchter utilitaire,
(109) werken zonder vlam, zonder hitte. Dautzenberg, ja, had zich als een apostel durven aanstellen van ( 11°) de kunst om de kunst, maar
die was ook de eenige geweest.
eweest. Maar nu bleef
de Mont (111niet alleen om de ideeën van het
jonge geslacht te verdedigen. De strijd werd
voortgezet in de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, (112) een tijdschrift dat wij met eerbied
mogen herdenken en dat, onder leiding van V.
de la Montagne, [sic] den meest oprechte van
zijn
ph n eslacht, een zeer schoone rol vervuld heeft.
De strijd ( 11$) zeg ik werd voortgezet en wel
door Prosper Van Langendonck dien wij weldra
als eenen der hoofdmannen van V N S gaan
zien optreden. In zijn opstel over de Vlaamsche
Parnassus deed hij eenige verklaringen die men
(119
toen niet gemakkelijk zal verkropt hebben:
„Wat hebben onze ouders ons overgelaten
Armoede in de dichterlijke opvatting, armoede
!

(105)Van Duysse p. met
potlood bijgevoegd.
(106)en de outsiders Gezelle, Verriest en Rodenbach geschr.
(107) Toegevoegd
(1,08) Toegevoegd
:

(109) Toegevoegd
werken
(110)

tekst
(111)

:

Over uitgevlakte

bleef geschrapt
:

(11'2) Toegevoegd tot
„voortgezet [Alhoewel
tot 1897 voortlopend niet
"

in

.

Roerrans' „Bibliogra-

l e'

geanalyseerd

] .

(118) wer geschr.
:

[

(113)-(117)

(119) dan

:

]

ontbreken

geschr.

(

)

?

[120]

de taal." De opvatting der kunst [120] was
ook zooveel jaren bekrompen, sukkelachtig, onartistiek geweest ! Rooses had het belang van
den vorm in de poezie achteruitgesteld voor de
gedachten. En Van Langendonck antwoordde:
„De gedachten ! Wat noemt gij gedachten in
de poezie ? Zijn het die steeds herhaalde en
nooit genoeg gekauwde en herkauwde begrip
vrijheid, vaderlandsliefde, godsdienst,-penovr
zedeleer, staatkunde en wat dies meer ? Is het
slechts om dergelijke gedachten te onderwijzen,

Blz. 6 hs. in
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(121) pennetwist werd
gehouden in 1888: ge.
schr. Daarna zwaar doorgehaald : „Het eene antwoord lokt het andere
uit." Minder zwaar : „Indien ik er bij stil gebleven ben dan is het omdat Rooses' ideeen, toen
de pasmunt der meest".
[Zie elf regels verder.]
[122] Aangehangen strook
tot „ter meest"
.

(123)Met potlood onderlijnd en tussen haken geplaatst met toevoeging:
deugt niet. Zie inleiding.
(124)Drukt Corvette zich
uit ? of
hier duidelijk
l
verschrijft hij zich.
(125) gingen losbreken :
geschr.

om dergelijke banaal-geworden gevoelens aan
het volk mede te deelen dat de dichter reden
heeft van bestaan ? Moeten zijn gedichten ontaarden tot zedepreken, wijsgeerige of politieke
betoogen, geschiedkundige lessen enz... ?" En
over den vorm sprekend ging hij voort : „Onze
taal is rijk maar ze moet doorwerkt en doorkneed
worden. Geen beter middel daartoe dan de studie dier ingewikkelde vormen die den dichter
noodzaken het woordenboek te doorwerken en
die dan toch ook hunne reden van bestaan hebben daar zij ontstonden en schier in elke letteren gekunde werden aangewend
om gedachten
g
g
van een bepaalden aard uit te drukken."
Dit 1 ") schermutselen met de pen dagteekent
van de jaren 83 tot 88.
(

[12]

De stichting van het lautere germaansche
Pennoen, de stralende verschijning
g van Pol de
Mont, enkele tijdschriften als De Vlaamsche
Vlagge, de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, waren eenige der voorbereidende verschijnselen (die ik dadelijk volledigen zal) ( 123 ) ; indien ik even bij de pennetwist met M. Rooses
stilhield, dan is het omdat Rooses' ideeën toen
de pasmunt der meest verspreide aesthetische
opvatting waren en in Van Langendonck's verdediging de kiemen lagen van de reactionnaire
(124) gedachten die (125met een ongemeene
felheid gingen losbreken.

[126] Opgeplakte strook [126]
Stellen wij ons eenige Vlaamsche jongetot „ochtend".
lingen voor, levend te Brussel of Antwerpen in

dien tijd van sterke economische emancipatie, levend in een sfeer die aan de ouderen onbekend
was, die getuigen waren van de schemering van
het Parnassisme en begeerig wachtten op een
nieuwen ochtend. ( 127 ) De jongsten onder hen
(127) van kunst en litteratuur : geschr. behoorde gingen naar de twintig en zij waren in die zatot het overplakte deel
zie noot hiervoor.
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(128
[

Toegevoegd tot ( .)

Blz. 7 hs.
(130) - expressie die het

lige levensjaren waarin men met gretigheid

best (dichtst)

onafhan kelijk van overige gevoelens : geschr.
(131) doet : geschr .

grijpt naar ( 1-2 ) het vreemdste ooft van (.) de
[ 129 1Z
i ' deden hunne eerstee on tdek^st.
( 1ST z ij
kingen 131 in de vreemde letterkunden. Zij
(132)zij : geschr.
..
(f32
kwamen
b ij een (1.33 rond een leestafel (. )
(133)Toegevoegd tot ( .)
(134)een pas ontdekt lie- en elk van hun [sic] bracht (134 (135 werk mee,
velings : geschr. Madame
deze ( "" ) 1 Education sentimentale of de BrieBovary : geschr .
(135) nu ongekend :
ven van Flaubert, gene las (13.5e Contes cruels,
geschr.
,
een andere Verlaine, ( 13^^ L'aprè.s-midi d'un'
(135b) Madame Bovar y ,
geschr .
faune, de gedichten van von Platen. (137 en die
(1a5c) Auteur : Villiers
van Goethe, 138 of 't laatste boek van Huys de 1 'Isle-Adam .
(136) geschr. : dé art
a
( 140•
) Zij
•
•
mans, 13s ) L-bas
lazen de Revue in(137) of : $nicer,
dep endante, en de Revue wagnérienne;^ zijJ meen((138)
) of Benige der laatste werken ( ?) ; geschr . den hoegenaamd niet dat de litteratuur van over( 139 ) A Rebourt of:
Q uievrain aan h
het tolkantoor
lk
moest blijven
blijvenste
geschr.
Zij : geschr. maar ken en lieten die vreemde invloeden, de satatoegevoegd ,,Zij" tot
nieke verzen van Baudelaire of de hysterische
„zij•
Y
zelf-navorschingen van Des Esseintes op hen
(141)was : geschr .
inwerken. Een van hen, ( 141 ) eenigzins ouder dan
(142) Open ruimte
de andere, Prosper van Langendonck had 142
(143) zooals de trant haar verzen geschreven die een nieuwen toon in de
nooit getroffen had : gepoezie brachten (143 ) een uitgesproken oprecht schr. ; Toegevoegd :
„een "... tot „naakt "
heid, eene smart die niet meer dichterlijk maar
die puur-menschelijk was, zuiver en naakt ; ver(144) Daaronder stond
zen
als deze :
„smartIn
".
het vers staat
'k heb u in (144 smert gebaard en toch ontvangen,
zwaar geschreven :
„smert " ; ook H van Hoe met dubbele vreugde, u
aan mijn levensgloed
en „pijn ".
verwarmd, als telgjes nog zoo blij begroet.
Hoe wranger pijn den moederschoot mocht
[prangen...
(145) had : geschr .
Er was een andere (145die reeds een tijdschrift op zijn geweten had. Dat was Vermeylen.
En (146 van dat tijdschriftje dat de laatste voor(146)over : geschr .
looper was van V N S. moet ik hier wat zeggen.
( 147 ) Menig Vlaamsch
tijdschrift gaf periodiek ( 14 7) Op Zondag 29 September 1889 verscheen
dichtwerk als Het Bel- het le nummer van „dong Vlaanderen" dat onfort, Rond den Heerd on
148
••
zijn
titel twee kenspreuken droeg : „Een
geveer alle op dezelfde der
leest geschoeid : tussen- trachten naar het Schoone", en Jonc ende
gevoegd, maar geschr.
.
Stout". De opstellers waren Hu ibert Langerock,
(148) den : geschr .
(

)

)

)

)

)

)

(

)

(

)

)

-

(

)

)
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(149) velen : geschr.
(150)Langerock lijk (? )
ook : geschr.
(151) onleesbaar
(1.52) echter, geschr.
(153) Toegevoegd tot
„hij" (.)

(154)die... had : geschr.

[155]

Zie de Inleiding

Blz. 234.

(156) Toegevoegd tot
d rukf outen" .
(157) Toegevoegd tot
„fuiven"

Aug. Vermeylen en Lod. de Raet. De eerste van
de drie namen zal aan ( 149 ) de meesten uwer niet
veel zeggen. Ik heb ( 150 ) den man niet gekend,
(152)
(151
hopren vertellen dat hij
) maar ik heb
een zeer zonderlinge figuur was, vol talent, (153)
schrijver van een bekroonde novelle Betaalde
Schulden en van een gek-plezierige roman Suzanne de Linières (.) hij had iets (154) van een...
Arthur Rimbaud, en was, zooals Vermeylen zegt,
oneindig veel slimmer dan wij ... eigenlijk een
beetje té slim [155] Jong Vlaanderen was een
heelp rettig en leelijk ding, gedrukt op een
schandelijk papier (156en 't krioelde van drukfouten ; maar er zat kruim in. Vermeylen (157)
die reeds veel wetenschap gezogen had aan
wrange borsten, maar altijd bereid om te fuiven

Blz. 8 hs.

schreef het [1581 eerste artikel, het manifest :
(159) Toegevoegd tot
Ballade, openingstuk voor dikke trommel. (159)
„Voor"
Max Waller had de Jeune Belgique ook geo(159b) Cf. „Ballade des
pend met een ballade... (159b) En Vermeylen
poêtes mobiles" (Cour- zegde : „Voor u o jeugd deze Ballade ! Komt op,
rier f rancais 12.3.1885). broeders, gij allen die tot dezelfde kerk als wij
Ballade des réverbères
mélancolique (Jeune Bel- behoort, en welke strekking gij ook volget, gegique : 5.5.1886).
niet met ons de communie in den heiligen kelk
der kunst ! Komt op ; gij allen wie eenzelfde
Geloof, eenzelfde geestdrift veredelt en bekrachtigt,
en strijdt met ons mede jonc ende
( 16,0 ) Toegevoegd „van"
(161) potloodhaken door stout voor het Schoone !"
auteur geplaatst.
Zekere Kees Droes werkte ook mede. Hij
(162) Woord uitgevlakt
met ook er boven gestel- schreef klinkdichten, zooals het klinkdicht (16e)
de wijziging
(163) dat ik geheel wil van den Vedelaar, en dat van de W/orsteneters.
voorlezen : geschr.
(161 In het 9e nummer vind ik een (162) grappig
(164) Toegevoegd tot
stukje van hem (163)(164 en hij zal het mij niet
Ritornelle"
(164b) „lees" uitgevlakt
kwalijk nemen wanneer ik die Ritornelle voor
en toegevoegd: tot „uit"
(16.5) D e titel verwijst
Roza nog eens (16-4') als een aardigheid uit den
naar een wel extra vers- hoek haal (165) •
[158]

regel: van niet assonnante ritornellen [die]
„Fladderende en Kaballa (?) " verzen (?) aan
-kondigt;eschr.

Ontelbaar zijn de rythmen die 'k, beminde,
rond uwen naam met vromen eerbied weefde,
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als rond een halm zich opdraait eene winde.

'k Heb dapper tegen woord en maat gevochten;
een rijke bloemenkrans van metaphoren,
o schoone mijn, heb ik voor u doorvlochten.

'k Heb menig hinkend rijm gebaard, en menig
gesuikerd vers, waarin ik wilde uw vormen
voor d' eeuwigheid doen gloren, reel en lenig.
Welk statistieker zou ze kunnen tellen
De wisjewasjes die ik voor u vijlde
rondeels, pantoens, sonnetten, villanellen ?...
Om u te zeggen dat ge lief zijt Roza
bood ik U opgevulde maneschijnen
... Dat's heel goed maar nu mogen we elkander
wel minnen in proza, hé ?
(168)Voor wie de later
handeling kent van

de

V N Straksers lezen in

(168) Het kranig studentenbladje (1 6'9 ) maakte
nogal ophef in de letterwereld ; het ( 1i°) wekte
,

den schrijver der fladde-

rende vlinders in dit
stukje met opzet gekozen ritornel een niet ge ringe dubbel beteekenis
( bovengeschreven : een
geschreven dubbelzinnig

en vage beteekenis)
Veni jnig
g dingg . We

ko-

men daar straks op terug .

Alles geschr .
(169)Toegevoegd tot;
,, het "
(17 0) maakte : geschr .
1
Blz . 9 hs.

A"

F

zelfs de aandacht van de Nieuw Gidsers . [171]
Als een historieke anecdoot mag ik U wel mededeelen dat in 1890 Willem Kloos een brief
schreef aan Emmanuel de Bom om hem te vragen wie de heeren Kees Droes en... Gust Ver meylen eigenlijk waren ? Maurits Sabbe werkte
mee aan de laatste nummers, en Emm . de Bom,
,,

een „bekroonde
idylle gaf, Mathilde. In de rubriek der Snippers
verschenen veel g eestig e natas en .^et is merk en Frans van de Weghe die

-

(172 ) vriendelijke :

geschr .

waardig hoe die jonge snaken van nog geen
twintig jaar hunne vrienden opriepen naar de
tentoonstellingen der XX waar werken te zien
waren van Sisley, Pissarro, Odilon Redon
en muziek werd uitgevoerd van Gilson, César
Franck en Vincent d'Indy... Maar, het leefde
toch niet lang, en ofschoon de redactie van de
Nieuwe Gids 50 abonnenten bezorgd had, een
(1i2) lieve aanmoediging van de Noord -Neder-
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(173) na : geschr .

(174)Toegevoegd „een
,

wetenschappeli j ke

(175) minder gaf (gevend) om letterkunde
(voelde) er voor dat het

verteer) dan om groot

verteer : geschr .

(176) lastig : geschr.
(177) van

geschr .

ofwel zelf :

(178)te drinken : geschr.
(179)
„ In dat duister
maar fel Paradijs " ? :
geschr.

(180)voor : geschr.

(181)Een van de voorzitters was J an Brans die
(in den grond) ideeën
van de jongeren was toe -

gewijd en over wien Langerock geschreven had in
(het blad) „Jong Vlaan -

",
derentegenover
de anderen van De Distel, Emmanuel : [regel van 6 lij nen van p. 10 afgescheurd

en vervangen door 9bisj ;
op 9bis: Hiel (?) Tsjoen
en cs. verdedigden zij
Kloos, en Gorter, en

landers voor het onaanzienlijk blaadje, verdween
het ( 173 ) met het 13e nummer, in maart 1890.
Onze jonge vrienden, Van Langendonck, Vermeylen, Hegenscheidt en een vierde, ( 174 ) een
wetenschappelijke, die de beweging der hergeboorte in de litteratuur intiem medegeleefd heeft
zonder aan letterkunde mede te doen, Dr. Schameihout, kwamen dus regelmatig bijeen ; nu
eens bij Vermeylen die een zeer lange doch zeer
smalle studiekamer bezat ; maar daar werden
zij nogal dikwijls gestoord, schijnt het, en toen
gingen zij naar een herberg in de Handelstraat
waar de baas, (175hen plaatste voor het ( 1 "
benauwend dilemma : (177) meer ( 118 ) verteer te
•
mee te
maken, ofwel een grooter aantal vrienden
brengen. En zoo maar voort verhuizend kwamen
ze ten leste te lande in het gezelschap „De Dis tel" waar elke Zaterdag lezingen gehouden werdie rederijkerskamer
den bij pot en pint. (1' 79 ) ,In
,
ontbrandde de eerste strijd ( 111 ) over de Nieuw
Gidsers. ( 181 ) De jongsten verdedigden er de
verzen van Kloos en van Gorter, het proza van
Van Eeden en Couperus. ( 182 ) Het kostte heel
wat moeite om de ouderen deze nieuwe richting
)

Couperus en Van Eeden;
dit alles geschr.
(182) In nieuwe rich -

["'l op te duwen ; daar waren Emm. Hiel, Joh.
Kessler,
Karel Bogaert de epieker, Isidoor Teir [ 183si
1
hs.
linck en St ijns,
(half besch reven)
j ns ^ Leonard B uy st , de Tière en Leo
(184) eerder : geschr .
Leef son, en Johan Mathijs Brans wien Lange(185)Toegevoeg •
sympathiek artikel ewi'd
rock ( 184 ) een ( 185 ) g
rac
„sympathiek'
1
(186) en die het ter wil- had in Jong Vlaanderen, (186 ) Deze waren allen
le van zijn solidariteit
Y87
)dat , ( 188 ) Zoo _
met de jongeren deer - medewerkers van Flan ria,

ting : geschr .

(

lijk moest verduren bij

zijn vriend Hiel : geschr .
(187) waar ze : geschr.

( 18-8 ) Toegevoegd tot

braaf
(189) De meeste

,,

"

s chen : geschr .

men-

(190) Toegevoegd

„alleen maar"

(191) jeugd : geschr .

(192)Toegevoegd
brokken

it"

als de meeste tijdschriften, met uitzondering van
de Dicht- en Kunsthalle braaf in het middenspoor der alledaagsche litteratuur drentelde. (189)
g
So mmigg en hadden een te open
p
g eest om door
de nieuwe strekking gekrenkt te wezen ; ze
waren ( 1 ")alleen maar wat ve rbijsterd en streden voor hunne beginselen tegen die dartele
191 jongelingen die 192 brokken uit Gorter's
(

(

)
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(193)met gedeelten :

Mei

geschr.

(194)over (Sagesse)

iemand als Verlaine :
geschr.
(195)over : met potlood

(196) zijliet
lieten :

[ 1 9 ?]

geschr .

c

ijhs.o
et

e.

veer zes regels weggescheurd)

(198) Zij vreesden niet,
die jongeren, zich te la-

ten (Dan lieten zij zich)
mededrijven

den

op

stroom en zich gedwee( ?)
te laten doortrekken van
de invloeden dezer moderne Franschen en En -

gelschen : geschr .
(199) wanneer : geschr.
( 200 ), Toegevoegd tot

„toen
( 2° 1 ) tragische : geschr.
(202)Die : geschr .

(203) dat : geschr .
(
) die zich ontpopt

uit : geschr.
(205) m
,,en,
" toegevoegd
^5e:

had

) g egeschr.
(207) La Jeune Belgique :
(

[ nootG .S. : In
Frankrijkwas in 1877

geschr .

„ La jeune France" ontstaan ; herinnering aan de
oud- romantische contesta-

tiel.

(208) een .. .

schr.

gereactie

later :

(209) waren de

tegen : geschr .

(210) was : geschr.
( 211 ) niet geringen :

gesch
212) r .
(212)

La soc. nouvelle
lijforgaan van
de V N en Straksers :

was het

(213
^
( hr
)Toegevoegd
tot
„was" [214 .218 vervallen]

(219) Toegevoegd tot
„d'art" 1

(220) het Fransche ge-

deelte van het land :
geschr

.

[ 2211 Blz . lobis hs.

( 222) Welk ; W ij mogen

wij

(evenmin) niet ver -

geten dat : geschr .
( 223) Toegevoegd

„waren ook"

van buiten kenden en daarenboven
waagden te spreken, met geestdrift (194), van
(' boeken als Sag
gesse, of Les Fleurs du Mal !
De jongeren lieten zich maar mededrijven
door den stroom, ( 1" ) en zich doortrekken van
(

1" )

)

1
uitheemsche invloeden . [1971
Maar ( 199
toen zij zagen wat er in België zelf geschiedde,
hoe eene menigte jonge krachten samenwerkten
voor nieuwe kunstformulen (200 ) en zich trach)

ten los te scheuren uit de( 201 ) cultuur-armoe
van ons geliefd vaderland, toen moest de lust
om ook iets samen te doen heviger in hen ontbranden. ('202 ) Degenen die zij aan het werk zagen, (23) waren de Franschschrijvenden. Bestond niet sedert 1875 l'Artiste ( 4 ) die de eerste ernstige groepeering der jongeren was, met
Lemonnier, Hannon, Léon Dommartin, Edmond
Cattier, Lucien Solvay, en waar 205 men de uitdrukking „Jeune Belgique " voor de eerste maal
kan aantreffen. ( 6 )In 1880 had (.2,07La Chry zich ontppopt
op t en was La l eune Belgique
geworden ; ( 208 ) hetzelfde jaar was l'Art mo
derne, en een jaar later la Revue moderne er bij
gekomen, en eindelijk in 1884 la Société nouvelle
onder het bestuur van Fernand Brouez en Arthur
James. Al deze jongeren ( 209 ) stonden vlak tegenover de Revue de Belgique die doctrinair
(210), en tegen de Revue generale die uitsluitend
catholiek was. La Jeune Belgique was het meest
litterair, la Société nouvelle echter stond hooger
als sYynthetisch tijdschrift
en heeft
en (211
t ee
j
grooten invloed gehad op de V. N.
N en Straksers
(212) (213
wier lijforgaan het was . (219 Het was
o.a. in de Société nouvelle dat een medewerker
van V N S, H en ry
ry.d. Velde zij n'
berucht artikel schreef : Déblaiement d'art ! Zoo ontstonden
op alle punten van (220) Brabant en het Walen land tijdschriften waar de jongere letterkundigen
zich onder banieren en vaandeltjes vereenigden ;
(

)

-

)

)

)
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('224) Vergeten te
schrappen
(

-

:

:

,,Frankrijk"
22'8) heeft
geschr.

:

)

(

onder de leiding van Albert Mockel werd la
Wall once gesticht, en dan kwamen La Renais
sance, la Basoche, en la Pl eind e, en les jeunes en
zoo
andere schriften en blaadjes, o geboren,
g
,

De geschr.
226) hun
geschr.
227
Toegevoegd tot

(225)

:

Hun eclectisme voerde hen van de doeken
van Gustave Moreau of
(de etsen van Redon)
Pissarro naar de audities
van den Ring waar ze
229)

(

gestorven. [221] (2'2'2 Onze jonge Brusselaars
(223)
waren ookgetrouwe bezoekers (waren
(224)
van de tentoonstellingen van schilderijen
het waren de eerste tijden van het Vingtisme,
heen togen als naar een
en van de volksconcerten die geleid werden door
mis.
Het gebeurde toen dat Dupont. (225) Liefde voor de muziek is een ka Vermeylen die (er lang)
Een derweer naar een eigen tijd- raktertrek van (226ditditgeslacht.
schrift zocht. (Tekst gelijk verschijnsel nemen wij waar in Frankrijk.
eerst met inktstreep doorgehaald, daarna ook met Zoo 2s) hebben ook de concerts Lamoureux
potloodlijn met volgen- en Colonne een beslisten invloed uitgeoefend
de
(229)
De VNS- beweging is dus op de generatie der Fransche symbolisten.
ook hierdoor eigenaardig
De beweging der VNS-ers is ook hierdoor
dat zij (de herwording
geschr. voor ontluiking) eigenaardig, dat zij vertrokken is van het (' 23 °)
van de meest specifiek- meest omvattende eclectisme (231) al de WesVlaamsche (kunst) eigenschappen ging ontluiken tersche kunstuitingen (232)werden opgeslorpt,
na vertrokken te zijn van (232b) en menige onder hen zal (232C) ook wel
het breedste eclectisme (232d)
gezucht hebben van „La chair est triste
dat al de (Europees: geschr.) westersche kunst- hélas, et j'ai lu taus les livres" en dat (232e) het
uitingen opslorpte...
Vermeylen zocht maar diezelfden waren die de meest specifiek-Vlaamweer naar een tijdschrift. sche kunst-eigenschappen gingen doen ontluiEn het gebeurde dat hij
kennis maakte met Hen- ken
ry van de Velde. [Zie Vermeylen nu die zocht maar voort naar een
en ge:
.
(230br
En het gebeurde dt hij kennis maaktijdschrift.
geschr.
)breedste gesg
(231) dat (welk) geschr.
('232) opslorpte
geschr.
('23'2b) dat
te met H. Van de Velde [232f1 (2329) H. Van de
geschr.
gezegd geschr.
velde had vervaarlijke dingen geschilders (232h)
(232á) Toegevoegd
ook"
(233)
(232e) zij na 't verwerdie hij zelf noemde (232i) Paysages puérils,
(234)
ken van het geschr.
te hebben voor het
hij scheen meer aanleg
['232f] Blz.
11 hs.
teekenen van meubels of boekversierselen en
( 232 8 )met raad werd bij gestaan door Henry van hield er in zake aesthetiek (235)zeer gevorderde
de Velde. Deze jonge
stelsels op na. (23s De huidige Kunstrath ( 237 )
auteur-penseeler die
('23'2h) die
geschr.
van Weimar ( 238 ) kende toen reeds schier alle
('2321) had
geschr.
schilders en illustrators van Europa, (239 en
(233) doch ondertusschen
scheen geschr.
stond fel onder den invloed van William Mor(234) scheen geschr.
ris en Walter Crane (240) . Hij was een soort. van
. •

(',

:

;

.

(

:

:

:

:

(

)

:

:

:

:

,

)
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meer : geschr.
m eegdie zich
nu als : geschr.
(2-37) te : geschr.
( 23,8) een grooten naam
verworven heeft : geschr.
(239)
Hijgeschr.
(240
:
Hijhier bij
die (zijn) figuren een
oogenblik blijf staan dan
is het wegens zijn grooten invloed : geschr.
(2,41) Toegevoegd tot
(235)

(235)

s

van
(242) en zijn medewerking aan dit tijdschrift :
geschr.
(243) „gehad" toegevoe gd
(
) heeft : geschr.
( 245)

voortdurend :

geschr.
Toegevoegd tot
„letterkundigen"
(245b)

(2450)

Het prospectus

werd opgesteld (en geteekend) versierd, en de
druk toevertrouwd aan

Buschmann van Antwerpen. Deze, die nochtans
de eerste de beste niet
was, schrok zoo bij het
zien van zulk een prospectus, dat hij (een : geschr.) oneindige moeilijkheden maakte voor
hij het werk aanvaardde.
Eindelijk stemde hij er
in toe ; ik moet er echter bijvoegen dat hij alleen het prospectus bezorgd heeft ; het aangekondigde tijdschrift werd
gedrukt door Havermans
te Brussel. (tekst met
brede potloodgolven doorgehaald)
(246) Toegevoegd tot :

„a l'heure'

(

(

-.

„B" staat geschreven over „Z ".
(248) Tekst eerst aan sluitend op „Brussel ",
zie noot 245f'.
(249) luxueuse : geschr.
( 250) Toegevoegd tot
„was"
(251) de tijdschriften
:
geschr.
( 252) zoo : geschr.
( 247)

••
futurist... in 1890 en heeft een bijzonderen
i n(241)
(242)
vloed
op het ontstaan van V.N.S.
(243
gehad en (244) ook (245 ) aan het tijdschrift
medegewerkt als versierder. Hij ried Vermeylen
aan iets geheel oorspronkelijks te wagen, een tegenvoeter van al de bestaande tijdchriften ; 't
mocht kosten wat het wilde, maar
het moest
,•
•,
in- en uitwendig mooi en goed zijn, een tijdschrift dat zou uitmunten als boekkunst en dat
des te gemakkelijker afzet moest vinden (245b)
daar het de deuren zou openzetten voor schil ders en etsers lijk voor letterkundigen (2450) (.24-6 •
Er werd gezocht naar een doopnaam ; er werd
een oogenblik gedacht aan een fuif-achtigen titel zo iets gelijk Het laatste 247 ) Bootje ; maar
men kwam tot ernstiger stemming. Er moest
een naam gevonden worden, die treffend was,
iets dat sloeg
g op
p de bestaande en de antlui kende kunst. Een boek dat toen fel door het
jong geslacht gelezen werd bracht hen op het
spoor : Charles Morice La littérature de tout a
l heure 248) . Daar verscheen dus, einde 1892,
dat prospectus, een gewichtige pagina in de
geschiedenis onzer litteratuur. Op gebied van
(249) kostbare typographie ( 250 ) van tijdschriften was men in Vlaanderen niet erg bedorven;
(211)
zij waren (252)niet aesthetischer uitgevoerd
dan (253notarieele plakkaten. En daar werd
een tijdschrift aangekondigd op een (254blad
geel papier dat er uit zag als de omslag van
een pakje karavaan-thee, versierd met een zonderling, rood, cabalistiek merk, grillig als een

Tartaarsch zegel... [256] . De redactie bestond uit een viermanschap. Cyriel Buysse, Em.
de Bom, (257)Prosper van Langendonck en
Gust Vermeylen. En het prospectus zegde heel
simpel : „Van Nu en Straks heeft een tweevoudig doel. Het wil vooral wezen het tot nu
toe ontbrekende tijdschriftt der jongeren uit
(255

260
(253) als :
potlood

geschr .

met

Zuid -Nederland, eene uiting van het willen en
ekomenen, — zonder aesthedenken der laatst
laat stgekomenen,
(254) mooi : geschr.
tische dogmata, zonder schoolstrekking, — een
..
..
(255) Chineesch : waarboven met potlood „ Tar - vrij voorhoede orgaan gewijd aan de kunst van
taarsch " ; geen van bei Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording,
de woorden geschrapt .
die
van Straks, hier en in 't buitenland." Nu
['256 1 Blz. 12 hs.
(257) Er werd gezocht geloof ik niet dat ooit een tijdschrift van jonge
naar een doopnaam : gemenschen, die ("') nochtans veel redenen hadschr.
(258)„ Nochtans ' 9 toege - den om fel -reactionnair te zijn, met minder omvoegd
slag werd aangekondigd ; het kon niet bon(25s) Toegevoegd tot
„ beknoptheid ".
diger, niet bescheidener gezegd (259) . Een
(260) nadien :geschr.
staaltje van Vermeylensche beknoptheid. ( 260 )
( 261 ) aan : ges .
(262 ) ongekende : geschr .
En men vraagt zich nog af (261) wat die van de
oude school en ook het achtbaar lezend publiek
zoo kregelig en hekelzuchtig maakte ? Was het
de naam ? Aan dergelijke ellipsen was men
niet erg gewend..., een (262drieste vermetel(2 63) Toegevoegd „een
heid (263), een jongelingszonde, den titel van
jongelingszonde "
een tijdschrift saam te stellen uit een koppel
bijwoorden ! Een goed Vlaamschtijdschrift
moest immers een fatsoenlijken christelijken
naam dragen, die men gerust op het litterair
almanak kon aanteekenen naast die deftige titels zooals Nederlandsche Dicht en Kunsthalle,
Vlaamsch en Vrij, het Belfort... namen waarin
de laatste echo's klinken van het geraas der
Brugsche Metten. . . Of waren het die verbindingsteekens in „de kunst-nog-in-wording", die
ongeoorloofde ( 264) typographie van een nim(264) schrijfwijze :
geschr .
mer vernomen uitdrukking ? Of waren het de
namen van de redactieleden, samen met die
der medewerkers die het tijdschrift gingen ver sieren, en die ook een woordje mochten mee praten in de kunst-wereld : de Groux, Ensor,
Meunier, Mellery, van Gogh ?. . . Het onder(265) Toegevoegd tot :
•.
scheid tusschen vrijdenkend en cathol^ek ( '265 )
„ gezet "
(266) Bovendien toege- (266) deist anarchist werd eens definitief op zij
voegd : „deist anarchist
gezet. De uiterste tendenzen der kunst vloeiden
hier saam, en dat was voor menigen flamingant
[Bladzijde handschrift hier ten einde]
,

-

.
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[267 ] Blz. 13 hs.
( 268) en van de Bom:
geschr.
( 269) VNSers moesten
niet : geschr.
(27'0) ruim 400 de meeste in... Holland : met
potlood in de rand
(271) „buitentekst" toe-

gevoegd
(271bis) Moet er niet op
gewezen worden, dat Jan
Toorop onder Engelse,
Franse, Belgische, Nederlandse, Japanse en Indonesische kunstenaars verschenen was in een tentoonstelling te Antwerpen gehouden in meijuni 1892 ? Henriette
Roland Holst -van der
Schalck omschreef de
ets in een vers „Oude
droomers". Cf. H. Roland
Holst-van der Schalck :

Jeugdwerk 1884-1892.
Amsterdam, 1969. Cornmentaar van Garmt Stuiveling, blz. 81 : de toewijzing werd door de
dichteres op late leeftijd
pas aangetekend.
( 272) die zoekende de
schitterende dichtersloopbaan achter zich had
geschr.
( 273) en voor de abstractie : geschr.

(274) „niet ging" staat

over door uitvlakking
onkennelijk gemaakte uit

-druking.
(275) met potlood, in
margine maar doorgehaald : Em. bon. Toegevoegd en geschr.

een ergerlijk verschijnsel... En het eerste
nummer verscheen, met, op het plat de titel
tamelijk verward en niet zeer gelukkig, geteekend door Henry Van de Velde, en in royaal
formaat. Het bevatte verzen en proza van Ver
sonnetten van Van Langendonck, pro--meyln,
za van Buysse ( 268 ) en de Blonde gedachten
van Emm. de Bom ! 't Was een succes. (26'9)
Hoeveel abonnenten ( 2` 0 ) er waren weet ik niet,
maar het moet een bijzonder aanzienlijk getal
geweest zijn. Het le nummer moest herdrukt
worden en verschilde alleen van de le reeks in
de illustratie : de le reeks bevatte een (271)
buitentekst-plaat van Mellery, de 2e van Toorop.
[267]

(271biS)

Hier moet ik een woord zeggen over de verhouding van V.N.Straksers tegenover Pol de
Mont. De Mont werd niet medegevraagd ... De
Mont, de voorvechter, (272) D e Mont, de poëet
laureaat ! die het meest in Vlaanderen gewerkt
had als groote intellectueele opstuwende kracht,
die met overweldigende woordschittering gepleit had voor den vorm (273) der dichtkunst,
en voor fart pour fart, tegen den meest gezaghebbenden vertegenwoordiger der oude strekkingen ... En toch was het zoo, hij zat niet mee
aan de redactietafel. Voor de V.N.Straksers was
hij toch de oppositie. En de reden daarvan
was vooreerst te zoeken in zijn kunst zelve ;
zijne onvermoeibare, gladde woordvirtuositeit
wekte een zekere argwaan, zijn hyper-cultus van
den vorm maakte wrevelig ; er was bij hem té
veel knapheid en er lag in zijn persoon iets...
picaresque dat de V.N.S.-sers ( 171 ) niet ging.
Dezen hadden zich, schoon nog jong, gelouterd
in den cultus van dichters die meer diepte hadden dan oppervlakkige schittering, — Gezelle,
Verlaine( 275 )— om slechts die twee te noemen, —
en ze hadden een te groote behoefte aan diepte
en eenvoud en oprechtheid, om zich te laten
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(276) Men
steltovenl
g ens hetzelfde verschijnsel vast in andere letterkunden : geschr.
( 277) dan kwam : geschr.
(278) Toegevoegd
kwam"
[ ] Blz. 14 hs.
( 280) En : geschr.
( 281 )gewaardeerd hebben:
geschr.
(28.2) Onderlaag
onkennelijk gemaakt door uitvlakking
('283) Toegevoegd : „seguidilla's"
('284) Nogmaals onderlaag onleesbaar gemaakt,
op een vage „Fag..." na.
( 285 ) Van Nu en Straks
verscheen zoo regelmatig
als (va geschr.) tijdschriften van jongeren plegen
te doen, t.t.z. dat na
ongeveer een paar jaren
de le jaargang, bestaande uit 10 nummers, volledig was, en een stevig
voluum uitmaakte dat
menig liefhebber nu wel
zou willen bezitten. Dit
is de zoogenaamde eerste
reeks van V N S. die geheel op zichzelf staat en
(een) bijzonder karakteristiek is. Met stelselmatige aanvallen tegen de
vroegere strekkingen hielden de V N S-ers zich
niet op ; ze hadden beter
dan (zulk negatief werk
te doen. (Tekst met een
inktlijn dwars doorgehaald) . Geschr. ook :
Maar hun werk.
(286) Toegevoegd : „tameiijk" ; vervangt met
eerst toegevoegd „diep" :
„modern".
(287) Staat bovenop :
„zou
(288) maar : geschr.
(289) „zuiver" vervangen
door „verzen" weer geschr. en proza van ritterairen aard : geschr.
( 290 ) een : geschr.
('291) schets : geschr.
[292J Blz. 15 hs.
(2
open ruimte

verbijsteren door het vuurwerk van De Mont.
)
En (277) daarbij ( 278 ) kwam nog iets an( 276
ders : „de Mont", [279 ] zegt Vermeylen, voelde
zich altijd zoo'n beetje het hoofd van ,de
renais,
sance in de Vlaamsche litteratuur, altijd gereed
om een speech af te steken of een toast te slaan,
en wij hielden daar niet van." ('280 ) Kortom, de
V.N.Straksers wilden eerst vooral heer en meester blijven in hun eigen huis, en aldus ontstond
er een kloof tusschen hen en de Mont hoe
hoog zij ook den kunstenaar (281 )waardeerden.
Maar Gezelle, en Rodenbach en Van Langendonck stelden ze toch boven hem omdat ze meer
i nnig-menschelijk gevoel vonden in de(2.82)
Kl eengedichtjes, in de breede sobere sonnetten
van Van Langendonck dan in de rondeelkens,
sicilianen (283) , seguidilla's en villanellen van de
Mont. En het was ontegensprekelijk hun recht
liever te luisteren naar het orgel dan naar (284)
paganini-variatiën voor de vedel. (285) De le
reeks van V N S was niet alleen litterair ; er
is stellig een tamelijk ( 286 ) diep verschil tusschen de le reeks en degene die later komen zou
en die meer het karakter van een algemeen tijdschrift (287) ging hebben; ( 288 ) en toch stelt men
vast dat, van den beginne af, wijsgeerige en critische studiën afwisselen met (289) litterairen arbeid ; geen „litteratuur-spelen" maar een ruimer
programma, dat denken doet aan dat van de
toenmalige Mercure de France. Zoo vinden wij
reeds in de 2e aflevering ("')zeer merkwaardige wijsgeerige (291)„Aanteekeningen over
['292

een hedendaagsche richting" waarin schrijver A.V. de Meere (Vermeylen) (293) op de
synthetische richting in de kunst wijst, en waarin wij bedenkingen treffen als deze : Hoofdzaak
voor de artisten is : zoo oprecht en eenvoudig
als 'tt kan weergeven de idee, — de platonische
]
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idee, — die mysterie is, en waarheid. Eenigen
die groot zijn in geloof en liefde — ik denk aan
zekere stukken uit Sagesse, zijn gestegen in dat
soort geestelijk erethisme dat men bezieling
heeft genoemd tot die hoogte waar ik en niet-ik
samensmelten en waar de beelden zichzelf vormen, overeenstemmend, volledig, natuurlijk,
niet meer door verstand alleen maar als 't ware
door de primitiefste daad van 't geweten. Syn[294

] Aangehechte strook

tot , overrompelen ? ...^^
'
(295) van : geschr .

thesis in bevatting en in vorm. ['Z94 ] „Wie had
er te voren gesproken van harmonische levens -

synthesis, ( 295 ) de gods -idee voorgesteld als een
innerlijke kracht van 't leven zelf uitgaande in
plaats van een beweegkracht die van buiten op
(296)„ tegenover de ar- het leven werkt ; wie had (296tegenover de
tisterij ", toegevoegd .
artisterij het leven voorgesteld als een hoogtij
die zwelt, als een beweging die alles zal over(297)„Uiterst" toege rom p elen ?. . . ( 297 Uiterst interessant is dat opvoegd
stel(298)voor onze cultuur -geschiedenis niet
(298) Toegevoegd tot
„cultuur-geschiedenis "
alleen wegens de (299hooge
behandeling der
('299) verheven : geschr.
,.
stof maar omdat het bew ij st hoezeer V N S
(300)die over : geschr .
(301) Toegevoegd : „en"
( 30.2) van Ruskin : ge- openstond voor uitheemsche gedachten-invloeschr. ; andere namen toe- den , ( 300 ) zooals hier die van de Fransche symgevoegd .
bolisten, ( 301 ) en van Novalis, (302) van Wag(303) dat : geschr.
(3-0,4 ) en anders gedacht! : ner, van Hegel. Maar — elke bladz. van dezen
met potlood toegevoegd .
eersten jaargang is zoo essentieel (303 het is
(305) Toegevoegd tot
allemaal zoo nieuw, en zo anders gezegd304
,,m i sprijzen"
(306)„n" geschrapt in dat het wel een studie op zichzelf waard is. Er
(30 5)
di
i die
. ' n m er , geschr. is in
1 e reeks meer ( 3")dan
d volgende
)num
d iin de
g ende
( 3-Ó 8 ) die nu nog zelfs misprijzende ( 306 ) durf om ineens, in vorm en
door ( als een) menigeen
' ' . t Was n ogal durven ,
(menig) criticus (artiest) inhoud, superieur te zijn
zoo verkeerd begrepen om in '93 een geheele ( 307 ) aflevering te wij wordt ; geschr .
den aan een artiest als Vincent Van Gogh 308
(309 ) Toegevoegd tot
(309) tegen wien men nog altijd niet uitgeblaft
„uitgeblaft is..."
is... ( 310 ) Tusschen al die bijdragen zijn er en( 310) en Vermeylen stelde een anderen outsider kele die onze aandacht no een wijle moeten
voor, George Minne ...: vestigen : (311 Een wijsgeerige schets van ( 312
g eschr .
( chrEerst
'
Victor Lieber : De man die zijn IK verloren had •
. geschr.
(312 ) Vermeylen : geschr . zij die de evolutie van Vermeylen's geest wil)

)

-

.

'

(

)

)
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zien toegevoegd
en geschr.
(314) Toegevoegd
„zien... verwant is"
(315)ook aan geschr.
(316)Toegevoegd tot
„Lieber"
317] Blz. 16 hs.
(318) Toegevoegd tot
„worden"
(313)

:

:

:

len begrijpen, herlezen deze bladzijden, zij zullen (313) (314) zien dat Vermeylen ( 315 ) zeer met
..
V. Lieber verwant is en de grondideeën van
(316)
in het spiritueele
den Wfandelenden Jood
avontuur van Lieber weervinden. Hegenscheidt
schreef zijn opstel [317] over de Rythmus (318)
waarvan elke regel nog als een motto kan aangehaald worden, waar de hoogte van den dichter gemeten wordt met zijnen eenvoud en de
mate waarin de levensrythmus zijner voorvaderen in zijne bewustwording bewaard is gebleven, Van Langendonck begon een studie over
de Herleving der Vlaamsche poëzie die hij,
jammer genoeg niet voortzette tegen het einde van het tweede jaar verscheen de studie van
Vermeylen over de Kunst in de Vrije gemeenschap, een werk dat de nieuwe richting van zijnen geest aanwees en een grooten invloed ging
hebben op het leven van V.N.S. Gelijk bij Hegenscheidt openbaarde zich daar een drang
naar synthesis en eenvoud, meer harmonie van
de kunst met de moderne maatschappij, een
verzet tegen de accidenteele, dilettantische
kunst die geen onmiddellijke werking op de
samenleving kan hebben. Het symbool der nieuwe kunst is de gemeenschapskunst in de idealistische richting van dezen tijd is een diep verlangen naar nieuwe eenheid in het leven en de
nieuwe kunst zal alleen groeien uit een nieuw
leven omdat de economische toestanden der samenleving eene nieuwe opvatting van het leven
veropenbaren. „Onze beschaving, zegt hij, heeft
de natuur zoodanig onderdrukt en vernepen dat
de natuur zal moeten uitbreken met eene geducht samengeperste macht. Haar werktuig zal
het volk zijn, de gemeenschap... Het volk moet
de kunst herdoopen want wij hopen alles van
het volk wanneer het niet meer vervalscht zal
zijn door een kunstmatige cultuur." De gedach;

;
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(319) die de hoofdman :
geschr.
hr.
di
Toegevoegd „e
(
zooniet" tot „was"

(321) was : geschr.

(322)en het was :
geschr.
(323)dat geschr.
g .• geschr.
• de
(324)gekende
(325)beginselen : geschr.
(326)Toegevoegd : ,,en
Picard"
heeft : geschr.
)
((328)bij
maakte : geschr.
(329)kennis met : geschr. ; toegevoegd tot
(„330)"p aan het schrijven

ten van Vermeylen (319) (32-0) die zooniet de
leider, ( 321dan toch de meest critisch-bewuste
was van V.N.S. stonden hier op een keerpunt.
.
.
Hij was leerling der Vrije Hoogeschool van
Hid
Brussel, (322)waar rond dien tijd (323 de (324)
hevige strijd uitbrak rond de anarchistische ( 325 )
levensbeschouwing waar Elysée Reclus (326 en
327
Picard zulk een gewichtige rol in gespeeld
hebben. Reclus had eenen geweldigen invloed
32
op de jonge intellectueelen ; daar( X.8
)enboven
(329)
was Vermeylen
van zijn jeugd af de vriend
van Jacques Dwelshauwers, die ( 33,0 )schreef on-

ging :

geschr.
(331)ik veronderstel dat
het om dit tijdstip moet
geweest zijn : geschr.
(332) ze anarchist •
geschr., Vermeylen boven
geschreven

[ 332b] Blz. 17 hs.
(333) Vermeylen verge-

ten te schrappen
(334)er ontstond :
geschr.

(335)tusschen hen :
.

(336)wisseling : geschr.
(337)wisseling : geschr.
(336)

esc tusschen hen:
geschr.
(339) van hebben wij :
geschr.
(340) meenen : geschr.

( 341) Toegevoegd

,,dat hun
( 342) Het : geschr.
(343) ging : geschr.
(344) ziel : geschr.

Bijstelling geschr.
346
()
toog om te gaan:
geschr.
(345)

(347) Van den (kant der)
nieuwe gidsers had men
geen sympathie ontmoet ;

geschr.

[ 343] Van „Van Nu...
tot vertelt" : op aange-

hechte strook.

der den deknaam Jacques Mesnil, (331 [332b]
(332
Vermeylen was een innig geestesverwant
van dezen (333anarchist (334) ; (335)van het
intiem (336) gedachten (337) verkeer (3-38)meenen wij hier en daar ( 339 ) de sporen (340)te zien
in de Kunst in de Vrije Gemeenschap. Was het
niet Mesnil die kort nadien schreef „Het leven
zelf krijgt een nieuwere beteekenis", en Vermeylen, van zijn kant ( 341dat ( 342hun streven naar
een literatuur [sic] die individueeler zou zijn,
oprechter, een oprechter uiting van het gemoed,
buiten alle rederijkerij, (343)„samen ging met
een streven op
wijsgerig
Er
g g gebied.
g
p sociaal en w
ontstond gemor om het artikel van Vermeylen;
zulke strekkingen gingen te ver volgens Bommi-

gen ; V N S verloor abonnenten ; voegt daarbij
dat de ( 344 ) leider (345 d e geestelijke voorman
van het tijdschrift naar Berlijn (346) ging stu deeren ; na het Xe nummer verscheen V N S
niet meer. Daarmee was de le reeks gesloten.
(347)

[

Van Nu en Straks was een nieuw begrip in het Vlaamsch leven. De eerste reeks
stond daar heel vast en de jongeren schaarden
zich om het nieuwe vaandel. Men was Van Nu
en Strakser, of men was het niet, zooals men
symbolist of Parnassien was. Veel sympathie
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(

349 )

een geweldige

(349).
(35,0)

Toegevoegd wat
volgt, dat in vervanging
komt van met inkt, daarna met potlood geschrapte tekst nadat hij er
dichter Verlaine die er
kort te voren geweest
was naar 't leven had uitgelegd.
(351) zijn kunstbroeders
als geschr.
(352) Toegevoegd tot
„vertelt".
(3,52b) Al heeft de pedante toon van deze suf f ragette langsom meer geen
beteekenis geschr. Wat
in tekst volgt bovengeschreven, tot „goed zijn"
(353) reund geschr.
(354) suffragette: geschr.
355) tussengevoegd tot
„zijn" zie 352b.
(356) Met blauw potlood
passus doorgestreept tot
alinea.
(357) satirische geschr.
(358) zooals Tybaert de
Kater geschr.
359) Toegevoegd tot
„ook"
(360) vooral geschr.
(361) den Sinjoor
geschr.
(362)zoo wreed-juist had
afgebeeld geschr.
(363) Toegevoegd tot
,,zijn"
zijner geschr.
(365) in vergeten te
schrappen.
(366) vangt (.) aan in
1896 en duurde tot emnde 1901 geschr. Toegevoegd en geschr. Uit
het toogblad moet (haal)
ik de volgende regels halen die weeral van bij
zondere beteekenis zijn
geschr.
367) Toegevoegd tot
„toogblad"
:

' .

:

:

:

(

:

:

(

:

:

:

(

:

)

:

,

:

:

had het tijdschrift ontmoet vooral in de wereld
der schilders en mannen als Baseleer, Van Rysselberghe, Lemmen zijn even zoo goed V.N en
Straksers als Hegenscheidt of de Bom. Ook de
Nieuwe-Gidsers waren er zeer mee ingenomen;
Vermeylen was naar Holland gegaan en had
er (349 een sympathieke impressie gemaakt (350)
o.a. bij
bij (351) (352) Thorn Prikker die daar in
zijn brieven van vertelt. Het is echter een verschijnsel dat met eentonigen slag weerkeert dat,
w i e den moed bezit om nieuwe kunstformulen
te zoeken, individu of kunstgreep, met smaad
en hekelspot ontvangen wordt. Wat Wagner
of Rodin, Manet en Mallarmé ontmoet hadden viel ook ten deel, ruimschoots, aan V N S.
Zoo schreef Etha Fles „Hier hebben wij te
doen met een doodgeboren orgaan", en ,,Daarom was de ontgoocheling zoo pijnlijk toen wij
opmerkten dat deze nieuwe richting der jongeren geen stem maar een echo is, en beginsel
noch gedachte heeft." (352b) D e V N Straksers
zullen zich weinig bek (353) ommerd hebben om
de ontgoocheling van deze (354)oude spinster.
( 355 ) Ch. Boissevain, lang afbrekend artikel in
Alg. Handelsblad Amsterdam. Van Deyssel die
dat las moet gezegd hebben B. breekt het af,
't zal wel heel goed zijn. ( '5' Brutaler en scherper waren de aanvallen van zekere (s5? hekelbladen ( 358 ) die het, (359 behalve op zijn vrienden ook ( 360 ) gemunt had op ( 361 ) Emmanuel
de Bom, den eenigen Antwerpenaar in de redactie, die zichzelf (362)(363)ongenadig had
gedissequeerd in het naakte proza (364)van zijn
365
Blonde gedachten.
De 2e reeks van V.N.S. (366)gaat van '96 tot
1901. „Door meer bewustheid en nieuwe groepeering (367)zegt het toogblad is in dit tijd:

:

)

)

.

(

:

(

schrift een gemeenschappelijk streven [3681 mogelijk geworden. Nu wij misschien voor de
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[368]

Blz. 18 hs.

( 369) Toegevoegd tot

„gezegd"
meer : geschr.
(370)
(371)maatschappelijker :
geschr.
aan : geschr.
(313) en het werd zonder
omwegen gezegd : toegevoegd en geschr.
eschr.
(374)„verscheen" geschr.;
vervangen door „nam"
geschr. ,,kreeg plaats"
()

geschr.

(375)Toegevoegd tot
einde alinea.
(376) blijf ik even : geschr. ; toegevoegd
„vraag... blijven ",

( 37 7 ) die ontploft :
geschr.

(O 7 8)

Kritik der reinen

Vernunft : geschr.
(379) niets verborg :
geschr.

(380)schrift : geschr.
(381)„als propaganda.
schrift" toegevoegd.

(382)ongelukkige:

geschr.

(383)ontembare, ongeneeslijke : beide geschr.
(384) onderlijning met

potlood
(385)hun ideologie:
potlood in margine
(386)nogal onzacht :
geschr,
C ) Toegevoegd tot
„gepeild ". En ook „zekerder hand" bovendien in-

machtigste aller herscheppingen van het leven
staan vragen wij niet alleen de medewerking
van al die wat doen willen voor onze letterkunde, maar rekenen nog op wie in Noord of
Zuid zich onafhankelijk genoeg voelen om alle
waarheid te aanvaarden en uit te spreken,
van
p
en
waar zij ook kome,
welke gevolgen zij ook
hebben kan." Het litterair streven 3 dat werd
zonder omwegen gezegd, was hier dus veel 3"
.
inniger (371 met (372) sociale strekkingen
ver (374)
(373
D
bonden
e sociologie
kreeg plaats in
pramma.
hetg
ro Begrippen over aesthetiek, zedeleer, sociale economie werden omgekanteld ;
het was volgens de formule van Nietzsche,
wiens invloed met dien van Stirner zeer merkbaar is, een omzetten der waarden die tot dan
gang
hadden.(375) Wij zullen seffens onderan hdd
zoeken wat daarvan overgebleven is.
Hier (376)vraag ik verlof om even te blijven
staan bij het artikel waarmee het le nummer
dier 2e reeks aanving, een studie die een geweldige impressie maakte, die werkte als een bom
(377) .
Het was Vermeylen's Kritiek der V laamsche Beweging. Kritiek der Vlaamsche Beweging, 't klonk haast Kantiaansch ! (378 ) Een stem
die (379) sprak om de blikken trommels der f laminganten te bedaren. Ik wilde wel dat dit ( 380 )
..
opstel nog bij duizenden exemplaren ( 381 ) als
propaganda-schrift uitgedeeld werd ! het moet
nog zooveel gelezen worden ! Het nuttelooze
gescherm der flaminganten met abstracties,
hunne (382) fatale en 383moeilijk
moeilijk te g enezen
manie om zinledige entiteiten voor werkelijkheden te houden (384) (385) , om rassen-liefde in
rassen-haat uit te schreeuwen, haat tegen Frankrijk,
rijk, liefde voor 't „Groot Germanje ,schering
en inslag van de meeste redevoeringen, het werd
hun (}
386
raak in 't gezicht
g
ggeslingerd(3").
g
Nooit werden de wonden van het Flamingantisme met volmaakter instrumenten
nstrumenten en ook ze(

")

)

(
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fameuze : geschr.
Toegevoegd tot
,,asorden"
( ) „van verbolgenheid" : toegevoegd
( 388)

(389)

E391] Strook ingelast tot
„staan..." [Blz. 19a] hs.

kerder hand gepeild. Er was moed toe noodig
om te beweren „dat wij sterk genoeg zijn om
alle werking van buiten te laten werken en ons
al het echte tot vleesch en bloed te maken" —
de (ass ) beruchte theorie van den Chineeschen
muur ( 389 ) waar geduchte bressen in gemokerd
werden — hoe menige Breydels-zoon die (390) van
„verbolgenheid" zijne manen moet geschud hebben [ '91 1Het flamingantisme van Vermeylen
tegeng
was een verzet tegen
het romantisch rassen-gedweep de bekommering om den socialen toestand van het Vl. volk (392) die later ('393) meer
(394)
wetenschappelijke
uitdrukkin
uitdrukking vond i n
pp
Taal en kennis of Nieuwe Wegen van Mac
Lead, werd daar voor 't eerst in litterair-metaphysieke taal uitgeroepen. Vermeylen is later
't moet rond 1905 geweest zijn gedeeltelijk
van de- hyper-negatieve zijde van zijn ideeën
teruggekeerd, o.a. van zijn antiparlementarisme,
wat heel flink van hem was maar dit behoort
eigenlijk niet meer tot de periode van V N S
(395)
die ik hier behandelen wilde de Kritiek
der Vl. Beweging gaf zulk een stoot in de atmospheer der Vlaamsche wereld, dat er een geduchte dwarrelwind begon te waaien die menig
vlaggetje van (396) zijn stok rukte en menigen
epigoon met eenen stok in de hand liet staan...
!

;

(39,2)

dat geschr.
:

393

haar .

(394)

g
haa r: geschr.
grond
r

(

—

—

;

(

395)

(396)

zooals ik

:

geschr.

den geschr.
:

Blz.19[b) hs.
(398) Velen waren gekrenkt door de harde
waarheden geschr. vervangen door ,wat volgt,
tot „negatieve
[ 397]

:

;

) Den positieven kant van het werk weigerden de meesten te zien ze waren verbitterd
door het critische, het negatieve het regende
afdankingen van abonnenten op het redactiebureel En toch g ing V N S zes jaar leven en de
breede gedachtengolving die van de le bladzijde (,399) vertrok, heeft zich zonder verzwakking
de geheele reeks door voortgezet. De le reeks
was (400 ) door een nogal hermetische bond opgesteld. In de 2e verruimde zich de kring der
medewerkers opgehitst door de belijdenis van
[397](398

;

:

!

(399) uitgaat geschr.
Toegevoegd „door
een
:

( 400 )

;
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(401)

Toegev. „Emm."

den ueber-Vlaming kwamen de jongeren nu in
aantal bijeen om het zelfstandig gewegrooter
ongemeene"
(4,03) het nochtans :
ten van den Vlaming te helpen wakker schud geschr.
den. Niet alleen bleef (40.1 ) Emm. de Bom mede
(404) onthaald : geschr.
(.405) Eerst K ; Karel
werken, die zijne Wrakken schreef, waarmee de
daarna voluit geschreven
roman (402 eene ongemeene psychologische
(406) Toegevoegd
„Herman"
diepte kreeg, maar er kwamen jongeren bij die
(407) dorps : geschr.
om hun hooge gaven oor (4-03de zeerkies( 4,08 ) Toegevoegd tot
„gaat"
keurige redactie met open armen (404) in huis
(409) Bijgeschreven
gehaald werden : daar hooren wij voor 't eerst
(410) noemen : geschr.
(411) Toegevoegd tot
de verzen van (405 ) Karel van de Woestijne, laSchamelhout.
(406)
(412) Daar waren Jac. ter vergaard in het Vaderhuis; daar komt
Mesnil en zijn broer, de Herman Teirlinck bij met zijn ( 4" ) eerste schetprof essor Georges Dwels( 408
(409)
hij4
langs den mysterieuzen
sterleuzen
)hi
hauwers, Dr. Fritz Sano sen waar
en Dr. Schamelhout, de- zelfkant van 't alledaagsche leven gaat. Er waze laatste de goeie geest
( 410 )
opsommen
p
van V N S, (dien de ren er andere, die ik niet allen
Bom noemt) „de(n) her- kan (4'11 Jac Mesnil en De Meyere, Toussaint en
dershond van V N S.,
Dr. Sano en Dr. Schamelhout, het was een
lend o
altijd rondkwispelend
(voor te lichten) orde in schoone schare ; nooit was er in de Vlaamsche
de kudde te houden en
ha gezien
de achterblijvers in 't wereld een zoo humanistisch gezelschap
been te bijten" ; Dr. Karl van letterkundigen, sociologen, geneesheren,
Federn, Victor de Meyekilosof en en een spijtig
gevoel bevangt
g ons
p
re, Fernand Toussaint... :
Met potlood dwars door- wanneer wij dit tijdperk vergelijken met den
streept en tussen twee
dag
a g van heden. (412) (413)
flinke haken [ in inkt]
( 402) Toegev. „eene

•

geplaatst. [Zie noot 119]
4141 Langs die nieuwe baan der Vlaamsche
litteratuur
zou ik willen halt maken bij (415) en,.
kele mijlpalen die ik noemen zal critiek, romanhad door (was 't) algemeene (was de) wijsgeetisch proza, lyrische poëzie en drama.
rige strekking met een
Dat was vooreerst de Kritiek der Vlaamsche
nogal hevige anarchistesche kleur [getint]ten
Beweging en het vervolg Vlaamsche en Eurobewijze de studies over
Kropotkine, over de Anar- peesche beschaving, de twee groote pogingen
chie, het communisme in om aan de Vlamingen te leeren hun eigen weNederland, een bijdrage
van Domela Nieuwen- reld te verwezenlijken ; het geweten van eene
huis. Doch langs die Vlaamsche collectiviteit werd er doortastend benieuwe baan der Vlaamsche litteratuur kunnen grepen en uitgedrukt ; van denzelf den voorman
wij : niet voleind ; zoals verschenen ook wel enkele opstellen die de iro[
naar gewoonte, horizonnische zijde
tilde zijn van V N S en waarvan ik seftaal met inkt, geschr.
414] Blz. 20 hs.
een
woord zeggen zal ; daar was de lyrieke
fens
415) als voor...: geschr.
critiek van Hugo Verriest, die van He genscheidt,
(413) En(er)
dus werd
er niet echt aan litteratuur gedaan ; V N S
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(415b)

zie (308).

(416) Toegevoegd
„critiek"
(417) verklaringen :
geschr.
(418) Wijziging van
„physische"
( 419)

den : geschr.

(420) In tekst „in" ;
verschrijving ?
(421) het : geschr.

en ook een enkele maal die van George Dwelshauwers of Karl Federn, een critiek die zich niet
meer schoolmeesterachtig beperkte bij lofprijzen of vermanen, niet meer omsprong met de
„eeuwige kunstwetten" die overigens om de
vijftig jaar veranderen, maar die rechtstreeks
zonder veel stylistische voorzorgen, tot de substantie van den artist (415b) doordrong en impressionistisch bleef, indien het mogelijk is haar deze
etikette te geven. Bemerkenswaardig is in de
critiek der V N S -ers dit afwijken van de objectiviteit, van de naturalistische (416) critiekmethode, noteeren en registreeren en 417 ver
litteratuur-toestanden als van (418)-klarenv
physieke verschijnselen ; de V N S-ers hebben
ons gewend aan het inwerken van den criticus
met eigen hart en hersenen tégen (419) het besproken kunst-werk in. De invloed van den
vreemde is hier onweersprekelijk ; om er éen in
Noord en Zuid te noemen wijs ik slechts op
bijvoorbeeld Van Deyssel en Remy de Gourmant. De critiek mag geen verstijvend element
zijn in de litteratuur ; zij moet sidderen ( 420 ) en
huiveren als de kunst zelf ; het is met de V N Sers dat wij er toe gekomen zijn het bezadigd ( 421 )-vriendelijke, en het tergend-kalme en
kwalijk-edele te haten, zooals wij in de litteratuur de nobele historische helden hebben leeren beschouwen lijk de wassen beelden van
Madame Tussaud.

[422]
[422] Blz. 21 hs.
Op den 2en mijlpaal treffen wij een
(423) in : geschr.
stoeren
naam
die vroeger (423) (4'24) tusschen de
(424) Toegevoegd tot
medewerkers stond van (425 ) Opdebeek's (426 )
„van"
(425) „c" in eigennaam tijdschrift
Vlaamsch en Vrij : Stijn Streuvels
geschrapt
Bom
De
die met Karel van de Woestijne
(426) stond : geschr.
)

hem 't eerst ontmoette won hem voor het tijdschrift Van Nu & Straks. In het 4e nummer
verscheen de novelle Een Ongeluk en van toen
af waren het slag op slag de schetsen die ju-

271
(427)„eerst" overschreven

lius de Praetere (427) aanvankelijk in prachtdruk moest uitgeven, maar dat kwam er niet
van
4*28en die dan later verzameld werden
in dat gemoedelijk boeksken der Duimpjesuitgave, Lenteleven. Het waren die schetsen die
nu in 't geheugen van eiken lezenden Vlaming
vast staan, Kerstavond, Slenteren, Op den dool,
en wat later die epiek-groote Oogst waarmee
het Zondagskind der Vl. letteren de ziel der
Vlaamsche menschen van zijn tijd in hare pure
naaktheid (429)vertoonde. Daar worden wij
voor de eerste maal geweldig aangegrepen door
iets elementaals, den geur van de beploegde
(430) aarde, het getik van een molen, het dwarrelen van de sneeuw op de Vlaamsche dorpen,
geheel het leven van het zwijgend, zwaar-ademend land. Al de mogelijkheden van novelle
en roman werden daar al met eens ontbloot,
die hij zelf en de jongeren (431 ) zijn gaan omzetten in onvernietigbare realiteiten.
De lyriek (432brengt ons (432b) tot Prosper
van Langendonck, een mijlpaal van graniet. In
zijn Verzen, in zijne Beatrice wordt de mensch
(433)
aangegrepen door den mensch, niet door
den „dichter ", onmiddellijk, zonder weerstand,
door een volle ruischende ziels-muziek, zoals in
een stille kerk de (434)ziel met éen slag (435)
wordt opgetild (435als de bazuinen van het or
gel hunne koperen kelen openzetten. Het waren
zangen van uitzonderlijke blijde stemming geweest, waar hij in klare schoonheid gezongen
had (436)
Zomergoud smelt in den kroes der korenzee
Streelensziek ritselt ze om ons met listig spel
daar wij nu 't kronkelend pad bestijgen
achtereen, naar de kruin....
—

(428)vraagteken met potlood in margine

(429) „ver" toegevoegd

(430)akkers geschr.
:

(431)gingen

:

geschr.

(432)„nadat wij" geschr.
terug geschr.

(432b )

:

(433)„aangegrepentoegevoegd
(434)geest geschr.
(435)wordt geschr. en
naar voren gebracht
:

:

—

-

:

(436) van geschr.
:

14371

Blz. 21b15 hs .

(438)

krijten : geschr.

;

[ 437]

en later [van] het (438) weenen van [een]
kranke ziel
„Stijgend langsheen Sint Goedelekerk"
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(439) 0 levend steenen
wezen Hier, door angst
gejaagd, door hoop gestaald, ben ik naar 's harten wondergang, wild opgedraafd of kalm gedaald. geschr.
(440) in het laatste nummer van VNS geschr.
!

:

(

„E n nu" voorop-

441)

gezet
(44.2) In 1897 verscheen
een drama geschr.
(443) Toegevoegd tot
verscheen"
(444) ,,Het was toegevoegd
:

,

.

0 zwart gevaarte boven 't hoofd
zwaar hangend in de donkere lucht
wat heb ik in uw diepten al gesmacht,
gebeden en verzucht (439)
Aan Van Langendonck wijdde Hegenscheidt
(440
een ontroerde studie,
en wij betreuren al..
leen dat het „nieuwe tijdperk" dat, volgens Hegenscheidt voor dezen grootera dichter geopend
was de vruchten niet mocht brengen die de
vroegere bloesems beloofden...
(441)
En nu de vierde mijlpaal... (44,2) (443)
dragend het bronzen masker van het drama;
in '97 verscheen het eerste hoog Vlaamsch dra matisch werk sedert Rodenbach's Gudrun (444).
Het was Hegenscheidt's Starkadd. Geen toeval lige tooneelkunst meer, geen werk artificieel
aan de pen ontfutseld, maar als een noodzakelijkheid uit den schoot des dichters geboren,
rijper in zijn geheel dan de reeds groote Gudrun,
een echt stuk leven. Herinnert gij U dien brief
van Hugo Verriest aan een bewonderaar van
Starkadd Verriest was niet geheel over Starkadd voldaan de personen van het drama waren niet genoegzaam volworden, de gedaanten (445) te on-volteekend hij had de impressie alsof Starkadd niet lang genoeg door den
dichter ( 446 ) gedragen was, niet in volkomen rijpbeid gebaard. Deze meening, louter subjectieve
indruk zoo-als H. Verriest met nadruk zegde,
werd door de meeste V N S-ers niet gedeeld.
?

;

(445) waren geschr.
:

(446) voldragen geschr.
(447) Wanneer wij van
op een afstand de VNSers beschouwen dan
geschr.
(448) In vervanging van
geschrapte tekst.
Zie voorgaande noot.
(449) het is dus niet zeer
bevreemdend, dat
geschr.
(450) Toegevoegd „geen
wonder'.
( 451) dan geschr.
(452) veel minder vast
was in het geschr.
(453) geest geschr.
(454) Toegevoegd
tot :
45'5
Blz. 21 t r i s een
derde beschreven)
:

:

:

:

:

;

(

(448

Van al de V N S-ers was Hegenscheidt

ongetwijfeld de meest vaag - muzikale geest, sterk
beinvloed door Wagner, door Vincent d'Indy,
zelf door en door muzikant (449) (4" ) geen
wonder dat Hegenscheidt zich liever liet medesleepen door „het geruisch van rythmus en ver zengang", (451) en (452 het scherp omlijnen
nder kk
i
karakters niet
geheel
zijn
nu
g hl i zin
J (453) (454) k„
;

(.)

[

]

(

stenaarstemperament lag [4551 Maar Vermeylen
.
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juichte : „Starkadd is volledig genoeg om in den
hoogsten zin een ethisch uitstralingsvermogen
(456) „En voorwaar"
op ons volk uit te oefenen (456). „En voorwaar
toegevoegd.
indien het Vlaamsche volk aan gemeenschappelijk bewustzijn door zijne tooneeldichters winnen kan, dan moet Hegenscheidt, na Rodenbach, onder de felste wekkers van dit bewustzijn gerekend worden. Vermeylen noemde het
„eene trouwe, volbloedige, eerlijke en gezonde
schepping" ; alles was er : rythmus, evenwicht,
457) over : geschr.
machtige ( 457 ) beheersching van den stijl ; en
(458) Toegevoegd „even"
dan moet het ons wel (458) even doen glimla
chen als wij ons herinneren hoe Starkadd behandeld werd door de Vlaamsche Academie ! Een
der meest groteske episoden onzer hedendaagsche litteraire geschiedenis is aan Sarkadd ver
Dit noopt mij een woord te zeggen-bonde.
-

[459]

Blz. 22 hs.

belichaamd in de
Vlaamsche Academie :
( 4 &O)

geschr.
461

g

vetvan t geschrap te
pass us
-462) „open" vervangt
uitgevlakt bijwoord
(463)
464)

door : geschr.

binnen : geschr.

(465) ex cathedra :
geschr.

(466) die juist zijn :

eac ht) '

g

had uiige . gesch r .

van V.N.S. (.) in [45'9] verhouding tot de oppositie, (460)gesynthetiseerd
door dat edelachtt(
baar korps. Door de beweging vn V.N.S waren
deuren en vensters van de Vlaamsche gedachten-wereld (462 ) opengevlogen ; de atmospheer
was overladen met ozone en de heeren der Academie trokken hunne kragen hoog op omdat
er (463) d e frissche wind (.464) de geuren van
ongekende boomgaarden aanvoerde. In 1896
was de driejaarlijksche prijs van letterkunde toegekend aan Van Droogenbroeck. De opsteller
van het verslag van den keurraad had zich gesteld op het standpunt van gevoel en zedelijkheid. Dat was zijn recht. Maar toen hij (465) van
uit zijn gestoelte eischen begon te stellen aan het
kunstwerk, — dat het de middelmaat moet hou den tusschen realisme en idealisme, dat het
„nationaal" moet zijn en dergelijke flauwiteiten
meer — en den hoogsten dichter van Vlaanderen, den ouden G. Gezelle (46.6) wiens Tijdkrans
(467)
juist verschenen was, geniepig miskende
en beweerde dat Gezelle's „g roote hoedanighe-
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(468) wij : geschr.,den er in
(469) „Vlaamsche toestond V N
gevoegd

't algemeen lager stonden", — toen
S op, om eens definitief te f ormule(470) Boven „nooit" geren dat (468) d e (469) Vlaamsche Kunst genoeg
.
schreven wijziging onherhad van al die middelmaats-philosophie (waarkenbaar uitgevlakt.
van ze nooit gespeend was geweest !) ; (470 ) het
was echter de laatste maal niet dat de Academie
zulke jammerlijke houding nam tegenover de
jongeren. Een paar jaar later weigerde dezelfde
Academie den tooneelprijs toe te kennen ; wat
( 471) prachtige : geschr. des te ongehoorder was daar het een (471) schoone gelegenheid was om Hegenscheidt's Starkadd
met geestdrift (indien ze daar bekwaam toe
was) te bekronen. Maar Starkadd kreeg wat die
heeren noemden eene „letterkundige aanmoediging", waarvoor de dichter overigens beleefd
bedankte. V N S zei toen dat de Academiekers
mannen waren die sinds lang niet meer meerekenen in de litteratuur, of nooit tot die litteratuur behoord hadden. Het was hun bedoeling
[472]

Blz. 23 hs.

(473)
• aan hun geelz antipathie, aan hunne
geschr.
:

geweest [ 472 hunne streken te richten veel minder tegen Hegenscheidt dan tegen V N S. om
lucht te geven (473) aan hun geelzucht (die heeren die zich, lijk Van Deyssel ergens zegt, zouden bedronken hebben aan wonderboom-olie
Van Langendonck, na Vermeylen, schreef een
magnifiek stuk spotternij. Er was in het verslag
van den 3-jaarlijkschen prijskamp langdradig
gesproken over „de eischen waaraan een stuk
moet voldoen om bekroond te worden." „Wel ke die eischen zijn, (474) ging het voort, behoeft
in dit verslag natuurlijk niet uiteengezet te worden." Toen antwoordde Van Langendonck: „Zij
vinden dat natuurlijk omdat zij die eischen kennen, maar wij vinden dat volstrekt niet natuurlijk, Mijnheer de Minister. Denk eens na, wat
nog nooit voorgoed werd uitgedrukt, welke
eischen in het vak gesteld werden aan Eschylos,
Sophocles, Aristophanes, Calderon, Molière,
Shakespeare, Vondel, Goethe of Ibsen,
! )

(474) zegde dit verslag

geschr.

:

—
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zij weten het, Mijnheer de Minister, en zij
willen het ons niet zeggen En nochtans, welk
een eer zou van zulke definitie niet af stralen op, welk een gouden hemel zou dat niet
welven boven ons teergeliefd Belgenland ...
Mijnheer de Minister, een vaderlandsche plicht
gebiedt zij moeten het zeggen Toe, vraag het
hun, dring aan, bid, smeek, beveel, maak desnoods gebruik van uw hooger gezag, en zoo dat
alles niet baat, beloof hun eene „letterkundige
aanmoediging" en dan zal misschien het orakel
wel spreken !" Die toon van luchtige ironie is
geheel het stuk doorgevoerd ik heb het getoond als een glimp op de (475) het reinigingswerk van V N S., op (47-6)zijne spottende zijde.
V N S was voor het eerst „met open vizier" te
keer gegaan tegen wat Vermeylen noemde het
Vlaamsch Derouledisme, had (477)tot bedaren
gebracht het tandengeknars der( ,!,78 brave
Vlaamsche leeuwen en (479 ) het schimpen op
(481)
wat nu een dwahet „wufte Zuiden"
lende pijl (482 ) met versleten punt (483) is [484]
!

—

!

!

:

(475) negatieve

trant

? :

werk geschr. („De”

diende dus ook geschrapt
te worden.
(476) hare geschr.
gelachen met
geschr.
„brave toegevoegd
(4'79) met dat
daarbon „tot bedaren obracht" geschr.
(480) tot
geschr.
(481) doch hetgeen
sinds
het
lang geschr. g
:

(477)

(

:

)

;

:

:

:

(.481b)

is"•

Toegevoegd tot

482 en 483.
geworden geschr.
(483) was
geschr.
1484
Blz. 24 hs.
485
dat nog ook tot de;
volgend op „Zuiden ",
geschr.
belgen toe gehoord had.
(48,6) van
geschr.
Zie :

(482)'

:

;

)

'

(

:

(

)

:

(487) N u
Overigens
beide geschr.
(488)eerlijke geschr.
(489) Tot „waarheid"
toegevoegd
;

:

:

der laatstgekomenen geschr.
(490)
:

491)

baanbrekend

:

geschr.

(492) teontdekken en te
volgen geschr.
:

(
(

waar geschr.
c
494
494) gaf gaf op:
493)

:

,

:

;

geschr.

sterke geschr.
(496)Schoon geschr.
(497)Toegevoegd
in getal
(49s) aangegroeid
:

:

:

geschr.

485

ging het ook te keer tegen de pedanterie, de passielooze preeken ( 48,6 ) der Taalkundagen tegen de taalkunstenaars. (487 Nu moet
ik er (488) (489)ter wille van de waarheid bij voegen dat V N S in den strijd tegen de oppositie niet alleen stond. Rond '97-98 waren een
menigte tijdschriften ( 490 ) ontstaan waarin de
àllerjongsten (491)den weg van V N S ( 492 ) opg ingen in Onze Tulagg e, Ontwaking, Arbeid
(493
gaf de verbittering tegen de conservatieve
..
litterateurs-bent zich lucht ( 494 ) met nijdiger en
ook minder ( 495hooghartige ironie dan in
V N S. (496) Maar het was een verblijdend
verblijdend
schouwspel dat, wijl de medestanders van het
..
oorspronkelijke viertal, Van Langendonck, Vermeylen, Hegenscheidt en de Bom, immers (497)
in getal waren ( 491 ) gegroeid, rond hen nog een
ZOO

)

)

, .

, ,

;

276
(499)uit : geschr.
(500)ontstaan : geschr.
(501)Toegevoegde zin.
(502)In 1901 stierf:
geschr.
(5,03) en : geschr.
( 504 ) Ik zal mij niet ver
inbreuk te doen-orlven
op de voordracht van
Prof. Persijn die over de
jongste richting handelen zal : geschr. ; ook
met blauw potlood
( 505) zijn ; om dan
geschr.
(5.06) Toegevoegd tot
„allerschoonste"
(5-07) een prachtige :
geschr.
( 508) gekomen zijn:
geschr.
( 509 ) de nieuwe (?) :

geschr.
( 510) met : geschr.
heeft : geschr.
(511) het zijn stemmen
die wij daarna ; er zijn :
steeds geschr.
( 512) en waarin zich gestylen [sic] geschr.
( 513)Fransche of Engelsche : geschr.
(514) Toegevoegd tot
„essayisten"
515) om mannen te bezitten als de Nieuwe Gidsers, dank de Franse (! )
anarchisten of Waldensers : Alles geschr.
( 516) „Immers"
bijgeschr.
(517) altijd ? ; geschr.
[518] Blz. 25 hs.
(519)gegeven ha:
geschr.
(520)het : geschr.
( 521)economische of:
geschr.
( 522)Toegevoegd tot
„organisatie"
(523) Toegevoegd tot
„derwish" ...

aantal kleinere groepeeringen ontstonden waar
(499)
de beste krachten gingen ( 500 ) ontluiken
warop wij ons thans verhoovaardigen.
(501)
Van Nu & Straks ( 5,02 ) ging tot 1901.
Een jaar later werd „Vlaanderen" gesticht; (503)
doch hier staan wij weer op een keerpunt. (504)
Slechts twee namen wil ik nog onthouden van
kunstenaars die uit V N S. gegroeid zijn (505)
(506) en
sindsdien zich (*507 ) tot de allerschoonste
rijpheid ( 508 ) ontwikkeld hebben, Karel van de
Woestijne en Herman Teirlinck ; ( 509) door hen
(51.0)
zijn er op den stam onzer Vlaamsche litteratuur takken geënt die de wonderbaarste
vruchten dragen ; ( 511) zij hebben ons werken
geschonken van zulke spitse emotie-verfijning,
(512)
waar de stijl zulke hooge perfectie bereikt
dat wij de (51.3) vreemde letteren ( 514 ) om hare
romanciers en essayisten niet meer moeten benijden (515) . Voor het wegsterven van V N S
zal ik nu geen methaphysieke verklaring zoeken (516) . Immers het verdwijnen van een tijd
(517)
meestal toe te schrijven aan re- -schrift
denen van niet zeer hoogen, maar zeer menschelijken aard [ 5111 ] Toen V N S al (51,9) gebaard
had wat het kon, was zijn rol geëindigd en
mocht het verdwijnen. Zooals elke litteraire beweging was ( 520 ) V N S ontstaan door een geheimzinnige, ondergrondsche mecaniek wier
werking tot in de diepste lagen na te gaan moeilijk is; verflauwen eenmaal de (521) (5,22) physissche krachten, komt er een hapering in de huis
organisatie dan is dat geen ramp ;-houdelijk
het is slechts een teeken des tijds, dat de leefbaarheid uitgeput is (523) en ik heb nooit begrepen dat men daarbij een tronie zetten kan van
een huilende dervish... Na eenige jaren voort
te zijn geweest door een intense levens--gestuwd
kracht is V N S zijnen natuurlijken dood gestorven , en het is toch maar beter te verdwijnen

277
dan (524) (525 te verdorren tot een oude co526
dat er zou uitzien l ij k q uette ; ik denk hier aan( de halfdoctrinaire
een oude coquette :
Mercure de France, eenmaal een voorhoede'
hrToegevoeg
tijdschrift en nu een belangwekkend,
burgerlijk
(525)
d to tt
g
„coquette"
informatieblad.
(526) de : geschr .
Dat de dr aagkracht van een tijdschrift niet in
,,halfdoctrinaire "
toegevoegd .
rechtstreeksche verhouding is met zijne levensjaren is menigmaal in de litteratuur-geschiedenis gebleken. Ik herinner u de T atl er en de
Spectator die, in 't begin der XVIIIe eeuw, samen 3 jaar en 8 maanden geleefd hebben en
toch zijn het van de zonnigste dagen gebleven
in de Engelsche litteratuur. 527De dagen van
(527) Nu : geschr .
V N S (528) (5.29) liggen nu als een stukje (530)
(528) Toegevoegd tot
„een"
(531) (532) .
Laat ons beproe(529)als markant afge - historie achter ons
bakend : geschr .
ven de beteekenis dier beweging te omvatten.
(530 ) geschiedenis :
Van een zuiver artistiek standpunt is het
geschr .
(581) liggen ; (kunnen
al een heugelijk phenomeen geweest
vooreerst
wij ; en wij vragen ons)
de beteekenis dier bewe- dat met V N S onze litteratuur in een geheel
ging omvatten : geschr .
ongekende richting is beginnen te stevenen. Er
(532)Zin tussengewas ontegensprekelijk, tot vlak bij het geslacht
schreven
(533) Toegevoegd tot
der tachtigers (533 op de uitzonderlijke figuren
(534 ) Numogen
wik• ^ nà waarop
p ik uw aandacht gevestigd
g heb ,, iets
(niet) de prodromen niet benauwds in onze letterkunde. ( 534) ( 53' De
vergeten : geschr .
(5 35) Toegevoegd tot:
voorloopers ('53-6 ) werden niet vergeten : ( 537)

(524) te ontaarden in een
orgaan
half-doctrinaire

)

(

)

)

(536

) hebben wij :

geschr.
(5537) Rodenbach : toege voegd, eveneens Dela
montagne
1538

1 Blz. 26 hs .

(539)zich stilaan gewij-

zigd : geschr .

(540)Toegevoegd tot

„veerkracht

[ 538 ] Gezelle Rodenbach, Verriest, de Mont,

Delamontagne [sic] , Van Langendonck, maar
het is toch aan V N S te danken dat er een nieuwe atmospheer ontstaan is. V.N.S. heeft het
litterair kunstbesef op een veel hooger peil gebracht dan dat van den algemeen - ontwikkelden
flaminganten -stand. De elementen van den stijl
zijn verrijkt ; de woorden hebben een anderen
rythmus gekregen ; de zinsbouw heeft (539) (540)
gewonnen aan veerkracht ; er is meer artisticiteit gekomen in den volzin, een onvermijdelijke
reactie tegen den geslachtsloozen schrijftrant
van de meerderheid der vlaamsche scribenten;
de V N Straksers hebben een poëzie gewild die
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minder „dichterlijk", een proza dat minder
„puik" zou zijn zij hebben zich verzet tegen
al wat rhetoriaal was, kunstmatig, onwaar. Menschen uit merg en been, sterk moderne scheppingen zijn in onze letterkunde geboren, die ons
wat andere emoties gegeven hebben dan de edeIe lokken-schuddende jongelingen, (5.41de kwijnende (542) smachtendee jonkvrouwen der romantiek en de notarissen en ouwe vrijsters van
het spiesburgerlijke tijdvak 1850-75. De novelle en de roman groeiden ('543 ) in schoonheid
met Streuvels, de Meyere, Vermeersch, Teirlinck,
het essay en de critiek met Vermeylen, de Bom,
V.d. Woestijne, het vers ( 544 ) met Van Langendonck en al zijne jongeren, van Hegenscheidt
tot De Clercq. Onze Vlaamsche letteren hebben (545eene europeesche beteekenis gekregen (546).
;

(541)
(

542)

en geschr.
edele geschr.
:

:

(543) Toegevoegd
,,in schoonheid"

:

(544) werd geschr.
:

(545) alzoo geschr.
(546) De medewerking
aan v.n. en S. heeft zich
daaruit losgerukt. En dat
is toch de bedoeling van
v.n. en S. niet geweest.
Maar bewonderenswaardig bij haar geweest is
dat zij geen dichtertwist:
geschr.
547) mag niet vergeten:
geschr.
[548J Blz. 26bis op halve bladz.
(549) `h
geschr.
559
doorsnee toegevoegd
een geschr.
Toegevoegd tot
„levende"
(553) eer wortel schieten
in den geschr.
(554) bodem geschr.
(555) ,,boden geschr.
(556) gewijzigd woord
(557) Nu is het waar dat
de werking van V N S
zich daar niet beperkt
heeft, dat het niet geschr. vervangen door wat
volgt, boven geschreven.
[558] Blz. 27 hs.
:

:

(

:

(

:

)

(551)

(

:

)

:

:

"

:

Daarenboven, en dit (547dienen wij wel in
ons hoofd te spijkeren [548] waren de V N S-ers
bezield door de gedachte dat hunne beweging
niet als eene artificieele fantazij op zich zelf
mocht staan, dat zij diende vastgeschakeld te
worden aan de traditie. Aan welke traditie
A de meest Vlaamsche oorspronkelijke kunst
Aan
van Guido Gezelle, van Verriest, van Rodenbach. Geen (549) mecanisch vasthechten aan wat
chronologisch rechtstreeks voor hun tijd kwam,
maar een reactionnair optreden tegen de 550
doorsneemiddelmatigheid van (55'1 (552) het on..
middelijk voor hen levende litteratorengeslacht, en (553) (554) den blik hooger richten en
vaster naar de onverdorven (555 kunst „van den
liefderijken ( 55,6 ) grijsaard met het onwankelbare hart wiens frissche bronnen heel het land
omspoelden onder tintelend stralenspel. (557
,

?

)

"

D e werking van V N S heeft zich echter
niet beperkt bij de litteratuur er werd niet al[55.8]

;
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(559) beoogde :e geschr.

;

;

(560) zijne : geschr.

(

)

?.

uitdrukkelijk (breeduit gebiecht ?) daar : geschr.
(562) bijziende bovenop
uitgevlakte tekst
(563) aan : geschr.
(564) lijdt : geschr.

(- 561 )

(565) van den schrijver :
geschr.
(
) waar hij o.a. zegt :
geschr.
meer : geschr.
(568) Toegevoegd „het
niet".
(569) Toegevoegd tot :
„zí jn"
(570) bedoelingen :
geschr.
(571) wil in : geschr.
( 567)

Blz. 28 hs.
Raet :
aangehechte strook
(574) Toegevoegd tot
,,hooge"

1•5T2 ]

53]

leen beoogd (559het terugwinnen van het
Vlaamsch voor de Kunst, maar ook het vernederlandschen van de wetenschap en van de sa menleving hier hebben de V N Straksers zich
gedragen naar hunne theoriën. Vermeylen en
zijne vrienden hebben beproefd eene maatschap pelijke en ethische werking uit te oefenen litterair en sociaal streven gingen samen, wat
vooral 560 uiting gekregen heeft in de 2e
reeks, en de diepe invloed van V N S is toe te
schrijven aan dat doorploegen van nieuwe gedachten- velden te samen met kweeken van
schoone bloemen. Bevreemdend klinkt het dan
ook, wanneer men hoort beweren, zooals in een
onlangs verschenen brochuur, dat ,,,,l'Art pour
l'art" de stilzwijgende kenspreuk zou geweest
zijn die van hoofd tot hoofd liep ", dat „alle
andere bekommernissen buiten gesloten bleven ",
dat „het beperkt - literair karakter de woestijn
rond de litteratuur gebaard heeft"
Wanneer de bedoelingen van de V N Straksers noch tans (511)zwart op wit geboekt staan en de zes
jaargangen der 2e reeks ten volle bewijzen dat
zij beproefd hebben geheel het verstandelijk
leven te omvatten De geschiedkundige critiek
bijziende ('564)is mag die
die niet
werking van V N S niet miskennen. Maar, er
is toch een zekere waarheid in sommige beweringen (565dier brochuur, waar
er gezegd
wordt dat de V N Straksers „vóor alles artisten
wilden zijn ". Zij wilden
het niet zijn,
zij wilden méer zijn, maar zij waren het.
En de hooge ironie ligt juist hier dat de
invloed der V N Straksers, tegen hunne
bedoelingen in, een geheel andere stroommg
gevolgd heeft en veel minder voelbaar gewor. .

!

(56'2) (563)

•

•

(566

)

•
(56-7)

(168

(569)

:

(57°)

(571)
.

[572]
den is op
sociaal dan o litterair gebied.
ebied.
pop
[573]
Een stuk als de Kritiek der Vi. Beweging
574
heeft
zijn
'
zij e
fn
hoog litteraire
(
Í ongetwijfeld
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(575) Doch : geschr .
(576) „echter ", toegev.
(577) strekking : geschr .

)

: geschr .

(578)

is

(570)

gegaan : geschr.

(580) „de",

toegevoegd

( 581) van den kunstenaar
en eest enooten: geschr

.

)

(582)^

waarde behouden. (575 Sociale draagkracht
heeft het (*57-6) echter weinig of niet gehad ; de
sociale (577) bedoelingen hebben zich gecanaliseerd niet door Vermeylen die te veel litterator
was, maar door mannen als Mac Leod en Lodewijk de Raet. V N S blijft toch hoofdzakelijk
een letterkundig verschijnsel. Het heeft de
Vlaamsche renaissance mede naar hare middaghoogte gevoerd, menige gedachten-opstanding
vertolkt, allerhande wijsgeerige begrippen voor
het volk uitgewisseld, ( 578 ) reactief inge ( 579 )
werkt tegen de verdufte aesthetiek van moedwillige pruiken ; en daarom heeft het in het
Vlaamsche leven een onloochenbare beteekenis
en verdienen zijne voormannen ( '5$1 ) de bewonlering (581) (582 ) der nakomelingen ; maar het
en ' hebben
ri l• k van de kunst li gtt elders, ( 583 )zi
recht op meer dan bewondering, op onze liefde, omdat zij ons gevoerd hebben naar een
hoogtijd waar zij de diepste uiting gaven van hun
wonderbare jeugd. Sommigen hunner zullen wel -

Toegevoegd tot ;

(583) en nog beter de
liefde voor de kunst ;

geschr .

licht glimlachen om de paradoxen van hunne
(584) jongelings: geschr.
(585)„wam " tot „waar-

aan verlengd .
"

(586) en : geschr .

( 584 ) vlegeljaren maar niet om hunne geest w
ijfraa
wij
drift ( 585 ) waaraan
nog een fraaii exempel
kunnen nemen ! Hun collectieve beweging
g g behoort tot het verleden ; ( 58e) de mannen die ze
stichtten zijn gegroeid tot heel bewuste zelfstandige figuren, en indien hun groepeering vernietigd is dan is het wijl hun gedachten zelf ze
noodzakelijk tot die omschakeling gevoerd heb-

ben. Het besluit van elke beweging is het vor
(587) voornemens :

(de

inzichten) : geschr . (wijzigingen)
(b88 )

wanneer :

geschr .

( 589 ) die doelstel :
geschr
sc .

( ) toe : geschr.
(591) interesseert elk :

geschr.

-

men van individus en ( 587 ) bedoelingen hebben
slechts waarde ( 588 ) als ze zich omzetten in
scheppingen. Van ( 589 ) beide standpunten bekeken zien wij dat V N S tot nu ( 59'0 ) zijne resultanten recht voortgetrokken heeft, en wat er
straks van worden zal, dat (591 moeten wij
maar overlaten aan de wispelturigheid des tijds...
)

29.1.1914.
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C. BIJLAGEN BETREFFENDE GENESIS VAN
A.H. CORNETTES TEKST

1 Aantekeningen van A.H. Cornette onder M. Sabbe's lezing (zie
blz. 230)
voordracht M. Sabbe
Nu sterk genoeg om openlijk te erkennen dat Van Duyse, Lede
-ganck
geen le rangsfiguren.
Veel niet-litteraire eigenschappen een levensvoorwaarde der poëzie,
het volk winnen voor ethische idealen Ledeganck stambewustzijn opwekken en niet om kunstemotie te verwekken ! Dit gaat van Van
Duyse tot Van Beers. Poëzie didactische dienaresse.
Ander euvel : binnensporigheid (sic) , argelooze gewoonheid in gevoel en vorm, vrees voor al wat niet behoorde tot de gewone rhythmentabulatuur gemoedelijke huiselijkheid, tranerig sentimentalisme.
Het romantisme der Vlamingen absoluut niet sterk [ ? I!.
Dan plots iemand buiten invloed van alle tijdgenooten vindt de
ware poezie, ineens verovert om zich zelf wat de dichters eerst later
veroveren : G. Gezelle. 1861. Doch hij stond alleen. Vlaamsche poëzie
ontwikkelde zich buiten Gez. om. Zij was wankelend, niet bewust.
Het begrip der ware poëzie komt toch stilaan klaar.
Het taal-instrument wordt verfijnd De le les Dautzenberg (cf. Burger, Herder, Platen) . toch niet populair, men hield meer van niet
poëtische elementen in de poëzie.
Van Beers, de Geyter, Van Droogenbroeck zelfde zucht naar variatie in de poëzie. Men ontgroeit volkomen de stroefheid der Rederijkers x De Cort. Gentil Antheunis x Hiel x
Scherpheid in opmerking van wat hen omringt. Impressionisme. De
Lovelingen x Arnold Sauwen, V. de la Montagne. x
Tot dusver de poëzie tot 1880. Toch nog leemte. Geen woeling,
geen hartstocht van moderne intellectueelen mensch.
Dan Pol de Mont : ruimere horizonten Wijst bewust de nieuwe wegen aan Inleider van nieuwe tijd. Vond woorden als leuzen. Wanneer
zal er een Swinburne optreden ? Een Richepin ? Wanneer verschijnt
er een Shelley of Leopardi voor [sic ; zie blz. 2721 pessimisme uit te
drukken?
Den blik wagen in 't passioneele leven van onzen tijd.
Gaat in tegen publiek. Doel der poëzie is de poëzie zelf. Neemt werk
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van Dautzenberg op. Offert zeer veel aan vorm (sonnet, pantoen, ron

-delknsz!).
Critiek nogal hevig tegen hem. „In naam van 50 jaar eerlijkheid en
deftigheid der Vl. litteratuur !" Litteratuur van over Quiévrain.
De Mont opende deuren en vensters. ('cf. Potgieter : litteratuur-van
volk in voeling met de wereldlitteratuur) x
De Mont liefde voor de nieuwste richtingen. Moeilijk om zeggen
of hij symboliek, mystiek is ? ? Aan een liefde altijd trouw : de Schoonheid. dus eclectisme. Wat is zijn eigen dichtergave ? Eigenschappen:
jonge liefde voor natuur en leven in Klein Brabant.
De Van N. & Straksers, na De Mont hebben gemeend dat de Fransche letteren niet aan het tolkantoor van Quiévr. moesten blijven steken.
2 Beknopt situeren van „Van nu en straks" in Vlaamse evolutie
(op Concordia-papier ; bestemd om in tekst ingelast te worden ?)

Van Nu en Straks is toch eigenlijk ontijdig geboren, veel te vroeg
voor ons volk ; heelemaal niet voor het volk, maar alleen voor enkele
menschen, en stellig niet voor dat middelmatig zelfs geletterd publiek.
Het is een revolutionnaire kreet geweest, met zeer zwakke echo. Té
zeer avant-garde revue om nog zichtbaar te zijn voor de gewone doorsnee-letterkundigen van Vlaanderen. Daarom stonden de V.N. en
Straksers zoo alleen. Daarmee bedoel ik niet dat dit een ongeluk is.
L'esprit de liberté est représenté dans la littérature par des revues hardies et qu'on peut qualifier de jeunes, car jamais elles n'atteignent un
age avancé. I1 ne faut pas les plaindre ; en vieillissant elles mentiraient
a leur devise, car elles deviendraient elles-mêmes une tradition (Louis
Laloy in „Claude Debussy").
3 a Eerste algemene aanloop
(gewoon q° ; zie blz. 232)
Een litteraire of kunstbeweging ontstaat door
een geheimzinnige mecaniek die wij moeilijk
kunnen doorgronden ; zij duurt wat zij duren
(1) moet zij dan... en : kan, en ( 1 ) verslappen hare krachten en vergeschr.
dwijnt zij dan is het geen ongeluk, dan is dat
(2) was : geschr.
alleen een teeken dat haar tijd uit ( 2 ) is dat zij
(3) althans het tijdschrift : geschr._ geen leefbaarheid meer bezit. Het tijdschriftt
(4) voortdurende levensV.N.S. is gestorven, ( 3 ) na negen a 10 jaar (4)
: geschr.

283

( 5 ) ingelast van „het"
tot „bejammeren"

voortgestuwd te zijn geweest door een intense
levenskracht. Ik spreek nu niet van al de heilzame gevolgen die V.N.S tot op onze dagen
heeft. Maar is het een reden om ( 5 ) het verdwijnen van het tijdschri ft te bejammeren Ik
zie het liever versterven dan het te zien vergroeien in een half-doctrinair ding dat geen tred
meer houdt met zijn tijd. Ik neem een vergelijking in Frankrijk. Was de Mercure de F. (6 )
aanvankelijk geen revue d'avant-garde De
Mercure leeft nog maar is slechts een burgerlijke revue gebleven, een zeer belangwekkend
informatie tijdschrift maar waar we ( 7 ) hoegenaamd niet moeten zoeken de passies en de
ideeën die wij slechts vinden in La nouvelle
revue f rancaise of les Marges of andere jonge
tijdschriften. In 190.1 was het met V.N.S amen
en uit en ik vind het zeer verkeerd te beweren
dat eene beweging zooals deze te vroeg (.8 ) ge
komen is.
?
?

aanvan( 6 )ingelast
kelijk.
:

(7) tevergeefs (hoege)
de passies en de ideeën
zullen vinden geschr.
:

(8) opkwam geschr.
:

?

3 b Tweede algemene aanloop
(op gewoon enkel pro patria)
Over de geschiedenis der vlaamsche letteren
(1) de : geschr.
van 1830 tot ongeveer 1880 is door ( 1 ) meer
•.
(2) dien ik : geschr.
bevoegde sprekers (2) die hier voor mij kwa( 3 ) zelfs voor een dichter bij gelegen tijdperk : men, een klaarte geworpen die gij van mij ( 3 )
geschr.
bezwaarlijk ( 4 ) kunt eischen , ( 5 ) de beweging
( 4 )zult. . .nen : geschr.
(5) juist omdat : geschr.
( 6 ) die (7 ) wij samen zullen trachten te over••
() die : geschr.
(7) ik even wil : geschr. schouwen ligt zoo dicht bij ons (') dat men de
(8) ligt. Het is als
gewaarwording heeft van een... ( 9 ) die op een
(heeft) : geschr.
kleine hoogte zou staan, ( lo )voor wie de 11
( 9 ) onleesbaar gemaakt;
inzet van dorpeling ?
bewegings van dicht bij hem staande moei( 10 ) en de : geschr.
lijk te onderscheiden zijn wijl 12 zijn blik de
(11) stroomen ; geschr.
(12) ingelast : „tot de" verder afgelegen stroomingen gemakkelijker on(

(13) Zij. . . reeds : omgezet

)

derscheidt. Het is echter een voorrecht te mogen spreken over een beweging die zulk een
beslissenden invloed op de Vlaamsche kunst
gehad heeft. ( 13 ) Reeds behoort zij tot de ge-
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(14) eenigen : verschrijving
(15) voelen : geschr.

(16) in Kunst en in de
Kunst- : geschr.
(17) Indien ik maar :
geschr.
(18) met een beeld de
gezamenlijke groep van
de : geschr.
(19) dichter en prozaisten : geschr.
( 2'0 ) gekleed : ingelast
verwijzing, doch
niet aansluitende tekst :
(21-22)

met al (van eerbied bezield voor) de maatschappelijke axioma's van hun
tijd

( 23 ) Op verso -zijde potloodkrabbel : „deuren en
vensters vlogen open en
de hooggekraagde heeren
der Academie trokken
hunne kragen nog hooger. — onderaan : Giesen ,/ de eerste niet geheel 2e zeer weinig [ accolade] " dépasse peu
les moyens.

schiedenis maar toch zijn eenig ( 14 ) nog onmiddelijk (sic) in voeling met haar ; wij (15)
worden hare golving nog krachtig gewaar, wij
hooren nog het geruisch van hare muziek Zij is
van luttel duur geweest en heeft te kampen gehad, en nochtans is zij het geweest die een beslisten ommekeer ( 1 s) in de aesthetische moreele en maatschappelijke begrippen heeft verricht. ( 17 ) Ik heb lust om maar van nu af 1 ')
de groep jonge mannen van V.N.S. in beeld samen te vatten. De (19 ) letterkundigen van voor
'80 waren heeren, deftig en secuur (2'°) zooals
(21)
op ( 22 ) een paar uitzonderingen na : éen
priester, Guido Gezelle, die te hoog en te ver af
staat om hem anders te zien dan zooals hij was,
en een Renaissance condottiere, Pol de Mont.
De mannen van V.N.S. echter zie ik gelijk
het gezelschap in Giorg.'s [lees Giorgionel
Concert of gelijk de jongelui in Manet's Déjeuner sur l'Herbe van 73 ! !
En dit beeld is bij mij opgerezen toen ik in
V.N.S. eene bladzijde las van Mesnil genaamd
een Zomerdagsdroom (verrewynkelsche fantazij) Er is daar sprake van een groepje zorgelooze jonge vrienden -die ( 23 ), zie blz. 247.
.

(

initieve aanloop
3 c Definitieve
(op gevouwen stevig pro ptria, 2de bl. maar half beschreven;
uitzicht handschrift volkomen overeenstemmend met uitzicht van
Hs.-lezing)

(1) meer bevoegde :

geschr.

(2)in het overschouwen:
geschr.

Over de geschiedenis der Vlaamsche letteren
van 1830 tot ongeveer 1880 die in massieve
brokken voor u ontwikkeld werd door ( 1 ) de
sprekers die hier voor mij kwamen is een klaarte geworpen die gij bezwaarlijk van mij vergen
kunt (2 ) bij het bespreken van de periode van
Van Nu en Straks. Want, behalve dat zij meer
bevoegdheid bezaten dan ik, zult gij daarbij gelieven te bedenken dat de tijd van V.N. en S.
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(3)verder afgelegen :

ge
(4)chr .
d i : g eschr.
()vandgs
{ 5 ) U m i jnen
^ indruk :

(6) sst
(s) spreken : geschr.

(7) Voor 1914-18 werd
het woord veelal met een
„1" geschreven

horen het geruisch

( 8 ) en

van hare muziek

(zij

heeft namelijk enkele jaren geduurd) : beide ge schr. ; en toch is zij wel dra : geschr,
hebben : geschr .
( 1'0) samengewerkt :
geschr .

(

(11)„en" tot „de" :

ingelast

(12) stijfgekleede :

geschr .

(13)zwierig, niet lyrisch:

geschr

.

(14) levens : ingelast
(15) tegenover het leven : geschr.

(16) Wij hadden (wa-

ren ; geschr. ; wel : geschr.) er enkelen die ver-

wekten
bazing of
zi j voor vandaag
(omdat zip

(?) hadden of) omdat
zij zoo veel honger stonden dan al

(wat hen om-

het omringende

zoodat men (hun figuur
niet zag of niet begreep)
ze zag noch begreep :
geschr .
(1*7) tot „student"

ingelast
(18) student uit : geschr .
(

nog niet lang achter ons ligt. Ik heb de gewaar
iemand die op een heuvel staan-wordingva
zou en een bewegelijke volksmenigte zou overblikken : de ( 3 ) stroomingen zijn gemakkelijker
i de
te onderscheiden
dhid in
d verte da
d n () de ver '
warde golvingen aan onzen voet. Toch eh
ik het
as een voorrect
voorrech t ( ')mij
U mijnen
et als
^
indruk te mogen ( 6 ) zeggen over een beweging
die eenen beslissenden invloed op de Vlaamsche kunst gehad heeft. Reeds behoort zij tot de
7
geschiedenis en toch zijn wij nog in ( ) onmlddellijke [sic] voeling met haar ; en wij worden
De
hun ggolvingen
g nog
g kracht ig
g gewaar,
jonge mannen, die de beweging tot stand hebben gebracht ( .9) zijn nauwelijks enkele jaren "
gegroepeerd geweest en toch is hunne werking
bij macht geweest om een beslisten ommekeer
in de aesthetische ( 11 ) en zelfs eenigszins in de
moreele en maatschappelijke begrippen te weeg
brengen [si c].
Die greep jonge intellecten die wij noemen de
mannen van V.N.S. die zou ik in een beeld vuillen samenvatten. De letterkundigen van voor
,
80 waren deftige, secure, 1,2 zwartgerokte hee ren, niet ( 13 ) gemakkelijk los maar stijf in hun
( 14 ) levenshouding ( 15 ) en erg onderdanig jegens de maatschappelijke axioma's van hun

) Er : overschreven

(20) ige : geschr .
('1 ) zorgelooze men -

schen : geschr. ; spelemei-end (bovengeschreven)

veranderd in spelemeiende
(22) die mij erg verwant

schijnen : geschr .
(23) want als • overschreven door indien

)

)

(

ij d.
ttijd•

(

16

)

En de buitensporige figuren werden ofwel
niet begrepen, omdat ze toch te hoog stonden
zooals G.G. (U) of Rodenbach te veel ( 18 )
Sturm u Drang-student, ofwel wekten ze wrevel
en verbazing om hunnen zwierigen durf zooals
P.d.M. die ook alleen stond met al zijn eigen schappen van stoutmoedigen letter-condottiere.
1.9
..
dschrif t
( ) Nu staat er in de 2e reeks van het tij dschrift
V.N.S . een bladzijde van S . Mesnil, Een Zomer dagdroom, eene verrewynkelsche fantazij. Er
wordt daar een (Ze) groepje jonge (21 ) spelemeiende voorgesteld ('22 ) en ( 23 ) indien ik mij
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(34) hielden : geschr.
(35) Want dit omspant
menige eigenschap en
menige voorkeur van de
V.N. en Straksers ; was
(wat) éen eenling (enkel
dichter de) zoo (de)
stoutmoedig genoeg geweest om de klassenze(met geestdrift ; bo-

niet bedrieg dan zijn zij ( 24 ) de V.N.en Straksers zelf, die in een brabantsch boschje de f antaxie vernieuwden van de jongeren uit Giorgione's concerto of van Le déjeuner sur 1'Herbe.
(25)
Zorgelooze revolutionnairs die ( 26 ) den
brui (2 ') geven in hunnen jeugdigen overmoed
om de alledaagsche ethische begrippen, die
glimlachen ( 28 ) waar er gebruld wordt van den
Leeuw v. Vlaanderen die daarom Conscience
toch innig lief ( 29 ) hebben, maar Baudelaire
ook, ( 30 ) die in 't Vlaamsch spreken ( 31 ) durven
van ( 32 ) fransche impression ( 34 ) en van russische symphonisten en meer 34 geven van
[sic] Ruskin dan van Taine ( 35 ) Maar die bovenal het leven anders bekijken dan de ( 36 ) geijkte
Vlaming tot dan toe gedaan heeft, ( 37 ) met een
openhartiger menschelijke zinnelijkheid en die
hunne levensopvatting zeggen durven in vers,
roman, ( 38 ) treurspel, essay met een rechtzin
nigheid (39) van gevoel en 4" )tevens een verfijning van kunstuitdrukking ( 41 ) waarvan men
( 42 ) te voren ( 43 ) weinig exempelen van gezien had.
De beweging
g g44
() oppervlakkig
pp
g chronolog.
g

vengeschreven)

beschouwd van V.N.S die

(24) erg verwant :
( 25)
Grifti
Geestdriftige
e
g
g : ge(

schr. Mag er aan herinnerd worden dat Leonce
Bénédite, Nederl. vertaling van G.M. Marius,

in 1910, „De schilderkunst in de XIX° eeuw..."
beide werken ook in verband had gebracht met

elkaar ?
(26) met vertoon het[sic]
van de Mercure de France op zak loopen, gewone : geschr.
(z7 ) wat gaven : geschr.
(2'8 ) dorsten : geschr.
(29) hadden : over-

schreven
(3-0) eens : geschr.
(31) dorsten -dierven :
geschr.
(32) Manet en de :
geschr.

(33) woordfragment

te vitten

[ ?J der uitheemsche let-

teren en om de deuren
aanvallender in Meudon
te openen, dat is (werd)
door hen voortgezet met
stelselmatigheid : geschr.
door middel van strepen
en golven
(36) geijkte : ingelast
(37) die : overschreven
(3,8) treurspel : ingelast
(39) van gevoel : ingelast
(40) tevens : ingelast
(41) zooals : geschr.
(42) nog nimmer :

gehoord heeft ,.
(43)
)h g
geschr.
(44)"opper... ltot „be
schouwd : ingelast
ast

(45) eigenlijk begon :

geschr.

(

)

-

(

(

45 )

historisch aan-

vangt met het le nummer in '93 is niet uit de
lucht gevallen maar de resultante van een diepe (46) voorafgaande evolutie waarvan wij al
de wendingen ( 47 ) nu niet kunnen nagaan. ( 48 )
Laat mij u slechts herinneren welk een overwegende rol de Mont gespeeld had ; ( 49 ) van
in zijn jonge jaren had hij met A. Rodenbach
het Pennoen gesticht, dat jeugdig studentenblad
dat als het ware een voorlooper is geweest van
het geraffineerde VNS. In de Mont's jeugd was
de vad erlandsche poëzie de hoogste kunstuitdrukking. Reeds hadden mannen als Dautzenberg,
g de Cort en Van Droogenbroeck een heilzame reactie teweeg gebracht tegen de lakse
sentimentaliteit of de valsch klinkende epiek.
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(46 ) voorafgaande :
ingelast
( 4 ^) nu : ingelast
^) Herinnert : geschr .

En intusschen ( 5-0 ) werd de taal ( 51 ) verrijkt
door Gezelle ( )door
wiens spraak
raak de volle
s
warme gloed sidderde van het ware gevoel. De
(49) en van : geschr. ;
van jongsaf had hij : ver- Mont die ander voortdurenden schoonheidsvangen door : gij zult drang leefde ging de poëzie ( 53 ) voeren op
begrijpen wat V .N. en S .
aan hem verschuldigd vernieuwende banen van ware menscheli'kheid ;
was : geschr . hij droomde 54 ) van en wrocht voor een schoo(5'0) tot „taal : ingelast
ne herleving en hij deed den leeuwerikszang
51) en vermooide :
geschr .
van zijne Lentesotternyen schateren in ('55 ) den
de taal :. geschr ,
suizende naklanken der laatste rederykersmuziek.
53) brengen . geschr.
(53)
(
(54) van : ingelast
(56 ) Mag
( 55 )
"

„

(

(

volgende woorden
blijkbaar overhaastig neergepend ; was auteur over
tekst niet meer tevreden?
gestoord ?
(56) geschr.

3 d Aanhef van lezing met het oog op auditorium : M.M.
(op gewoon q°)

M.M.
(1) geringe : geschr . ;

schamele : geschr geringe, opn euw met pot. ;

lood

(2)toch : geschr .

(3) en (mvr

.)

: geschr .

(4) tot „ gerichts” :
ingelast

(5) trots
geschr.

den

weg [ ? ] :

Het tijdperk van VNS ligt nog zoo korten
tijd achter ons, dat wie het wil overblikken,
den indruk bekomt van op eene ( 1 ) geringe
hoog te eene b eweg eli l•i e men igte
g te te beschoui
wen : het is gemakkelijker de rythmen der
stroomingen te onderscheiden in de verte dan
die van het beweeg vlak bij ons.
Er is een klein tijdeken verloopen sedert VNS
chronologisch eindigde en ( 2 ) er zijn nog tal
van menschen, -- ik bedoel menschen die zich
beroemen op een zekere cultuur, -- die de beweging ( 3 ) van VNS beschouwen als een grap,
een zonde uit de vlegeljaren van onbezonnen
nieuwlichters. Het zijn diezelfde menschen die
(4) tot den dag des gerichts zullen blijven glim lachen om Pelleas en Mélisande of de Landvenhuizers van Laermans ; 5maar zulks maakt
Bene kunstbeweging ik zou haast zeggen a priori dubbel sympathiek ; en ik zou willen beproeven te onderzoeken door welke omstandig-
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heden de VNS-beweging ontstaan is, hoe zij
zich geopenbaard en ontwikkeld heeft, hoe hare
golvingen de waarden der aesthetiek omgewenteld hebben, hoe zij ons opgetild heeft uit eene
6 ) die dreigde te wor- sfeer 6 ) van gezellig en benauwd provincieden : geschr.•
lisme.
(

(

3 e Voorbeeld van snipperaantekeningen met A.H.C.-bijschrift:
[op losgescheurde Frans bedrukte vleugel van uitnodiging van
„Cercle artistique", rue d'Arenberg, voor Richard Baseleer-tentoonstelling (.) ; samedi 31 janvier 1914 a 2 h. de l'après-midi ;
tentoonstelling gewijd aan „Venise. Druk van uitnodiging V.
Resseler.1
— Vermeylen's Kritiek heeft alleen litteraire waarde behouden. Vara
de sociologische kant is niets terecht gekomen. De sociologische
strekking heeft later invloed gekregen door Mac Lead en Lod de
Raet.
— Door enthousiasme voor Gezelle zich vastgehecht aan de traditie.
— Veel minder invloed van N-Gids dan van Jeune Belgique. V. Langendonck was bepaald tegen de N.Gids.
Dr Schamelhout = een regendroppel : er moet cop i j zijn
Diners Globe (Brussel) en Belvédère St Anneken (:)
,

3 f Twee tekstprobeersels
(dubbel pro patria ; met potlood)
Men heeft beweerd dat wijl de V.N.S. beproefden het volk mee te
voeren naar de ivoren toren van de Kunst om de Kunst, daarbuiten
in Europa, de letteren overal in gouden bloei stonden en men haalt
er bij — Ibsen, Nietzsche, d'Annunzio, Tolstoi en 0. Wilde — En
bij het magnifiek schouwspel van hun werk zouden de V.N.S.
hunne groote eenzaamheid gevoeld hebben omdat zij in Vlaanderen de echo niet hoorden die de anderen die ik noemde in Europa
wel hoorden — Nu schijnt het mij al heel twijfelachtig dat menschen als Ibsen of d'Annunzio uitmuntend gekozen voorbeelden
zijn van kunstenaars die wèl in onmiddellijke voeling met hun
volk gekomen zijn. Bestond er werkelijk reden voor de V.N.S. om
(.) Baseleer maakte deel uit van de „Kapel". Zie blz. 275.
(:) Cf. G. Schmook : „Regenboog van Leie tot Schelde" in Antwerpen, 1972.
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berouw te voelen over hun werk ? En zou V.N.S. bij gemis aan
medemenschheid [ !J bij gebrek aan ziel en adem gestorven zijn ? !
Och neen. De redenen van het verdwijnen zullen wel van buitenhuishoudelijken en minder metaphysischen aard geweest zijn.

(Op een hoekje van het samengevouwen propatria-blad deze
„verontschuldiging ") :
Indien ik nadruk gelegd heb op de ideeën van M. Rooses dan is
het om rede dat ze pasmunt waren van de aesthetiek der dagen.
(Zie blz. 250 ; het noteren waard, dat Max Rooses in jan-febr. 1914
nog leefde ; overleden op 15 juli).
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door
C.F.P. STUTTERHEIM

Buitenlands erelid der Academie

Soms verlang ik ernaar, de hoofdpersoon te zijn van een roman, die in
de Ik-vorm is geschreven. Het is waar : meestal gaat het met zo iemand
niet zo bijzonder goed en is er alle reden, hem als een geslaagd exemplaar van het genus homo miserabilis te beschouwen. Door de auteur
daartoe gedwongen zet hij de hele ellende van zijn leven op schrift, alvorens zelfmoord te plegen of iets anders onplezierigs te doen. Maar
terwijl hij zit te schrijven, heeft hij altijd één eigenschap, die elke taal
jaloers zou kunnen maken. Hij weet zich met de grootste-onderzk
nauwkeurigheid de zinnen te herinneren, die desnoods veertig jaar geleden door hemzelf en anderen zijn gesproken. Sommige daarvan hebben een ingewikkelde structuur en eisen, omgezet in lettertekens, vele
regels voor zich op. Vaak worden de zinnen aangeboden in een minutieus weergegeven situatie, die decennialang in het geheugen bewaard
is gebleven zonder ook maar iets aan helderheid te hebben ingeboet.
En als het zo te pas komt, rijst in het gemartelde bewustzijn van de tot
literator gemaakte arts, zakenman of ambtenaar feilloos de herinnering
omhoog aan individuele en emotionele stemkwaliteiten, eens aan een
zinsklankvorm beluisterd.
Het is me niet bekend, of ooit een taalonderzoeker als hoofdpersoon
van een Ik-roman is opgetreden. Het zou me verwonderen, als dit het
geval was. Iemand met een dergelijke hobby zal de vingers van een romancier niet zo spoedig doen jeuken. Voorts is, anders dan men mis
zou vermoeden, diens geheugen voor taaluitingen en wat daarbij-schien
hoort, verre van onfeilbaar. Ik althans heb me meermalen afgevraagd :
„Heb ik dit zelf wel eens gezegd ; heb ik het anderen horen zeggen;
in welke situatie dan en op welke wijze ?" Dit heb ik me ook afgevraagd, toen ik naar aanleiding van twee merkwaardige zinnen, die
ik straks zal noemen, begon na te denken over spreekwoorden en
spreekwoordelijke uitdrukkingen. Het eerste dat me te binnen schoot,
was niet „Eigen haard is goud waard" of „Zoals het klokje thuis tikt,
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tikt het nergens", hoewel deze knusse levenswijsheden, naar ik meen,
in het taalgeheugen van de Nederlander een ereplaats innemen. Het
was evenmin „Als katjes muizen, mauwen ze niet ", al heb ik dit gedurende de jaren dat ik aan een gemeenschappelijke tafel van 65-plussers mijn warme maaltijd genoot, minstens eenmaal per week moeten
aanhoren. Het was, waarom is me niet duidelijk, Jén bonte kraai
maakt nog geen winter". Het verbaasde me niet en het zal ook U niet
verbazen, dat dit in mijn geest onmiddellijk werd opgevolgd door
„Eén zwaluw maakt nog geen zomer".
Deze spreekwoorden hebben veel met elkaar gemeen. Zijn ze niet in
wezen volkomen identiek, ondanks alle verschillen tussen de twee vogels en tussen de twee jaargetijden ? Van Dale, achtste druk bewerkt
door Kruyskamp, maakt een onderscheid. Het eerste betekent : „uit een
enkel feit mag men geen algemene gevolgtrekkingen maken ", het tweede betekent : „uit een eenkele gunstige omstandigheid kan men geen
algmeen besluit opmaken". Maar volgens de zevende druk van Stoetts
Nederlandse spreekwoorden en gezegden (blz. 146), eveneens door
Kruyskamp bewerkt, zijn het volledig synonieme spreekwoorden, beide
met de betekenis die in Van Dale bij „kraai" is vermeld. Wie heeft nu
gelijk : de Kruyskamp van Stoett, of de Kruyskamp van Van Dale, die
bij Koenen steun kan vinden ? Of heeft geen van beiden gelijk en wordt
de waarheid pas bereikt, als we hun uitspraken combineren ? Deze vragen kunnen niet beantwoord worden, als we niet de situaties kennen,
waarin de spreekwoorden worden gebruikt. Misschien zijn ze soms in
gelijke mate van toepassing, zodat de spreker zowel het ene als het andere kan kiezen. Dan is de „kraai"-zin of de „zwaluw"-zin niets anders
en niets méér dan een terechtwijzing aan het adres van iemand die een
denkfout heeft gemaakt, een ongeoorloofde generalisatie heeft gepleegd. Het onderwerp van gesprek moet dan, dunkt me, wel emotioneel indifferent zijn. Misschien staan ze in andere gevallen tegenover
elkaar, heeft het ene een bemoedigend karakter en is het andere een
waarschuwing tegen een te vlot ontstaan optimisme. Bijvoorbeeld, als
reactie op de woorden van een ander : „Dit is toch geen reden om je
ongerust te maken ; één bonte kraai maakt nog geen winter", en : „Dat
is nu allemaal wel heel mooi, maar laten we niet te spoedig juichen;
één zwaluw maakt nog geen zomer". Misschien ook wordt de „kraai"
zin nooit bemoedigend bedoeld en wordt dus daarin de onaangename
gevoelstoon, die het woord „winter" kan hebben, nooit geactueerd.
Dit zijn vermoedens. Maar waar zijn de herinneringen ? Sommige
spreekwoorden heb ik als losse weetjes op school geleerd of uit een
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stijlboekje of een spreekwoordenboek opgepikt, zoals „De beste bode
is de man zelf" en „De hinkende bode komt achteraan ". Ik ben er zeker van, dat ik deze nooit zelf heb gebruikt of door anderen heb horen
gebruiken. Daarentegen moet ik zowel de „kraai"- als de „zwaluw"-zin
zo niet in de mond hebben genomen, dan toch meermalen in de oren
hebben gekregen. Maar hoe, waar en wanneer ?
Toen ik zo ver gevorderd was (ver is het niet) en ik de schrijvende
zelfmoordenaar in spe om zijn geheugen zat te benijden, zette mijn
vrouw de radio aan : een interview met iemand, die op de hoogte was
van wat er leefde onder de katholieke priesters in Zuidamerika en van
hun pogingen, een einde te maken aan de daar heersende sociale misstanden. Een van hen had te kennen gegeven, dat hij zijn geloof best
kon verenigen met sommige principes van het marxisme. „Maar ", vervolgde de geïnterviewde, „nu moet je niet denken, dat alle priesters
daar met het marxisme sympathiseren". „Ja, ja ", reageerde de vraag
-stelr,
„één zwaluw maakt nog geen zomer".
Deze onverwachte hulp stelde ik op hoge prijs. Hier viel niet meer te
twijfelen. Het onderwerp van gesprek was allesbehalve emotioneel indifferent. Beide sprekers waren ervan overtuigd, dat sommige priesters
in Zuidamerika voortreffelijk werk verrichtten en betreurden het dat
er nog niet meer aan de strijd tegen het onrecht deelnamen. De vraag
meer ontmoedigende versie van de algemene sen--stelrhadminof
tentie gekozen en was daarmee geheel en al in overeenstemming met
hetgeen in Van Dale en Koenen bij „zwaluw" te lezen staat. En nu
maar hopen op andere realiseringen en op taalgebruikers, die zich voor
het verwerpen van een of andere generalisatie niet op de ene zwaluw,
maar op de ene kraai zouden beroepen.
Deze hoop is tien dagen later in vervulling gegaan, terwijl ik zat te
luisteren naar een lezing van een jurist over het echtscheidingsrecht in
verschillende landen. „In sommige landen ", zo vertelde ons de spreker,
„is één geval van overspel niet voldoende grond voor echtscheiding.
Om zo te zeggen : één overspel maakt nog geen winter." Dit taalgebruiksgeval is veel gecompliceerder dan het vorige. Het is immers geen
spreekwoord, maar een toespeling op een spreekwoord en het heeft
daarom een bepaalde eigenschap van dit laatste tweemaal tegelijkertijd.
Van een volledige analyse zie ik af. Ik stel alleen de vraag : waarom
heeft de spreker de winter gekozen en de bonte kraai, die achter het
overspel zo duidelijk zichtbaar wordt ? Ook hier bevinden we ons in
een emotionele sfeer, ook hier wordt iets op een bepaalde wijze gewaardeerd. Al is er voor een jurist aan een echtscheiding wel wat te
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verdienen, de spreker beschouwde dat ene overspel toch niet als een
„gunstige omstandigheid ", waaruit men eventueel iets gunstigs van
wijdere strekking zou kunnen afleiden. Of nauwkeuriger : hij dichtte
deze opvatting niet toe aan de wetgevers in de door hem bedoelde landen. Daarom was de „zwaluw"-zin hier niet mogelijk. De bedoeling
was niet : „Zo gunstig is het niet", maar : „zo erg is het niet".
We zouden de verklaring van de keuze ook in een totaal andere richting kunnen zoeken. „Bonte kraai" heeft met „overspel" metrisch veel
meer gemeen dan met het tweelettergrepige „zwaluw" ; wanneer de
eerste twee woorden, zoals in dit geval, in de zin niet prominent zijn, is
er geen verschil meer te horen. Het is dus begrijpelijk, dat in de geest
van de spreker juist die ene zin ontstond en niet die andere. Ongetwijf eld heeft dit een rol gespeeld. Maar dit maakt het feit niet ongedaan,
dat het hier ook om een andere .reden niet mogelijk was, aan een zwaluw en aan de zomer te denken, en dat de winter hier niet een jaargetijde is zonder meer, maar een jaargetijde met een onaangename eigenschap. Hier verschijnt de „kraai"-zin dus als het precieze pendant
van de „zwaluw"-zin en heeft hij niet de abstractere betekenis, die de
woordenboeken vermelden.
De zin van de interviewer en die van de jurist, mij verrassenderwijs
kort na elkaar in een concrete situatie aangeboden, vormen het enige
(mondelinge) empirische materiaal, waarover ik met betrekking tot
die spreekwoorden beschik. Daarom weet ik nog steeds niet met de
voor een wetenschappelijke constatering vereiste zekerheid, of het eer
eventueel ook het tweede) ooit wordt toegepast in een situatie,-ste('n
waarin sprake is van denkfouten en denkwetten en van niets anders.
Ondanks het getuigenis der woordenboeken waag ik het te betwijfelen.
Dat het uitsluitend zo wordt toegepast, geloof ik op grond van het
kraai-vervangende overspel niet meer.
Zoals ik reeds heb gezegd ; het is me niet duidelijk, waarom juist de
„kraai"-zin in mijn geest verscheen, toen ik — overigens niet voor het
eerst -- over spreekwoorden begon na te denken. Was daar maar iets anders verschenen ! De eigen haard en de muizende katjes zouden me niet
jaloers hebben gemaakt op de hoofdpersoon van een Ik-roman en me
niet tot een onderzoek in vivo hebben gedwongen. Gemakshalve neem
ik nu verder aan, dat Van Dale gelijk heeft en ik citeer nog eens :
„Een bonte kraai maakt nog geen winter ; uit een enkel feit mag men
geen algemene gevolgtrekkingen maken ". Wie dit dan de betekenis
van dat spreekwoord noemt, wijkt niet af van de in dergelijke gevallen
gebruikelijke formulering. Toch is die formulering bij nader inzien om
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twee redenen onjuist.
le. Het is niet die betekenis zelf, het is een omschrijving van die betekenis. Er zijn andere omschrijvingen mogelijk. Koenen sluit zich bij
Van Dale aan, maar het lidwoord is bij hem een telwoord en volgens
hem „kan" datgene niet wat volgens Van Dale niet ,,mag". Ook Een
geval maakt nog geen regel" komt in aanmerking ; het heeft zijn pregnantie en zijn grotere overeenkomst met de te verklaren zin voor. Waarschijnlijk hebben de woordenboekmakers het verworpen op grond van
de overweging, dat ook met het werkwoord „maken" iets aan de hand
is, zodat het niet in de omschrijving kan worden opgenomen. Meerma
betoogd, dat we betekenissen alleen maar kunnen ervaren, niet-lenis
kunnen beschrijven. Dit gaat wel wat ver. Hoe kunnen lexicografen
honderden kolommen vullen met iets dat principieel niet kan en komen
annotators er telkens opnieuw toe, vergeefs werk te verrichten ? Maar
dat de beschrijving van een zaak onherroepelijk iets anders is dan die
zaak zelf, is niet voor discussie vatbaar.
2e. Voorts is het niet de omschrijving van de, maar de omschrijving
van een betekenis. Het is immers duidelijk : die zin betekent 66k, hetgeen die zeven woorden in deze volgorde, met deze grammatische relaties, met deze prominentie- verhoudingen en met de intonatie van de
bewering, gezamenlijk betekenen. En deze betekenis blijft hij volledig
behouden, ook al wordt er die omschreven betekenis bij betrokken. Een
lexicograaf zal nooit naar een omschrijving ervan streven. Dan zou
hij het even goed kunnen proberen voor zinnen als „Daar vliegt een
bonte kraai" en „Het is nog geen winter".
De Duitse JrIebnis"-psychologen uit de eerste decennia van deze
eeuw zouden zeggen, dat we ons, psychologisch beschouwd, bevinden
in de „Bewusstseinslage der doppelten Bedeutung". Men kan met de
term „dubbele betekenis" vrede hebben, maar mag daarbij toch niet
vergeten, dat de semantische aspecten niet op dezelfde wijze ervaren
worden, dat ze van verschillende orde zijn, — hetgeen o.a. blijkt uit de
wijze, waarop ze in de woordenboeken verschijnen : het ene wordt omschreven, het andere niet.
Het ligt voor de hand, zo'n spreekwoord, dat in bepaalde opzichten
een spreek-zin is, te vergelijken met een verschijnsel op woord-niveau,
dat als metafoor bekend staat. Als voorbeeld kies ik „aap ", gezegd van
of gezegd tegen een jongen. Ik kies dit, omdat het een der door Reichling behandelde voorbeelden is. In zijn dissertatie Het Woord. Een
studie omtrent de grondslag van taal en taalgebruik (blz. 231 v.) betoogt Reichling : „Het woord betekent in dit geval wel degelijk de
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„aap" ; zonder dat, was dit gebruik niets biezonders, zonder dát, was
dit gebruik niet „metaf ories . En zo betekent in de „kraai -zin ,,bonte
kraai" wel degelijk de bonte kraai en „winter" wel degelijk de winter
en heeft die zin wel degelijk de betekenis, welke uit de betekenis van
al zijn woorden in hun opeenvolging enz. resulteert. Anders zou die
zin geen spreekwoord zijn.
Er is nog een overeenkomst. Lang niet alle in taaluitingen aan te
treffen metaforen worden in woordenboeken opgenomen. „Aap" vinden we er wel. Zo staat in Van Dale : „aap ! aap van een jongen !
deugniet ! kwajongen !" Wat is hieruit af te leiden ? Iemand die een
jongen een aap noemt, maakt geen metafoor, maar gebruikt een metafoor. Paradoxaal geformuleerd : hij gebruikt niet alleen een woord op
een bepaalde wijze, hij gebruikt een bepaalde gebruikswijze van dat
woord. En iemand die Jén bonte kraai maakt nog geen winter" zegt,
maakt geen spreekwoord, maar gebruikt het.
In deze formulering van een overeenkomst wordt tevens een verschil
zichtbaar. In hetgeen ik zoëven uit Van Dale citeerde staan niet minder
dan vier uitroeptekens. Een ervan staat achter „aap ". Nadat „aap" als
geïsoleerd woord semantisch is beschreven, verschijnt het niet meer
geïsoleerd, maar als fatisch materiaal van een (monoverbale) zin. Inderdaad : uit het geïsoleerde woord kan op geen enkele wijze blijken,
dat het, behalve met een aap, iets met een deugniet of een kwajongen
te maken heeft. Dit kan slechts blijken, als het in een bepaald verband,
in een bepaalde situatie, dus in een zin, wordt toegepast. Maar „Eén
bonte kraai maakt nog geen winter" is altijd een spreekwoord en als zodanig heeft het altijd een ingewikkelder betekenis-structuur. Spreekwoord is en blijft het ook in het volgende geval. Twee mensen zien een
bonte kraai opvliegen. A zegt : „Het wordt winter". B reageert met:
„Een bonte kraai maakt nog geen winter". De situatie is nu anders
dan wanneer er bijvoorbeeld van overspel en echtscheiding sprake is.
En daarmee is de kwestie nog subtieler en nog gecompliceerder geworden. Minder dan ooit is het bevredigend, van een dubbele betekenis of
van twee betekenissen te spreken en het daar dan verder bij te laten.
Want deze semantische „Gestalt" heeft niet twee, maar drie momenten
van verschillende orde.
Wat hier gebeurt met een spreekwoord, met een geheel van zeven
woorden, kan ook met een enkel woord gebeuren. Gesteld : iemand
heeft zich een aap als huisdier aangeschaft. Het beest heeft een of andere streek uitgehaald en zijn baas zegt tegen hem : „Aap !" Dit geval
kunnen we, naar het mij voorkomt, met behulp van de door Reichling
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ontwikkelde terminologie wel wetenschappelijk meester worden. Hier
wordt de betekenis-eenheid van het woord „aap" als element van de
Nederlandse woordenschat met al zijn betekenis-onderscheidingen volledig geactueerd. Slechts een gedeelte daarvan is in de situatie toepasselijk, -- dat gedeelte namelijk, dat in de woordenboeken tot de beschrijving „deugniet, kwajongen" aanleiding heeft gegeven. Deze gebruikswijze is hier conventioneel. Tegelijkertijd — en dit is de extra complicatie — zijn hier de betekenis-onderscheidingen ook gezamenlijk toepas
daar in de situatie niet een jongen maar een aap aanwezig is. Het-selijk,
monoverbale zinnetje is daarmee een combinatie van disjunct en conjunct taalgebruik en in dit opzicht heeft het ook iets individueels.
Een soortgelijke descriptie komt in aanmerking voor de „kraai"-zin
in de geschetste situatie. Wat ik nu maar kort en onbeholpen de „eigen"
betekenis van die zin noem wordt niet alleen geactueerd, maar is tevens via de in de situatie of het verband aanwezige kraai en winter toepasselijk, zonder dat dit ook maar enigszins afbreuk doet aan de in
woordenboeken omschreven inhoud. Het spreekwoord wordt niet alleen geciteerd ; er wordt ook nog iets bijzonders mee gedaan, zonder
dat, in tegenstelling tot de zin van de jurist, er formeel iets verandert.
Het kan misschien geen kwaad er nogmaals de aandacht op te vestigen, dat de bedoelde overeenkomst uitsluitend bestaat tussen een woord
en een grammatisch geheel van woorden, en niet tussen dat woord en
een der woorden van dat grammatisch geheel. „Kraai" en „winter"
hebben niets van een metafoor, ook niets van een metonymia of van
welke stijlfiguur dan ook. Terecht staat in geen enkel woordenboek bij
„winter" als een der gebruikswijzen of „betekenissen", eventueel met
een verwijzing naar

het spreekwoord, „algemene regel" of zo iets.

Dit moge voorlopig voldoende zijn over de twee spreekwoorden, die
me als eerste te binnenschoten. Het derde was : „Duren is een mooie
stad". — „Dit is helemaal geen spreekwoord", zult U denken ; „daar is
niets anders uit te halen dan dat de bij Aken liggende stad Duren een
mooie stad is" . Deze gedachte is juist. Maar nu citeer ik uit Vondels
Rommelpot van 't Hanekot (derde strofe) :
Alle Haenen die ontfongen
Broeder Koppen in het veen
Broederlijck ; en soo het scheen
Waren 't wongder zoete dingen;
Maer het zuurde haest in 't vat:
Duuren is een mooye stat !
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Tot goed begrip diene het volgende. De Hanen zijn hier de predikanten. Waarom hanen ? Omdat de predikant in wie dit hekeldicht centreert, Kornelis Hanekop heette. Hier wordt hij Koppen genoemd. Eerst
werd hij door zijn medebroeders welwillend ontvangen, maar dat sloeg
spoedig („haast") in zijn tegendeel om. „Duren is een mooie stad !"
(met een uitroepingsteken) . Duren is een mooi ding, het is mooi als iets
lang duurt, als mensen iets goeds lang weten vol te houden (maar ze
houden het niet lang vol) .
Vondel heeft hier een zin gemaakt, die alle kenmerken van een
spreekwoord heeft, natuurlijk minus de conventionaliteit. Vergelijken
we deze met de „kraai”-zin, dan vallen ons twee verschillen op. In de
waarschuwing tegen de ongeoorloofde generalisatie is geen enkel
woord dubbelzinnig. Maar de uitroep over de mooie stad scharniert om
iets, dat twee woorden tegelijkertijd is. In de tweede plaats heeft de
laatste een situatie nodig, om via de daardoor ontstane dubbelzinnigheid van „Duren" een zin met een ingewikkelder betekenisstructuur te
kunnen zijn, terwijl de andere in dit opzicht een situatie kan ontberen.
Er zijn „conventionele" spreekwoorden, die meer met Vondels zin gemeen hebben, maar het zijn er niet veel. Ik denk hier aan „Acht is meer
dan duizend", hoewel ik het nooit zelf heb gezegd of heb horen zeggen.
Hier is „acht" tegelijkertijd telwoord en het eerste lid van de woord
„acht geven". Het onredelijke van de opmerking op zichzelf ver--groep
raadt echter reeds, dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn, in tegenstelling tot het argeloze ,,Duren is een mooie stad".
Zo niet alles dan toch veel van wat ik tot nu toe heb gezegd, staat
op de een of andere wijze in verband met de twee merkwaardige zin
waarop ik aan het begin van mijn voordracht heb gezinspeeld,-ne,
maar die ik nog steeds niet heb genoemd. Ze ontlenen hun merkwaar digheid, evenals Vondels zin, niet zozeer aan zichzelf, als wel aan de
unieke situatie, waarin ze door een taalgebruiker met een unieke bedoe
zijn gezegd. De eerste luidt : „we mogen niet klagen".
-ling
„We mogen niet klagen" kan bezwaarlijk tot de spreekwoorden gerekend worden. Toch heeft het er iets belangrijks mee gemeen. Het is
een zin die niet wordt gemaakt, maar die wordt gebruikt, die in bepaalde omstandigheden wordt toegepast. Nu zou men kunnen betogen,
dat vele zinnen dit kenmerk hebben. — „Hoe gaat het met u ? — Dank u.
En met u ?" — „Mooi weertje vandaag. — Ja, als we het zo nog een
poosje mochten houden." — „Namens de familie zeg ik u dank voor de
eer, de overledene bewezen."
Een taal, zouden we kunnen zeggen, heeft niet alleen een woorden-
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schat, maar ook een zinnenschat. En in een misantropische bui kunnen
we daaraan toevoegen : „Ja, en in die schat openbaart zich de jammerlijke geestelijke armoede van de taalgebruikers". In hedendaagse toneelstukken, die meestal niet geïnspireerd zijn door een geestdriftige
waardering voor de homo sapiens, worden de (meer pratende dan han
handelende personen soms opzettelijk reeksen onduldbare-deln)
cliché's in de mond gelegd, teneinde de schouwburgbezoekers ervan te
overtuigen, dat ze niet voor hun plezier een avondje uit zijn. Sommige
beoefenaars van het epische genre houden zich aan hetzelfde procédé.
Uit een Franse roman herinner ik me vagelijk een gesprek, samengesteld uit een aantal volstrekt onbenullige, elke individualiteit en creativiteit ontberende zinnen. Op een gegeven ogenblik werd het onderbroken door de allesbehalve cliché-achtige opmerking van de schrijver:
„Dat zei ze maar, omdat ze Frans kende".
Onder de niet in spreekwoordenboeken vermelde elementen van de
Nederlandse zinnenschat zijn er verscheidene, die nog iets meer met
spreekwoorden gemeen hebben dan uitsluitend de eigenschap, dat ze
worden gebruikt. Elk spreekwoord — zelfs het mij van alle levensvreugde berovende „Als katjes muizen, mauwen ze niet" -- is eens het result
Iaat geweest van een individueel taalscheppend vermogen. Iemand
moet het hebben gemaakt. En zo moet er ook iemand zijn geweest, die
op de vraag „Hoe gaat het met jullie ?" als eerste heeft gereageerd,
niet met „goed", „het gaat wel", „slecht", of „Dank u. En met u ?",
maar met „We mogen niet klagen". Dezemens heeft niet iets herhaald,
maar hij heeft zelf iets gevormd, hij heeft zelf iets met zijn moedertaal
gedaan. Zijn zin is door anderen overgenomen, is tot een gevleugelde
zin geworden, ook al heeft deze in gedrukte verzamelingen van woorden of zinnen nog geen nest gevonden.
Waar is die gevleugeldheid aan te danken ? Evenals een spreek
staat die zin behalve voor zichzelf ook nog voor iets anders. Als-word
ik nu dat andere wil omschrijven, kom ik in minstens even grote moeilijkheden als met de „kraai"-zin. Ik moet me beroepen op duidelijke
ervaringen, op duidelijke herinneringen aan scherp waargenomen gebruiksgevallen. In welke situaties heb ik het horen zeggen, door wie,
en (voeg ik er hier nog aan toe) met welke emotionele stemtimbres ?
Het moet verschil maken, of iemand op de vraag „Wel, hoe staan de
zaken tegenwoordig ?" onmiddellijk opgewekt reageert met „Nou, we
mogen niet klagen ", dan wel eerst zijn misère breed uitmeet om dan
na het woordje „maar" met een moedeloze realisering van die gevleugelde zin te besluiten of daar nog ter verklaring op te laten volgen :
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Jr zijn er genoeg, die er nog slechter aan toe zijn". Naar het mij voorkomt ontplooit die zin zijn vleugels het wijdst, als er iets mee bedoeld
wordt, dat in de beschrijving als „goed" of „voortreffelijk" verschijnt.
Hij heeft dan de status van een litotes, een understatement. En al blijf
ik ook hier ver ten achter bij de zelfmoordenaars in spe die in Ik-romans
de autobiografie beoefenen, ik weet zeker dat ik hem meermalen met
deze bedoeling heb horen gebruiken.
Voor zover hij voor zichzelf staat, is hij in hoge mate afhankelijk van
het modale hulpwerkwoord ,,mogen". Dit werkwoord heeft de aandacht van de woord- en betekenis-theoretici niet op zich weten te richten. Over het algemeen baseren dezen hun beschouwingen op een materiaal, dat voor het grootste deel, zo niet geheel en al, uit substantieven bestaat. Of, en eventueel in hoeverre, ze daardoor in gebreke blijven, laat ik geheel in het midden. In allen gevalle zal niemand een
woordtheorie onvolledig of onjuist willen noemen, omdat het Nederlandse woord „mogen" niet bij het onderzoek is betrokken. Dit neemt
niet weg, dat er aan de betekenisstructuur van dat woord wel iets te beleven valt, — vooral als we deze vergelijken met die van „moeten"
(waaraan een hele dissertatie is gewijd 1 en van „kunnen". Laten we
niet vergeten, dat — zoals ik reeds heb vermeld — de een voor de omschrijving van de „kraai"-zin van „mag" gebruik maakt, terwijl de ander aan „kan" de voorkeur geeft. In de woordenboeken wordt trouwens
„kunnen" als een der betekenis-onderscheidingen van „mogen" opge(

))

geven. En „We kunnen niet klagen" schijnt geheel met „We mogen

niet klagen" samen te kunnen vallen. Ook het eerste wordt wel gezegd. Toch moet er verschil tussen bestaan, omdat „mogen" en „kunnen" verschillende woorden zijn, elk met zijn eigen betekenis-eenheid,
zijn eigen betekenis-onderscheidingen en zijn eigen toepassingsmogelijkheden.
In verband met de gevleugelde zin in kwestie lijken me de volgende,
weinig subtiele, opmerkingen voldoende. „Mogen" en „niet mogen"
worden op onderling zeer verschillende handelingen toegepast, en in
vele gevallen „mag" niet wat wel „kan ". Een mens, althans als lid van
een bepaalde gemeenschap, mag niet : moorden, stelen, brand stichten,
kwaad met kwaad vergelden, op maandag links parkeren in een of andere straat, zich ergens in het gras bevinden, zonder reden aan de noodrem trekken, op de grond spuwen in de trem, in zijn neus peuteren als
1 ) Dr. G. Droste, Moeten. Een structureel semantische studie. GroningenDjakarta, 1956.
(
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er iemand bij is. Wat niet mag, appelleert soms sterk, soms zwak en
soms in het geheel niet aan zijn geweten. Het reikt van God en gebod,
via allerlei waarvoor de strafrechter zich interesseert, tot en met de
sfeer, waarin een dichter een knaapje laat beloven :
Om steeds de rechte weg te gaan
En met mijn zondags buisje aan
Nooit ergens tegen aan te staan.
Op welk punt van deze scala bevindt zich de gevleugelde zin ? Met
de strafrechter heeft hij niets te maken. Het klagen wordt hier binnen
de kring van het ethisch oordeel getrokken. Het zou onbehoorlijk zijn,
het zou van ondankbaarheid getuigen, als we klaagden. En deze relatie
met hetgeen „behoort" raakt de zin niet kwijt, als hij een semantisch aspect vertoont, dat als „voortreffelijk" of iets in die richting kan worden
omschreven. In dit opzicht geldt voor de litotes hetzelfde als wat ik
voor de metafoor en het spreekwoord 'heb betoogd.
En nu de unieke situatie, waarin ik die litotes eens heb horen gebruiken. Om niemand in opspraak te brengen zal ik niet man en paard noemen. Ik kan het wel, maar ik mag het niet. Dit is echter van geen invloed op de duidelijkheid van mijn uiteenzettingen. Twee instellingen,
laat ik ze A en B noemen, zijn op nauwe samenwerking aangewezen. A
heeft een commissie benoemd, die op gezette tijden met de directeur
van B samenkomt. Deze directeur heeft alle eigenschappen die het
iemand onmogelijk kunnen maken, met wie dan ook of wat dan ook
samen te werken. Reeds vele jaren weigert hij aan enkele volgens A
volkomen gerechtvaardigde verlangens tegemoet te komen. Een paar
dagen na de zoveelste vergadering van commissie en directeur vroeg ik
een der commissie-leden : „En, hebben jullie iets bereikt ?" Deze antwoordde opgewekt : „We mogen niet klagen". En hij keek me aan. Hij
keek me olijk aan. En ik begreep hem onmiddellijk : er was weer eens
om de bekende reden zonder enig resultaat vergaderd.
Hoe is dit mogelijk ? Evenals Vondels onconventionele spreekwoord
is deze zin in dit geval een combinatie van twee zinnen geworden als
gevolg van een dubbelzinnigheid op woord-niveau. Maar het geheel
scharniert niet om iets dat twee woorden, maar om iets dat binnen de
semantische eenheid van één woord twee onderscheidingen tegelijkertijd kan zijn. „Mogen" heeft hier het genoemde ethische karakter behouden, en het doelt tevens op iets dat buiten de sfeer van het ,,behoren" ligt. Wat het commissielid met die zin bedoelde, zou omschreven
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kunnen worden met : „In feite wordt ons het klagen door die man ver
Ondanks alle verschillen lijkt dit geval, behalve op Vondels-boden".
zin, ook op „aap !" gezegd tegen een aap, en op „Eén bonte kraai maakt
nog geen winter" gezegd als er een bonte kraai opvliegt. De overeen
ligt in de grote ingewikkeldheid, — in het feit, dat ze niet twee-komst
maar drie inhoudelijke aspecten vertonen. Die ene zin moet als een
eenheid van twee zinnen begrepen worden en een daarvan is bovendien
nog een litotes en daardoor reeds op zichzelf gecompliceerd.
Wil een dergelijke taaluiting tot stand komen en de hoorder bereiken, dan moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan. De spreker kan
niet op de gedachte komen zich zo uit te drukken, indien hij er niet van
overtuigd is, dat zijn hoorder over de noodzakelijke voorkennis beschikt
en deze moet die voorkennis inschakelen om die zin op de juiste wijze
te kunnen opvatten. Voorts moet hij in staat zijn iets persoonlijks met
zijn moedertaal te doen en op grond van enkele ervaringen hebben vastgesteld, dat ook zijn hoorder niet ongevoelig is voor taalspeelsigheidjes.
Ik heb iemand gekend, die na een denderende mop te hebben aangehoord — het adjectief behoort volgens de woordenboeken tot de meisjestaal — het gezelschap vergastte op de vragende mededeling : „ o ja, hè
(?)". Tijdens deze taaldaad was zijn gezicht zo mogelijk nog vlakker
dan zijn spreektoon. En hij was de enige wie het ontging, dat hij anderen ergens op vergastte. Zo'n gesprekspartner werkt niet inspirerend.
De door mij genoemde voorwaarden ressorteren onder het begrip
„taalbeheersing" of „taalvermogen", al moet dit dan wel in ruime zin
genomen worden. Die voorkeur gevende aan een Engels woord boven
een Nederlands, spreken anderen in dit geval van „communicatieve
competence". Hiertoe behoort o.a. (ik citeer) : „het overzicht van de
situatie, het kennen van de partner en dus het inzicht in wat hij zegt
en het afwegen van hetgeen hij kan begrijpen (... ), het begrip voor en
het gebruik van creatieve taal, van taalhumor, metaforisch gebruik en
dergelijke".
Wat nu het zo merkwaardig gebruikte ,,We mogen niet klagen" betreft, hebben én spreker én hoorder m.i. aan alle eisen van de zo begrepen taalbeheersing voldaan. Toch is daarmee nog niet alles verklaard.
,

(

2)

2 ) R.S. Prins, Bernard Th. Tervoort, Mevr. E. Wagenaar - Cornelissen :
Taalpathologie. Enkele psycholinguïstische opmerkingen over het vak en de beoefening ervan in Nederland. - Forum der Letteren, XIII, blz. 69 vv. (citaat
(

blz. 76).
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Dat Vondels „Duuren is een mooie stad" nog een interpretatie nodig
heeft, blijkt volkomen duidelijk uit het verband. „Acht is meer dan
duizend" dient zich, los van verband en situatie, onmiddellijk zelf ter
interpretatie aan. Voor de zin van het commissielid echter gold noch
het een, noch het ander. Per slot van rekening paste een realisering
-meer van de voor het gebruik gereed liggende litotes, als ant--zonder
woord op de gestelde vraag, ook goed in de situatie. Dan had de commissie eindelijk iets van de directeur gedaan weten te krijgen. En nu
kon ik dit wel op grond van hetgeen me van die man bekend was in
hoge mate onwaarschijnlijk vinden, deze onwaarschijnlijkheid kon toch
niet voldoende reden zijn om mij aan de noodzaak van een andere interpretatie te doen denken. Daartoe was ook mijn kennis van de spreker, van zijn gevoel voor taalhumor en van zijn taalscheppend vermogen, op zichzelf onvoldoende. Want wie zijn gesprekspartner in dit
opzicht kent, gaat toch niet van de absurde veronderstelling uit, dat deze bij alles wat hij zegt, van zijn taalscheppend vermogen blijk moet
geven.
Waren er dan formele indicaties ? Aan de prominentieverhoudingen
van de cliché-zin was niets veranderd. Hij heeft niet gezegd : „We mógen niet klagen". Dit weet ik absoluut zeker. En als mijn geheugen me
niet in de steek laat ... Gesteld dat de hoofdpersoon van een Ik-roman
me nu kon horen, zou hij spot-lachend van zijn zure arbeid opkijken ...
Als mijn geheugen me niet in de steek laat, was er ook niets in de stem
van de spreker, dat mijn aandacht trok. Het was de opgewekte stem
die bij die zin behoort, wanneer hij als litotes is bedoeld. Natuurlijk
was die opgewektheid, zoals ik overigens pas achteraf heb kunnen vaststellen, slechts gespeeld en daarmee geheel in het taal-spel opgenomen.
Maar ze was goed gespeeld en maakte dus de indruk „echt" te zijn. Ze
was „echt" voor de hoorder, die zonder nadere gegevens niet kon weten
„waer hem die sprekere die tale keerde" — om een zin uit de Reinaert
(vs. 641) variërend te gebruiken. Dan is er maar één conclusie mogelijk. Ik heb op grond van mijn kennis van zaken de dosis extra betekenis afgeleid uit de wijze, waarop de spreker mij aankeek. Dat de spreker iets met een cliché-zin had gedaan, maakte hij duidelijk, niet met
behulp van zijn stem, maar met behulp van zijn ogen, zijn gezicht. In
hetgeen ik uit het artikel over taalpathologie heb geciteerd, komt dit
niet bij de elementen van de „communicatieve competence" voor. Misschien kan het, samen met het knipoogje van verstandhouding, een
plaatsje vinden onder de „dergelijke", waarmee dat citaat eindigt.
Men kan zich afvragen, of mijn uitweidingen over de hoorder, over
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zijn rol bij het tot standkomen van de taaluiting en over de wijze waarop hij tot het juiste begrip daarvan komt, wel veel terzake doen. Dat
tijdens een gesprek de een de ander begrijpt, is zeker van eminent belang, — voor dat gesprek en voor de deelnemers daaraan, maar niet
voor de zinnen, waaruit het bestaat. Deze trekken zich, om zo te zeggen, van het al dan niet begrepen worden helemaal niets aan. Indien
het commissielid er niet in geslaagd was zijn bedoeling op mij over te
dragen, dan had zijn zin nog de genoemde bekenisstructuur gehad.
Kort geformuleerd : een zin betekent wat hij in de geest van de spreker
betekent. Voor de hoorder zijn er verschillende mogelijkheden. Een
daarvan is : hij begrijpt wat gezegd is volledig, maar maakt er opzettelijk iets anders van en reageert op de door hem veranderde zin. Hoewel
deze mogelijkheid slechts in een betrekkelijk zeer gering aantal geval
wordt verwerkelijkt, zal het velen geen moeite kosten, uit hun her--len
inneringen aan taalgebruiksgevallen enkele voorbeelden hiervan op te
diepen. Mijn voorbeeld is de tweede van de twee merkwaardige taal
ik aan. het begin van mijn voordracht heb aangekondigd.-uitnge,d
Ik begin met de situatie- schets. Een van mijn vrienden, een concurrent van Mars bij „fair Caissa" (s), vierde zijn eenenzeventigste verjaardag. Dat ik hem een of ander schaakboek zou geven, stond van te
voren bij me vast. Maar welk ? Ten slotte viel mijn keus op een studie
over de problemen van het eindspel, — wel het moeilijkste van alles wat
op de vierenzestig velden te beleven valt. Terwijl ik hem het boek
overhandigde, maakte ik de niet bijster originele opmerking : ,,Mis
kun je er nog iets uit leren". Na even in het boek gebladerd te-schien
hebben, zei mijn vriend : „Nee, ik kan er niets meer uit leren ". En hij
keek me aan. Hij keek me ernstig aan. En met een schok werd ik me
zijn bedoeling bewust. Op zijn leeftijd, en door zijn leeftijd, wist hij
zich niet meer in staat, die uiterst lastige stof naar behoren te verwerken. Maar hem kennende, stelde ik bijna op hetzelfde ogenblik vast,
dat hij zich hyperbolisch had uitgedrukt, dat hij dit wel bedoelde, maar
toch niet in zijn volle zwaarte meende. Ongetwijfeld wilde hij me niet
te verstaan geven, dat ik met een volkomen nutteloos geschenk was
komen aandragen.
3 ) Aan Caissa heeft — volgens het gelijknamige gedicht van de orientalist
William Jones — het schaakspel indirect zijn ontstaan te danken. Zij verzocht de
op haar verliefde Mars een spel te verzinnen, waarmee hij haar zou kunnen
amuseren. Mars riep de hulp in van Euphron, „die speciaal voor deze gelegenheid even het schaakspel uitvond". — Dr. Max Euwe en Bob Spaak, „Meneer"
Caissa, Amsterdam, 1955, blz. 5.
(
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De opmerking waarbij mijn vriend aanknoopte, nadat hij deze in gedachten had veranderd, heb ik niet bijster origineel genoemd. In woorden- en zinnenboeken komt hij niet voor. En als de Franse romanschrijver, wiens naam ik niet meer weet, mij had horen spreken en had
kunnen verstaan, zou hij waarschijnlijk niet hebben gedacht : „Dat zei
hij maar, omdat hij Nederlands kende" . Toch heb ik die zin niet zelf
gemaakt. Ik heb hem meermalen gehoord en wat mij betreft ligt hij
voor het gebruik gereed, als de situatie dit gebruik mogelijk maakt. En
al is de wiekslag maar zwak, hij heeft ook iets gevleugelds. „Misschien
kun je er nog iets uit leren." De spreker zegt „misschien", hoewel hij
voor honderd procent zeker is. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat
„misschien" hier „zeker" of „ongetwijfeld" betekent. Indien het door
een van die woorden wordt vervangen, ontstaat een zin, die in de geschetste situatie volkomen onmogelijk is. Het litotesachtige karakter
blijft de door mij gebruikte zin nu verder behouden, ook al gebeurt er
met die zin nog iets, doordat er iets gebeurt met het daarin fungerende
hulpwerkwoord. Dit zijn twee duidelijke overeenkomsten met „We mogen niet klagen" in de mond en in de geest van het commissielid.
Is er misschien ook een overeenkomst in het interpretatieve vlak ? Is
de hoorder tot de juiste interpretatie gekomen, niet door te horen, maar
door te kijken naar het kijken van de spreker ? Deze vraag moet ontkennend beantwoord worden. De ernstige blik was uitdrukking van
hetgeen er in het gemoed van de spreker omging. Tevens was hij als
„signaal" bedoeld : „Pas op ! Ik gebruik „kunnen leren" op een andere
wijze dan jij het hebt gebruikt." Dit signaal had ik echter niet nodig.
Als reactie op mijn opmerking zoals die opmerking was bedoeld, zou
„Ik kan er niets meer uit leren !" een uiting van grenzeloze zelf overschatting zijn geweest. „Het

kennen van de partner" had hier dezelfde

functie als in Vondels zin het verband heeft.
Wat in een flits wordt ervaren, kan niet in een flits worden beschreven. Tot object van wetenschappelijk onderzoek gemaakt, vraagt het
en neemt het zijn tijd. In de eerste plaats is het noodzakelijk, enkele
eigenschappen te noemen van het hulpwerkwoord „kunnen" op zich
los van de unieke situatie waarin het hier optreedt.
-zelf,d.w
„Kunnen" is in bepaalde gevallen een uiterst relatief begrip. Het
maakt een enorm verschil, of we „kunnen schaken" toepassen op Robert Fischer, dan wel op de man, die in de laagst geplaatste club van de
laagste klasse van de Nederlandse Schaakbond aan het laatste bord
mag meespelen. Bovendien is het al dan niet iets „kunnen" van vele,
onderling zeer verschillende factoren afhankelijk, zoals bij een verge-
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lijking van de volgende zinnen blijkt. „Hij kan niet zien (hij is blind) ."
,,I-Tij kan niet leren ('hij is dom) ." „Hij kan niet lezen." „Hij kan nog
niet praten." „Hij kan die trein niet meer halen." „Mag ik ook eens
proberen, of ik dat kan ?" Het laatste doet denken aan een bekende
mop. Vraag : ,,Kunt u piano spelen ?" Antwoord : „Ik weet het niet.
Ik heb het nog nooit geprobeerd."
Wanneer kan iemand nog iets uit een boek leren ? Wanneer zijn
reeds behoorlijke kennis van het behandelde onderwerp in omvang en
diepgang bij de inhoud van dat boek ten achter blijft. Zo wordt die
opmerking steeds bedoeld en zo is ze ook in eerste instantie door mijn
vriend begrepen. Daarna heeft hij er in gedachten iets mee gedaan,
waarbij „kunnen" verschoof in de richting van „Hij kan niet leren",
zonder dat de aanvankelijke betekenis daardoor verloren ging. En zijn
eigen zin had onmiddellijk twee semantische aspecten. Had deze er
maar één, „dan was dit gebruik niets bijzonders" ; dit citeer ik voor de
tweede maal uit het proefschrift van Reichling. Ook in dit geval zijn
de twee aspecten niet van dezelfde orde. Hoe moeten we dit begrijpen ?
Met „conjunctief" of Aisjunctief taalgebruik" of eventueel met een
combinatie daarvan komen we er nu niet uit. Ik waag de volgende pogmg.
In „Ik kan er niets meer uit leren" is binnen de betekenis-eenheid
van „kunnen" een soortgelijke onderscheiding als in „Hij kan niet leren" niet alleen geactueerd, maar ook toegepast. Tevens is de onderscheiding, die in „mijn" zin geactueerd en toegepast werd, geactueerd,
maar niet meer toepasselijk. Mutatis mutandis hetzelfde geldt voor
„mogen" in die andere merkwaardige taaluiting. Binnen de betekenis
fungeert iets dat wèl en tegelijkertijd iets dat niet aan het ge-enhid
appelleert, en er is verschil in de wijze van fungeren. In beide-wetn
gevallen — en dit is voor mijn betoog van fundamenteel belang — gaat
het om een woord als onderdeel van een zin, om een woordspeling als
onderdeel van een zinsspeling.
Eén bonte kraai maakt nog geen winter. Twee waarschijnlijk ook
niet. Algemene conclusies zou ik niet willen trekken. Mijn bedoeling
was slechts, binnen een ruimer kader dat mij daarvoor geschikt leek,
een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving te geven van twee creatief
gebruikte zinnen, van twee subtiele en ingewikkelde taaluitingen. Ik
heb daarbij geprofiteerd van de gelukkige omstandigheid, dat ik me
deze even goed of bijna even goed herinner als de hoofdpersoon van
een Ik-roman zich alles herinnert.

TAUTOLOGISCHE EN PLEONASTISCHE
SAMENSTELLINGEN
door
G. JO STEENBERGEN

Tautologische samenstellingen kunnen we voorlopig typeren als composita waarvan de stamcomponenten min of meer dezelfde betekenis
hebben. Dat kenmerk is op zichzelf eigenaardig genoeg om nieuwsgierigheid betreffende dat woordtype te wekken. Waarom gebruikt men
één van beide componenten niet als simplex, als zij toch ongeveer hetzelfde betekenen ? Hoe is men ertoe gekomen zulke samenstellingen te
vormen ? Wat is de semantische functie van de componenten in de
woordbetekenis van de samenstelling ?
Om een antwoord op die vragen te vinden moeten we een aantal van
dergelijke samenstellingen ieder afzonderlijk onderzoeken. Algemene
„regels" betreffende het ontstaan van woorden zijn nu eenmaal niet
voorhanden. Maar zelfs als we met bepaalde woorden werken, is het
een hachelijke onderneming te willen achterhalen, waarom een gegeven
compositum gevormd werd en al of niet in gebruik is gebleven, en
waarin de semantische functie van de leden bestaat. We moeten ons
noodgedwongen tevredenstellen met veronderstellingen. Waar deze
een vroeger taalstadium betreffen, kunnen we de graad van waarschijnlijkheid ramen op grond van het materiaal verzameld door de lexicograf en ; voor de huidige taal kunnen we ook te rade gaan bij ons eigen
taalinzicht — een criterium dat niet zo subjectief is als het lijkt, omdat
het getoetst kan worden aan het taalinzicht van anderen. Die veronderstellingen zijn dus wel tot op zekere hoogte verifieerbaar, maar vol
zekerheid omtrent de juistheid van het gevonden antwoord ligt-strek
helaas niet binnen ons bereik.
Daar wij in feite met een diachronisch en een synchronisch probleem
te doen hebben, zullen we trachten die twee aspecten zoveel mogelijk
uit elkaar te houden. Volledig zullen we daar niet in slagen, omdat
diachronie en synchronie niet haarfijn van elkaar te scheiden zijn.
Ten slotte willen wij erop wijzen, dat wij ons beperken tot de tautologische formaties in het Nederlands. Samenstellingen die in een andere taal gevormd werden en die het Nederlands ontleend heeft, worden hier dus niet behandeld als tautologieën maar als leenvertalingen.
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Het eerste wat opvalt als we een reeks van die samenstellingen overlopen, is dat telkens beide leden tot dezelfde woordsoort behoren. Is dat
zo omdat er anders categoriaal betekenisverschil zou bestaan tussen de
componenten, met het gevolg dat er ook geen echte tautologie zou
zijn ? Bovendien stellen we vast, dat de term alleen gebruikt wordt
voor nominale composita ("). Veruit de meeste tautologische samenstel
zijn inderdaad substantieven ; ik heb maar één adjectief aange- -linge
troffen, nl. kersvers.
Kersvers is een volksetymologische vervorming van karsvers, een
tautologische samenstelling ontstaan uit de 17e-eeuwse combinatie
karsch ende varsch (WNT VII, 2474) . Die vormverandering is begrijpelijk, omdat kars = fris niet meer voorkomt en bijgevolg ook
niet meer begrepen wordt, terwijl het door klankassociatie onmiddellijk doet denken aan kers. De huidige situatie van dit en de andere
voorbeelden wordt in paragraaf 4 besproken. Waarschijnlijk werd
karsvers van het begin af als versterkende samenstelling bedoeld. De
woordgroep waaruit het ontstaan is, kan zelf ook een versterkende
functie hebben gehad, juist zoals dat het geval is met gelijkaardige
combinaties als blij en verheugd (Van Dale onder tautologie), goed
en wel (Van Dale 689).
1 ) B.v. Schönfeld p. 188, 192 ; De Vooys p. 180, 190 ; Rijpma & Schuringa
p. 75. Voor de verwijzingen worden de volgende afkortingen gebruikt.
De Vooys : C.G.N. de Vooys : Nederlandse spraakkunst. 5e druk, herzien door
M. Schönfeld. Groningen, Wolters, 1960.
EWNT : Franck-Van Wijk -Van Haeringen : Etymolo gisch woordenboek der
Nederlandsche taal. s-Gravenhage, Nijhoff, 1949.
Koenen : M.J. Koenen -J. Endepols : Verklarend handwoordenboek der Neder
taal. Groningen, Wolters-Noordhoff, 26e druk.
-landse
Kramers : C.B. van Haeringen Kramer's woordenboek Nederlands. Den Haag/
Brussel, Van Goor, 13e druk.
MW : Verwijs & Verdam : Middelnederlandsch woordenboek.
NEW : J. de Vries Nederlands etymologisch woordenboek. Leiden, Brill, 1972.
Rijpma & Schuringa : E. Rijpma en F.G. Schuringa : Nederlandse spraakkunst.
21e druk bewerkt door J. van Bakei. Groningen, Wolters, 1968.
Schönfeld : A. Van Loey : Schón f elds historische grammatica -van het Nederlands. Zutphen, Thieme, 7e druk.
Van Dale : C. Kruyskamp : Groot woordenboek der Nederlandse taal. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1961, 8e druk.
WNT : M. de Vries e.a. : Woordenboek der Nederlandsche taal.
(
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Bij de samengestelde werkwoorden zijn er maar drie die oorspronkelijk tautologisch geweest kunnen zijn.
— Huilebalken : indien het een samenstelling is van huilen en balken,
is het tautologisch (zie WNT II, 927) en bovendien verbaal. Is het
daarentegen een afleiding van huilebalk met als tweede lid balk uit
balg (WNT VI, 1223, 1224 en de etymologische woordenboeken) ,
dan is het geen tautologie. Aangezien de verbinding huilen en bal
herhaaldelijk voorkomt in de voorbeelden aangehaald in WNT-ken
II, 927, 1, a, lijkt verbale samenstelling mij waarschijnlijker dan afleiding van huilebalk. O-ok de betekenis wijst in die richting : WNT
VI, 1224 noemt het „een versterkende uitdrukking voor huilen ". Die
betekenis is wél verklaarbaar als we uitgaan van huilen en balken
(denk aan soebatten en smeken en dergelijke) , niét als het tweede
lid een afleiding van balg = stoute jongen zou zijn (WNT II, 916) .
Huilebalk is dan een afleiding van het samengestelde werkwoord,
zoals in het WNT al te lezen staat.
— Ruilebuiten was oorspronkelijk een tautologische samenstelling, aangezien buiten de betekenis „ruilen, verwisselen" blijkt te hebben gehad (WNT III, 1785) .
— Hutseklutsen (WNT VI, 1331, Samenstellingen) ziet er ook uit als
een tautologie, zie voor hutsen WNT VI, 1330, voor klutsen WNT
VII, 4458, 4.

Schonf eld p. 192 en De Vooys p. 190 geven een aantal voorbeelden
van samengestelde werkwoorden waarvan de leden een ,,gelijkwaardige" of een „verwante" betekenis hebben, zonder ze daarom tautologisch te noemen ; zoals hierboven opgemerkt, noemen deze auteurs
geen enkel werkwoord tautologisch. De aangehaalde voorbeelden kunnen ook bezwaarlijk als zodanig worden opgevat.
— Bochtjachten was in de 17e eeuw al ongewoon. De etymologie ervan
is onzeker (zie WNT III, 26), zodat we moeilijk kunnen uitmaken of
we hier wel met een tautologisch verbaal compositum te doen heb
-ben.
— Hoesteproesten (WNT VI, 827) is geen tautologische samenstelling,
omdat de leden een verschillende betekenis hebben ; voor proesten
— zie WNT XII, 4318-43 20.
— Koekeloeren, dat wel eens wordt opgevat als een verbinding van
*koeken (nergens genoteerd, maar vgl. Duits gucken) met loeren,
blijkt veeleer een afleiding te zijn van het substantief koekeloer

(WNT VII, 4913 ; NEW 342), dat zelf evenmin tautologisch is.
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— Minnekozen zou tautologisch zijn als het ontstaan was uit de verbinding van minnen met kozen : beide betekenen immers „vrijen"
(WNT IX, 781 ; WNT VII, 5469, 2) en de samenstelling even-

eens (WNT IX, 777) . Waarschijnlijk is het eerste lid echter niet de
stam van het werkwoord minnen maar die van het substantief minne;
vgl. minnebrief, minnegod, minnehandel, minnelied. Dat zal wel de
reden zijn waarom De Vooys de verbinding „twijfelachtig" heeft
genoemd (p. 190) : hij twijfelt er blijkbaar aan of dit compositum
wel een „koppeling van gelijkwaardige infinitieven" is, waarover hij
het op die plaats heeft. Als het eerste lid een nominale stam is en
het tweede een verbale, is de samenstelling ook niet tautologisch:
beide leden hebben dan immers een verschillende betekenis.
— Het Mnl. heeft puttepalen = afbakenen gekend (MW VI, 790) , nog
vermeld in WNT XII, 4990, maar met de vermelding „gewest. in
Z.-Nederl." Hier is echter geen tautologie, omdat bij het eerste lid
gedacht werd aan het graven van een put, en bij het tweede aan het
plaatsen van een paal in die put, wat kennelijk niet synoniem is.
— Raaskallen ligt zeer dicht bij een tautologische samenstelling, omdat
de ongunstige betekenis van kallen (WNT VII, 1010) meestal ook
het aspect „onzin" insluit, dat juist volledig geactueerd wordt in razen (WNT XII, 3e st., 424, 5). Maar juist omdat dit aspect slechts
impliciet aanwezig is in kallen (tweede lid) en expliciet in razen
(eerste lid), lijkt het mij juister dit compositum in zijn oorsprong als
determinerend te beschouwen en niet als tautologisch.
— Rinkelrooien is in zijn oorspronkelijke betekenis een determinerende
samenstelling : al rinkelend rondlopen (WNT XIII, 559).
— Roezemoezen is niet tautologisch, omdat het tweede lid nergens ver meld staat met de betekenis van het eerste (WNT IX, 989-990) .
- Ook spelemeien = voor zijn genoegen naar buiten gaan (WNT
XIV, 2697) is niet zuiver tautologisch : meien had op zichzelf wel
die betekenis (WNT IX, 462), maar spelen niet. Het komt mij voor,
dat het eerste lid dient om het spel -aspect van het tweede te versterken.
De meeste van die werkwoorden zijn veeleer klanksymbolische formaties, zoals ook De Vooys al veronderstelde (p. 190) .
2
De grote meerderheid van de tautologische samenstellingen zijn substantieven. We kunnen ze in twee grote groepen indelen. In de eerste
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plaats zijn er de composita waarin beide leden synoniem zijn, dus tautologieën in de volle zin van het woord. Blijkens de aangehaalde voor
schijnen Schönfeld (p. 188) en De Vooys (p. 180) alleen dit-beldn
type als tautologisch te beschouwen.
— Broeckmoerasch : WNT III, 1479 en Schónf eld p. 188 geven als enige referentie een plaats in het werk van Vondel, die ik niet heb kunnen terugvinden. Als het woord alleen op die ene plaats voorkomt,
kunnen we het bezwaarlijk beschouwen als behorende tot de ,,gevestigde" Nederlandse woordvoorraad. Het is trouwens goed mogelijk
dat Vondel het niet om semantische redenen gevormd heeft, maar
b.v. ter wille van het metrum.
— Brokstuk is blijkens de etymologische woordenboeken en WNT III,
1502 niet als tautologische samenstelling in het Nederlands gevormd,
maar een leenvertaling van Duits Bruchstuck. Terloops gezegd : het
is wel grappig dat dit „germanisme" volgens het WNT „gebezigd
(werd) als purisme voor fragment".
— Doeleinde. Vroeger had einde de betekenis „oogmerk" (MW II,
649, 8 ; 'WNT III, 4029, 6), maar doel niet (MW II, 230 ; WNT
III, 2695, 12) ; zoals op laatstgenoemde plaats vermeld, is die betekenis van doel vrij recent : de oudste vindplaats in het WNT opgenomen komt uit J. van Lennep : Klaasje Zevenster, en is van 1866.
Het merkwaardige is nu, dat de oudste vindplaats van het compositum doeleinde uit 1784-1785 stamt (E. Bekker : Willem Leevend) ,
d.i. ruim 80 jaar vroeger. Vermoedelijk heeft doel de betekenis
„oogmerk" dan ook veel vroeger gehad dan de oudste geciteerde
plaats in het WNT laat veronderstellen. Die hypothese is zeer aan
blijkens WNT III, 2693, 8 had doel reeds in de 16e-nemlijk,wat
eeuw de betekenis „schijf waarop men in een schietbaan mikt en ver
datgene waar men met een schietwapen op mikt". Van die-volgens:
letterlijke betekenis naar de overdrachtelijke is maar een kleine stap,
waar wel geen paar eeuwen overheen zullen zijn gegaan, zoals trouwens blijkt uit de voorbeelden aangehaald in WNT III, 2694.
Met dat al laat de betekenisevolutie van doel zich vrij gemakkelijk
reconstrueren. Oorspronkelijk betekende het „greppel" (MW II,
229, 1; WNT III, 2692, 1), en gewestelijk ook „hoop aarde"
(WNT III, 2692, 2) . Later ontstond de betekenis „schietbaan"
(MW II, 230, 2) , hetzij doordat zo'n baan veiligheidshalve in een
soort greppel werd aangelegd, hetzij doordat achter de schietschijf
een wal werd opgeworpen (WNT III, 2693, 7) . De betekenis „gevecht", die het woord een tijdje gehad heeft (MW II, 230, 3) —
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hoewel niet lang (niet meer vermeld in WNT) - houdt duidelijk
verband met de betekenisaspecten „schieten" en „wedijveren" die in
„schietbaan" besloten liggen. Vervolgens werd de betekenis » schietbaan' verengd tot ,,schietschijf" waarop men in een schietbaan mikt
(WNT III, 2693, 8), wat dan weer verruimd werd tot om het even
wat waarop men met een schietwapenmikt (WNT a.p.) . Die letterlijke betekenis werd reeds in de 16e eeuw figuurlijk toegepast
(WNT III, 2694) , wat geleid heeft tot de algemene betekenis ,,00gmerk", die het woord thans nog heeft. Ook de betekenis „eindpunt
van een reis" (WNT III, 2695, 10) laat zich in die evolutie inpassen.
Doeleinde kan dan oorspronkelijk een determinerende samenstelling geweest zijn : einde = oogmerk was niet duidelijk meer : het
woord werd meestal met een andere betekenis gebruikt (einde in de
ruimte en de tijd) , zelfs in die mate dat het de betekenis „oogmerk"
begon kwijt te raken, wat in de 20e eeuw een voldongen feit is geworden. Om de eigenlijke bedoeling te verduidelijken plaatste men
er dan doel voor, dat ook al met de betekenis „oogmerk" gebruikt
werd, hoewel misschien nog niet algemeen. Het is zeker niet uitgesloten, dat de nieuwe betekenis doel = oogmerk gesteund werd door
de toevoeging van einde, dat die betekenis wel aan het verliezen was,
maar toch nog niet helemaal verloren had. Het opkomen van de betekenis bij het ene woord en het verlies ervan bij het andere, zou dus
op een bepaald moment geleid hebben tot een verbinding van de
twee morfemen. Op dat ogenblik was de samenstelling tautologisch
met synonieme leden, maar wel op een bijzondere manier : bij de ene
stamcomponent begon die betekenis in gebruik te komen, bij de andere raakte zij in onbruik.
- Lierwange = wang werd alleen in het Mnl. opgetekend (MW IV,
567) : een typisch tautologische samenstelling waarvan de componenten synoniemen zijn. We mogen aannemen dat lier = wang reeds
in het Mnl. aan het „kwijnen" was (MW IV, 565), hoewel het nog
werd opgenomen in WNT VIII, 2133, maar met de aantekening
„sedert lang verouderd ". Ter verduidelijking werd er dan het synoniem en meer gebruikte wange aan toegevoegd. Maar waarom
moest er een compositum gebruikt worden als er een algemeen bekend simplex bestond dat precies hetzelfde betekende ? Lierwange
is dan ook vrij spoedig verdwenen ; het werd in het WNT al niet
meer opgenomen. We hebben hier een interessant geval van het ver
dat het ene synoniem het andere verdringt. We zien het-schijnel,
verstoten woord als het ware geleidelijk verdwijnen : aanvankelijk
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bestond lier naast wange ; dan verloor het zijn zelfstandig bestaan
en werd het gedevalueerd tot loutere stamcomponent in lierwange ;
uiteindelijk verdween het helemaal en bleef er alleen nog wang
over.
— Lintworm, Mnl. lind(e)worm was oorspronkelijk een tautologische
samenstelling, waarvan beide leden „slang" betekenden (EWNT
391; MW IV, 652; WNT VIII, 2469) . Het compositum zelf betekende „reuzenslang, draak" ; het ziet er dus naar uit, dat de samenstelling
een versterkende functie had. Later werd het eerste lid volksetymologisch vervormd tot lint = band, en kreeg het compositum de betekenis die het nu nog heeft. Die verschuiving moet al in de 18e
eeuw voltrokken zijn : het oudste voorbeeld in het WNT is van
1761-1785. Zij is des te begrijpelijker daar lind(e) = slang al lang
verdwenen was (het staat zelfs niet in het MW) , terwijl lint = band
in de nieuwe betekenis van het compositum wel degelijk zin had.
Dat het geloof in reuzenslangen en draken inmiddels sterk gedaald
was, kan ook van invloed zijn geweest. Met dat al is de oorspronkelijk tautologische samenstelling geëvolueerd tot een determinerende:
worm met een lintvormig lichaam (WNT VIII, 2469 ; EWNT 391).
— Meekrap = een bepaald soort poeder verkregen door het fijnstampen van een plant ('rubia tinctorum) ; die plant zelf (Van Dale) .
Oorspronkelijk hadden zowel mee als krap die betekenis (WNT IX,
372 en VIII, 110) . Waarschijnlijk was op de duur geen van beide
woorden duidelijk genoeg : mede/mee kan ook een sterke drank betekenen, en werd bovendien meer en meer gebruikt als bijwoord bij
het voorzetsel met; wat krap betreft: het WNT vermeldt niet minder
dan zes substantieven krap, en dan nog het adjectief. Een preciezer
woord voor die overigens vrij speciale „zaak" was dus geen overbodige luxe, en waarschijnlijk heeft men dan maar beide morfemen sa
zodat ze elkaar wederzijds konden toelichten : de mee-mengvod,
die ook krap wordt genoemd ; de krap die ook mee heet.
— Spinnekop is waarschijnlijk ontstaan als tautologische samenstel
„oostelijke" spin en het „westelijke" kop (NEW) . De-lingvahet
kwestie is echter verward, doordat de samenstelling ook ontstaan kan
zijn uit Mnl. spinnecobbe door verlies van -e en vervanging van b
door p in auslaut. Dit Mnl. compositum betekende niet „spin" maar
„spinrag" (MW VII, 1739), en was dus niet tautologisch. Van Haeringen komt dan ook tot de slotsom, dat spinnekop „niet overal tautologisch" hoeft te zijn (EWNT, Suppl. 158-159) .
-- Stoethaspel = onhandige persoon, kan een tautologische samen-
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stelling zijn van .rtoetel/.rtoeter (WNT XV, 1781, afleiding van
stoetelen) met verlies van -el/ -er door dissimilatie, en haspel (WNT
VI, 106, II, B, i).
Een aantal woorden worden als voorbeeld van tautologische samen
vermeld, die het m.i. helemaal niet zijn, althans niet in het-steling
Nederlands.
— Bakermand werd door J. van Bakel opgenomen in Rijpma & Schuringa p. 75 ; waarom, is mij niet duidelijk. Mand is blijkbaar niet
aangetroffen met de betekenis „bakermand" (zie WNT IX, 183185) ; mat daarentegen wel (WNT IX, 299, 6) . Zowel bakermand
als bakermat lijken mij duidelijk determinerende samenstellingen te
zijn.
— Diefstal (Schönfeld p. 188) is voor het Nederlands geen tautologische samenstelling : het is een leenwoord uit het Duits (zie de etymologische woordenboeken) . Volgens NEW 115 stamt de oudste
vindplaats uit 1647 ; volgens WNT III, 2524 is het „eerst sinds de
18e eeuw algemeen in gebruik", en sedert het begin van de 20e eeuw
te in het algemeen Nederlands helemaal ver
heeft het het oudere diefte
te door-dronge.Ht
ziet er niet naar uit dat de vervanging van die /te
diefstal iets te maken heeft met een verschil in duidelijkheid tussen
beide woorden. De evolutie lijkt veeleer verband te houden met de
verjonging van de woordvoorraad, waarover De Vooys het heeft op
pp. 88-89 van zijn Geschiedenis van de Nederlandse taal, alsook met
de grote aantrekkingskracht die leenwoorden altijd hebben uitgeoefend en nog uitoefenen.
— Doelwit (De Vooys p. 180) is veeleer een determinerende samen
ofwel in de zin van „middelpunt van het doel" (zie MW-steling,
IX, 2720, 6), ofwel in de zin van „schietschijf in een schietbaan"
in het Mnl. had doel wel de betekenis „schietbaan", maar nog niet
die van het huidige doel (zie doeleinde 'hierboven) .
— Heerleger (Schönfeld p. 188 ; Rijpma & Schuringa p. 75) was oorspronkelijk geen tautologische samenstelling, want het betekende
„legerplaats, legerkamp" (WNT VI, 485) . In de 19e eeuw werd het
echter wel tautologisch gebruikt (het oudste voorbeeld in het WNT
is van J.H. van der Palm).
Nooddruft (Schönfeld p. 188) is een samenstelling die blijkens de
etymologische woordenboeken reeds in allerlei oude Germaanse talen voorkwam, en die dus niet in het Nederlands gevormd zal zijn.
Of het een echt tautologisch compositum is, valt te betwijfelen. Is
—
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het niet veeleer een versterkende samenstelling, waarin het tweede
lid drijft/durft versterkt wordt door het eerste : „wat men werkelijk
nodig heeft, noodzakelijke behoefte" (zie ook Van Dale) ?
— Regeltucht (De Vooys p. 180) is geen tautologische maar een determinerende samenstelling, zie WNT XII, 3e st., 1334.
3
Schónf eld (p. 188) heeft de aandacht gevestigd op een aparte groep
van tautologische samenstellingen, nl. die waarvan het eerste lid een
leenwoord is en het tweede een Nederlandse vertaling ervan. M.i. hebben we hier echter niet te doen met samenstellingen met synonieme leden.
1 Bij heelwat „vertalende" composita is het tweede lid helemaal niet
synoniem met het eerste. Een paar voorbeelden:
trapgans : een trap is wel een grote vogel, maar geen gans;
tortelduif : een tortel is een duif, maar niet iedere duif is een tortel.
2 Zelfs in de gevallen waarin het tweede lid wél een precieze vertaling
van het eerste is (Schönfeld vermeldt fretboor, rooilijn, toerbeurt),
mogen we ons afvragen of die componenten voor de toenmalige taal
wel synoniem waren : het eerste lid is immers een leen--gebruik
woord — d.w.z. een woord uit een andere taal — waarmee hij nog
niet of niet meer vertrouwd was ; daarom voegde hij er een toelichting aan toe
In feite zijn deze samenstellingen helemaal niet tautologisch, omdat
er niet tweemaal hetzelfde gezegd wordt. We zouden ze beter „pleonastisch" noemen, omdat een betekeniselement dat besloten ligt in het
eerste lid, nog eens herhaald wordt in het tweede : een fret is een soort
boor, een tortel een soort duif, enz. ; de herhaling van -boor, -duif is
strikt genomen overbodig.
Alvorens iets dieper in te gaan op de kenmerken van die samenstellingen, zullen we eerst een aantal leden van die groep beschrijven. In
dat overzicht nemen wij ook een paar composita op — nl. walvis en
(2).

De eerste spreker die een ontleend woord gebruikt, heeft de illusie van
2
daarmee een vreemde taal te spreken, en zoo kan het een tijdlang blijven, ook
bij zijn volgelingen." H.E. Buiskool : Over het ontstaan en de vorming van
nieuwe woorden. 's-Gravenhage, Centraal. Normalisatiebureau, 1942. (Centrale
Taalcommissie voor de Techniek, mededeling nr. 3) , p. 9.
(

)

„
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windhond

— waarvan het „vertalende" karakter niet vaststaat, maar die

dezelfde semantische kenmerken vertonen (s).
-- Baliemand = grote mand voor linnengoed, was oorspronkelijk pleonastisch : balie = grote mand ('YXNT II, 917, B) . Dit woord kwam
uit het Frans, en was bovendien voor die betekenis niet duidelijk :
balie werd immers ook met geheel andere betekenissen gebruikt, zie
balie I, A en balie II ; vandaar de verduidelijkende toevoeging
-mand.
— Damhert : het Mnl. kende reeds dame uit Latijn dáma, met de betekenis van het compositum (MW II, 47), maar het compositum zelf
staat niet opgetekend in het MW. Waarschijnlijk werd het later gevormd, omdat het eerste lid met die betekenis in onbruik was geraakt : dam (e) = damhert staat niet eens vermeld in het WNT.
— Fretboor : het eerste lid is ontstaan uit Mnl. foret ontleend aan het
Frans (MW II, 839) ; het tweede lid is een vertalende toelichting.
— Kapoetsmuts was oorspronkelijk pleonastisch : kapoets = een bepaald soort kap of muts (WNT VII, 1514-1515) . Het woord werd
via het Duits aan het Italiaans ontleend, en kreeg de verklarende
toelichting -muts. Vermoedelijk werd de samenstelling later als determinerend opgevat : WNT VII, 1515 geeft als verklaring „een
muts van de soort die kapoets (kapuits) heet".
— Kapotjas, -mantel, -rok, waarvan alleen nog kapotjas in de huidige
verklarende woordenboeken voorkomt, heeft een gelijkaardige ontwikkeling gekend als kapoetsmuts : oorspronkelijk pleonastisch (zie
kapot II in WNT VII, 1519, uit het Frans) , daarna determinerend.
— Lampetkan, -kom is een merkwaardig geval : in tegenstelling met
de schijn is het eerste lid een Nederlandse formatie (zie WNT VIII,
965 en vooral EWNT Suppl. 97) , die reeds in de 16e eeuw met de
betekenis van het compositum gebruikt werd : kan waaruit men water schenkt om zich te wassen ; kom waarin men dat water giet

3 ) J.H. van Lessen : Samengestelde naamwoorden in heit Nederlandsch, Groningen, Wolters, 1928, gebruikt op p. 27 niet de term „tautologische samen
maar geeft wel een aantal voorbeelden van dat type. Zij vermeldt o.a.-steling",
ook rendier, maar dat woord is in het Nederlands een leenvertaling, zie WNT
XII, 3e st., 2295 ; het MW vermeldt geen ren = rendier. Ook het ontstaan van
lintworm is niet zonder meer te wijten aan het feit dat lint niet meer begrepen
werd ; in het MW staat lint = lintworm niet opgetekend. Zie MW IV, 652
lindeworm, MW IV, 663 lint, en de behandeling van dit woord in paragraaf 2
van deze bijdrage.
(
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(WNT VIII, 966, 3) . Het woord schijnt later niet duidelijk genoeg
meer te zijn geweest, en men voegde er -kan, -kom aan toe. We kun
compositum dus als oorspronkelijk pleonastisch opvatten,-neht
maar het kan evengoed van het begin af determinerend zijn geweest:
lampet was immers geen duidelijk woord, aangezien het zowel de
kan als de kom of beide samen kon aanduiden (WNT VIII, 966, 3) .
Het merkwaardige is dan, dat in deze determinerende samenstelling
niet alleen het eerste lid het tweede nader bepaalt, maar ook omgekeerd het tweede lid een precisering toevoegt aan het eerste : van
een lampet de kan resp. de kom. Volgens WNT VIII, verschenen in
1916, was lampet „buiten samenst. weinig meer in gebruik" ; het
staat echter nog steeds in de gangbare verklarende woordenboeken.
Het WNT vermeldt ook nog lampetschotel, maar lampetstel ( =
kan en kom samen) , dat ik vroeger geregeld heb horen gebruiken,
heb ik niet in de woordenboeken aangetroffen.
-- Muilezel: MW IV, 2035 vermeldt maul uit Latijn mulus, maar het
compositum staat nog niet vermeld. MW IV, 2037 geeft wel muultier ; dit houdt echter geen verband met het huidige muildier, maar
met Frans muletier = muilezeldrijver.
— Okkernoot uit Mnl. nokernote is oorspronkelijk een pleonastische
samenstelling : „noot van de noteboom", met als eerste lid een ver
nucarius (zie WNT X, 105 en de etymologische-vormingaMlt.
woordenboeken) . Dit compositum kan echter reeds in het Mnl. determinerend geweest zijn, om de bedoelde noot te onderscheiden van
de andere nootsoorten (beukenoot, hazelnoot) ; sommige citaten in
MW IV, 2557 onder note schijnen die veronderstelling te wettigen.
Dat er reeds in het Mnl. behoefte was aan precisering, blijkt m.i. ook
uit het bestaan van een tweede benaming voor dezelfde nootsoort, nl.
walsche noot (MW a.p.), dat later walnoot is geworden. Okkernoot
is dus een compositum dat naar zijn vorming pleonastisch is, maar
naar zijn functie determinerend. Met het opnemen van deze samen
kregen we een duidelijk gestructureerde woordenreeks : noot-steling
duidt de hele familie van de bedoelde vruchten aan ; beukenoot, hazelnoot, okkernoot de verschillende soorten.
— Polsstok : MW VI, 545 vermeldt het simplex pols als afleiding van
polsen dat van Latijn polsare afkomstig zou zijn ; zie ook EWNT
515 en Suppl. 130. De samenstelling blijkt pas later in gebruik te
zijn gekomen. Ook hier is het duidelijk dat we niet met synoniemen
te doen hebben : niet iedere stok is een pols (in deze betekenis) .
-- Rooilijn is een tautologische samenstelling waarvan het eerste lid
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reeds in het Mnl. aan het Frans ontleend werd (Ofr. roie = streep) ,
en waarin het tweede lid als verduidelijking fungeert. Het Mnl. kende al royline, zie MW VI, 1569.
— Struisvogel werd in het Nnl. gevormd met Mnl. struus, dat naar de
klankvorm een vernederlandsing is van Latijn struthio (zie MW VII,
23 51 en de etymologische woordenboeken) .
De samenstelling was in het Mnl. nog niet in gebruik, maar wel de
woordgroep vogel struus (zie de voorbeelden in MW a.p.) . Naar alle waarschijnlijkheid fungeerde struus als bepaling bij vogel. Dit
struus was wel een substantief, maar in het Mnl. werden substantieven dikwijls adjectivisch gebruikt, en het was lang geen zeldzaam
dat het attributief gebruikte adjectief na het substantief-zamheid
kwam te staan 4 ) . Is die interpretatie van de woordgroep vogel
struus juist, dan mogen we aannemen dat het latere struisvogel als
een gewone determinerende samenstelling fungeerde, met het eerste
lid als bepaling bij het tweede. Hetzelfde verschijnsel heb ik genoteerd bij steurkrab : ongetwijfeld een determinerende samenstelling
(WNT VIII, 36 ; XV, 1558), waarvoor in de omgeving van Antwerpen, in de tijd toen er nog water door de Schelde stroomde, ook
krabbeke steur gebruikt werd, een woordgroep van hetzelfde type
als vogel struus.
— Toerbeurt is een eigenaardige samenstelling, waarvan het tweede lid
gewoon de vertaling is van het eerste : Frans tour. Dat eerste lid
werd reeds in het Mnl. met die bepaalde betekenis gebruikt (MW
VIII, 453) . Volgens WNT XVII, 618 wordt de samenstelling sedert de 17e eeuw aangetroffen.
— Tortelduif : het Mnl. kende wel tortelduve (MW VIII, 600), maar
het simplex tortel staat niet vermeld in het MW. Daar tortel ontstaan
is uit Latijn turtur, kunnen we tortelduif opvatten als een samenstelling van het vertalende type. Volgens WNT XVII, 1573 komt tortel pas sinds de 16e eeuw als woord voor. Het is dan geïsoleerd uit
het compositum, tenzij ooit zou blijken dat het Mnl. wél een substantief tortel gekend heeft.
— Trapgans = een bepaalde grote vogel, kwam in het Mnl. reeds voor
(MW VIII, 647) . Volgens WNT XVII, 2099 trap VI heeft het simplex met dezelfde betekenis, dat van Slavische oorsprong zou zijn,
(

4 ) F.A. Stoett : Middelnederlandsche spraakkunst. Syntaxis. 's-Gravenhage,
Nijhoff, 1923, 3e druk, p. 19 ; B. van den Berg : Inleiding tot de Middelnederlandse syntaxis. Groningen, Wolters -Noordhoff, 1971, p. 17.
(
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nooit tot de gewone taal behoord. MW VIII, 646 vermeldt wel enkele vindplaatsen, maar uit geleerde geschriften.
— Walvis behoort niet tot het vertalende type, omdat wal vanouds een
Germaans element is (zie de etymologische woordenboeken) ; de
samenstelling heeft echter dezelfde semantische kenmerken als de
andere composita in deze reeks. Wal bestond wel in het Mnl. met de
betekenis van de latere samenstelling (MW IX, 1624) , maar blijkt
op de duur niet duidelijk genoeg te zijn geweest, want reeds in het
Mnl. werd walvisch opgetekend (MW IX, 1638) . Die behoefte aan
precisering is begrijpelijk, aangezien er in het Mnl. nog twee andere
substantieven wal bestonden, zie MW IX, 1623 en 1624. Met die
samenstelling heeft men het niet al te nauw genomen : het bedoelde
dier is immers geen vis maar een zoogdier. Met de echte vissen heeft
het echter gemeen, dat het in het water leeft. De toelichting vis is in
feite dus nog niet zo kwaad. Trouwens, hoe had men wal anders
moeten verduidelijken ?
— Windhond kan een vertalende samenstelling zijn, maar zeker is het
niet. Het Mnl. kende zowel wint als winthont (MW IX, 2656 en
2667), maar de herkomst van wint is onzeker, zie EWNT 797 en
Suppl. 196 ; NEW 840. Vermoedelijk is het een vervorming van een
bestanddeel uit een andere taal, waarbij Ndl. wind = luchtstroom
een rol kan hebben gespeeld, te meer daar dit goed paste in de betekenis van de samenstelling : een hond die zo snel als de wind loopt.
Door de homonymie met wind was het eerste lid van de samenstelling echter een onduidelijk woord voor die bepaalde hondensoort,
zodat het begrijpelijk is, dat er een verduidelijking aan werd toegevoegd. De analogie met andere, determinerende hondennamen
(jachthond, waakhond) kan ook invloed hebben uitgeoefend.
Tot het pleonastische type behoren ook enkele boomnamen als berkeboom, beukeboom, denneboom, eikeboom, lorkeboom, plataanboom
(platanusboom), sparreboom. Op het eerste gezicht zijn het pleonastische samenstellingen : een berk, beuk, den, enz. is een bepaald soort
boom; toch werd er nog eens boom aan toegevoegd. Merkwaardig is dat
de genoemde samenstellingen niet te vinden zijn in het MW, en dat de
oudste voorbeelden vermeld in het WNT alle stammen uit de 16e-17e
eeuw. Waarom kreeg men in die periode ineens behoefte aan samen
waar men het in het Mnl. had kunnen stellen met simplicia-steling,
als boeke, danne, enz. ?
Feit is, dat er in het Mnl. reeds enkele boomnamen op -boc beston-
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den, waarvan de reden van bestaan niet zo moeilijk te achterhalen is.
Het Mnl. kende al mastboom = den (MW IV, 1209), een naam die
gemotiveerd is door het feit dat die boom gebruikt werd voor het maken van scheepsmasten (zie een citaat in WNT IX, 293, 3) ; pijnboom
MW VI, 329) is een vertalende samenstelling, aangezien pijn ontleend werd aan Latijn pinus; hetz^lf de geldt voor popelboom (MW
VI, 566) en popelierboom (a.w. 567) uit Ofra. poplier, Latijn populus,
bovendien een boomsoort die pas in de middeleeuwen in Noord -Europa
werd ingevoerd (NEW 540), zodat de zaak al even onvoldoende bekend was als het woord.
De Mnl. samenstellingen zijn dus ofwel determinerend, ofwel vertalend. Na de Mnl. periode werden er aan de Nederlandse woordvoorraad nog een paar composita van dat type toegevoegd. Sparreboom, d.i.
de boom die het hout levert voor het maken van sparren = lange dunne
palen (MW VII, 1650-1651 ; WNT XIV, 2598, 3 en 2609) , is een
determinerende samenstelling van hetzelfde type als Mnl. mastboom ;
in het Mn!. was sparre nog geen boomnaam. Lorkeboom (WNT VIII,
2936) is een vertalende samenstelling van het type pijnboom : een
vreemde boomsoort, waarvan het simplex (lork, lark, lariks, lerk) niet
eens opgetekend werd in het MW.
Zodoende bezat het Nederlands al een heel rijtje boomnamen op
-boom, die alle semantisch gemotiveerd waren. De andere zoals berkeboom, beukeboom, enz., waaraan op semantische gronden géén behoef -

te bestond aangezien het Mnl. genoeg had aan de simplicia, kunnen
dan gevormd zijn naar analogie. Er kan zelfs gedacht worden aan een
aanvulling van de woordvoorraad op structurele basis : er bestonden al
een aantal boomnamen op -boom, en de reeks werd vervolledigd door
van de reeds in gebruik zijnde simplicia 66k samenstellingen op -boom
te maken. Het „systeem" heeft ook in de andere richting gewerkt : namen die oorspronkelijk composita waren, komen nu ook als simplicia
voor (mast, pijn, populier, spar, lork) . We beschikken nu dus over
twee stellen van boomnamen, het ene samengesteld, het andere niet.
Op het eerste gezicht zouden we pleonastische samenstellingen determinerend kunnen noemen, want zoals bij de meeste nominale composita (Schönfeld p. 187) geeft ook hier het ene lid een toelichting bij
het andere. De pleonastische hebben echter semantische kenmerken,
waardoor ze duidelijk verschillen van de composita die men gewoonlijk
tot het determinerende type rekent.
1 Normaal wordt het tweede lid gepreciseerd door het eerste, b.v.
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huisdeur, boekhandel en dergelijke : het eerste lid maakt duidelijk
wat voor deur, handel, enz. we bedoelen. Bij de pleonastische, daar

gebeurt de precisering net andersom : het tweede lid ver-entg,
wat we met het eerste bedoelen : rooilijn : een rooi is een-duieljkt
lijn ; pijnboom : een pijn is een boom, enz.
2 Bij de determinerende samenstellingen heeft het eerste lid als functie, de semantische inhoud van het tweede te beperken ; daarin bestaat juist het „preciseren ", „determineren ". Bij de pleonastische,
echter, dient het tweede lid om de semantische inhoud van het eerste
in een ruimer semantisch veld te plaatsen, zodat de hoorder/lezer
gemakkelijker kan weten wat er met dat eerste lid bedoeld wordt :
als u niet weet wat een struis is, wel dat is een vogel. Van Bakel
heeft deze eigenschap ook reeds opgemerkt : „het tweede deel
(noemt) het geslacht, het gehele woord de soort" (Rijpma & Schuringa p. 75).
Merkwaardig is, dat hier een verschil tussen de synchrone en de
diachrone beschrijving van die composita aan het licht komt. Als we
ze synchroon beschrijven, is er nl. geen verschil met de determinerende samenstellingen wat de semantische functie van de leden betreft. Synchroon bezien geeft het eerste lid van de pleonastische sa
immers een precisering van het tweede : de semanti--menstlig
sche inhoud van -vogel, -ezel, -stok wordt beperkt door struis-, muil-,
pols- : een struisvogel is een bepaald soort vogel, enz. Het verschil
met de determinerende composita treedt maar naar voren, als we de
kwestie diachronisch benaderen. De determinerende zijn van het begin af composita geweest ; de pleonastische niet : in de meeste gevallen bestond het eerste lid als substantief met de betekenis van het
latere compositum, en werd er daarna een tweede lid aan toegevoegd
ter verduidelijking. Diachronisch gezien is het tweede lid dus toelichting bij het eerste, en niet omgekeerd.
Opvallend
3
is ook het verschil in het semantische veld waartoe de leden van die samenstellingen behoren : bij de determinerende behoort
het eerste lid (boek -, huis-, kast-, enz.) tot een geheel ander semantisch veld dan het tweede (-handel, - sleutel, -deur) ; bij de pleonastische behoren beide tot hetzelfde semantisch veld : een rooi- is een
-lijn, een tortel- een -duif, een lork- een -boom, enz. enz.
4 Er is nog een ander semantisch verschil. Bij de determinerende composita betreft de precisering veeleer de zaak dan de betekenis van de
tweede stamcomponent. In huissleutel wordt niet de betekenis van
- sleutel nader bepaald, maar de zaak zelf : we maken kenbaar wat
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voor „sleutel" we bedoelen. In het geval van de pleonastische samen
juist de betekenis als zodanig van het eerste lid die-stelingh
nader wordt toegelicht ; er heeft helemaal geen precisering van de
zaak plaats. In het Mnl. werden de bedoelde zaken met alle gewenste
precisie genoemd door middel van de woorden struus, dame, enz.,
maar na verloop van tijd was de betekenis van die woorden niet duidelijk genoeg meer ) , en daarom werd er een toelichting bij gegeven. Bij de pleonastische samenstellingen gebeurt dus het omgekeerde van betekenisverdichting : de betekenis van een simplex wordt
gespreid over een compositum.
Op grond van al die verschillen met de determinerende samenstellingen is het dan ook niet wenselijk de pleonastische „determinerend" te
noemen. We kunnen ze beter typeren als verduidelijkende samenstellingen, een term die al door Van Bakel gebruikt werd (Rijpma &
Schuringa p. 75) .
(

5

4
Als we bovengenoemde gevallen van tautologische en pleonastische sa
vanuit het huidige Nederlands benaderen, stellen we vast-menstlig
dat veel van die woorden niet meer tot dat type behoren.
1 Lierwang is sedert lang verdwenen. Fretboor en kapoetsmuts staan
alleen nog vermeld in Van Dale, niet meer in Koenen en Kramers;
beide samenstellingen blijken vervangen te zijn door de simplicia
fret en kapoets, die in alle drie de genoemde verklarende woordenboeken een plaats hebben gekregen. Hutseklutsen is ook uit de huidige woordenboeken verdwenen ; alleen Van Dale vermeldt nog de afleiding hutsekluts, maar met de beperking : gewestelijk en Zuidnederlands.
2 Ruilebuiten, meekrap, baliemand, okkernoot, damhert, walvis zijn
nog in gebruik, maar kunnen synchronisch bezwaarlijk als samenstel
worden opgevat, omdat tenminste één van de leden niet meer-linge
als woord gebruikt wordt met een betekenis die iets te maken heeft
met die van het vroegere compositum ; Van Dale vermeldt nog wel
buiten = ruilen, maar noemt het verouderd. Als die woorden geen
samenstellingen zijn, kunnen zij ook niet tautologisch of pleonastisch zijn.
3 Kersvers, doeleinde, rooilijn en lintworm zijn nog wel samenstellin(

5

) J.H. van Lessen, a.w., p. 27.
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gen, maar ze zijn niet meer tautologisch of pleonastisch : beide leden
komen nog steeds als woord voor, en het eerste, zelfstandig als woord
gebruikt, heeft wel een betekenis die iets te maken heeft met die van
het compositum, maar het is niet meer synoniem met het tweede lid,
en het sluit de betekenis van dat tweede lid niet meer in.
— Kersvers is voor het huidige taalgevoel een versterkende samen stelling ; we denken aan „zo vers als (een) kers ", een vergelijking
die het meer moet hebben van het suggestieve rijm dan van de
logica.
— Doeleinde is evenmin tautologisch, omdat de huidige taalgebruiker bij einde niet meer aan „oogmerk" denkt ; alleen in vaste ver
komt het nog met die betekenis voor (Van Dale 510) .-bindge
De samenstelling wordt trouwens alleen nog om morfologische redenen gebruikt, nl. in het meervoud ter vervanging van doelen
(WNT III, 2697 ; Van Dale) .
— Rooilijn is een determinerende samenstelling geworden : een bepaald soort lijn, en dat preciseren we door er de stam rooi- voor
te zetten (zie Van Dale rooi I, 2 en rooien I) .
— Lintworm had zijn tautologisch karakter al op het eind van de vorige periode verloren ; het is nog steeds een determinerende samenstelling met niet-synonieme leden : lintvormige worm. Van
Haeringen (EWNT Suppl. 102) acht het zelfs „niet onmogelijk"
dat lintworm een nieuwe formatie is, ontstaan onafhankelijk van
lind(e)worm.
Van al de onderzochte voorbeelden zijn er nog maar vier ten volle tautologisch : huilebalken, brokstuk, heerleger, toerbeurt. Het tautologische betreft echter alleen de morfeeminhoud. De eigenlijke functie van
die woorden in de huidige Nederlandse woordvoorraad verschilt van
woord tot woord.
— Huilebalken = aanhoudend huilen (Van Dale) is een versterkende
samenstelling.
-- Heerleger = zeer grote menigte (Van Dale) idem. Dit is wel een
merkwaardig woord : wat oorspronkelijk een determinerende samenstelling was (zie hierboven), is geëvolueerd tot een tautologische
naar de vorm en een versterkende naar de betekenis. Zou de associatie met 'n heel leger geen rol gespeeld hebben in de evolutie van de
betekenis ?
Brokstuk is voor het huidige taalgevoel tautologisch ; aan ontlening
uit het Duits zal wel niemand meer denken. Waarschijnlijk fungeert
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het als klanksymbolisch woord.
-- Toerbeurt is op het eerste gezicht een totaal overbodig woord, aangezien Ndl. beurt hetzelfde betekent als Frans tour, maar blijkt thans
gebruikt te worden met differentiëring van betekenis : „vastgestelde"
volgorde (Van Dale) , „regelmatige" afwisseling (Koenen, Kramers) . Wellicht kunnen we dit compositum als determinerend opvatten : de beurt die ieder toekomt als we de kring van de deelnemers
volgen („toer> ).
Of spinnekop en stoethaspel in het ABN echt tautologisch zijn, lijkt
mij zeer twijfelachtig. Van Dale 1018 vermeldt onder ko p pe wel kop
= spinnekop, maar alleen als Zuidnederlands. Wat stoethaspel betreft:
stoetel komt met die pejoratieve betekenis nog wel voor (Van Dale
1941) , maar haspel bestaat nu alleen in de vaste verbinding een haspel
van een mens (Van Dale, Koenen) . Beide woorden hebben ongetwijfeld suggestieve, klanksymbolische waarde.
9

Bij de pleonastische samenstellingen zijn er ook verschuivingen gebeurd.
— Damhert, struisvogel en walvis zijn geen pleonasmen meer, omdat
zij geen composita meer zijn : het eerste lid wordt immers niet meer
als woord gebruikt met een betekenis verwant met die van de vroegere samenstelling. Van Dale, Koenen, Kramers vermelden nog wel
struis = struisvogel, maar Van Dale noemt het ongewoon.
Kapotjas, lampetkan, muilezel, polsstok, tortelduif, trapgans, windhond en de genoemde boomnamen zijn nog steeds pleonastisch, om-

dat het eerste lid ook in het huidige Nederlands voorkomt met de
betekenis van de samenstelling. Dat pleonastische karakter blijft
echter beperkt tot de morfeeminhoud ; het slaat geenszins op de semantische functie van de componenten. Semantisch fungeren die
woorden als gewone determinerende samenstellingen, waarin het
eerste lid het tweede preciseert. Naast de bovengenoemde pleonastische composita hebben we trouwens lampetkom, lameetstel ; muil
muil paard, muildrijver ; polsnet ; tortelzang ; traphaan : alle--dier,
maal samenstellingen waarin een zelfde eerste lid kennelijk ááók specif icerend werkt. Bij windhond kunnen we zelfs denken aan een ver
samenstelling : een hond zo snel als de wind. In hazewind-gelijknd
(waarnaast ook hazewindhond, zie Van Dale en Koenen) wordt de
component wind op zijn beurt gepreciseerd : zo'n hond, maar dan
geschikt om op hazen te jagen (Van Dale) . Ook dat is een verschijn
dat we bij zoveel determinerende samenstellingen aantreffen -sel :
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wat eerste lid is in de ene samenstelling, is dikwijls tweede lid in een
andere, b.v. boekdruk / kasboek, sleutelbos / huissleutel, stokpaard /
kapstok J polsstok, bladluis / bloemblad, enz. enz.
Bovengenoemde composita hebben in het Nederlands van nu dus
een grondige wijziging ondergaan : wat aanvankelijk dienst deed als
specificans is nu specificatum geworden, en omgekeerd. Zij behoren
ook niet meer tot het vertalende type : dat de huidige taalgebruiker bij
die woorden nog aan vertaling zou denken, is wel hoogst onwaarschijnlijk.
5
De transformationeel-generatieve behandeling van die samenstellingen valt buiten het bestek van deze bijdrage. In verband met de lexicologie zijn er nog teveel fundamentele vragen op het synchrone vlak
onopgelost 6 ), om die beschouwingswijze nu reeds op de diachronie te
kunnen toepassen. We zouden moeten kunnen beschikken over „the
fullest possible definition of the distinctive features of wordhood, i.e.
what it means in linguistic terms for a linguistic item to be a substantive or a verb or an adjective", zoals Pennanen terecht schrijft op p. 308
van zijn hierboven aangehaald artikel, maar dan niet speciaal voor het
Engels, zoals hij meent, maar voor alle talen. Als we dat wisten, zouden we waarschijnlijk ook meer inzicht krijgen in het semantisch eigene
van composita. Daarmee zitten we echter volop in het probleem van
het woord en de woordsoorten verzeild, wat de perken van deze bij
ver overschrijdt. Enkele voorlopige algemene opmerkingen in-drage
verband met de samenstellingen die ons hier bezighouden, mogen dan
ook volstaan.
Samengestelde substantieven worden gewoonlijk beschreven als transformaties van een onderliggende zinsstructuur. Bij determinerende samenstellingen is dat de structuur van een relatief zin, dus een ondergeschikte (ingebedde) zin. In niet-geformaliseerde vorm : een boekenkast F-- een kast die dient om boeken in te zetten. Pleonastische samen(

6 ) Zie hierover Fr. Daems : Vragen over de behandeling van composita in
een transformationeel-generatieve grammatica van het Nederlands. De Nieuwe
Taalgids 64 (1971) 120 -133 ; R. Eeckhout : Naar lexicale bouwregels of een
woordvormingssubcomponent ? De Nieuwe Taalgids 65 (1972) 304-311. Voor
het probleem van de woordvorming in het algemeen, zie E. Pennanen : Current
views of word-formation. Neuphilologische Mitteillungen 73 (1972) 292-308.
(
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stellingen gaan echter niet terug op een ondergeschikte zin, maar op
een tussenzin.

b.v. een kapot — dat is een (soort) jas --> een kapotjas
een lampet — dat is een (soort) kan/kom -* een lampetkan/kom
een tortel — dat is een (soort) duif y een tortelduif
een trap —dat is een (soort) gans - een trapgans
een muil — dat is een (soort) ezel -* een muilezel
een pols
dat is een (soort) stok * een polsstok
een struis — dat is een (soort) vogel -^ een struisvogel
een wind — dat is een (soort) hond -k een windhond
Het verschil met de determinerende samenstellingen blijkt niet alleen uit de aard van de onderliggende structuur (ondergeschikte zin /
tussenzin), maar ook uit de volgorde van de constituenten : bij de determinerende samenstellingen is het tweede lid de kern waarvan de
relatiefzin met het eerste lid afhangt ; in de onderliggende structuur
van pleonastische composita krijgen we eerst het eerste lid en daarna
het tweede. Dat stemt overeen met wat hierboven werd opgemerkt :bij
pleonastische samenstellingen is het tweede lid toelichting bij het eerste.
Misschien is die beschrijvingswijze tevens een test om uit te maken
of een samenstelling pleonastisch is of niet. Kersvers, rooilijn, die niet
meer tot het bedoelde type behoren, blijken ook niet meer te kunnen
worden afgeleid uit een onderliggende structuur zoals hierboven omschreven.
kersvers 4 kers - dat is vers
een rooilijn 4 een rooi - dat is een soort lijn
Het merkwaardige is nu, dat die beschrijvingswijze evenmin opgaat
voor de composita die nu tautologisch zijn.
huilebalken '4 huilen - dat is balken
een heerleger 4 een heer - dat is een (soort) leger
een brokstuk 4 een brok - dat is een (soort) stuk
een toerbeurt 4 een toer -dat is een (soort) beurt
Misschien gaat die derivatie niet op, omdat de tautologie alleen de
morfeeminhoud betreft en niet de semantische functie. Het lijkt mij
echter zeer onwaarschijnlijk dat dit de reden zou zijn : de pleonastische
voorbeelden hierboven zijn in het Nederlands van nu ook maar pleonastisch naar de morfeeminhoud ; semantisch zijn het determinerende
samenstellingen, en toch blijkt de geschetste derivatie daar wél mogelijk te zijn. Een andere derivatie-mogelijkheid voor de tautologische
samenstellingen zie ik niet, maar bovenstaande vaststelling schijnt er
wel op te wijzen, dat tautologische en pleonastische composita wezen—

-
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lijk van elkaar verschillen : zij blijken een verschillende dieptestructuur
te hebben.
De boven geschetste derivatie van de pleonastische samenstellingen
gebeurt m.i. niet in het huidige taalgebruik, maar kan in een vroegere
periode op die manier hebben plaatsgehad. Zelfs de ideale taalgebruiker van nu weet immers in veel gevallen niet meer wat het eerste lid
betekent ; alleen de taalkundigen kunnen het nog weten. Dus is het
uitgesloten dat die composita het produkt zijn van het taalvermogen
van de huidige taalgebruikers. Daaruit volgt dat dergelijke samenstel
huidige lexicon moeten behoren. Zij hebben overigens-lingetoh
een geringe produktiviteit -- getuige het betrekkelijk kleine aantal woorden van dat type -- maar anderzijds is de produktiviteit toch ook niet
helemaal afwezig : in de loop van het bestaan van het Nederlands zijn
er nieuwe pleonastische samenstellingen bijgekomen. Af en toe duiken
er trouwens nog nieuwe formaties op, zoals het door Overdiep aangehaalde pain-de-luxe-brood 7
Het Nederlandse taalsysteem 8 ) biedt dus de mogelijkheid zulke
composita te vormen, maar de taalgebruiker maakt er weinig gebruik
van : alleen als de duidelijkheid het vereist. De produkten van die creativiteit kunnen worden opgenomen in het lexicon, waar zij ter beschikking blijven van latere taalgebruikers, die gewoonlijk niet meer weten
hoe dat produkt tot stand is gekomen ; voor hen zijn het gewoon „lexicale formatieven".
(

).

(

Besluit
De termen „tautologische" en „pleonastische" samenstellingen duiden
twee verschillende typen van composita aan. De tautologische zijn sa
synonieme leden, waarvan de semantische functie-menstlig
(7) G.S. Overdiep : Stilistische grammatica van het moderne Nederland rch.
Zwolle, Tjeenk Willink, 1937, p. 134.
(8) In andere talen treft men dergelijke composita ook aan. B.v. Duits Bruch-

stück, Spinnkop f, Kapotthut, Turteltaube, Damhirsch, Maulesel, Strausrvogel ;
Engels courtyard, mansion-house, turtle-dove (over het inconsequente gebruik
van het koppelteken in Engelse samenstellingen, zie R.W. Zandvoort : A handbook of English grammar. Groningen, Wolters, 1959, 7e uitg., p. 328) ; Frans :
zelfs in het Frans, dat overigens veel minder composita heeft dan het Nederlands, heeft Ullmann een grappig geval genoteerd als pomme-pomme naast
pomme-fruit t.o. pomme de terre (S. Ullmann : Semantics. Oxford, Blackwell,
1967, p. 183).
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van woord tot woord verschilt. De pleonastische zijn composita waarvan de leden niét synoniem zijn, maar waarvan het tweede lid een betekenisaspect herhaalt, dat reeds besloten ligt in het eerste, en dit ter
verduidelijking van de betekenis van het eerste lid. Die termen geven
te kennen hoe bepaalde composita gevormd zijn ; over hun semantische
aard leren zij niets. In de meeste gevallen is er voor de huidige taalgebruiker niets tautologisch of pleonastisch meer aan 2 ). Voorzover die
woorden in gebruik blijven, fungeren ze hetzij als gewone determinerende samenstellingen, hetzij als versterkende, hetzij door hun klanksymbolische waarde ( 1'0 ) ; in één geval heeft het compositum een mor
fologische bestaansreden gekregen (doeleinden).
Men kan zich afvragen of die woorden semantisch wel ooit tautologisch of pleonastisch geweest zijn. Is het niet veel waarschijnlijker
dat zij wel tautologisch of pleonastisch waren naar de morfeeminhoud,
maar dat zij altijd op een of andere wijze versterkend, of determinerend
geweest zijn wat de semantische functie van de morfeeminhoud betreft ( 1i) ? Ook de suggestieve kracht van de klankvorm zelf van woorden als hutseklutsen, ruilebuiten, spinnekop, stoethaspel zal voor onze
voorouders wel even treffend geweest zijn als voor ons.
We hebben vastgesteld dat sommige van die samenstellingen in gebruik blijven, andere niet. Die welke in omloop blijven, kunnen grondig van karakter veranderen : meekrap, okkernoot, walvis en dergelijke
zijn helemaal geen samenstellingen meer ; kersvers, doeleinde, rooilijn
zijn niet meer tautologisch of pleonastisch ; kapotjas, tortelduif enz.
kunnen we bezwaarlijk nog vertalend noemen. Sommige van de bewaarde composita zijn bepalend geworden, andere versterkend, weer
(

-

(9) A.W. de Groot vermeldt in zijn synchronische studie van het huidige
Nederlands : Betekenis en betekenisstructuur. Groningen, Wolters, 1966, geen
enkele tautologische of pleonastische samenstelling. Dat schijnt erop te wijzen,
dat er volgens hem synchronisch gezien geen tautologische of pleonastische samenstellingen bestaan.
(10) Ook Droste vraagt zich af, of het niet beter zou zijn deze samenstellingen synchronisch gezien op te vatten als „gewone bepalende" : F.G. Droste :
Grondbeginselen van de Nederlandse grammatica. Den Haag, Van Goor,
(1965), 2e druk, p. 82. Doordat hij slechts met enkele voorbeelden werkt,
heeft hij de versterkende en de klanksymbolische niet opgemerkt.
(11) Volgens Ullmann, a.w., p. 153, is het naast elkaar gebruiken van synoniemen geen overbodige tautologie. Het vervult een functie, nl. „to make
one's meaning clearer and more emphatic", m.a.w. het verschijnsel heeft een
determinerende en/of versterkende functie.
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andere hebben klanksymbolische waarde, zonder dat dit op enigerlei
wijze „beregeld" kan worden. Met andere woorden : die samenstel
ontsnappen aan elke systematiek. Een en ander drijft ons tot de--linge
zelfde conclusie, waartoe ook een ander lexicologisch onderzoek aan
heeft gegeven, nl. dat het woord niet tot het domein van het-leidng
taalsysteem behoort, maar tot dat van het vrijere taalgebruik (1,2) .
De woordvoorraad in zijn geheel — dus niet bepaalde onderdelen ervan — is ongetwijfeld het beweeglijkste deel van de taal : hij wordt
voortdurend aangepast aan de noden en zelfs de grillen van het ogen
hoge mate afhankelijk van buitentalige factoren. Dat ver -blik,ens
geldt niet alleen voor de woordvoorraad als „inventaris" —-anderlijk
geregeld vallen er woorden weg en komen er andere bij — maar ook
voor de betekenis en sommige taalkundige kenmerken. Zodoende blijft
de woordvoorraad buiten het bereik van een strakke systematiek ; hij is
veeleer de weerspiegeling van de cultuurgeschiedenis van het volk dat
zich van de gegeven taal bedient.

In het kleine domein dat wij in deze bijdrage onderzocht hebben, stelden wij in sommige woordenreeksen sporen van structurering vast, zie
b.v. okkernoot en de boomnamen in paragraaf 3. We mogen die tendens echter niet overschatten : er wordt heel gemakkelijk van afgeweken. Een paar voorbeelden uit het domein dat wij onderzochten.
— Bij de boomnamen is er een tendens om samenstellingen met -boom
te vormen, maar acaciaboom, dat vermeld staat in WNT I, 610,
werd niet meer opgenomen in de hedendaagse verklarende woorden boeken.
-- De meeste visnamen zijn geen samenstellingen met -vis. Thal (e)
sloot daar goed bij aan, en toch werd het vervangen door de samen
walvis, hoewel het bedoelde dier zoologisch niet eens een vis-steling
is.
Het is voldoende bekend dat dergelijke inconsequenties ook op andere gebieden van de taal voorkomen. Daarom moge ik eindigen met
enkele beschouwingen over taal in het algemeen, die ik evenwel niét
wil presenteren — dit weze uitdrukkelijk gezegd -- als conclusies die alleen op het hier onderzochte materiaal zouden steunen.
De structurele opvatting van de taal blijkt steekhoudend en vrucht(12)
G. Jo Steenbergen : Werkwoorden met ver- afgeleid van adjectieven.
Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taalen Letterkunde, 1970, p. 162.
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baar te zijn, zolang het gaat over elementen zonder semantische inhoud
(fonemen). Zodra er betekenis bij te pas komt — d.w.z. zodra we met
volwaardige taaltekens te doen krijgen — stuiten we echter op allerlei
moeilijkheden. Men heeft getracht dit te verklaren door erop te wijzen,
dat er in de taal voortdurend twee tegengestelde krachten aan het werk
zijn, een dynamische en een statische ; we vinden die gedachte al bij
Von Humboldt ( 13 ), en zij werd nog onlangs verder uitgewerkt door J.
Vachek ( 14 ) Van der Lubbe, van zijn kant, vat die inconsequenties niet
op als inconsequenties, maar als relicten van een vroeger systeem : elk
bepaald moment van een taal geeft immers niet één systeem te zien,
maar een kruising van verscheidene systemen (15).
Laten we echter niet uit het oog verliezen, dat dergelijke inconsequenties haast onvermijdelijk zijn door het wezen zelf van de taal. Het
taalsysteem, of hoe men het met minder strakke benamingen ook noemen wil ( 16 ) , is geen doel maar slechts een middel. Waar het op aankomt is, dat de taal haar expressieve en communicatieve functie vervult,
en het taalsysteem is een middel daartoe. Maar als het doel op een vlottere manier bereikt kan worden door van het systeem af te wijken, dan
doet de taalgebruiker dat ook, evengoed als hij het niet zo nauw neemt
met verkeers- en andere regels. Chomsky gaat uit van de competence
of het „taalvermogen ", en dat brengt ons een stap dichter bij wat er in
feite in de taal gebeurt, dan de vroegere opvatting van het taalsysteem.
Hij wijkt echter op zijn beurt van de taalrealiteit af, doordat hij zich
baseert op het taalvermogen van de ideale taalgebruiker ( 17 ) , maar die
bestaat nu eenmaal niet. Wij hebben niet te doen met één „ideaal" taal
maar met onderling verschillende taalvermogens, het ene-vermogn,
nauwkeuriger of creatiever dan het andere, die elkaar langs de performance om wederzijds beïnvloeden. Wij spreken zoals wij horen spre(13)W. von Humboldt : Leber die Verschiedenheit des menschlichen
Sprachbaues. Berlijn, Calvary, 1883, 3e uitg., p. 197.
(14) J. Vachek : A note on future prospects of diachronistic language research. Lingua 21 (1968) 483-493 (In honour of Anton Reichling) .
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ken, en een afwijking van de één dringt gemakkelijk binnen in het taal
-vermognad
ander.
Dat brengt ons tot een tweede, m. i. fundamenteel feit : de taal kan
bezwaarlijk consequenter zijn dan de mens die haar gebruikt en heeft
opgebouwd. Taal is mensenwerk, en geen „output" van nimmer falende computers ; taal is ook niet het werk van enkele deskundigen,
maar van de hele spraakmakende gemeente met al haar grillen, gemak
vondsten, slechts in toom gehouden door de noodzaak ver -zuchten
-stanbr
te blijven — en dan nog.
We moeten het belang van het taalsysteem niet overschatten : het is
niet waterdicht, en het hoeft het ook niet te zijn om van de taal een
doeltreffend communicatiemiddel te maken. De mens verstaat een
taaluiting niét in de eerste plaats dank zij het taalsysteem, maar dank
zij zijn interpreterend begripsvermogen, bij het gebruik waarvan hij
niet alleen de taalgegevens, maar ook allerlei buitentalige elementen
betrekt. Sedert Chomsky wordt er terecht meer aandacht geschonken
aan de taalcreativiteit van de mens. Daarbij wordt in de eerste plaats
gedacht aan het voortbrengen van taaluitingen ; zij komt echter evenzeer aan het licht in het verstaan ervan : wat er aan de taaluiting, of desnoods aan de taalcode ontbreekt, kan de mens erbij denken. Ook hier
geldt de oude volksspreuk : „een goed verstaander heeft maar een half
woord nodig".

MYTHOLOGIE EN MYTHOS IN HET HOOFSE DRAMA

„ESMOREIT"
door
K. LANGVIK- JOHANNESSEN
Buitenlands erelid der Academie

Als Europees verschijnsel zou men de zogenoemde „abele spelen" hoofse drama's kunnen noemen. Litterair gezien horen zij duidelijk bij het
hoofs epos, al duiken ze in verhouding tot het epos vrij laat op in de
literatuurgeschiedenis, namelijk eerst ongeveer 1350 of althans in de
laatste helft van de lode eeuw, ten minste 150 jaar later dan het epos.
Daar het bestaan van een hoofs drama nu een feit is, al is de keuze
uiterst beperkt, eigenlijk slechts drie spelen, zou men normaal moeten
verwachten, dat dit genre in de middeleeuwen dezelfde uitbreiding
kende als het epos. Dit schijnt echter niet het geval te zijn geweest. Het
is alleen in de Nederlandse literatuur overgeleverd, en het lijkt ons onwaarschijnlijk dat het in de overige westeuropese literaturen geen enkel
spoor zou hebben nagelaten als het hier een plaats had gehad. De neiging in de geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur om achter
een Nederlands werk altijd een Frans aan te nemen is o.i. niet verantwoord, tenzij er duidelijke aanwijzingen voor zijn. Wat de abele spelen
betreft zijn er geen sterke indiciën in die richting. Wel heeft het hoofs
epos in de Nederlanden een grote invloed van uit Frankrijk ondergaan,
maar hetzelfde hoeft daarom niet te gelden voor het hoofs drama als
toneel. De overgang der fabel van epos naar drama kan spontaan gebeurd zijn, hetgeen in de zuidelijke Nederlanden niet te verwonderen
valt, gezien het intensieve toneel-leven in deze gewesten gedurende de
late middeleeuwen. Misschien zou men de voorwaarde van een dergelijk verschijnsel moeten zoeken in de maatschappelijke toestand die
eigen was aan deze streken : in een zekere spanning tussen het hoofse
milieu der adel en de bloeiende burgerij in de Vlaamse en Brabantse
steden, die de rijkste industrie, en handelscentra waren van het toenmalige West-Europa.
Het hoofs epos was niet uitsluitend een zuiver hoofs verschijnsel.
Reeds in de 13de eeuw schreef de bij uitstek burgerlijke dichter Jacob
van Maerlant ook hoofse ridderromans en de hoofse romans waren ook
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een populaire lectuur van de burgerij ; misschien hoorden de hoofse
drama's helemaal niet bij het hoofse milieu. Wij weten wel dat de Hol
heer Jan van Blois in 1364 toneel ging kijken op een „zolre" in-landse
Den Haag, maar wij weten niet wat hij hier heeft gezien, en in ieder
geval zal dat zeker een vertoning geweest zijn die aan de burgers aangeboden werd.
In plaats van een Franse oorsprong van de abele spelen of in ieder
geval een Franse invloed er op aan te nemen, zoals vele menen te moeten doen, lijkt het mij belangrijker te wijzen op de Franse en de Nederlandse cultuur in de zuidelijke Nederlanden van toen als twee gelijkstaande culturen, waar dus de Nederlandse niet noodzakelijkerwijs
aan de Franse ondergeschikt was. Het graafschap Vlaanderen bevatte
toen een groot stuk van het huidige Noord-Frankrijk, a.m. de steden
Atrecht en Rijsel, die juist als de bakermat van het Frans toneel kunnen worden aangezien. Binnen dit gebied van het Vlaamse graafschap,
dat politiek een eenheid vormde, bevonden zich dus belangrijke centra
van twee culturen naast elkaar, waarvan het Franse cultuurcentrum als
zeer belangrijk wordt beschouwd voor de ontwikkeling van het Europees toneel, terwijl het Nederlandse in de Europese literatuur bijna onbekend is gebleven. Wij weten dat dit niet te wijten is aan een tekort
aan belangrijke werken ; een lange reeks dichters en schrijvers en anonyme werken hadden eigenlijk een eervolle plaats in de Europese letteren moeten innemen, o.m. de abele spelen, de enige voorbeelden van
een hoofse drama in Europa. Dit genre kent in Vlaanderen en in Brabant ook en verdere ontwikkeling. In de gemeentelijke rekeningen van
Deinze blijkt dat er in 1444E een „spel van den wijghe (strijd) van Ronchevale" gespeeld is — wat de stof betreft zou men hier zelfs van een
„voorhoofs" drama kunnen spreken — en in 1483 speelde men er een
„spel van Florijsse ende van Blanchefloere". Men moet veronderstellen
dat ze niet de enige waren, maar ze zijn alle helaas verloren gegaan.
Met de laatste genoemde titel nadert men de bloeitijd van de dramatiek
der rederijkers, — een tweede belangrijke en unieke bijdrage der Nederlanden tot het Europees toneel. Uit de 16de eeuw kent men nog een
typisch hoofs drama in „Pyramus ende Thisbe", het enige drama van
de rederijker Mattijs de Castelijn dat bewaard is gebleven. (Een Hol
stuk met dezelfde titel is echter een typisch allegorische morali--lands
teit) . De rederijkers wisten echter ook dit genre te moderniseren, en zo
ontstond het zeer opmerkelijke drama „Spieghel der minnen", dat aan
Colijn van Rijssele wordt toegeschreven. In een voorspel ziet men hier
hoe twee allegorische figuren een originele stof voor het spel zoeken.
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Ze blijven bij een gebeurtenis uit hun eigen tijd stil staan, maar het motief is hetzelfde als dat van „Lanseloet van Denemerken", de liefde
tussen twee jonge mensen die thuis behoren in twee verschillende sociale milieus, deze keer niet uit de hoofse wereld, maar uit de burgerlijke. En zo maakt ook het hoofse drama de algemene ontwikkeling
van de cultuur der late middeleeuwen mee, van het hoofse naar het
burgerlijke. Men mag „Spieghel der minnen" als het eerste burgerlijke
drama in de Europese literatuur beschouwen, dat een sociaal probleem
uit 's schrijvers eigen tijd behandelt.
Uit de Ade eeuw vindt men binnen het Franse taalgebied wel een
dramatisch genre dat men enigszins met de abele spelen zou kunnen
vergelijken, namelijk de mirakelspelen. Deze spelen ook meestal in
een profane sfeer, maar er is altijd een mirakel dat als een „deus ex
machina" in de menselijke handeling ingrijpt. Enkele hebben een samenhang tussen deze en de abele spelen willen zien : de abelen spelen
zouden dan een verdere ontwikkeling naar het profane moeten verte
waar het godsdienstig mirakel is verdwenen. Maar de-genwordi,
enige verwantschap waarvan men hier zou kunnen spreken is misschien
die van het verschijnsel : op beide taalgebieden, misschien zelfs binnen
dezelfde politieke eenheid van het graafschap Vlaanderen, is er in dezelfde eeuw een toneelliteratuur ontstaan waar het profaanserieuse zich
als karakteristiek voordoet. Op Franse bodem bouwt men op stof uit legenden en miraculeuse verhalen terwijl men in het Nederlandse deel
naar het hoofs epos grijpt om de stof te vinden. Gezien de verdere ontwikkeling van deze twee dramatische genres zou men geneigd zijn het
Nederlandse hoofse drama als het belangrijkste te beschouwen.

Wij zullen hier Jsmoreit nader bekijken. Door zijn stof en de behandeling van deze biedt „Esmoreit" de gelegenheid tot interessante
vergelijkingen met andere drama's uit de Europese literatuur, vergelijkingen die ons tot een dieper besef van de aard en de betekenis van dit
drama kunnen brengen.
Wat de handeling betreft ligt een vergelijking met het bekende drama „Nathan der Weise" (1779) van Lessing voor de hand. In beide
drama's is er een handeling die over de konfessionele grenzen speelt.
„Esmoreit" speelt zowel in de christelijke als ook in de mohammedaan
wereld ; in Lessings drama komt ook de joodse wereld erbij. In beide-se
drama's komt men ten slotte tot een verzoening, en men zou kunnen
pp

335

zeggen dat ze allebei duidelijk een humanistisch idealisme uitdrukken.
In beide spelen groeien kinderen van de ene wereld in een andere op,
waar ze met de grootste liefde worden verzorgd, en voorzover er van
een kwaad element sprake is, is dit in elk geval aan de kant van het
christendom te vinden. Ofschoon de motivering in de twee gevallen
anders is — in Jsmoreit" moet men een mythologische en een mytische
oorzaak veronderstellen, terwijl men bij Lessing de motivering in de
functie van het drama als 's schrijvers polemiek tegen de lutherse orthodoxie moet zoeken — kan een vergelijking hier relevant zijn.
Een belangrijk punt in „Esmoreit" is de voorspelling van de geboorte
van een koningszoon. Naar de profetie zal dit kind later een oosters
vorst doden en zijn dochter trouwen. De profetie heeft zo te zeggen een
negatief en een positief element. Wij zullen later op de betekenis terug
komen die de voorspelling voor de innerlijke structuur van het drama
heeft. Het stuk als profetie-drama geeft echter in de eerste plaats de
gelegenheid tot een vergelijking met twee bekende drama's uit de Europese literatuur, waar eveneens een profetie de handeling aan de gang
brengt. Een van deze twee drama's is „Koning Oidipoes" van Sofokles
en het tweede het historische drama „La vida es sueno" (Het leven is
droom) van de Spaanse barok-dichter Calderon de la Barca. Als in
Jsmoreit vindt men in deze beide stukken een profetie over een koningszoon die zal worden geboren en de macht grijpen. Gemeenschappelijk voor het antieke en het barokke drama is, dat er met geweld
wordt getracht de vervulling van de profetie te verhinderen. „Esmoreit" onderscheidt zich op dit punt zeer van de twee drama's, daar men
hier de vervulling van de profetie tracht te verhinderen op een humane
wijze, die nog humaner wordt dan oorspronkelijk beoogd, daar Esmoreit daardoor van de dood wordt gered, hetgeen toch niet nodig is om
de kracht van profetie teniet te doen. Platus had gemakkelijk Robbrecht het kind kunnen laten doden en zijn doel was bereikt zonder ingreep van mohammedaanse zijde. Dit punt in de handeling draagt ertoe
bij het humanistisch idealisme tot uitdrukking te laten komen.
De dieper liggende functie van dit element van de handeling is echter van mythologische en misschien ook van mythische aard. Bekijkt
men het drama als geheel in het licht van de christelijke mythologie,
dan zullen namelijk een reeks parallelle elementer opvallen die moeilijk toevallig kunnen zijn. Platus, een wijs man uit het Oosten, leest in
de sterren dat een koningszoon zal worden geboren. De drie koningen
uit de Bijbel waren ook wijzen (astrologen) die in de sterren lazen en
zodoende de geboorte van Jesus hebben voorzien. Evenals de drie ko7)
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vingen onderneemt ook Platus een lange reis om het kind te vinden,
niet om het te doden of het op een of andere wijze geweld aan te doen,
maar om goed jegens hem te zijn. Aan de andere kant betekent de geboorte van het kind een bedreiging van het toekomstige koningsschap
van Robbrecht -- evenals koning Herodes in zijn tijd in de geboorte van
Jesus een bedreiging van zijn troon heeft gezien — en evenals Herodes
tracht nu Robbrecht het dreigend gevaar af te weren door het kind te
willen doden. In beide gevallen zijn het de wijze mannen die het leven
van het kind redden, de drie koningen door Herodes niet te melden
waar het kind zich bevindt, Platus door direct Robbrecht te verhinderen het kind te doden. In beide gevallen wordt het kind, als schakel in
de reddingsactie, over verre afstanden naar vreemde landen gevoerd.
De scene bij de put leidt onze gedachten bovendien naar een ander
bekend element in de christelijke mythologie : het verhaal van Jozef,
die door zijn eigen broeders eerst in de put wordt geworpen, maar die
daarna gered wordt doordat dezelfde broeders hem aan vreemde reizigers verkopen. Dit verhaal is in de Europese cultuur een steeds terugkerend Christussymbool ; Jozef is een prefiguratie van Christus, die
door zijn naasten verraden werd, maar die juist daardoor in staat werd
gesteld om zijn verlossingsdaad te verrichten. In Vondels „Josef in
Dothan", waar juist deze episode uit het leven van Jozef is verwerkt,
wordt Juda, een van jozefs broeders, zelfs Judas genoemd. Daar geen
van de Nederlandse Bijbel-vertalingen uit Vondels tijd deze naamvorm
van Jozefs broeder kent, moet men dit als een bewijs zien, dat Vondel
de prefiguratieve bedoeling op deze wijze wilde benadrukken. Als nu
Vondel deze broeder Jozef voor 20 zilverlingen en niet voor 30 laat
verkopen, dan moet dit in verband gezien worden met het feit, dat Jozef alleen maar een prefiguratie is en niet Christus zelf. In het licht
van dit prefiguratieve verhaal krijgt Robbrecht echter ook een tweede
symbolische betekenis ; hij staat er niet alleen als een parallel van koning Herodes, hij wordt ook een symbool van Judas, het kwade element, dat voor de vervulling van het positieve gedeelte van de profetie nodig is.
Het eerste deel van het spel, dat Esmoreits geboorte en ontvoering
bevat, toont op deze wijze een christelijk-mythologische structuur, die
men moeilijk zal kunnen ontkennen. Of dit deel van de handeling ook
mythische aspecten heeft, daarop zullen we straks terugkomen. In ieder
geval zijn het de mythologische elementer, die hier domineren.
In het tweede deel van het drama, dat achttien jaar later speelt en
waar het over de volwassen Esmoreit gaat, valt echter de mytische
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structuur op. Het beste uitgangspunt voor een beschouwing van deze
structuur vindt men in de slotscène van het drama, in het „happy end".
Esmoreit heeft Damiët, die hij bemint, verlaten, en hij is de wijde wereld ingegaan om zijn identiteit, om zich zelf te vinden. Dit hoofse drama behandelt op dit punt juist hetzelfde probleem als menig hoofs
epos, namelijk het identiteitsprobleem : de held op zoek naar zich zelf,
naar een hoger besef van zijn bestemming. En Esmoreit heeft geluk : op
het uiterlijke plan van het drama vindt hij zijn ouders en op hetzelfde
ogenblik zijn ook Damiët en Platus aanwezig, ondanks de grote afstand
die men hier moet veronderstellen. Dat Damiët na een tijd ook de wijde wereld ingaat om Esmoreit te vinden, is niets anders dan een arrangement op het uiterlijk plan van de handeling om de nodige samenhang
te vormen. Voor de lezers en de toeschouwers van vandaag is een dergelijk arrangement opvallend naïef en een onwaarschijnlijke toevalligheid, maar juist deze combinatie van het onwaarschijnlijke en een diepe symbolische betekenis, is toch een bekend verschijnsel in de artistieke uitdrukkingswijze van de middeleeuwen, karakteristiek voor de
symbolistische denkwijze van de middeleeuwen. Dat Damiets en ook
Platus' aanwezigheid op Sicilië nodig is, blijkt echter zonder meer.
Zonder hen zou Esmoreits weervinden van zijn ouders slechts tot een
zuiver uiterlijk verschijnsel beperkt blijven. Doordat Damiët en Platus
ook op hetzelfde ogenblik daar zijn, krijgt de gebeurtenis diepere perspectieven : Esmoreit heeft niet alleen zijn aards-reële identiteit gevonden, d.w.z. zijn aardse oorsprong, hij heeft ook zich zelf in zijn menselijke totaliteit gevonden.
Het individuatieproces dat het Ik hier doorgaat, op de eerste plaats
door Esmoreit en Damiët gesymboliseerd, kan vergeleken worden met
dat van het uitgesproken mythische sprookje „Hyazinth and Rosenblüte" door Novalis, uit zijn onvoltooide roman „Die Lehrlinge zu
Sais". De jongen Hyazinth en het meisje Rosenblute, of Rosenblutchen,
leven een gelukkig leven in rust en harmonie. Dan gebeurt er iets in
hun leven en een innerlijke onrust ontwaakt in Hyazinth. Hij moet de
wijde wereld in om te vinden waar „die Mutter der Dinge", de gesluierde maagd, woont. Hij neemt afscheid en vertrekt. Hij wandelt door
berg en dal, door wildernis en door rivieren en vraagt mensen, dieren,
rotsen, bomen, bronnen en bloemen naar de weg. Eindelijk staat hij bij
zijn doel. Nog moet hij door eindeloze zalen wandelen, die hem op een
merkwaardige wijze bekend voorkomen, en uiteindelijk staat hij voor
de gesluierde maagd, hij trekt haar de sluier af en daar zit -- Rosenbli tchen !
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Er is hier sprake van een beweging in spiraal : Hyazinth komt in zijn
ontwikkelingsgang terug naar het uitgangspunt, Rosenblütchen, maar
op een hoger niveau van erkentenis.
Een dergelijke mythische fabel is ook in „Esmoreit" aanwezig, maar
hij is hier vollediger dan in het sprookje van Novalis. De handeling
van het sprookje speelt zich uitsluitend op het subjektief gebied af. De
omgeving, of de maatschappelijke situatie van het individu en de betekenis hiervan voor het totale Ik worden de lezer onthouden. Zelfs de
oude wijze man die de onrust in Hyazinth verwekt, verdwijnt uit het
gezicht. De ontwikkelingsgang van Esmoreit bevat ook het objektieve
gebied, de bestaande wereld fond hem, door de ziener Platus (geestelijk) en de ouders (aards) gesymboliseerd.
De sluier en de ontsluiering in het sprookje van Novalis spreken ook
hun duidelijke symbool-taal van het verborgene en de erkentenis hiervan. Ook in „Esmoreit" mag men een dergelijke symboliek veronderstellen ; hier volgt zij natuurlijk uit het normaal gesluierde gezicht van
de mohammedaanse vrouw. Damiët wordt bovendien op hetzelfde
ogenblik christen en legt derhalve de sluier af.
Keren wij echter terug naar het begin van het tweede deel van het
drama. Hier ontmoet men Esmoreit op het ogenblik dat hij als volwassen mens het leven en zich zelf in zijn subjektieve existentie ontdekt.
Damiët wordt vervolgens een integrerend deel van zijn subjektieve
existentie. Door haar ontdekt hij niet alleen de vrouw, of het vrouwelijke van het bestaan, maar zijn eigen subjektief- aardse Ik met al zijn
gistende krachten, en Damiët wordt een symbool van dit Ik. Door het

erkennen hiervan geeft hij zich natuurlijk voor een poos volledig aan
dit Ik over, d.w.z. hij gaat in de tuin van Damiët, waar hij zich neerlegt
om te rusten, hetgeen sterk zijn opgaan in deze nieuw ontdekte of
nieuw beleefde component van het leven symboliseert. Vervolgens
spreekt ook de stem van dit subjektief- aardse Ik in hem (de monoloog
van Damiët) en brengt hem verder in de erkentenis van zich zelf, niet
het minst in het besef van wat nog aan deze erkentenis mankeert. Op
één punt heeft Damiët hier dezelfde functie als de oude wijze in het
sprookje van Novalis : zij verwekt in Esmoreit een grote onrust. Hij beseft dat er veel meer is, wat hij moet doorgronden om zich zelf te vinden, maar tegelijk probeert hetzelfde Ik hem gerust te stellen : hij moet
in zijn huidige situatie berusten, zijn toekomst is verzekerd, of op het
plan van de uiterlijke handeling : als de koning, zijn vermeende vader,
sterft, kunnen ze trouwen en hij zal heerser worden. Wat zal hij zich
om meer bekommeren ! Maar zijn innerlijke onrust en zijn drang naar
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erkentenis zijn sterker dan deze „verstandige" gedachten en hij zet zijn
streven voort, totdat hij zijn objektief-aards Ik uit zijn „gevangenis"
verlost heeft. Op het plan van de uiterlijke handeling vindt hij zijn
moeder in de gevangenis en door zijn komst wordt ze bevrijd. Sedert
zijn geboorte zat zij hier gevangen, d.w.z. zijn objektief-aards Ik heeft
tot nu toe in het verborgene, in het onbewuste geleefd, het was in hem
gebonden tot op deze dag. De erkentenis van het objektief-aardse Ik
betekent tegelijk de verlossing van dit Ik uit het onbewuste en zijn integratie in het bewuste subjektieve Ik. Ook voor zijn vader, het tweede
element van het objektief-aardse Ik, betekent het een verlossing, een
bevrijding van de levensverdringende en levensvijandige krachten —
door Robbrecht gesymboliseerd — die vernietigd worden.
De onthulling van Robbrecht gebeurt met behulp van Platus, die samen met Damiët opduikt. Hij heeft van af het eerste ogenblik Esmoreit „gezien" en kan derhalve als zijn objektief-geestelijk Ik gekarakteriseerd worden. Op grond hiervan begrijpt men ook dat hij in de han
ingrijpt en Robbrecht verhindert in zijn poging om de kleine Es--deling
moreit te doden. Hij is als het ware een soort super-ik dat zich instinctief tegen de levensverdringende krachten verzet en zich aan hun draag
-wijdte
onttrekt.
Het slot van het drama duidt als boven gezegd dat punt in Esmoreits leven aan, als hij zijn totale Ik vindt, d.w.z. als hij zich dit totale
Ik bewust wordt. De configuratie van het drama is duidelijk in dit totale Ik, in één Ik, verankerd en is derhalve van psychosymbolische aard.
Men kan dan ook het psychosymbolische configuratie-schema in een
coordinatensysteem opstellen, dat ons duidelijk laat zien hoe de belangrijkste dramatis personae vertegenwoordigers van vier grondelementen
der menselijke psyche worden, van het subjektief-geestelijke (waarvan
de tragische hoofdpersoon altijd de vertegenwoordiger is) , het subjektief-aardse, het objektief-geestelijke en het objektief-aardse:
Geestelijk

Subjektief

[Esmoreit Platus \
Damiët Esmoreits
ouders
Aards

Objektief
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Dat het subjektieve Ik, Esmoreit en Damiët, zonder meer zich tegelijk
tot het christendom bekeren, zonder enige voorbereiding — een van de
vele naïeve trekken van de zeer poëtische tekst — wordt in het licht van
deze mythische structuur functioneel. Terwijl het mohammedanisme als
het ware de natuurlijke toestand symboliseert, vertegenwoordigt het
christelijke geloof juist de hogere erkentenis van het Ik, die Esmoreit
zich verwerft. Gezien in het beeld van de boven genoemde spiraalbeweging wordt het christendom het hogerliggend plan van het uitgangspunt. Hier vindt men dan ook de mythische oorzaak ervan, dat het
kwade aan de zijde van het christendom te vinden is — de mythologische
oorzaak is boven behandeld : in de onbedorven natuur bestaat er geen
eigenlijk kwaad ; het kwade ontstaat eerst op een geestelijk gezien hoger plan. Zo gezien wordt dan „Esmoreit" ook een tragedie, daar het
drama aantoont hoe het mensenleven zelf drager is van het tragisch
element, waarvan men echter verlost kan worden. Dit is overigens ook
al het geval in een reeks van de Griekse tragedies.
Er is boven op gewezen dat het eerste deel van het drama (Esmoreits eerste jeugd) in de eerste plaats opvalt door een mythologische
structuur, terwijl in het tweede deel (Esmoreita ontwikkelingsgang)
een mythische structuur domineert. Wij konden echter ook op een
mythisch aspect in het eerste deel wijzen (de reddingsactie van Platus),
en de vraag is derhalve of men andersom ook een mythologisch aspect
in het tweede deel kan vinden. De mythologische analyse van het eerste
deel legde een christologische structuur bloot, in hoofdzaak op berichten omtrent de geboorte van Jesus gebaseerd. Een mythologisch aspect
in het tweede deel zou men derhalve logisch gezien moeten vinden in
Esmoreits eventuële functie als verlosser. Deze functie is dan ook reëel
aanwezig. Evenals Christus de mensheid verlost, waaruit hij zelf is geboren, verlost Esmoreit zijn aardse oorsprong uit de macht van het
kwade (Robbrecht) en uit de banden (gevangenis) die dit kwade de
mensen heeft aangedaan.
Het hoofse drama „Esmoreit", waarvan de algemene psychologie op
het uiterlijke plan van de handeling moet gekarakteriseerd worden als
uitgesproken naïef, is op deze wijze een duidelijk dieptepsychologisch
(mythisch) drama, gevormd naar een christelijk-mythologisch patroon. In een typisch middeleeuws-naïeve vorm is het drama een mees
waar het Chrystus-mysterie en het zoeken van de mens naar-terwk,
zijn eigen identiteit elkaar vinden in een sublieme synthese.

BESCHOUWINGEN BIJ EEN LEERLING
MEESTER ECKHART

VAN

door
STEPHANUS G. AXTERS, O.F.

Lid van de Academie

Steeds bezitten wij nog vijf mystieke traktaten in een bij de tweede
wereldoorlog vernietigd handschrift uit Gaesdonck bij Goch (l) waarmee J.H.A. Beuken 2 zich naar aanleiding van een paar preken van
Meester Eckhart (t 1327-1328) reeds in het jaar 1934 heeft ingelaten.
Ook kan men het betreuren dat wij bij deze vijf traktaten geen titel aantreffen. Hierom willen wij ze hier zonder meer als de Gaasdonckse
traktaten aandienen. Zij vangen aan zoals hier volgt :
Ego sum via et veritas et vita. Dese woerde sprect Christus Jhesus. Ic
byn die wech ende die waerheit ende dat leven. Nu merci myt vlijt dese
woerde. Ic byn die wech. Tweerhande wege sullen wi verstaen in
Christo naeder mensheit ende naeder godheit. 3
Bij het inkijken van deze vijf traktaten maakt een zich zelf trouw
blijvend gebruik van markante citaten het nu spoedig duidelijk dat deze traktaten, niettegenstaande het autonoom karakter van ieder traktaat, vrijwel waarschijnlijk op eenzelfde auteur teruggaan, die wij bij
voorkeur kunnen zoeken in een milieu waar men met de werken en met
de inzichten van Meester Eckhart was vertrouwd en een onvoorwaardelijk vertrouwen stelde in de bruikbaarheid van de metafysiek bij het
toelichten van mystieke problemen. Aan de vereisten waarmee men,
bij het lokalizeren van de vijf traktaten moet rekening houden, zou nu
het te Keulen sinds het jaar 1248 gevestigde „studium generale" (fakulteit) der dominikanen, waar geregeld kloosterlingen uit de buurlanden gingen studeren en op de invloed van Meester Eckhart waren aan(

)

(

)

(1) In het ms. Gaesdonck, Collegium augustinianum (Bischó"'fliches Gymnaisum, 16, bij de tweede wereldoorlog vernietigd, maar te gebruiken dank zij een
fotokopie uit de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen.
(2) Rondom een middelnederlandsche Eckehart- tekst, in Ons Geestelijk Erf,
t. VIII, 1934, p. 310-337.
3 ) Traktaat I, bi. 35b.
(
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gewezen, nog het best voldoening schenken. Hierbij moeten wij er nu
rekening mee houden dat in twee Duitse handschriften de eerste preek
wordt toegeschreven aan een auteur met de naam „Brueder Franke von
"lne" (Broeder Vrank van Keulen), vermoedelijk een van de vier
dominikanen met die naam die volgens G. Löhr, O.P. 4 in de jaren
1304-1334 aan de dominikaanse fakulteit te Keulen gingen studeren.
Hierom zou de Nederlandse tekst van de vijf traktaten heel goed
kunnen een vertaling zijn. De Duitse tekst van het eerste traktaat werd
immers reeds gedurende de veertiende eeuw in de kartuize te Bazel gekopiëerd.
Verder wijzen de gebruikte citaten spoedig uit welke kant men met
deze traktaten uitgaat. Terwijl het Bijbelboek Cantica canticorum in
de vijf traktaten slechts twee maal wordt vermeld, éénmaal overigens
ten onrechte, gaat namelijk meer dan een derde van de Bijbelcitaten op
het vierde evangelie en, wat de frequentie bij het citeren betreft, vooral
op de Proloog bij dit evangelie, voor een kleiner gedeelte op Christus'
afscheidsrede terug. Dit maakt het dan ook duidelijk dat, hoewel SintPaulus niet zonder meer onvermeld blijft, de Gaasdonckse traktaten
niet bij de bruiloftsmystiek aansluiten, maar het integendeel opnemen
voor een Logos-mystiek.
Verder kon de auteur hiertoe steun vinden bij Sint-Augustinus (t
430) en bij de Pseudo-Areopagiet ('vijfde eeuw). De eerste citeert hij
immers tien maal, de tweede daarentegen dertienmaal, terwijl hier wat
de patristiek betreft, slechts één aan Sint-Joannes Chrysostomus (t 407)
en één aan Sint-Gregorius de Grote (t 604) ontleend citaat vallen aan
toe te voegen. Ook sluiten de aan Sint-Augustinus, respektievelijk aan
de Pseudo-Areopagiet ontleende teksten doorlopend aan bij de Drie
-ëenhidslr.
Voorts moet men ook rekening houden met de invloed van Meester
Eckhart. Hoewel onze auteur niet, zoals de magister uit Hocheim op
een gegoochel met paradoxen is gesteld, tracht hij wat op het ontologische vlak over onze verhouding tot God kan worden gezegd zo duidelijk mogelijk te omschrijven.
Tenslotte is het, bij korte citaten, onmogelijk uit te maken in hoe ver
(

)

(5)

Beitrdge zur Geschichte des Kólner Dominikanerklosters im Mittelalter,
-4
in Quellen and Forschungen zur ,Geschichte des Dominikanerordens in Deutrchland, t. XV, fase. II, Leipzig, 1922, blz. 68-69, 98, 125-126 en 152.
5 ) Thans het ms. Bazel, Oeffentliche Bibliothek der Universitát, B. XI. 10,
bl. 153r.-171v.
(

(

)
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de auteur van de Gaasdonckse traktaten voor de geciteerde auteurs een
volledige tekst in zijn bereik had en zich bijgevolg niet van Jlorilegia
of ook van „compendia" heeft moeten bedienen.
Wanneer wij nu de tekst van de vijf traktaten met aandacht bekijken, stellen wij spoedig vast dat de schrijver het in het eerste traktaat
uitvoerig opneemt voor een christelijk leven boven de deugdbeoefening
uit.
Dat hoechste daer die mensche toe comen mach in desen leven dat is
dat hi woen baven noetdroft der doechden Dat is dat alle guet alsoe in
hem genatuert sy, niet dat hi doechden heb, mer dat hi selve doechde sy,
niet van noede, mer van weeselicker guetheit. Als dit geschyet, dan alre
yerst heeft die siel doer gegaen ende avergegaen alle noetdorft der
doechden, Want sy syn weesselick aen hoer geworden. 6
De deugd, die tot nog toe een dank zij heel wat inspanning bijgetreden religieuze houding was, wordt met andere woorden tot de kern van
het christelijke leven en als het ware tot een integrerend deel van de
ziel. Hiermede sluit de auteur dan ook duidelijk aan bij Margareta
Poirette (t 1310) .
De auteur waagt zich intussen nog verder en geeft te kennen dat een
tot deugd geworden ziel tot Gods intrekkende eenheid zal ingaan, wat
voor een Vrome het hoogste denkbaar geluk betekent.
Doch soe bekent hi hoe hi ewelick in God is geweest ronder hem
selven. Want die meeste vrede die die geest heeft dat is dat hi vervliet
inden oerspronck sijns ewig beelts ende daer in verlaren te syn syns selves. Daer verliest hi syn werck ende syn syn ende niet syn wesen. Doch
soe heeft die godheit den geest opgetrect van hem selven aen hem ende
hem gelick gemaect, soe dat daer niet en schijnt dan één wesen. (7).
Om tot deze Godservaring te komen zal een Vrome steeds meer zijn
oerbeeld in God beschouwen, wat alleen mogelijk blijft in functie van
onze verhouding tot de Drieëenheid.
0 du hoge ryckdom der wijsheit ende der conste gods, hoe ongrondelick syn dijn ordelen Ende hoe onondervijndelick syn dyn wege. Die
ryckdom gods is dat hi niet en heeft noch niet en is alles dat men gewoerden mach. Die wijsheit gods is inder waelgeordeniertheit alre dingen. Die const gods is in die vernemynge syns selves in een swevende
licht. Hier af sprect sunte Dyonisius : Dat licht daer god in woent dat
>P

(

(6) Traktaat I, bl. 36b-37c.
(7) Traktaat I, bi. 38a-b.

)
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is sijns selves wesen, dat nymant bekant en is dan hem selven. Dit is
die hoge wech der godheit, die nye creatuur en wanderde. ( 8 )
Ook begrijpt onze auteur het ontstaan van de schepselen in de tijd
in verband met het Woord-Oerbeeld van het geschapene dat van eeuwigheid van God uitgaat.
Aenden ewige wtvloet avermyts den soen syn wtgevlaten alle dingen
ende niet avermyts hoer selven. Alsoe is die ewige vloet een sake alre
dingen aen hoer ewicheit, mer finder tyt syn sij van niet geschapen.
Daer af syn si creatuer, mer inden ewige vloet inden sy wt gevlaten syn
sonder hem selven, daer syn sy god myt god.
Voor een Vrome die tot het „bloete bekennen zijns zelfs" is gekomen, bestaat de Godservaring nu vooral in het nederig beleven van
zijn innerlijke verbondenheid met de binnengoddelijke emanatie van
het Woord waarin de wortels zelf van ons bestaan hun voedingsbodem
()

vinden.
Jya wael den geest die daer gewonnen wort van hem selven in dat
bloete bekennen dat doch onbekent is al dengenen die niet bloet en syn
hoers selves. Want als die bloete siel yet ontbijnt in hoer myt hoer ver
bekent sij hoer selven. Als si dan bekent hoe si tot hem-standei,o
gevoeget is ende hoe si tot hem hoert ende hoe si beyde een enych een
syn mocht sij die swaerheit des lichams (verliesen) sij bleef stadelick
daer". ( 10 )
De rijperen onder de Vromen, die dit alles goed in acht nemen, zijn
als het ware niet meer.
Dese arme des geestes syn hoers selves wt gegaen ende gods ; sij syn
niet, sij willen niet, sij begeren niet, sij hebben niet, sij wercken niet.
Dese armen syn van gracien god myt gode ende dat selve en willen sij
niet. In gode syn alle creatueren gebaren ende wt Gode in eenre ewiger
voersienycheit. ( 11 )
Zij gaan, als het ware, in Gods volstrekte zijn te niet en voelen zich
aangedreven om, naar Gods voorbeeld, van Gods eenheid uit te gaan en
in Gods eenheid terug te keren.
Die geesten die myt godlicke trouwen doerbrant syn, die en syn syn
hoer niet, mer het waer hem een aver groete onghemack dat sij yet sol
levende God, het en vloet myt al synre eracht gan--deontfagv
(8) Traktaat I, bl. 39a.
(9) Traktaat I, bl. 41a.
(10) Traktaat I, bl. 42a-b.
(11) Traktaat I, bl. 43a.
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selicken ende al myt allen doer syn eer ende doer syn lof van hem op
al daer hi op vlijtet ende daer om syn sij alre gernst geschapen Dat si
doer hem te niet werden ende hi doer hem vlietet myt al den dat si
myt hem sij. Ende alsoe God beweget wort wt te vlieten van godlicker
natueren myt hem selven doer hem selven, alsoe syn si beweget wt te
vlieten vander doer brander mynnen van hem in hem alsoe hi selve
vlietet. ( 12 )
Ook werd het verwant zijn van de godservaring der mystieken met
het drie-ene Godsleven tot het midden van de veertiende eeuw in de
Nederlanden nooit met zo veel beslistheid te kennen gegeven als in dit
eerste van de vijf Gaasdonckse traktaten, dat ons herhaaldelijk herinnert aan Margaretha Poirette.
Aan dit fundamentele standpunt voegt intussen het tweede traktaat
een paar schakeringen toe en legt vooral nadruk op de volslagen lijd
een ziel die tot haar goddelijk oerbeeld terugkeert.
-zamheidvn
Soe wi god kennen wil alsoe hi is, hi moet bloet wesen van allen consten en woenen in dat godlicke niet. Want Augustinus sprect ; Here
wat is dat dat ic aen di mynne anders dan een niet. Paulus sprect:
voel ister die nae die croen lopen ende daer en is nyemant dan één die
se wort. Alle die crachten der sielen die lopen nae die croen, mer sy
wort den bloeten wesen alleen gegeven. Dionysius sprect dat die loepe
anders niet en is dan een afscheydinge van alle geschape dingen ende
een verhef f ynge totten ongeschapen guede dat God is. 13
Verder kunnen wij het derde traktaat het traktaat noemen van de
wedergeboorte van een ziel door geestelijke armoede, waarbij de Vrome aan alles, ook aan God moet verzaken die hij tot nog toe diende uit
eigen belang.
Christus sprect : nymant en coemt tot my ten sy dat die vader die my
seynden hem trect. Voert : nymant en coemt totten vader dan doer my.
Hoe dit trecken sy, dat moechdi vernemen. Waer die siel hoer leste
beelde verliest ende waer sy coemt op hoer yerste sake ende waer sy
anderwerf gebaren wort inden geest alsoe Christus sprect. Die oren
heeft te hoeren, die hoere wat des vaders trecken sy. Die my vrese benemen mach ende dat my rust geven mach, dat is God. ( 14 )
Voorts komt de Logos-mystiek in het vierde traktaat, dat als het
ware een parafrase is bij de Proloog tot het vierde evangelie, nog het
('

Traktaat I, bl. 45a-b.
Traktaat II, bl. 53b.
( 1¢) Traktaat III, bl. 54b-55a.

('12)
(13)

)
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duidelijkst tot uiting. Bij de inbezitname van een ziel berooft God haar
van alle geschapenheid, van alle banden namelijk die haar tot nog toe
aan het geschapene deden hechten. Ook ziet de Vrome steeds meer in
alles God en kent Hem dank zij Gods eigen toedoen.
In niet te hebben besitten wil al dinck. Hier om moet die siel te niet
werden nae wij se hoere geschapenheid, soe blijft si nae godsheft. Eya nu
merct hoe god is inder sielen averweselick. Dyonisius spreckt : God is
een averschynede duysternisse. In doe averweselicheit gods inder sielen
daer wort die siel ontwesent hoers geschapenen wesens ende al hoer
wercken. Al blijft si dat si ewich is, dat daer is baven alle namen. Aldus woent God in ons Ende wi hebben gesyen syn glorie als des eengebarens des vaders. ( 15 )
Hierbij herinnert de auteur er ons evenwel aan dat een ziel, hoewel
zij naar haar geschapen wezen, naar haar uitwendige werken wordt
vernietigd, naar haar Jstig bestaen", op het ontologische vlak bijgevolg
in haar verhouding tot God niets ziet wijzigen. Wie een Vrome van
zijn ontologische struktuur zou beroven, zou hem immers meteen van
de zaligheid beroven.
„In desen boeck is voel bewijst hoe dat die siel verliest geschapenheit
ende blijft ende is lutter God. Dat en salinen niet verstaen, dat die siel
te niet wort als si was eer si geschapen was. Waer dat waer, soe waer
dat leven Christi ende syn lerynge een sotheit ; soe wie dat hielde die
waer onghelovich. Hoe roept dan Christus daer hi die siel averweselick
maect ? Dat merct. Die vernietynge der sielen is te verstaen in hoer geschapen wesen, alsoe als men wesen neemt in hoer wercken. Wanneer
dat nu die siel wordt verwandelt nae hoer vermoegelicheit in dat beelt
daer Si aver beeldet wort in die godlicke onwyse, daer si God begrijpt
myt hem selven, daer verliest si hoer geschapen wesen ; nochtant blijft
wesen nae istige bestaen. (16 )
Tenslotte gaat het nog in het vijfde traktaat over het beeld Gods in
een ziel, dat al evenmin een autonoom bestaan heeft als het kenbeeld in
het oog van een mens. Het beeld Gods heeft namelijk zijn bestaan alleen in God. Ook ontvangt een ziel het aanzijn bij de emanatie van het
goddelijke Woord waaraan de auteur, zoals even vroeger Gerard Appelmans, de buitengoddelijke emanatie door de schepping vast knoopt.
Bij de terugkeer van het Woord in Gods eenheid wordt verder een ziel
met God verenigd, zo dat het verblijf van God in een ziel meer bete(15)
( 46

Traktaat IV, bl. 62a-b.

) Traktaat IV, bl. 63a-b.
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kenis heeft dan het verblijf van een ziel in God. Aan het tweede heeft
zij immers haar schepsellijk bestaan, aan het eerste haar genadeleven te
danken.
Nu merct waeraen dat gelegen is geestelicke volcomenheid der gelicheit, dat is Gode eygen. Wanneer die siel verwandelt in hem, soe gaet
hi wt al syns godlicke namen. Ende wanneer die siel niet meer siel en
is, soe en is God niet meer God, mer hi blijft dat selve dat hi is. Dat
selve is oeck die siel. Al hier is die siel in hoer beelde avermyts dat ongeoersproncte syn. Alle dingen syn in God gelick die alre mynste creatuer ende die alre meeste ende dat alre quatste werck ende dat alre beste
dat oec geschyeden inder tij t. (f7)
Wanneer nu het genadeleven door zelfledigheid tot rijpheid komt,
zal de ziel in Gods eenheid terugkeren. Hiertoe moet zij echter Gods
beeld in haar als het ware stuk slaan. Ieder bewust afzonderlijk leven,
ieder gehechtheid aan het eigen leven moet zij namelijk prijsgeven voor
het leven in God. Ook is dit tenslotte de geestelijke dood die de auteur
als de voorwaarde beschouwt voor het leven in God.
„Als die siel ende dat ewige woe(r) de één syn, soe moet die siel in
die levendicheit te niet werden. Aldus doerbrect die siel hoer ewige
beelt myt hoer ewige beelt. Aldus stervende coemt sy totten Vader. Dit
doerbrecken is voel edelre dan die wtvloet. Christus sprect : Nymant en
coemt totten Vader dan doer my. Dit is die hoechste doet daer die
hoechste salicheit in gelegen is, dat die siel in hem sterve inden alle
dingen levendich syn. Dit sprect sunte Johan : Salich syn die doeden
die in Gode sterven. Eya sterven is een beroevynge des levens. Genade
beroeft den mensche alle wercken. God baven genade beroeft die siel
hoer geschapens wesens inder levendicheit die sy heeft inden ewigen
woerde. In dese doet soe wort die siel te niet alre geschapenheit ende
blijft inder enynge hoere gebruyckynge in dat selve godlicke wesen dat
Si gebruyct. 18
Bij het lezen van de vijf Gaasdoncke traktaten stelt men spoedig vast
dat de verhouding van de Godservaring der mystieken tot Gods intiemer leven tot dan, in de Nederlanden, nooit zo expliciet werd omschreven als hier het geval is. Ook gaat de auteur, alsof hij die had gelezen, nader in op standpunten waarvoor even vroeger Gerard Appelmans en vooral Margareta Poirette het hadden opgenomen. Dit vindt
tenslotte zijn verklaring in de tijdsgeest die in die jaren, mede dank zij
('

Traktaat V, bl. 71a.
) Traktaat V, bl. 73a-b.

(17)
('18

)
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de invloed die van het Parijse onderwijs uitging, zeer op een metafy
sisch georiënteerde fundering van de Godservaring der mystieken• was
gesteld.
Voorts kan men de taalbeheersing van de auteur en zijn zelfzeker
grijpen naar tot dan onbekende woorden bij het behandelen van moeilijke problemen alleen op prijs stellen. Ook laat dit in een oostelijk
Middelnederlands tot ons gekomen proza, bij al zijn frisheid, niet ver
dat de tekst van de Gaasdonckse traktaten naar het Duits zou-moedn
zijn vertaald.
Tenslotte willen wij er hier, volledigheidshalve, ook op wijzen dat
de Gaesdonckse traktaten niet alleen voor theologen en voor een Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden belangrijke teksten
zijn. Ook lexicografen kunnen er immers heel wat aan hebben. Wanneer men het onderzoek van „abstracta" in dienst van de mystiek op een
bredere grondslag wil onderzoeken dan tot nog toe het geval was, zal
men namelijk met een dertigtal mystieke vaktermen moeten rekening
houden die zich, in verschillende gevallen, als nieuwvorming voordoen
en twintig tot dertig jaar later bij Ruusbroec zullen voorkomen. Wij
herinneren hierbij alleen aan mystieke bewoordingen zoals „isticheyt"
(
(19 ) en „onwijse" (' 11 ), zoals „overweselic" 21 ) en „genatuerde natuer" ('22 ). Hierbij zouden wij overigens aan meer woordvormingen
kunnen herinneren waarmede de auteur van de Gaesdonckse traktaten
Ruusbroec is vóór geweest. Men mag de Gaesdonckse traktaten bijgevolg, ook om hun woordenschat, niet veronachtzamen.
-

Traktaat IV, blz. 64a.
) Traktaat IV, bl. 63b.
(21) Traktaat IV, bl. 63b.
( 2.2 ) Traktaat I, bl. 42a.
(18)

( 2-0

FLORENT ENDE DURANT
door
P. GORISSEN

HET HANDSCHRIFT

Het handschrift van dit fragment werd in 1562 versneden, waarschijnlijk door een Leuvense boekbinder. Hij gebruikte twee bij elkaar
horende stroken ervan in de band van Antoine de Mouchy (alias
Demochares), Christianae religionis institutionisque domini nostri Jesu
Christi et apostolicae traditionis adversus misoliturgorum blasphemies
... catholica et historica propugnatio, Parijs, 4 delen in 1 band, 15 62 .
In datzelfde jaar kocht de Kortrijkse kanunnik, Jan de Hondt dit boek
te Leuven. Hij schreef eigenhandig volgende nota binnen op de band:
„Pertinet Johanni de Hondt, presbytero, canonico et cantoni Curtracensi, emptus Lovanii per M. Cornelium Janssenium 1 ), doctorem
theologum, mense octobri xv°lxii, precio x s.gr., pro portitura a Lovanio Curtracum soluti Joachimo .n. 2 ) nuncio jurato Lovaniensi v st.
Ita est Hondt (par.) ". Later geraakte het aan het O.L.V. kapittel, nadien aan de parochiekerk van Sint-Maarten van dezelfde stad. In 1969
werd hetgeen overbleef van de bibliotheek van Sint-Maarten in bewaring gegeven aan de bibliotheek van de Kortrijkse afdeling van de
Katholieke Universiteit te Leuven. Het draagt daar nummer 21 van
het fonds van Sint-Maarten.
(

(

(1) Natuurlijk niet de beroemde bisschop van Ieper (1585-1638), wel de
eerste bisschop vanGent (1510-1576), een streekgenoot van Jan de Hondt.
Over hem o.m. Biograp-hie nationale, X (Brussel, 1888/9), kol. 103-105. Van
1550 tot 1562 was hij pastoor van Sint-Maarten te Kortrijk. Op dit ogenblik
was C. Janssens dus te Leuven. Misschien kocht hij er nog andere banden, die
ook fragmenten bevatten van dezelfde roman. De bibliotheek van de Rijks
te Gent bezit overblijfsels van de boekenverzameling van C. Jans--universt
sens . Tot nog toe bestaat er echter nog geen index van de ex- libris (Mededeling van de conservator van de handschriften, Albert Derolez van 13 sep tember 1971) .
(2) De gezworen bode uit Leuven dachten we terug te vinden in de stads
Te vergeefs zochten we hem in de algemene rekening-reknigvaLu.
1562-1563 (no 5186 van het stadsarchief) en in de uitgavenrekening van het-

zelfde jaar (no 5608).
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In 1862 3 ) brandde de bibliotheek van Sint-Maarten voor een groot
gedeelte af. De overgebleven boeken kregen daarbij te lijden van vocht,
ook het perkamenten fragment dat in de band zat. Een van de twee
stroken werkte zich door het vocht zelf los. Dat van het voorste plat
werd uit de band gelicht door G. Dubois d'Enghien te Brussel in
december 1970.
De twee stroken zijn ongeveer even groot. Ze passen in elkaar.
Samen meten ze 31,1 à 31, 3 cm in de breedte, op ongeveer 9 cm in
de hoogte. De breedte van het dubbelblad bedroeg iets meer dan 31 cm.
In de plooi tussen de middenste kolommen staan de oude naaldgaten
op een afstand van 3 cm in de bovenstrook, op die van 3,6 cm in de
benedenstrook. De bladspiegel is verdeeld in twee gelijke delen, ieder
voor een kolom. De beginletters van ieder vers, uitgenomen daar waar
een lombarde voorkomt, staan in een afzonderlijk kolommetje op 1,5
a 1,8 cm van de rand. Tussen de beginletters en de rest van het vers
is er een kleine marge van ongeveer 0,3 cm. Van liniëring is niets te
(

zien.
Het schrift is een textualis van ongeveer 1360. Twee initialen zijn
in het rood uitgevoerd. Ze nemen de hoogte in van drie 4 ) versregels,
iets meer dan 1 cm. Het schrift is tamelijk regelmatig. In de kolommen
2a en 2b is de punt van de pen breder geworden. Tussen 2b en 3a
schijnt de copiist ze scherper te hebben gesneden. Hoewel het schrift
betrekkelijk zorgvuldig mag heten, werden u en n niet altijd uit elkaar
gehouden. De diacritische tekens zijn zeldzaam. Alleen de i krijgt een
accent voor of na n of m, eenmaal voor u, in ontliuen (kol. 3 a 11) .
Hoe toevallig dat accent echter wordt bedeeld, blijkt uit het rijmwoord
viuen, dat geen accent draagt. Interpunctie is bijna 5 gans afwezig.
Dit moest de lectuur bemoeilijken. Want de talrijke stoplappen en de
oversprongen worden niet aangekondigd. De afgescheiden initialen
zijn niet gerubriceerd. Ze zijn echte hoofdletters voor C, F, I, M, N, S.
Voor A en V is het onderscheid tussen majuskel en minuskel twijfelac tig.
De afkortingstekens zijn gewoon. Eigen aan de romans is de verkorte
(

(

)

(3) Hierover G. Caullet in Bulletijn van de Geschied- en Oudheidkundige
Kring te Kortrijk, IV, 1906-1907, p. 87.
(4) In de meeste handschriften van die tijd zijn de lombarden slechts twee
regels hoog.
De enige uitzondering is een streepje op het einde van kolom 1 a 7.
.5
Dit moet de waarde hebben van onze komma.
(

)
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manier om de naam van het hoofdpersonage op te geven. We weten
dus met zekerheid dat Flor. de held van het verhaal is. In de oplossing
mag men met het handschrift aarzelen tussen Fl orens en Florent. Normaal zou de eerste vorm voor de nominatief, de tweede voor de andere
naamvallen moeten weggelegd zijn. Het rijmwoord in kolom 1 b 5
bewijst dat Florent ook in de nominatief mogelijk is.
Kenmerkend voor de paleografie van de Middelnederlandse romans
is ook de afkorting co voor coninc. Ons fragment behandelt die afkorting als een cijfer, met een punt er voor en een punt er na, nooit
met een streep er boven. G.I. Lieftinck 6 ) rekent •co• onder de oudste
siglen van de paleografie der wereldse handschriften. Zijn opmerkingen zijn ongetwijfeld juist. Wat de handschriften van de ridderromans
betreft, is het echter methodologisch onvoldoende alleen op het systeem
van de Latijnse paleografie te letten. De schrijfstijl moet evenzeer, misschien nog meer, de invloed van de Franse scholen hebben ondergaan.
Doch uit het bijzonder geval van het woordje •co• blijkt dat niet (").
Hoeveel verzen er per kolom waren, is niet uit te maken. Wel kan
men uit de inhoud vermoeden dat tussen kolom 2b en 3a een dubbelblad is weggevallen. De haarkant bevat de kolommen 1 en 4, de vleeskant de kolommen 2 en 3 . Vocht heeft op de vleeskant zo ingewerkt
dat samen met de kalk ook het schrift min of meer verdween op de
verseinden van kolom 3b. Op het verso hiervan, bij de beginwoorden
van kolom 4a, sloeg het vocht donker uit. Dit is minder erg, daar ultravioletbelichting hier hulp kan bieden.
De plooi van de kim, die doorprikt is met de naaldgaten van de
boekbinder uit de 16de eeuw, maakt de ontcijfering van zekere verzen
haast onmogelijk. Naast het maximum aan slijtage, is er daar ook verrekking die de schaarse lettersporen misvormt.
Een fotocopie onder infra-rode belichting genomen, geeft de meeste
(

Methodologische" en pal eogra f isch e opmerkingen naar aanleiding van
een hert met een wit voetje in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letter(6)

,,

kunde, 72, 1954, p. 13-15. Mijn collega R. Lievens wees me op dit artikel. Ik
dank hem hier tevens voor de opmerkingen -die hij op mijn handschrift aan
-bracht.
(7) Wel uit andere afkortingen, bijv. •Ay. = Aymerijn in Renout van
Montalbaen, uitg. P.J.J. Diermanse, Leiden, 1939, pi. 19 en .Ay. = Aymeri in
En f ances =Guillaum'e, citaat in Mad. Tyssens, La geste de Guillaume d'Orange
dans les manuscrits cycliques (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et
Zettres de l' Uni versite de Liège, fasc. 178) , Parijs, 1967, p. 419.
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bijzonderheden, die we hier beschreven hebben, weer. Ze werd ver
diensten van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.-vardigoe
DE UITGAVE
Hier volgt een uitgave van de tekst met enkele tekstcritische voet
verklaring, met inbegrip van de interpunctie, wordt vervan--note.D
gen door een parafrase. De graad van leesbaarheid wisselt fel. De
fotocopie kan in zekere mate de lezer daarover inlichten. Ze vervangt
echter niet de diverse belichtingen, waaraan we het handschrift onder wierpen. De taal is Vlaams dialectisch gekleurd. Enkele bijzonder-

heden:
1. in de klankleer:
-u- in up (3a1 en passim), dulhede (Cf. Van Loey, ("), II, § 121.1);
in sulc (4b5 ; Van Loey, II, § 23)
-ou- voor labialen en dentalen, passim (Van Loey, II, § 85)
procope van h (1a7, 1 b4) (Van Loey, II, § 113)
-ae- in gaerne (2a17) (Van Loey, II, § 121, 1)
redder zou wijzen op de streek van Veurne, terwijl rudder typisch
zou zijn voor het Brugse (M. Gysseling) .
2. in de vorm eer :
ben (4 b 11) (Cf. Van Loey, I, § 74)
bem
kwam (3 b 14) (Van Loey, I, § 59) . Volgens M. Gysseling
cam
wijst dit naar de kuststreek.
3. in de woor enschat :
sichtent (4 a 2) .
De copiist was zeker een Vlaming. De dichter naar alle waarschijnlijk
ook, gelet op de rijmen :
-heid
4 a 3/4 : becocht : , brocht ; Oost-Vlaams (uitgezonderd het land van
Aalst) , West- en Zeeuws-Vlaams, Zeeuws, Zuid -Hollands, volgens
M. Gysseling.
4 b 12113 : beleicht : toegeseicht, duidelijk West-Vlaams (M. Gysseling).
4 b 14k/15 : auenturen ; geburen, voor „gebeuren" ; West- Vlaams
volgens Van Loey.
8 ) A. Van Loey, Mlddelnederlandsche spraakkunst, I. Vormleer, GroningenAntwerpen, 19644 ; II, Klankleer, 1965 4 . We danken A. Van Loey en M.
Gysseling, commissarissen van de Academie voor dit opstel, voor de opmerkingen, die we in deze alinea verwerkt hebben.
(
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Iedereen weet dat een dichtwerk dialectisch gewoonlijk niet homogeen
is. Het aantal rijmen, dat alleen door het Vlaams dialect kan worden
verklaard, is in dit klein fragment groot genoeg om te denken aan een
man uit het graafschap Vlaanderen.
In de uitgave die volgt standardiseren we overal Flor. tot Florent,
op basis van het rijmwoord bekent (1 b 7). De afkortingen met -r,
beantwoordend aan het Nederlands -aar, lossen we op door -aer, naar
het rijmpaar poerde derde (3 a 16/17) en naar de voluit geschreven
woorden daer (4 b 10), spaersde (3 b 12) en gaerne (2 a 17), hoewel
we niet kunnen weten wat de copiist bedoelde. Er staan immers ook
voluit geschreven woorden op -ende : zwerde (1 a 13) en wende : ende
(3 a 6/7).
kolom 1 a
helme stilde daden si breken]
dor haren fieren ouermoet
Florent die redder Boet
Slouch den paffen vp thouet
5 dat hine toter cuffien clouet
helm ende beckineel
durant adde trant riueel /
Als hi den swaren slach besouf
Start te sine hem behouf
10 dat hi den ou [ er] zwaren slach
Also wel verdragen mach
Vp florent slouchi weder
die zwerde gingen vp ende neder
Nu erstl[ic] [de]en ende nv dander
15 om hectoren no om alexander
Ne dorste daer niemene vragen
Vele wonden si andren gauen
die •ij• edele barpene
:

Doorgesneden regel. De toppen van de letters zijn verdwenen, ook de afkortingsstrepen boven de e.
3 Flor. is afgekort door een haal door de laatste pennetrek van de r en door
een suspensiepunt. Zo ook elders.
7 Na riueel een schuin streepje, het enige dat in het handschrift voorkomt.
10 Dit vers valt in de plooi van de kim. Een gat van de naald van de 16deeeuwse boekbinder deed -er- wegvallen.
12 Doorgesneden regel, verdeeld over de twee perkamenten stroken.
14 Dit vers valt weer in een plooi, zoals vers 10 ; afgesleten schrift.
1
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het was lange achter noene
20 Nochtan dat si te samen streden
bede waersi in onvreden
Men sach daer liggen inden zande

kolom 1 b
Canic genesen van miner wonden
het sal noch geuallen die stonden
dat het anders wesen sal
5 So moetic ebben goet geual
Andworde weder florent
Ic wilde v wel ware bekent
onse wet van kerstinede
durant sprac ende sede
het sal wesen als [het mach
10 Also helpe mi die goede dach
Metten warde lijn si geuaren
daer die soudaen mit linen scaren
Hilt entie vrouwe mede
die soudaen sprac ende sede
15 Hoe salt varen tusscen v beden
Vp wat so Sidi gesceden
Doe sprac aldus die goede durant
icsalt v leggen here soudant
so goet redder nes onder der zonnen
20 Ic lie mat vor hem ende verwonnen
die dage die ic leuen sal
.............................. s[m]al
De regel is zo kort bij de schrijflijn afgesneden, dat alleen de lange staart
van de initiaal S kan geraden worden.
9 Dit vers valt in de plooi van de kim. Slijtage, verrekking van het perkament
en naaldgaatjes maken de lectuur moeilijk. Het woord wesen kan men nog
min of meer raden ; na als is er niets als een lichtbruine vlek, die juist voor
de eind -ch uitscheidt.
13 Het vers valt weer in de plooi van de kim. Het gat van de naald valt in
het begin van het woord dat we vrouwe lezen.
17-19 Het begin van deze regels is in beslag genomen door de rode lombarde
D. De verzen zetten iets meer naar rechts aan.
22 Alleen de toppen van het rijmwoord zijn bewaard. Men vermoedt een vers
als Hi verslaet groot ende smal.
1
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kolom 2 a

I[c
die met v Boude willen varen
doe sprac sonder sparen
Marsabile de maget scone
Vader here van babilone
5 het ware v scande altegroot
bleue dese redder Boot
ghi sultene gheleden doen
Met een deel uwer baroen
het es grotelike uwe ere
10 doe sprac die gewonde here
die bi namen hiet durant
te sinen volke alte hart
ende bewal hem sonder sparen
dat si met hem Bowden varen
15 ende niet steden te genen pale
vor dat hijt hem seluen beuale
Sispraken dat sijt gaerne doen
doe nam orlof die baroen
An die scone marsabile
20 ende nam orlof optie wile
Also ic horde bedieden
Met hem durant [an sine lieden]

1 Het voorgaande vers, dat met Ic begint, heb ik niet meegeteld. In feite is
er niets van overgebleven buiten de karakteristieke staart van de initiaal.
9 Plooi, die ditmaal de lectuur niet onzeker maakt.
11 Doorgesneden regel verdeeld over de twee stroken, ten minste wat aangaat
het woord durant.
22 Scheef afgesneden regel, waarvan de eerste twee woorden zonder moeite
leesbaar zijn. Van het woord durant resten alleen de uiterste toppen, die
echter gans passen op hetzelfde woord in vers 11. De woorden an sine
lieden volgen niet alleen uit de context en uit het rijm. Het topje van de
lange s en van de l staan juist op hun plaats, zoals de afkorting van de
eind-n.
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kolom 2 b

ghi heren keert alle te same[n]
ende hoort wat ic v verspelle
groet nu zere minen gheselle
ende danctem van minen wege
5 So moetic ebben goede Sege
Als ic hem gaerne dade lief
god hoedene vor al meskief
Aldus scieden die paffen
van Florens seit men mien
10 entie redder voer daer hi sash
onse lieden hordic gewach
die wellecomden arde zere
Florente den niewen here
doe voeren si in die paien
15 grote mort mach men daer sier
werken weder ende vort
Maer alsment int walste hort
So tamer •v°• sarrasine
daer ontfinc de menige pine
20 dat verstaet in beden Biden
Maer die paien Bonder biden
Camee toe an allen tarten

1

De toppen van de letters en het afkortingsteken van de eind-n zijn weg

-gesnd.
8-10 Rode lombarde A, zoals die van D in kolom lb 17-19.
10 Het vers valt in de plooi van de kim ; naaldgat in de toppen van de eerste
twee letters van voer.
11 Doorgesneden regel verdeeld over de twee perkamenten stroken.
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kolom 3 a

Stac den redder vptie borst
Adde doe die vrome man
ghehat gene wapine an
So ware hi daer bleven doot
5 die steke was ouer groot
dat die vrome redder werde
turnen moeste vptie erde
Maer saen hi wed er vp spranc
tswert trac hi sonder wanc
10 ende slouch den enen vanden viuen
So dat hine dede ontliuen
doe keerden weder die viere
ende florent die redder fiere
die steldem ter were
15 Maer si daden hem grote dere
Also si waren te paerde
entie redder van reinen aerde
die hief tswert met nide
ende stac corboene inde side
20 wel diepe enen aluen voet
die paien sturte des si j t vroet
Vanden paerde indat sant

9 Plooi van de kim ; lectuur moeilijk doch niet onzeker.
12 De snede tussen de stroken perkament loopt meestal tussen v. 11 en v. 12;
ze doorsnijdt alleen de toppen van verseinde 12.
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kolom 3 b
altfijt groot g ..................
Maer twalsce seit als ment hort
dat florent voer rechte vort

tote hi vor tpalais cam
5 den coninc hi wanden paerde nam
vp sinen hals Beid die tale
Ende drouchen bouen inde sale
daer keiser ende coninc sat
Florent wierpen neder plat
10 den paien vp tpauiment
Sodat tbloet al omtrent
Spaersde in dat palas
eiken so w[o]nderde das
wane daer die paien cam
15 Maer teerst men daer vernam
Florente den redder zere
was daer grote war [ eltere]
ende groten welleco[men]
die keiser Ebic vernom [ en]
20 die stom vp ende Beide
Florent lijf ende leide
auentuerdi te sottelijc
hemelrijc

Van dit vers blijven alleen de onderste gedeelten der letters over. In plaats
van groot kan men dus even goed groet lezen.
2-7 Een wit uitslaande vlek heeft het schrift op deze verseinden min of meer
doen verdwijnen. Alle woorden zijn echter nog zeker.
8 co. te lezen : coninc.
10 Plooi van de kim met naaldgaten.
12 Na de initiaal, een punt zonder waarde, dus S. Het woordje in is alleen bij
ultra-violetlicht zichtbaar. Bovendien is de regel in twee gesneden in de
lengte.
13 Weer een nutteloos punt na -de initiaal, dus e. Een naaldgat prikte de o uit
1

wonderde.

15 -19 Een witte vochtvlek vaagde de verseinden weg.
23 Alleen de uiterste toppen van hemelrz jc zijn door de schaar gespaard. Juist
voor dit woord meen ik de afkortingsstreep te zien die de eind-n aanduidt
of het laatste deel van ende. Er stond echter een vers dat langer was dan
de gewone uitdrukking Bi gode van hemelrijc.
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kolom 4 a

dat was gedaen ouer quaet
want sichtent arde wel verstaet
So wast arde na bevocht
Also v van mi wort vort brocht
5 Eer de bouc ten ende coomt
die soudaen altemale verdoomt
waert alsi de waerheit wiste
vanden ouer swaren twiste
onthoot wordt die [fel] corboen
10 entie andre •ij• glottoen
ende hare hoofden Beset
VP glauien haren manvet
vlouken Si v[ter maten] zere
an roere so wort al dat here
15 bede bachten ende voren
paffen adder groten toren
Maer men mochten niet toe doen
hier latic vanden sarragoen
ende kom weder in die stede
20 [bli [flor]ente Baer ic ouer rede
die welke vter salen stiet
Also mi twalsce dat bediet

verzen van deze kolom zit in mindere of meerdere mate
in een donker uitgeslagen vlek, door vocht verwekt. Onder de ultra-violetlamp is echter alles leesbaar, uitgenomen de verzen 9 en 13, die in de plooi
van de kim hebben gezeten en ook naaldgaten en slijtage vertonen.
13 De uitdrukking veermaten zere is zo gewoon, dat men hier zeker kan zijn
van de aanvulling.
22 Vanaf -sce zijn de onderste -delen van de letters in stijgende mate wegge
uitdrukking is echter zo banaal dat men niet hoeft te twijfelen.-sned.D
1-22 Het begin van de
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kolom 4 b
Nu so es mi wel bekent
dat minne dicke kiesen doet
dat hem noit ne was goet
den man die dat anegaet

5 die sulke dulhede bestaet
dat hi daer omme tlijf verliest
hi es sod die also kiest
doe seide florent vader mijn
Verstaet arde wel den lijn
10 daer ne es el niet an
Ic ne bem niet sulc •i. man
datter vele an beleicht
wat souder vele toegeseicht
Ic salt emmer auenturen
15 god latemi dat beste geburen
Ic moet ebben cornuele
dat beste paert te minen dele
dat noit eer was gesien
clement andworde mettien
20 ende sprac als een man vri
Florent sone verstaet mi
Ic ..

..1 s

9; i vers valt in de plooi van de kim. De eind-n is doorprikt.
De snede tussen de twee perkamenten stroken loopt eventjes door suit •á•.
13 Dit vers valt weer in de plooi van de kim. Het is bijzonder moeilijk leesbaar wegens slijtage en naaldgaatjes.
22 Alleen de uiterste toppen zijn door de schaar gespaard. Ic kan worden gereconstrueerd. Daarop volgt een woord met twee, verder een met drie of
meer letters. Vier letters na de s, steekt er nog een haal uit, die kan toebehoren aan een b, een h, een k of een 1.

-

--
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De aansluiting met FLORENT ET OCTAVIEN
Het Frans werk waarvan hier 171 verzen in Vlaamse vertaling overbleven, bleef tot heden onbekend. Dichtbij staan gelukkig de Franse
romans Octavian en Florent et Octavien, de eerste ( 9 ) sedert lang, de
tweede nog niet uitgegeven. Samenvattingen 10 )van Florent et Octavien geven ons echter het gewenste literair kader om het Kortrijkse
fragment te verstaan. We nemen die van R. Bossuat hier over voor
zover ze ons aangaat. Ook de afwijkingen die hij opgeeft tussen 0.
(Octavian) en F0. (Florent et Octavien) zijn voor ons doel nuttig.
Hier en daar hebben we een woordje opheldering gepikt uit de langere
samenvatting van P. Paris. Ten slotte hebben we ook een van de handschriften van FO. Parijs, Bibliothèque Nationale, fr. 24.384, persoonlijk
ingezien ( 11 )
Na veel jaren huwelijk ( 12 ) , heeft keizer Octaviaan nog geen kinderen. Zijn gebeden worden eindelijk verhoord en zijn vrouw, koningin
Florimonde, baart een tweeling, tot grote ergernis van de schoon
Deze bedenkt een list om de jonge moeder ten onder te bren--moedr.
gen. Ze zorgt er voor dat een kamerknecht in de slaapkamer van de
koningin de nacht doorbrengt. De keizer laat zich door deze boze list
vangen. De koningin ontsnapt nauwelijks aan de brandstapel. Ze wordt
verbannen en verlaat Rome met haar tweeling. Twee schildknapen
vergezellen haar. Maar deze worden reeds in het begin van de reis
door bandieten vermoord. De koningin vlucht in een bos, waar haar
tweelingskinderen worden ontvoerd, het ene door een aap, het andere
door een leeuw. Een ridder, die daar voorbijkomt, overmeestert zonder
moeite de aap, maar baanstropers overvallen hem, ontnemen hem het
kind en verkopen het in het Oosten aan een Parijse burger, Clement
(

(9 ) Door K. Vollmöller : Octavian, altfranzösischer Roman, nach der Oxforder Handschrift Bod!. Hatton 100 zum ersten Mal hgg. (Alt f ranzósische Bibliothek, 3), Heilbronn, 1883.
( 1,0 ) Paulin Paris in Histoire litteraire de la France, XXVI, 1873, p. 303305. - Robert Bossuat, Florent et Octavien, chanson de geste du XIV° siècle in
Romania, 73, 1952, p. 290 -293.

(11) We danken hier de Franse uitleendiensten, die het handschrift naar de
Universiteitsbibliotheek te Kortrijk lieten overkomen.
(12) Beide werken beginnen met de lof van koning Dagobert, stichter van
de abdij van Saint-Denis te Parijs. Bij de aanvang van het verhaal is O. gekomen aan v. 88 ; hs. 24.384 aan v. 140.
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geheten, die op terugreis is van een bedevaart uit het Heilig Land.
Deze doopt het onder de naam Florent en voedt het op met zijn eigen
zoon, Clodoain. Florent gaat door voor de zoon van Clement en van
een Saraceense vrouw.
Na een aantal wederwaardigheden vindt de koningin Florimonde
kind en leeuw terug : het dier zal zich blijvend aan het kind hechten.
Moeder, zoon en leeuw, door bootslui opgenomen, landen in Syrië en
begeven zich naar Jeruzalem. De koningin moet er werken om haar
bestaan. Weldra wint ze de sympathie van Amaury, koning van jeruzalem. Zij wordt op het paleis ontvangen met de jonge Octaviaan.
Florent van zijn kant, ondergaat te Parijs met tegenzin de burgerlijke opvoeding, die men hem geeft. Op vijftienjarige leeftijd moet hij,
door zijn vader gedwongen, een ambacht kiezen. Dat van slachter staat
hem meest aan. Maar als hij ridders ziet voorbijkomen, die in alle
staatsie op valkenjacht trekken, kijkt hij hen telkens jaloers na. Op een
dag heeft zijn vader hem twee ossen toevertrouwd, voor het slachthuis
bestemd. Hij wisselt ze tegen een sperwer, die hem echter vlug ontsnapt. Hij krijgt het ook aan de stok met zijn werkgezellen. De ergste
onder hen slaat hij klein. Hij is te fier om de minste belediging ongestraft te laten. Ten einde raad neemt Clement hem op in zijn wisselkantoor. Aan dit nieuwe poortersberoep kan hij evenmin wennen.
De Saracenen willen hun laatste nederlaag in het Westen wreken en
bereiden een nieuwe inval voor tegen Frankrijk, onder de leiding van
Acarius, sultan van Babilon. Met een talrijk leger landen ze in Bretan j e ( 13 ) . Dagobert, koning van Frankrijk, komt het te weten door
lieden die hij heeft uitgezonden. Hij roept zijn vazallen op. Hij vraagt
ook hulp aan Octaviaan. De keizer van Rome snelt toe zonder dralen.
Dagobert ontvangt hem bij de stadspoorten van Parijs en begeleidt
hem tot in zijn paleis. Florent bevindt zich onder de toeschouwers :
welk een ogenweelde voor hem, die stoet van de twee vorsten. Zijn
droom is mee te rijden in hun gevolg op een mooi paard in vol ornaat.
Terwijl hij over de Petit-Pont trekt, koopt hij zich dadelijk een prachtig
ros met de florijnen die hij naar de wissel moest dragen.
Het heidens leger schrijdt voort, Chartres voorbij, in de richting van
Parijs. Een sterke afdeling slaat haar kamp op te Montmartre. Om de
naam van deze heuvel te verklaren, verhaalt de dichter de marteldood
(1-3) In 0. V. 1447, landen ze te Venetië en trekken ze -door Lombardije naar
Frankrijk.
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van sint Deni j s en de stichting van de abdij van die naam door koning
Dagobert (14 ) . Florent neemt deel aan de eerste uitval uit het bezette
Parijs en redt de konstabel, Raimond de Montmirail, uit een hachelijke
toestand. Reus Fernagu ( 1,5 ) heeft, in naam van de sultan, koning
Dagobert uitgedaagd. De eerste Franse kampioen, Gamier de Montcornet, heeft het met zijn leven moeten bekopen. Florent mag als tweede
optreden. Clement leent hem zijn oude verroeste wapenrusting en zijn
zwaard. Lang blijft de tweekamp tussen Florent en Fernagu onbeslist.
Ten slotte doodt Florent de reus. Eer hij naar Parijs terugkeert, dringt
hij het Saraceens kamp op Montmartre binnen om de schone Marsebille, de dochter van de sultan, van dichtbij te kunnen zien. De sultan
had haar beloofd aan Fernagu, indien hij de overwinning behaalde.
Florent onderhoudt zich met haar, maar bij het naderen van de Saracenen moet hij de wijk nemen naar Parijs ( 16 ) . Florent biedt het hoofd
van de reus aan koning Dagobert aan. De koning besluit Florent tot
ridder te verheffen. Clement komt ertegen in. Toch gebeurt het.
Florent en Marsebille zijn op elkaar verliefd. Bij de tweede ontmoeting is ook Marsebille zich daarvan bewust geworden en laat ze zich
gewillig schaken. Maar Florent wordt door haar bewakers achtervolgd.
Ze blijft aldus achter op Montmartre, hij, van haar gescheiden, in de
stad. Het wachten moe, zendt Marsebille een bode naar Florent. Deze
komt voor een derde maal bij haar en beide bespreken de beste pogingen om te ontsnappen. Marsebille denkt daarbij aan het buitengewoon
paard dat haar vader, de sultan, bezit. Indien Florent er in slaagt dit
paard te bemachtigen, zal niemand hen op hun vlucht kunnen inhalen.
Gaat dat niet, dan zal ze de Seine oversteken in een boot. Daarop
wordt hun onderhoud afgebroken door de komst van de Saracenen.
Koning Dagobert wordt ongeduldig en biedt de strijd aan tegen de
sultan. Clement vindt van zijn kant een list, die Florent het gewenste
paard in de handen speelt : als Saraceens veearts verkleed, krijgt hij
het paard, dat juist ziek scheen, te verzorgen. Ondertussen steekt Marse-

( 14) In O. is geen sprake van de onthoofding van sint Deni j s, noch van de
belofte van koning Dagobert.
(15) In O. blijft de reus naamloos.
(1.6) In 0., V. 2554 en volgende, schaakt Florent Marsebille bij -de eerste
ontmoeting. Maar wanneer de Saracenen toesnellen op haar geschreeuw, laat hij
haar van zijn paard glijden. - In FO. laat Marsebille zich schaken zonder
protest, maar dit gebeurt slechts na de tweede ontmoeting. Ze is -dan reeds op
Florent verliefd geworden.
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bille, in man verkleed, met haar schildknaap de Seine over en laat ze
zich daarop in het huis van Clement brengen. Op dat ogenblik roept
Dagobert iedereen op tot de eindstrijd. Florent krijgt juist de tijd om
zijn schone te begroeten en haar te beloven met haar in het huwelijk
te treden bij zijn terugkomst.
De legers staan tegenover elkaar. Octaviaan, keizer van Rome, valt
eerst aan, maar moet wijken. Dagobert komt hem ontzetten. Florent
alleen is bij de keizer gebleven, toen al zijn troepen hem in de steek
lieten. Hoewel beiden tot het uiterste weerstand bieden, vallen ze in
de macht van de Saracenen. Dagobert geeft echter de strijd niet op.
Doch onder de overmacht moet hij ook wijken. Hij roept dan de
hulp van de apostel sint Denijs in, die dadelijk met sint Joris en een
schaar witte ruiters de heidenen op de vlucht jaagt.
Hier begint wat R. Bossuat het tweede gedeelte van F0. noemt.
Het beslaat meer dan 5.000 verzen. Het speelt zich af in Rome, Palestina, Babilonië en eindigt met de bekering van de sultan, de abdicatie
van vader Octaviaan ten voordele van zijn gelijknamige zoon en een
driedubbel huwelijk.
Het slot van 0. is veel korter, slechts een 600 verzen. Het beperkt
zich tot een schets van de ridder met de leeuw, Octaviaan junior, die
twintig jaar geworden, met zijn leeuw in de dienst treedt van de koning
van Acre, de Saracenen verdrijft en als beloning de zending krijgt naar
Frankrijk te mogen gaan om door de tussenkomst van koning Dagobert
de verzoening te bewerken tussen zijn ouders. In Lombardije verneemt
hij van een pelgrim de belegering van Parijs. Weldra valt hij op het
Saraceens leger, dat zegevierend uit Frankrijk terugtrekt. Hij overwint
het, bevrijdt zijn vader en zijn broeder Florent. Florimonde vergeeft
haar man het aangedane leed. Vader Octaviaan erkent zijn gelijknamige zoon. Te Parijs levert Clement het bewijs dat ook Florent een
zoon is van de keizer. Florent huwt Marsebille. Octaviaan keert terug
naar Rome, waar hij verneemt dat de boze koningin-moeder in waanzin
gestorven is.
Verklaring en aangevulde parafrase van het fragment.

Nu is het mogelijk een Nederlandse parafrase te geven van het
Kortrijkse fragment. Onze aanvullingen plaatsen we hierbij tussen
rechte haakjes, de stoplappen van de auteur, tussen ronde haakjes.
[Kolom 1 a begint midden in de tweekamp van Florent tegen het
Saraceense legerhoofd Durant.] Helmen en schilden braken ze in hun
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fiere overmoed. Florent, de flinke ridder ( 17 ) , sloeg de heiden op het
hoofd dat hij hem helm en bekkeneel kloofde tot op de muts. Durant
verkeerde in een ellendige toestand, toen hij besefte dat de slag zwaar
zou zijn. Om sterk te staan, hield hij zich overeind, opdat hij de overzware slag wel zou kunnen verdragen. Op Florent sloeg hij terug. De
zwaarden gingen op en neder, nu eerst het een, dan het andere. Niemand hoefde daar om Hector noch om Alexander te vragen (' 111 ). De
twee edele baronnen brachten elkaar veel wonden toe. Het was [reeds]
lang na de noen. Nochtans streden ze voort. Er kwam geen vrede tot
stand tussen hen twee 1 Men zag daar in het zand liggen [allerlei
gebroken wapens ] .
[Durant blijft niet dood, maar is zo gewond dat hij zich gewonnen
geeft. Daarna verklaart hij echter aan Florent en zo vangt kolom 1 b
aan J „Indien ik van mijn wonden kan genezen, zal nochtans het uur
komen, dat het tussen ons beiden anders zal uitvallen. Dat goed geluk
wens ik wel te beleven." Florent antwoordde : „Ik [van mijn kant] zou
willen dat U de wet van de Kristenen wel bekend ware." Durant
zeide : „Wat er ook gebeuren mag, zo helpe mij de gunst van het lot."
Met deze woorden zijn ze gegaan naar de plaats, waar zich de sultan
bevond met zijn legerscharen en ook de jonkvrouwe [Marsabile] . De
sultan sprak : „Hoe zal het [nu] gaan tussen U twee ? Onder welke
voorwaarden zijt ge uit elkaar gegaan ?" Toen sprak de dappere Durant als volgt : „Ik zal het U zeggen, heer sultan. Een ridder zo goed
als hij, is er onder de zon niet. Ik beken schaakmat voor hem en
[verklaar me] overwonnen [voor] alle dagen ( 20 ), die ik [nog] zal
leven ... " [Florent is na zijn zege op Durant niet zonder meer uit het
kamp van de sultan vertrokken. Heeft hij toen voor het eerst Marsabile
opgezocht ? Waarschijnlijk zal hij haar reeds hebben gezien voor de
tweekamp en Marsabile zal hem hebben gered, door voor te wenden
(

").

(17) Men leide hieruit af dat Florent reeds tot ridder was geslagen vóór de
tweekamp. In O. en in FO. gebeurt dit er na. Uit kolom 2 b blijkt verder dat
Florent dadelijk na de tweekamp als bevelhebber optreedt. Deze bijzonderheid
bevestigt zijn ridderschap.
(18) Met andere woorden : ze evenaarden Hector en Alexander (Verklaring
R. Lievens) .
(1:9) Om een einde te maken aan
de strijd, moet één van de kampioenen
verklaren : „Ik geef me gewonnen. Ik vraag vrede". Waarschijnlijk was het
bovendien overeengekomen dat de tweekamp op de noen moest beslecht zijn.
('20 ) Deze woorden schijnen in tegenspraak met wat Durant zeide op vv. 2-5
van dezelfde kolom.
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dat hij een boodschap moest brengen naar de sultan. In plaats van een
boodschap was het echter een uitdaging aan het adres van welke Saraceen ook, die het tegen hem durfde opnemen. De sultan zal hem
tegelijkertijd de tweekamp hebben toegestaan en een vrijgeleide om
behouden terug te keren naar Parijs. Een onbekend incident een
derde ontmoeting met Marsabile en een poging om haar te schaken?
hebben echter de sultan van mening doen veranderen ('21 ) . De
doodsbedreiging, die de sultan Florent naar het hoofd slingert, komt
zeker daarop neer bij de aanvang van kolom 2a : ] „Ik [meen dat er
niemand zal gevonden worden,] die met U zou willen afreizen, [met
andere woorden, U zou willen vergezellen op de terugweg, want ieder
van de onzen mag U overvallen en doden."] Zonder te talmen sprak
toen Marsabile, de schone jonkvrouwe : „Vader, heer van Babilon, het
zou voor U een zeer grote schande zijn, indien deze ridder dood bleef.
Ge zult hem uitgeleide doen met een gedeelte van Uw baronnen. Het
raakt grotelijk Uw eer." Toen sprak de gewonde heer, die Durant heet,
dadelijk tot zijn volk. Zijn krijgers beval 'hij onmiddellijk, dat ze met
Florent zouden vertrekken en in geen geval van hem zouden scheiden,
vooraleer Florent het hun zelf zou bevelen. Ze zeiden dat ze het gaarne
doen. Toen nam Florent afscheid van de schone Marsabile en tegelijkertijd met Florent nam ook Durant afscheid van zijn krijgslieden.
[Florent is geraakt op het punt waar hij zich veilig voelt en spreekt
zijn Saraceens gevolg toe bij het begin van kolom 2 b :] „Heren, keert
alle te zamen weer en luister naar wat ik U [als boodschap] mededeel.
Groet nu ten zeerste mijn [strijdlgezel, [Durant] en dankt hem van
mijnentwege. Mocht ik [hieruit] zegen verwachten, indien ik hem

(21) Het verloop van de feiten is dus heel anders dan in O. en in FO.
Daarin wordt Florent eerst tot ridder geslagen nadat hij de reus in een tweekamp heeft verslagen. In het schild dat koning Dagobert hem verleent, wordt
daarom een zwart Morenhoofd op wit veld geschilderd. 's Anderendaags trekt
Florent alleen het kamp van de sultan binnen, om Marsebille in haar tent te
vinden. Toevallig is het schild dat hij voert, hetzelfde als dat van Sinagon,
koning van Perzië. Aldus geraakt hij zonder veel moeite bij zijn schone. Wanneer Florent dan dreigt ontmaskerd te worden, redt Marsebille hem door voor
te wenden dat hij een boodschap moet overbrengen aan de sultan. Bij de sultan
loopt het uit op een nieuwe tweekamp met Sinagon, die door Florent wordt
verslagen. Daarop willen de Saracenen Florent ter dood brengen. Doch de
sultan houdt zijn woord en beveelt Florent ongedeerd met het schild van Sinagon naar Parijs te laten terugkeren. Van een vrijgeleide in de echte zin van het
woord is hier geen spraak.
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[even] gaarne lieflijk had willen behandelen

( 22

). God hoede hem

van alle onheil".
Aldus namen de heidenen afscheid van Florent (zegt men mij).
En ridder Florent reed naar de plaats waar hij onze lieden zag [staan]
(daarvan hoorde ik gewag [maken]). Onze lieden verwelkomden hartelijk hun nieuwe 23 ) heer. Daarop stormden ze tegen de heidenen
los. Een grote moordpartij kon men daar zien ontstaan. Maar (zoals
men dat in de Franse roman hoort), toen kwamen er 500 Saracenen
[aangereden]. Menigeen kreeg het hard te verduren, versta wel, van
weerszijden. Maar zonder ophouden kwamen de heidenen van alle
kanten toe ...
[Het vervolg van de strijd werd verhaald in het dubbelblad dat is
weggevallen tussen kolom 2b en kolom 3a. Nadat beide legers terug
naar hun standplaats waren gekeerd, is Florent opnieuw in het Saraceens kamp en in de tent van Marsabile binnengedrongen, waar hij
met haar, onder meer, ontsnappingsplannen voor haar heeft beraamd,
zoals die van de Franse romans O. en FO. Hun zoete samenzijn is
plots onderbroken geworden door de reuzenkoning ('24 ), die Marsabile
moest bewaken. Florent heeft de reuzenkoning geveld en op zijn paard
geladen. Terwijl hij te voet naast zijn paard van Montmartre naar
Parijs terugkeert, wordt hij overvallen door een groep van minstens
vijf Saraceense ridders, geleid door koning Corboen.
Bij het begin van kolom 3 b valt Corboen aan.]
Hij gaf ridder [Florent] een steek in de borst. Had de koene man
(

R. Lievens stelt een andere parafrase voor : „Mijn vergevingsgezindheid
tegenover hem zal mij geluk brengen" . Van mijn kant moet ik bekennen
dat v. 5 misschien betekent : „Mocht ik een goede overwinning hebben behaald".
(23)
Dus heeft Durant of een andere kampioen van de sultan het leven ontnomen aan de eerste kampioen van de Kristenen, -die tevens een legeraanvoerder
was. Aan de tweede kampioen, Florent, was in geval van overwinning het ledig gevallen bevelhebberschap beloofd.
( 24 ) Ons fragment spreekt nergens uitdrukkelijk van een reus. In alle bekende
bewerkingen van de Octaviaanlegende komt echter een reus voor, welke ook
zijn naam moge wezen. Zo heet hij Alranus of Alzarus in de 15 de-eeuwse
Fransche prozabewerkingen. Georges Doutrepont, Les mises en prose des épo(2.2)

pées et des romans chevaleresques du XVe au XVIe siècle (Académie royale de
Belgique. Claire des lettres et des sciences socialer et politiques. Memoires in-8°,
vol. 40) Brussel, 1939, p. 694-695. De krachttoer van Florent, beschreven in
kolom 3 b, krijgt ook alleen zijn volle betekenis als het om een reus gaat.
J
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toen geen harnas aan gehad, dan was hij daar dood gebleven. De
steek was zo onmenselijk hard, dat de dappere en waardige ridder
ter aarde moest tuimelen. Maar weldra sprong hij weer overeind. Hij
trok zijn zwaard zonder aarzelen en sloeg een van de vijf zo, dat hij
hem het leven ontnam. Toen vielen de vier [overgebleven ridders] opnieuw aan en Florent de fiere ridder, stelde zich te weer. Maar ze
maakten het hem zuur. Want zij waren te paard. Florent, de ridder
met de reine inborst, hief grimmig het zwaard en stak Corboen in de
zijde, wel een halve voet diep. De heiden stortte (wees daarvan verzekerd) van zijn paard in het zand. [Florent slaat ten minste nog een
van zijn vijanden neer en weet te ontkomen. Hier begint kolom 3 b.]
Maar de Franse roman zegt (zoals men het hoort, dat Florent
onmiddellijk voorttrok totdat hij voor het paleis [van de koning te
Parijs] kwam. Hij nam de [reuzen]koning van zijn paard en laadde
hem op zijn schouders (zo zegt het verhaal. Hij droeg hem boven in
de [troon]zaal, waar keizer [Octaviaan] en koning [Dagobert] zaten.
Florent wierp de heiden plat op de vloer, zodat het bloed naar alle
kanten opspatte in het paleis. Iedereen vroeg zich verwonderd af waarvandaan die heiden kwam ). Maar zodra men daar ridder Florent
grote hulde en groot welkomgeroep. De
opmerkte, was daar vlug
keizer (heb ik vernomen) stond op en zei : „Florent, lijf en leden hebt
ge roekeloos op het spel gezet..."
[Intussen is in het kamp van de Saracenen het schelmstuk van Corboen en van zijn trawanten aan het licht gekomen. Waarschijnlijk hebben ze de reuzenkoning verraden en hem laten omkomen. Hierop begint kolom 4 a.]
Dat was een al te kwaad stuk. Want sedert dien ('Versta dit wel)
(

(

25

26 )

25 ) In FO. laat Florent het lijk van reus Fernagu op het gras liggen. Alleen
zijn hoofd draagt hij binnen. Hij spreekt koning Dagobert aldus toe:
"Jay ochis le jayant la hors sur le prai j el.
Vechi sa grosse thieste. Moult auoit lait maisiel."
„Amis, dist Daghobiers, sen arez boin joycl.
('

99

(hs. 24.384, fol. 27 r°)

Vlug", indien werkelijk in kolom 3 b 16 het woordje „zere" mag
gelezen worden. R. Lievens vindt dit woord vreemd op deze plaats. Paleograf isch zie ik echter geen andere oplossing. Om een rijmwoord te hebben op -ere,
stel ik ook in het volgende vers het woord wareltere voor.
(

26 )

„
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moesten ze het zeer spoedig duur betalen 27 ), zoals het U door mij
nog wordt verteld, eer het boek ten einde komt. De sultan [voelde zich
als] geheel en al verdoemd, toen hij de waarheid wist van de overzware
twist. De [verrader] Corboen werd onthoofd en ook de twee andere
booswichten en hun hoofden werden op zwaarden tentoongesteld. Hun
Mahomet vervloeken ze ten zeerste. Heel het leger geraakt in rep en
roer, zowel in de achterste als in de voorste gelederen. De heidenen
waren zeer vertoornd. Maar er was niets aan te doen.
Hier laat ik [het verder te dichten] over de Saracenen en kom ik
terug in de stad [Parijs], bij Florent (over wie ik het had. Hij verliet
de [troon] zaal (zoals me de Franse roman dat laat weten).
[Florent maakt aan zijn aangenomen vader, Clement, zijn liefde
voor Marsabile bekend en daarenboven zijn plan om haar en het wonderpaard Cornuele te ontvoeren. Vader Clement keurt zowel de dwaze
liefde als de gekke plannen af. Hiermede begint kolom 4 b : ]
„Nu weet ik wel dat de liefde dikwijls iemand noopt tot een keuze,
die hem nooit goed bekwam. De man die dat onderneemt 28 ), die
zulk een dwaasheid begaat, dat hij daarbij het leven inschiet, hij is gek,
die zulk een keus doet." Toen zei Florent : „Vader, versta [nu eens]
goed wat [ik] zinnens ben (' 28 ). Daar is [trouwens] niets anders
[meer] aan te doen. - Ik ben [ook] niet zo een [belangrijk] man, dat
er veel aan gelegen is. Waarom zou daarbij [nog] veel worden aangemerkt. Ik zal het in ieder geval wagen. God moge me het beste te
beurt laten vallen. Cornuele moet ik bemachtigen, [het moet] mij ten
deel vallen, het beste paard dat vroeger ooit werd gezien." Clement
antwoordde daarop en sprak als een vrij man [dat doet] : „Florent
zoon, versta me, ik ... ".
Einde van het fragment.
(

(

('27) Verklaring van R. Lievens : arde na = zeer spoedig ; becopen = duur
betalen. Dit vers schijnt een ander slot te voorspellen aan FD. dan dat van
de eerste helft van FO. In FO. wordt de held van het verhaal immers met de
keizer gevangen genomen.
(28)Ik heb het werkwoord aengaen transitief genomen. R. Lievens stelt
voor het intransitief op te vatten en een punt te plaatsen op het einde van
kol. 4 b 4. In dat geval moet men parafraseren : „... een keus, die de man
wie dat aangaat, nooit goed bekwam".
(29) Ofwel : „Vader, versta de juiste betekenis daarvan. Daar is niets anders
verloren dan mijn leven".
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Titel van de verloren roman : Florent ende Durant?

Het wordt tijd de roman, waarvan we het fragment hebben besproken, een naam te geven. Mogelijk zijn, aan de hand van de bestaande
gegevens, twee titels die moeten beginnen met Florent : Florent ende
Marsabil e en Florent ende Durant.
De eerste titel zou iets zijn als een tegenhanger van Floris ende
Blanche floer.
loer. We moeten echter op onze hoede zijn voor associaties,
die wij spontaan en normaal vinden. Bij de auteur bestonden ze mis
niet.
-schien
De auteur kan wellicht eerder hebben gedacht aan een variante op
Florent et Octavien. Zo kon hij komen op de koppeling van twee
mannennamen, bijv. Florent ende Durant. Indien we in kolom 1 b van
ons fragment met recht een toespeling zien op het ons onbekend ver
dan is Durant later nogmaals op de voorgrond getreden. Mis--volg,
schien is hij de verloren gewaande tweelingsbroeder van Florent, die
op het einde wordt erkend en tot het Kristen geloof overgaat, zoals
Florent dit in het fragment wenst. Daarom stellen we deze titel voor.
SAMENHANG VAN DE ROMAANSE FLORENT ET DURANT
MET ANDERE ROMANS VAN DEZE CYCLUS
Eerste hypothese
FO. als schakel

Tot nog toe hebben we verondersteld dat Florent et Durant (*FD.)
geschreven werd na FO. Is dit chronologisch mogelijk ? Sedert hun
bekendmaking werden de data van 0. en FO. naar later verschoven.
Vollmóller plaatste 0. ter gelegenheid van zijn uitgave tussen de
jaren 1229 en 1244. Gaston Paris ( '°) opteerde echter dadelijk voor
een latere datum : omstreeks 1300. Daarbij hield men het gemeenlijk.
Paulin Paris stelde bij zijn samenvatting van F0. de eerste helft
van de 14e eeuw voor. Niet zolang geleden, kwam R. Bossuat (31)
hiertegen op met een eigen hypothese. Hij splitst F0. in twee delen.
Het eerste deel, waarvan we hiervoor een uitgebreide ontleding gaven,
3

(30) In zijn bespreking van Vollmöllers uitgave in Romania, 11, 1882, p. 611.
(31) De hoger (p. 361, n. 10) aangehaalde studie Florent et Octavien.
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zou volgens hem geschreven zijn kort na 1356 ( 3,2 ) door een Parijzenaar
en een trouw aanhanger van Jan II de Goede, koning van Frankrijk.
FO. (deel I) met een aantal andere romans, die trouwens door P.
Paris ( 33 ) reeds samen waren behandeld geworden, omdat ze dezelfde
geest ademen, zou vooral propaganda voeren voor het huis van de
Valois, dat na de nederlaag van Poitiers (1356) een ernstige crisis
doormaakte 1" - Het tweede luik van FO. ontstond in de eerste helft
van de 15e eeuw. Auteur hiervan was een Picardiër, die tevens het
eerste deel taalkundig herwerkte.
Het chronologisch schema door R. Bossuat opgemaakt, brengt onze
FD. zeer in het gedrang. We kunnen hier F0. (deel II) buiten beschouwing laten, omdat we niet weten of het in FD. werd verwerkt.
Laten we met Bossuat uitgaan van een F0. (deel I) van omstreeks
1356. Enkele jaren verlopen eer hij bekend geraakt en tot model dient
van de Franse roman *FD. Weer verloopt er een tijdspanne om de
verspreiding van *FD. te verzekeren, verspreiding die het Vlaamse land
bereikt en daar de nood doet ontstaan aan een Vlaamse vertaling.
Ten slotte komen we op de copie, waarvan we de fragmenten bezitten.
Maar paleografisch kan deze copie bezwaarlijk later zijn dan omstreeks
1360, ongeveer het vertrekpunt dat Bossuat voorstelt.
O.i. heeft Bossuat een stelling die houdbaar was voor de roman
Hugues Capet ( 35 ), ten onrechte uitgebreid tot F0. De onbevooroordeelde lezer uit de Middeleeuwen zal in F0. evenmin enige propaganda ten voordele van de Valois hebben kunnen vinden als de
hedendaagse. Zeer duidelijk is de hagiografische en archeologische
(

).

(a2 ) De datering „kort na 1356" is minder duidelijk uitgesproken in zijn
studie Florent et Octavien, dan in een ander artikel The sus de Cologne in
Le Moyen Age, 14, 1959, p. 97-133, 293-320, 531-577.
(33) Het gaat bij Paulin Paris om Baudouin de Sebourc, Ciperis de Vignevaux, Hugues Capet, Charles le Chauve (nu geheten D,ieudonné de Hongrie),
Histoire litteraire de la France, XXVI, 1873, p. 303.
Bij deze reeks voegde
R. Bossuat nog de reeds genoemde roman Theséus de Cologne en ten slotte de
rijmkroniek Le dit des rois in Mélanges de linguistique romane et de philologie
médiévale of/erts a Maurice Delbouille, II (Gembloux, 1964), p. 49-58.
(34) R. Bossuat vatte zelf zijn opinies samen in Histoire de la littérature
franfaise publiée sous la direction de J. Calvet, I, Le Moyen Age (Parijs, z. d.) ,
p. 221 „Les chansons au service de la propagande".
(36)
R. Bossuat, Hugues Capet in Romania, 71, 1950, p. 450-481, vooral
p. 474, n. 1. In voetnoot 1 van deze pagina beloofde R. Bossuat terug te komen
op de betrekkingen tussen de roman Hugues Cadet en FO. Ik meen dat dit
artikel nooit werd uitgegeven.
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tendens (3 ) . Maar het volstaat in de schrijver iemand te vermoeden
die Parijs heeft bezocht onder de leiding van een monnik van SaintDenis. Bij zulk een bezoek moest koning Dagobert te pas komen (37).
Van een uitgesproken keuze voor de Valois en tegen de Plantagenets
is er in FO. niets te merken.
Het Frans -blazoen met de lelie speelt een zekere rol in F0. Hierin
ligt evenmin een argument om de roman te verschuiven tot na 1356.
Reeds omstreeks 1338 ( 38 ) was dit symbool door dichters opgehemeld
geworden.
Heel zwak komt het argument voor dat Bossuat haalt uit de ver
Saraceense inval ( 39 ) . In 0. gebeurt hij over land,-schuivngade
langs Lombardije, in FO. over zee, langs Bretanje. Waarom die ver
? om de Franse lezers te suggereren de Engelse troepen, die-anderig
sedert 1341 Frankrijk binnenvielen langs Bretanje, met de gehate Saracenen gelijk te stellen.
Zwakst van al is de vergelijking tussen de gevangenneming van
keizer Octaviaan en van Florent, zijn zoon, enerzijds en die van de
Franse koning Jan de Goede en van zijn zoon anderzijds : de gevangenen gedragen zich even waardig (4'°) . Men lette er wel op dat niet
de roman deze vergelijking maakt, wel Bossuat, die weer meent dat ze
bij de toehoorders spontaan moest opkomen. Met zulke oppervlakkige
analogieën zou men nog meer toespelingen kunnen vinden op historische feiten. Bijvoorbeeld : de gezamenlijke aanwezigheid van keizer
en koning te Parijs. In 1374 bracht de keizer een bezoek aan de Franse
koning in zijn hoofdstad ("). Zou men daarom heel de cyclus van de
0. romans verwijzen naar het laatste kwartaal van de 14e eeuw ?
De splitsing van F.O. in twee delen, waarvan het eerste in het Frans
van Ile-.de-France, het tweede een halve eeuw later in het Picardisch
zou zijn opgesteld, berust ook op losse schroeven. Dit moge blijken uit
de vaak ,besproken passus van Charles le Chauve, roman die nu om-

( 36 ) R. Bossuat, Traditions populaire: relatives au martyr et à la sépultu e
de saint Denis in Le Moyen Age, 62, 1956, p. 474-509.
(31) Om Parijs te kennen en te beschrijven hoeft men in de Middeleeuwen

nog geen Parijzenaar te zijn.
( 88 ) Naar het getuigenis van R. Bossuat, Hugues Capet, p. 473.
(39)Zie hoger p. 362, n. 13.
(40) R. Bossuat, Florent et Octavien, p. 313.
41 ) Chroniques des regner de Jean II et de Charles V, ed. Delachenal, t. II,
p. 209-210, 287, 291.
(
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gedoopt is in Dieudonne' de Hongrie. In de verzen 12538-12547 is er
een toespeling op de stof van de 0. cyclus
De cel Otevien ...
Furent puls doy en fans ...
Dont li uns fu clamés Chevalier au Lion,
Et li autre Florus, si con lisant trouvon ;
Se le noun Climens a Paris sa maison,
Ensi que chi après vows feray mencion.
Bossuat 42 laat hier weer de 15 eeuwse Picardische bewerker aan
het woord. Die bewerker laat hier horen dat hij de herwerkte FO. met
Dieudonné de Hongrie in één cyclus wil verbinden. Die verbinding is
echter niet tot stand gekomen.
De roman Dieudonné de Hongrie is nu overgeleverd in één handschrift. Iedereen, buiten Bossuat, meent dat dit een 14eeuws handschrift is, zodat de verklaring van Bossuat moet verworpen worden.
De uitgever van Dieudonné de Hongrie is op de geciteerde verzen
teruggekomen in een uitgebreide studie. Hoewel hij de datering
van Bossuat impliciet afwijst en hoewel hij het houdt bij de traditionele
stelling van één auteur voor FO., die in Picardië werkte in de eerste
helft van de 14e eeuw 43 ), meent hij toch dat de dichter daar een
episode aankondigt, die niet bewaard is.
De eenvoudigste uitleg van het citaat is m.i., dat de dichter hier zijn
FO. aankondigt, die hij inderdaad geschreven heeft. Van de drie bewaarde handschriften van FO. zouden er dus twee 44 ) over zijn in het
origineel dialect ; het derde 45 zou een bewerking zijn uit Parijs of
omstreken.
Niets belet ons in deze hypothese *FD. ook in de eerste helft van
de 14e eeuw te plaatsen, waarschijnlijk in het tweede kwart.
(

)

(

(

(

)

42
R. Bossuat, Florent et Octavien, p. 324-325.
(43) Dieudonné de Hongrie. Chanson de geste du XIVe siècle (alias Roman
de Charles le Chauve) in Zeitschriftt fur romanische Philologie, 68, 1952, 396400.
De fouten die Flutre in het citaat meent te vinden (p. 399), bestaan
(-

)

m.i. niet.
De studie van Flutre verscheen op hetzelfde tijdstip als die van
Bossuat over Florent et Octavien. Impliciete afwijzing van de stelling van
Bossuat bij Flutre, p. 339 voetnoot.
(44) Parijs, Bibliothèque nationale, fr. 12.564, uit het jaar 1461 en fr.
24.384, uit het jaar 1455-1456 (B en C van Bossuat) .
45 ) Parijs, Bibliothèque nationale, fr. 1452, uit de eerste helft van de 15e
eeuw (A van Bossuat) .
(
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A.H. Krappe (46 ) heeft een stemma opgemaakt van de O.cyclus.
Daarin zou dan FD. passen als volgt :
*0 XIIe e. orizinele Franse versie

begin XIVe eeuw
1
1 Ficardische versie
1 1 18575 Alexandrijnen
1/
I^
I

± 1300 ingekorte AngloNormandische versie
5370 achtlettergrepige vv.

'

I 1I2
beide 1e helft XIVO e.
Italiaanse versies

ft

*FD - 1325-1350

FD ± 1350

Vlaamse versie

Al

A2

beide ± 1350
Engelse versies

Kortrijks frg. ± 13 60
V

prozavolksboeken
uit de XV e e.
-

We hebben in het stemma twee mogelijkheden voorgesteld : er is
een stipp ellijn *O. - *FD. en een andere *O. -FO. - *FD. Wie voor de
hypothese *O.-FO.-*FD. kiest, kan twee argumenten inroepen.

46 ) Florent et Octavian in Romania, 65, 1939, p. 359-373, vooral p. 360.
De asteriscus betekent dat het werk of het handschrift verloren is, de stippellijn
onzekerheid. We garanderen de juistheid van datering van *Q. niet. O.i. is
± 1200 even goed mogelijk als de 12e eeuw. De datering van de Engelse
versies nemen we over uit Introduction to English Literature, ed. Bon. Dobrée,
I (Londen, 1966e) , p. 416. Vermelden we onder de volkse prozaversies, twee
Franse, waarvan één uit het jaar 1454. Cf G. Doutrepont, op.cit., p. 182 en
een Nederlandse, waarover R. Bossuat, Florent et Octavien, p. 296, n. 3.
(
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Het eerste ligt in de namen van het wonderpaard 47 ) : het heet
Bondifer in 0., Cornuel (e) in FO. en FD. A priori komt Bondifer voor
als de naam van de oorspronkelijke versie, want 0. geeft over het
algemeen de indruk dichter bij de oude traditie te staan. Men kan daarbij aanvoeren dat Bondifer reeds minstens omstreeks 1200 doorging
voor een befaamd Arabisch wonderpaard, vermits het optreedt in de
roman Florence de Rome 48 ) , die dagtekent uit het eerste kwart van
de 13e eeuw.
Het tweede argument is gelegen in de burgerlijke gezindheid van
Clement. Zoals voor Floris ende Blanche floer,
loer, zou men naast een tra
aristocratische versie van *Q ., die voortleeft in 0., waarin-ditonel
Clement een dorpelijk en eerder boertig personage is, een vooruit
versie kunnen aannemen in FO., waarin de waardigheid van-strevnd
de geëmancipeerde burger tot haar volle recht komt. Iedereen die F0.
las kwam onder die indruk. 'Ook R. Bossuat. Wel meende hij daarin
een argument te vinden om de compositie van F0. te verschuiven tot
na 1356 49 ) . Zulke nauwkeurigheid is natuurlijk uit den boze waar
het gaat over sociale bewegingen, des te meer daar de burgerlijke geest
vroeger tot uiting kon komen in Picardisch gebied, waar o.i. F0. ontstond. Die geest zou *FD. ontleend hebben aan F0. : hij is verpersoonlijkt in dezelfde Clement. Het einde van ons fragment. toont Clement
nog net „als een man vri", bewust van zijn waardigheid. Hij hekelt
vrank en vrij de dwaasheden van het ridderlijk ideaal 50
(

(

(

(

).

(47) De twee lijsten van wonderpaarden uit de ridderromans, die we kennen,
leveren niets op voor ons onderzoek. Cf. baron de Reiffenberg,
f enberg, Chronique rimée
de Philippe Mouskes (Commission royale d'histoire, in-4°. Collection de chroniques belgen inédites), Brussel, II, 1838, p. CXIII-CXXI en Brewer's Dictionary of phrase and fable, Centenary ed., Londen 1971, p. 546-547, s.v. Horse.
Famous horses of myth and history.
(48) A. Wallenskóld, Florence de Rome, chanson d'aventure du premier
quart du Xliie siècle, 2 vol., Rome, 1909 ; ook verschenen in Société des
anciens textes franfais, 55 en diensvolgens herdrukt door Johnson (New York
en Londen) in 1968.
(49) R. Bossuat, Florent et Octavien, p. 311.
(50) In de mond van een burger heeft zulk een uitspraak meer gewicht dan
in die van een Artus-ridder als Keye of Keu in Claris et Lans:
„Que it n'a en cest mont terrien
Si rotte gent con chevalier"
(vv. 10.098-99) . Het citaat ontlenen we aan Arthurian literature in the Middle
Ages, ed. R.S. Loomis, Oxford, 1959, p. 389. De roman werd in 1268 geschreven in Lorreinen.
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Tweede hypothese :
*FD. rechtstreeks uit * O.
Hoe broos het tweede argument voorkomt, is vlug gezegd. De burgerlijke gezindheid van Clement is in zover twijfelachtig dat hij zelf
na zijn wijze woorden, een avontuur aangaat, waarbij hij zijn leven
even gek op het spel zet als Florent (51) .
Om het eerste argument naar waarde te schatten, moeten we de
literaire geschiedenis van het paard Bondif er-Cornuel . uiteenzetten. Ze
is lang niet eenvoudig.
In de voorgaande argumentatie hebben we het Arabische paard, dat
Clement op de sultan van Babilon verovert en aan Florent schenkt,
gewoonweg laten overgaan op Florent's broeder, Octaviaan junior, en
op de legendarische keizer van de volgende generatie Otto, vader van
Florence de Rome.
In de roman Florence de Rome is Bondifer nu wel een paard van
Arabische oorsprong. Maar het werd volgens diezelfde roman in Afrika
gevangen en van daaruit rechtstreeks naar keizer Otto gezonden als
geschenk ( 52 ) . Onze Florent is dus niet de tussenpersoon. De Florent,
die in Florence de Rome ergens opduikt, heeft ook niets te maken met
de keizerlijke familie en evenmin met het paard (53).
Wat meer is, de naam Bondifer kwam waarschijnlijk in de oorspronkelijke versie van Florence de Rome niet voor. Naast de versie uit het
eerste kwart van de 13 de eeuw, ontstaan in Ile-de-France of in Champagne ("), is er weer een Picardische versie, die een eeuw later ('55)
werd neergeschreven en bewaard is in een handschrift uit het jaar 145 5-

( 51) Daarenboven hoeven we het woordje vri van kolom 4 b 20, niet te
vertalen door „vrij" ; het kan ook betekenen „edel ", „edelmoedig ". Voegen
we hieraan toe dat de ridderromans uit Noord-Frankrijk reeds een burgerlijke
inslag zouden vertonen op het einde van de 12e eeuw volgens Marie Ungureanu, La bourgeoisie naissante. Société et littérature -bourgeoiser d'Arras aux
XIIe et XIIIe siècler (Memoires de la Commission des monuments historiquer
du Pas-de-Calais, t. VIII, 1), Arras, 1955, p. 138-145.
( 5' 2

) Vv. 1108-1111.

(53) Aanhangsel, vv. 452 en vlgg.
(54) Wallensköld, op.cit., I, p. 92, naast drie volledige handschriften, o.m.
ook een Spaanse prozaversie van omstreeks 1400. Deze laatste werd uitgegeven
door Amador de los Rios, Historia critica de la literature erpanola, t. V (Madrid,
1864) . Zie aldaar de naam Bondifer op p. 406, 410, 414.
(5.5) Wallenskóld, I, p. 286.
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145 6, doch die een oudere traditie vertegenwoordigt. Die oudere tra
-dite
geeft het paard geen naam (5,6).
Het handschrift dat deze versie bevat, begint met FO. en gaat na
een overgangsleize verder met Florence de Rome. Beide romans zijn
hier dus in één cyclus verenigd, maar de wonderpaarden zijn niet met
elkaar vereenzelvigd. Terecht, want Cornuel uit de Picardische versie
van FO. heeft niets te maken met het naamloos gebleven paard uit de
Picardische versie van Florence de Rome. Het toeval heeft aan beide
dieren dezelfde naam gegeven, enerzijds in de Anglo-Normandische
versie 0., anderzijds in de vulgaat van Florence de Rome. De associatie
van Bondifer met bonder en ƒer speelde in dat dubbel toeval wel een
rol. Maar ze ligt mijns inziens niet aan de oorsprong van de naam zelf.
Een legendarische koning van Thunes draagt immers de naam
Bondifer in La chanson de Godin. Het geassonanceerde deel van deze
roman, deel waarin de naam Bondifer verschijnt, zou opgesteld zijn
omstreeks het midden, misschien zelfs in de eerste helft van de 13de
eeuw ("). Hoewel invloed van Florence de Rome op Chanson de
Godin niet uitgesloten is, lijkt me rechtstreekse overname van de naam
weinig waarschijnlijk. Voor de namen van de zonen van Bondifer,
heeft de dichter van Chanson de Godin uit allerlei bronnen geput, zoals
blijkt uit de opsomming : Sanifer, Fernamu, Frapart, Fortuné en Pinel.
In dat alles ligt niets beslissends. Wenden we ons daarom tot de
naam Cornuel. Terwijl Bondifer voor de Middeleeuwers een exotische
klank moest hebben, was Cornuel een levend Frans woord, doorzichtig
voor iedereen. De naam doelde duidelijk op een hoorndragend dier en
wisselt daarom in de Picardische versie van FO. eens af met Cornus.
Car Cornus son descrier li a este ravis. (58)
De ironie van het lot wil nu dat van Bondifer gesproken wordt in
de versie waar het paard die hoorn draagt en van Cornuel, waar van
die hoorn buiten het pas aangehaalde vers geen spoor is overgebleven.
Overlopen we de beschrijvingen van het paard in 0. :
(56) Deze Picardische versie draagt bij Wallensköld, I, p. 26, het siglum Q.
(57) La Chanson de Godin. Chanson de geste inédite, publiée par Francoise
Meunier (Université de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et de philologie,
4e serie, fasc. 14), Leuven, 1958, p. LXXVII.
( 58 ) Hs. 24.283, fol. 58 r°. We dachten in dit handschrift de leizen te
tellen, om de verzen gemakkelijker te laten terugvinden in de twee overige
handschriften. Dit zou echter niet geholpen hebben, vermits tussen fol. 26 v°
en 27 r° een passus werd overgeslagen in dit handschrift.

V.
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vv. 3915-19 S'a une come enmi le front.
Plus trenche que faus aceree.
Vers lui n'a nule arme duree,
Se de la come l'asenast,
Que maantenant ne rouelast
vv. 4058-63 Et si a une come ou front,
Qui trenche plus que riens ou mant
„Dieux", dist Climens, „come faite beste
Qui est cornue enmi la teste !
Ains mes n'oi, se diex m'aiut,
De cheual que comes eust !

4070

Si ueroi le cheual cornu

vv. 4195-96 Cele corne ai molt regarde
Qui si est agu et trenchans.
443 3

Seur le cheual cornu s'auance

vv. 4448-54 Mes ses cheuaus l' a si feru
De la come qui trenchant fu,
Et son hauberc li a deseure
Et dedens le cars 1'a naure.
En la quisse la corn'entra
Si roidement li apointa
Tot a la corn'acrauente
Die passussen zouden de naam van Cornuel in 0. vanzelfsprekend
moeten maken. Toch heet het paard Bondifer. Maar die naam duikt
maar eens op, namelijk in v. 4180 :
Bondifer ot non li destrier.
Daar had even goed kunnen staan
Cornuel ot non li destrier
en zulk een vers mogen we ook in *0. onderstellen. Uit *Q• zou FO.
de naam hebben overgehouden.
Dat F0. dichter bij het origineel zou staan dan 0. op een bepaald
punt, hoeft ons niet te verwonderen. De dichter van FO. is in onze
ogen immers ook de dichter van de Q- versie van Florence de Rome
en deze Q-versie bevat ook oudere elementen.
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De legende van Cornuele moet daarenboven sterke wortels hebben
geschoten in Picardië. Justus Lipsius getuigt daarvan in zijn bekende
brief met de lof van het paard 89 ) . Uit de mond van Karel van Croy,
prins van Chimai en hertog van Aarschot (1560-1612), had Lipsius
vernomen dat eertijds bij Lillers in Artois een burcht stond in het
dorpje Malannoy, een van de bezittingen van de prins. Een heer uit de
Middeleeuwen, die vroeger dat kasteel had bezeten, was een verwoede
paardenfokker. Al gekkend placht hij te zeggen dat hij ook op kruis
zou gaan tegen de Saracenen, zodra hem gehoornde paarden ge--toch
boren zouden worden. Nu gebeurde het dat zijn stal zulke een paard
voortbracht. Niet alleen droeg het een hoorn, maar bovendien was het
buitengewoon sterk, kon het zeer snel draven en wel 60 voet ver springen. Ten bewijze van die sprong had die heer-paardenfokker in het
dorp paaltjes laten plaatsen die de sprong afbakenden. Karel van Croy,
de zegsman van Lipsius, had die paaltjes doen vernieuwen.
De legende van het hoorndragende paard 60 ) , dat in de strijd tegen
de Saracenen een rol speelt, is één met de legende van Cornuel (e) . Ze
bleef leven in het Noorden van Frankrijk, juist in Picardië, waar o.i.
de besproken roman ontstond.
Men zou kunnen opwerpen dat de roman F0. zelf er toe bijgedragen
heeft om deze sage bij de heren van Malannoy in het leven te houden.
Valt het niet op dat één van de handschriften van FO. met de Picardische versie, in de 15 de eeuw toehoorde aan „Monsieur le prince de
Chimay, seigneur d'Avesnes, Wavrin, Lillers, etc." en op het einde van
de 16de eeuw „Au duc d'Arschot. 1584." 61 ), precies aan Karel van
Croy, die de legende aan Lipsius vertelde ? Deze versie van FO. weet
echter van het gehoornde paard niets af ("). Het eenhoornmotief
speelt er nergens een rol in. De plaatselijke heren hebben dus wel de
legende in hun familietraditie gevonden en voortgezet.
Aldus hebben we onze eerste hypothese op losse schroeven gezet.
Het was methodisch wel nodig ons fragment eerst te benaderen van uit
(

(

(

59 ) E pistolarum selectarum centuria tertia ad Belgas, 56.
(60) Dat de eenhoorn op zichzelf de vorm van het paard aanneemt, is natuurlijk doodgewoon. Het motief van een schaking bij middel van zulk een
wonderpaard, moet ook fel verspreid zijn geweest, vermits A. Durer het op
ijzer graveerde in 1516. Hier gaat het om het verband tussen dit paard en de
strijd tegen de Saracenen.
(61) Dit bezitsmerk staat op het huidige fol. 2 r° (vroeger fol. 1 geteld).
(& 2 ) Om dit na te gaan, hebben we het eerste deel van het handschrift persoonlijk nagelezen.
(
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0. en F0. om de samenhang van de toevallig bewaarde verzenreeksen

te vatten. Niets belet ons echter *FD. onmiddellijk aan *0. vast te
haken.
In ieder geval stond de dichter van *FD. in hoge mate onafhankelijk
tegenover de stof van de 0. cyclus. In de voetnoten van de parafrase
hebben we daarop reeds gewezen. Een echte parallele passus met FO.
is er in ons fragment ook niet aan te treffen. Wanneer we het brokstuk
van de samenspraak tussen Florent en Clement, de laatste twintig ver
ons fragment leggen naast dezelfde dialoog in F0. (63), dan-zenva
zien we dat woord noch wederwoord van het ene, een getrouwe repliek
vindt in het andere. In F0. veroordeelt Clement de liefde in het
algemeen „als wilde familiariteit, als zoetheid vol razernij en vol moei
als een onderneming vol ongeluk en ellende". Moralise -lijkhedn,
rende beschouwingen in gezochte formulen gegoten.
In FD. merkt Clement enkel op dat de liefde de mens vaak brengt
tot een ongelukkige keuze, ja iemand zo dwaas maakt dat hij er zijn
leven bij inschiet. Die woorden passen beter bij de concrete situatie.
In F0. antwoordt Florent dat alle blaam op de liefde geworpen, dit
gevoel in hem nog meer zal aanwakkeren. In zijn ogen komt integendeel alle goed uit liefde voort. Hij meent ten slotte dat dit onderwerp
niet verder moet behandeld worden, in ieder geval niet door iemand
als Clement. De conversatie gaat dan onmiddellijk over tot het wonderpaard. De repliek van Florent in FD. breekt ook het onderwerp af,
maar met een andere beschouwing. Florent is vast besloten het avontuur aan te gaan. Meer dan zijn leven zal hij daardoor niet laten ver
gaan en is daaraan zo veel gelegen ? Wie beide passussen over--loren
leest, zal niet de indruk hebben, dat *FD. onmiddellijk literair afhankelijk is van FO., waar ze alle twee precies dezelfde stof behandelen.
Vergelijken we nog een andere passus. In FD. tilt Florent de ver
reus op zijn schouders, hij draagt hem tot boven in de troonzaal-slagen
en zonder een woord te spreken werpt hij het lijk op de vloer dat het
bloed opspat naar alle kanten. - In F0. laat Florent de romp van de
reus op het strijdperk en toont hij enkel het hoofd aan koning Dagobert. Hij is daarbij zo beleefd dat hij in een paar verzen zijn laatste
wapenfeit bekend maakt.
Het woest, bloeddorstig geweld van FD. hier, de nuchterheid van de
gesprekken elders, steken af tegen de hier verfijnd, daar moraliserend
(")

63 ) Uittreksel uit FO. in bijlage.
() Zie hoger p. 368, n. 25.
(

381

aandoende aard van F0. Waar men twee of meer goed gedateerde
versies van een Middeleeuwse roman naast elkaar kan leggen, is de
ruwste en de zakelijkste vaak ook de oudste. Hier kunnen we alleen
een vermoeden uiten in dezelfde richting.
Derde hypothese:
de Brabantse Octaviaan

De weg staat nu open voor een derde hypothese ("').
In zijn Lekenspiegel, opgesteld tussen 1325 en 1328, laat Boendale 66 zich smalend uit over dichters, die de geschiedenis te veel
geweld aandoen. Durven ze Karel de Grote niet laten stelen of op een
kar geboren worden ? Is er daar verder geen roman, die een plaats bij
Leuven, „Ten Zeven Tammen", opgeeft als de bakermat van keizer
Octaviaan ? Vragen die dichters zich dan niet af waarom de zuster van
Julius -Caesar., de moeder van Octaviaan, zou zijn gaan bevallen op
400 mijlen afstand van Rome en ook nog in volle veld 61
Zeker . heeft er omstreeks 1300 een Brabantse Octaviaan bestaan.
Blijkbaar heeft Boendale echter heel zijn kritiek op de leugens van de
dichters gehaald uit Jacob van Maerlant. Hij vangt immers aan met
deze inleiding
Jacob van Maerlant, die vader
120 Is der Dietscher dichtren algader,
Schelt zere die loghenieren,
Die valsche materien versieren,
Die si subtijllijc connen Gleden
Ende met sconen woorden leden:
125 Alse van Kaerlen ende Octaviaene,
Den welken si draghen ane
(Ende ooc andren goeden lieden)
Dinc die hem noit en geschieden.
(

)

(

)

?

We mogen dus de Brabantse Octaviaan in de 13de eeuw plaatsen.
85 ) We gaan hier in op een suggestie van collega R. Lieven, die ons wees
op ;de tekst van Boendale.
(66) Boek III, hoofdstuk 15, vv. 119-132 en 157-174.
(67)Edward Van Even, Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven,
1895, p. ,7, plaatst dit toponiem in het bos genoemd, Het Loo. Eerst in de
16de eeuw werden deze tumuli geslecht.
(
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Het was een roman die zeker sterk afweek van *0. De vrijheid waarmede *FD. en de Brabantse Octaviaan met de stof omsprongen, brengt
beide werken dichter bij mekaar. Nu beschikken we slechts over 170
verzen van FD. Welke verschillen ten opzichte van F0. zouden er niet
voor de dag komen als we ze over duizenden verzen konden vergelijken ? Op de vraag : „Wie was de vernieuwer van de stof, de Brabantse
dichter of de auteur van *FD ?" moeten we natuurlijk het antwoord
schuldig blijven.
Meer nog. Had de Brabantse Octaviaan wel iets te maken met de
Octaviaan-cyclus ? De enige bijzonderheid die we ervan kennen, is de
geboorte van Octaviaan te Leuven. De roman ging misschien voort met
de legende, die naar gelang de versies in de volkstaal, Hildegardis of
Crescentia wordt geheten, de legende die ook in de Gesta Romanorum 68 is opgenomen. In dat verhaal is er geen plaats voor onze
Florent, noch voor onze Durant.
Niettegenstaande al deze bezwaren, moeten we rekening houden met
twee nieuwe wegen, die voor ons open blijven, ten eerste de mogelijkheid dat de Brabantse versie, die we *Obr. zullen noemen, de schakel
uitmaakte tussen *Q en *FD., ten tweede dat *Obr. samenvalt met
*FD.
Hoewel alleen Boendale en Maerlant de Brabantse Octaviaan citeren, is het niet bewezen dat we hier met een Middelnederlandse roman
te doen hebben. Een Romaans-Brabantse versie lijkt me evenveel kans
te hebben, meer zelfs, indien ze ontstaan is onder hertog Hendrik III
(1248-1261). We kunnen te doen hebben met een voorganger van
Adenet le Roi. Adenet kreeg zijn opvoering aan het hof van de zeer
Frans gerichte Hendrik III, te Leuven. Hij schreef zijn werken na 1270,
toen hij in de dienst stond van Gwijde van Dampierre. Toch kon hij
niet nalaten in zijn Enfances Ogier 69 ) één van de legendarische leger
Ardennen, langs Bouillon-anvoerdsKlGt,Dirkvande
om vast te knopen aan het Brabantse huis, helemaal in de geest van de
(

)

(

($ 8 ) Nummer 249 (of Appendix, no 53) in de uitgave van H. Oesterley,
Berlijn, 1872, p. 648-653. In de motief-index noemt de uitgever dit verhaal
„Hildegarde". Daar geeft hij een aantal versies of zinspelingen op, o.m. ook
Maerlant, Spieghel Historiael, VII, 65.
($e) Albert Henry, Les cuvrer d'Adenet le Roi (Rijksuniversiteit te Gent.
Werken uitgegeven door de Faculteit van Wijsbegeerte en Letteren, afl. 109),
I (Brugge, 1951), p. 14-19 en in Enfances Ogler, vv. 5110-5122.
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Brabantse stambomen ( 70 ) die toen te Af f ligmm werden uitgevonden.
Zijn toespeling op die abdij geeft trouwens zijn vermoedelijke bron aan.
De dichters die aan het Brabants hof leefden, hebben zich zeker
heviger Brabants voelend moeten tonen. Dat ze Brabant en Leuven in
de Romeinse geschiedenis gingen betrekken, was daarbij onvermijdelijk.
De meeste kans voor het ontstaan van een Romaans-Brabantse Octaviaan, biedt ongetwijfeld de tijd van Hendrik III. We sluiten die van
Jan I natuurlijk niet uit en hier kunnen we zelfs namen noemen van
minnestrelen, die deel uitmaakten van het hof : Tassin en Boidin. Ze
treden met de nar Estnol in 1276 of 1277 op aan het hof van Gwijde
van Dampierre, te Male. Tassin was wel een Franssprekende ('71) .
Waar ons fragment spreekt van „twalsce" ( 7i2 ), bedoelt het misschien
een van hun werken, dat toen in het Nederlands werd vertaald. Deze
hypothese zou ons toelaten *FD. nog in de 13 de eeuw te plaatsen,
hoewel het begin van de 14de eeuw mogelijk blijft.
Stemma volgens de derde hypothese :
*0 XIIe e. originele
`^ Franse versie
'tbr. XIIIe e.
/ Romaans - Brabantse versie

XIIIe e. of begin XIVe
Franse versie

O. ± 1300 Anglo-Nor/t mandische versie

XIIIe e. of begin XIVe

Dietse vertaling van FD.

^I
FO. begin XIVe e.

Picardische versie
Al

I1Iz
beide begin XIVe e.
Italiaanse versies

A2

beide ± 1350
Engelse versies

v

•

XVe e. proza volksboeken

( 7 °) Joh. Heller, Genealogiae ducum Brabantiae in Monumenta Germaniae
historica, Scriptores, 25, p. 385-404.
(71) A. Henry, op.cit I, p. 77.
.,

(72) Kol.2b17,3b2,4a22.
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FIGUREN EN MOTIEVEN

We kunnen misschien iets meer leren over het ontstaan van FD.
door onze aandacht te vestigen op de figuren, die in FO. niet voorkomen. Ons fragment geeft er ons twee : Corboen en Durant. Beide staan
in het kamp van de Saracenen : de ene verpersoonlijkt het verraad, de
tweede de edelmoedigheid en de ridderlijkheid, die men ook bij de
vijand aanwezig acht.
Waar haalde de dichter deze figuren ? Het is moeilijk te antwoorden
op deze vraag, enerzijds omdat we slechts vaag kunnen gissen naar het
verder verloop van de roman, anderzijds omdat we niet beschikken over
een volledig repertorium 73 ) van de personages uit de Middeleeuwse
romans. Het is jammer dat deze leemte nog niet gans gevuld is, want
de romanschrijvers hebben van de anthroponymie een weelderig bloeiende akker gemaakt. Hoe glad het terrein is waarop we ons begeven,
hebben we reeds kunnen ondervinden bij ons onderzoek over Bondifer
en Cornuel (e) . Indien we opmerken dat alle personages niet even
standvastig zijn in de grillige overlevering van de ridderverhalen, druk
ons veel te optimistisch uit. Alles schijnt mogelijk te zijn. Toch -kenw
moeten we het best mogelijke gebruik maken van het pover materiaal,
dat ons geboden wordt.
Hoe kon het gebeuren dat namen, die sinds lang in de Kristene overlevering en samenleving van het Avondland waren ingeburgerd, werden toegekend aan Saracenen, dus aan de grote vijanden van het Kristendom ? Corbon, zo heet een bekend Frans maagschap sedert de
Karolingische tijden. Iedere generatie hield er aan dat er een drage t
was van die geëerde naam 74 ) . Durand is niet minder bekend in het
(

(

L.F. Flutre, Table des noms pro pres avec touter leurs variantes figurant
dans les romans du moyen age écritr en franfais ou en provencal et actuellement
publiées et analyses (Publications du Centre d'études superieures de civilisation
médiévale, II), Poitiers, 1962, is een zeer verdienstelijk werk. Maar het belooft
meer dan het geeft. Niettegenstaande de uitleg gegeven op p. VII-VIII over
de grenzen van het werk, verstaat men niet waarom sommige romans werden
weggelaten. We zagen verder in R.W. Ackerman, Index of the Arthurian Names
in Middle English (Stanford University Series : Language and Literature),
Oxford, 1953 en G.D. West, An Index of Proper Names in French Arthurian
Verse Romances 1150-1300 (University of Toronto Romance Series, 15), Toronto, 1969.
(*74 ) Jacques Boussard, L'origine des familles seigneuriales dans la region de
la Loire moyenne in Cahiers de civilisation médiévale, 5, 1962, p. 307.
('73)
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Franse rijk. Verliezen de personages uit de roman, door het dragen van
zulke namen, niet een belangrijk deel van het exotisch element, dat in
deze verhalen toch een grote rol speelt ? Worden ze niet ontdaan van
de vervreemding, die hun eigen moet zijn ?
Misschien is de vraag verkeerd gesteld voor Corboen. In het kader
van de anthroponymie van de romans kan het zijn dat Corboen de weg
is opgegaan van het Saraceense Oosten, omwille van de eerste lettergreep van zijn naam. Voor de orientalisering van Corboen kan men uit
historische Sassaniedenkoning, Chosroes, wiens naam in de-ganvde
romans voortleeft in vormen, die met Cor- beginnen : Cordoré, Cordroé.
Natuurlijk kan men beweren dat die varianten ontstonden onder de
invloed van een reeds voltrokken evolutie. Maar dan heeft men geen
vertrekpunt meer voor de Islamisering. Mettertijd komt een hele rij
vorsten naast Chosroes staan, wier namen aanvangen met Cor:

Corbadan
Corbarant
Corberant
Corboram
Cornicas
Cornumarant
Cors

Corsable
Corsabre
Corsabrin
Corsolt
Corsubre
Cortible
Cortus

Deze lijst, geput uit Flutre, zou men gemakkelijk kunnen aanvullen
met namen uit romans, die Flutre niet heeft ontleed, bijv. uit God e f roid
de Bouillon. In die omgeving kreeg Corboen kans om een heiden te
worden.
Taalkundige morfologie en analogie kunnen hierin hun rol gespeeld
hebben. Maar een romanfiguur is nog iets meer dan een naam of het
verlengstuk van een naam. Het is iets dat leeft.
Voor zover we weten, komt de literaire figuur Corboen (75 ) voor het
eerst op in sommige handschriften van Bataille Loquifer
er ('76 Hij is
gesproten uit de kortstondige liefde van ridder Renoart met „Morgain
) .

('75)

Carbon is een van de persoonsnamen die door Flutre niet worden

opgenomen.
( 7,6 ) Jeanne Wathelet-Willem, La fée Morgain dans la chanson de geste in
Cahiers de civilisation médiévale, 13, 1970, p. 218, n. 43.
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la fée". Veel woorden worden aan hem niet gewijd : het is een baarlijke duivel die in zijn leven nooit iets anders deed dan kwaad.
Niet toevallig kreeg hij de naam van de zwarte ongeluksvogel. Zijn
moeder heeft ook iets te maken met de kraai. Ze heet soms „dame de
Noiroison". Ze neemt liefst de gedaante aan van een kraai of van een
raaf om mee te strijden boven de slagvelden (""). Haar zoon, Corboen,
schijnt dus de belichaming te zijn van één van haar gedaanteverwisselingen : de kraaikrijger in hoogst eigen persoon.
Moeten we Corboen ook de profetische gaven van zijn moeder toeschrijven ? Het gebeurt éénmaal, in de Iranco- Italiaanse roman L'entree
d'Espagne ("), uit de eerste helft van de 1 Ode eeuw. Wanneer Karel
de Grote meent dat Roeland verslagen is geworden door de reus Ferragu, beklaagt hij zich als volgt :
Or est veree la profecie Corbon
Ch'en eist pais doi mener un lion
Che savra prandre toz les bestes dou man,
Pués me doit estre anblez, ne savrai con.
hebben
We
het niet verder gebracht dan de uitgever A. Thomas, die
bekent niets te weten over deze piofetie noch over haar auteur (79).
Gaan we over naar een andere roman uit de cyclus van Willem van
Oringen, waartoe ook Bataille Loquifer
er hoort : Enfances Renier. In
Enfances
ances Renier (g'°) heeft de metamorfose van Corboen tot een Saraceense koning zich voorgedaan. Niettemin blijft hij de zoon van Rainouart en van Morgain „la f ée". Men weet in deze roman ook waar
hij geboren werd, ergens in Wonderland. Het zal wel het eiland zijn,
waarop Renier Corboen bestrijdt in een tweegevecht.
Wie zal hierbij niet terugdenken aan het wonderland Avallon, waar-

(77) Arthurian Literature in the Middle Ages, ed. R.S. Loomis, p. 43, 198. De naam Noiroison, brengt de fee Morgain dichter bij de mannelijke figuur
„Morgant li faés, ki plus est noirs que aremens triblés" (Aliscans, vv. 43954396), verzen die zowel door Lucy A. Paton, Studies in the Fairy Mythology of
Arthur an Romance, 1903, p. 51 (Reprint in Burt Franklin Bibliographical
Series, 18, New York, 1960) als door Wathelet-Willem, op.cit., p. 49, n. 1,
geciteerd worden.
78 ) Uitg. Antoine Thomas (Société des anciens textes franfais,61), t. I
(Parijs, 1913), p. 68, vv. 1763-1766.
('

(79) Ibid., p. 297.

(80) Enfances Renier. Canzone di gesta inedita del secolo XIV. Ed. Carla
Cremonesi (Istituto editoriale Cisalpino), Milano Varese, 1957, mij bekend uit
de bespreking in Romania, 80, 1959, p. 533-540.
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over Morgain heerst ? Vaak komt het voor als een eiland in het Oosten ( 81 ) Door deze verschuiving in de legendarische aardrijkskunde
alleen kwam Corboen ook in het Oosten terecht en kon hij daar tevens
een Saraceense koning worden, zonder dat de morfologie van zijn naam

moet ingeroepen worden.
Een derde roman uit de cyclus van Willem van Oringen belangt
ons aan : La prise d'Orange 82 ), in zijn geïnterpoleerde versie. Tweemaal wordt hij daarin genoemd : eerst in een opsomming van dertig
koningen, die staan onder de oppersultan van Africa, de tweede maal
in de opsomming van de vijftien koningen, die verraad plegen bij de
bezetting van de stad Orange.
Het is duidelijk dat die figuur in FD. weerkeert. Hier ook is Corboen
een Saraceense koning en een verrader van de sultan. De bezette stad
is hier echter niet Orange, maar Parijs. De rol van de verrader wordt
ook niet meer in het vage gelaten. In FD. werd ze zeker uitgewerkt tot
een hele episode. Corboen is een typische personaliteit uit de latere
ridderromans. Daarin is hij eerst te voorschijn getreden uit de achtergrond van de figuranten en heeft hij eindelijk ten volle zijn rol kunnen
uitspelen.
Hoe komt het nu dat stof van Bretonse oorsprong onbekend is gebleven in de echte Arthur-romans 83 Nergens is daarin spraak van
Corboen als zoon van Morgain „la fee". Is het nodig naast de echte
Arthuriaanse mythe een apocriefe stroming te aanvaarden op het continent 8.4 Het kan ook gaan om een samenspel van vergissingen en
verdubbelingen en transformaties. Als profeet kan Corboen toevallig
Merlijn vervangen, de authentieke profeet uit de Bretonse stof. Als
Saraceense koning, kan hij een nevenverschijning zijn van Gormont, die
in de overlevering van Galfredus van Monmouth wel geen echte, maar
toch een halve neef is van koning Arthur 85 ) . De metamorfose van
(

? (

? (

)

)

(

) Arthurian Literature ..., p. 68.
Claude Regnier, Les rédactions en vers de La prise d'Orange, Parijs,
1966, p. 14 en 82-83.
( 83 ) Geen spoor van Corboen in de indices. van Ackerman en van West.
( 84 ) Iets dergelijks zou wel voorkomen in een van de verhalen opgenomen
in Le roman de Cassidorus. Aanduidingen daarover in de bespreking van de
uitgave door J. Neale Carman in Romance Philology, XXI, 1967, p. 216, 217,
220. Deze roman werd geschreven in de hofkringen van Robrecht II van Artois
tussen 1260 en 1289.
(; 85 ) De genealogie van Galfredus van Monmouth laat Gormont doorgaan
voor een zoon van Rica, een halfbroeder van Arthur.
( 81

( 82)

388

Gormont tot Corboen is lang niet zo geweldig als die van Morgain tot
Morcades 86 ), die in En f tinces Gauvain een zuster wordt van koning
Arthur. Zeker was er bij de dichters en de luisteraars van de 13de en
14de eeuw nood aan nieuwe uitbreiding 87 ) van dezelfde stof na het
succes van de romans van Chrétien de Troyes. Zo kwam een tweede of
een derde generatie van helden te voorschijn, waarvan het model min
of meer doorschemert.
De schrijver van *FD. heeft wellicht de figuur van Corboen ontleend
aan een cyclisch handschrift van de yeeste van Willem van Oringen,
een handschrift in de aard van Bernensis 296 8 8 ) . In feite is dit handschrift nu de enig overblijvende getuige van de verrader - koning Cor boen. Maar het is daarom niet uitgemaakt dat de copiist van dit handschrift ook de dichter was en dus in zekere zin de schepper van de
figuur. Want de episode van de geboorte van Corboen in Bataille
Loquifer
er heeft die copiist genomen uit hetzelfde model als dat van
twee andere copiisten. En voor deze laatste episode is een dichter genoemd geworden : Guillaume de Bapaume, die actief was in de eerste
helft van de 13e eeuw. Aannemen dat ook de andere vermeldingen
van Corboen het werk zijn van Guillaume de Bapaume, is een trede
verder in de ladder van onze veronderstellingen. In hun meest positieve
vorm genomen, brengen die hypothesen ons in tegenwoordigheid van
een dichter uit Picardië, die werkzaam was tussen 1200 en 1250 (u).
De slotsom van dit alles is dat de literaire geschiedenis van Corboen
onze diverse voorstellen omtrent de wording van FD. niet in de weg
staat. Zelfs indien de steller van * O br. met die van *FD. moet vereenzelvigd worden en indien hij aan het hof leefde van Hendrik III van
Brabant, kon hij de genoemde bron tot zijn beschikking hebben.
(

(

(

'

(86) Arthurian Literature ..., p. 361.
(87) Over verdubbelingen van deze aard Ruggero M. Ruggieri, Va/ore, tradi

-

zione e di f f usione dell' „episodio" di Baligante in Cultura neolatina, 12, 1952,
p. 57-85. Soms kunnen de romanschrijvers uit die tijd hun vermenigvuldigingsdrang niet volgen en vinden ze geen namen genoeg om een opsomming
te voleinden. Aldus kan de dichter van La prise d'Orange, van de 30 Afrikaanse koningen er slechts 13 een naam geven en van de 15 verraders slechts
zes. Cl. Regnier, op.cit., p. 14 en 82 -83.
(88) Aangeduid door het siglum E.
(89)M. Tyssens, La geste de Gurllaum'e d'Orange (zie hoger, p. 351, n. 7),
p. 149-151 aangaande Guillaume de Bapaume en p. 297, aangaande de datering.
De beste datum blijft nog de terminus ante quem van ± 1250, volgend uit de
paleografische kenmerken van de handschriften.
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Een dergelijk onderzoek is niet mogelijk voor Durant. Het spreekt
vanzelf dat hier en daar 9°) een ridder van die naam optreedt, maar
nergens is het een figuur van belang en geen enkele romanschrijver
heeft er aan gedacht hem te plaatsen in het kamp van de Saracenen.
Het wordt tijd om afscheid te nemen van ons fragment en te wachten totdat nieuwe vondsten meer licht brengen in deze zaak.
(

RÉSUMÉ FRANCAIS

La reliure d'un livre déposé a la bibliothèque de la section courtraisienne de 1'Université de Louvain, contient un fragment de parchemin
avec 170 vers d'un roman moyen-néerlandais inconnu. Paléographiquement le manuscrit date d'environ 1360. Le texte donne la traduction en
dialecte flamand d'un original roman, également inconnu. Nous lui
donnons le nom de Florent et Durant, parce qu'il est très près du
roman Florent et Octavien (Histoire litteraire de la France, t. 26,
p. 303-335) . Continuant le système d'A.H. Krappe et de R. Bossuat,
nous adopterons les sigles *FD. pour la version romane, celui de FD.
pour la version flamande dans les trois hypotheses, que nous proposons
en vue de rattacher FD. au cycle d'Octavien.
1. *FD, est un remaniement de FO.
C' est possible, a condition de revenir à la datation généralement
admise naguère pour FO., a savoir la première moitié du XIVe siècle,
plutót que de suivre la these de R. Bossuat, qui a déf endu une date
postérieure à 1356. A noire avis, it faut identifier 1'auteur de F0. avec
le poète picard, qui a compose Dieudonné de Hongrie (alias Charles
le Chauve), roman dans lequel FO. est annoncé.
2. *FD, est un remaniement de *0.
I1 se peut que le nom original du cheval-licorne, qui joue un role
dans la légende d'Octavien, ne soit pas Bondifer, mais Cornuel, c'està-dire le cheval cornu. Cornuel rappelle d'ailleurs un autre cheval
cornu, qui se rattache aux Croisades : sa légende eut une vie particulièrement tenace en Picardie. D'après cette hypthèse, *FD. serait moins
tardif que FO., ce qui s'accorderait avec son caractère parfois plus
direct, parfois plus brutal.
3. I1 faut rapprocher ou identifier *FD. avec une version braban-

(

90

) Vijf vermeldingen in Flutre.
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present. Elle est connue par
tonne d'Octavien, passée inapercue j
une allusion de Jean Boendale, empruntée vraisemblablement à Jacques
van Maerlant. Si ces auteurs visent un roman écrit en f rancais, cet
Octavien doit être l'ceuvre d'un poète vivant à la cour soit du duc
Henri III, soit de Jean I de Brabant. Malheureusement, comme tout
ce que nous en savons est le lieu légendaire de la naissance d'Octavien,
,,Les sept tombes" a Louvain, nous ne pouvons assurer qu'il appartient
au cycle d'Octavien. Ce que nous appelons l'Octavien brabancon
(*Obr.) est peut-être une version locale de la légende dite de Hildegarde ou de Crescentia.
Le fragment de FD. montre deux personnages, que F0. ne connalt
pas : Durant et Corbon. Du premier on ne peut rien conclure présentement. L'histoire littéraire de Corbon montre que c'est au départ une
figure arthurienne, inconnue d'ailleurs dans la tradition authentique
d'Arthur. Ce Corbon, devenu un roi f élon sarrasin, apparalt uniquement dans des remaniements ou des interpolations du cycle de Guillaume d'Orange, qu'il faut attribuer à un poète picard du début du
XIIIe siècle, peut-être a Guillaume de Bapaume. Si cet ensemble de
romans est une des sources, qui ont inspire 1'auteur de *FD., lorsqu'il
remodela l'ancienne matière d'Octavien, nous avons trouvé un terminus
port quem de notre roman.
BIJLAGE
Uittreksel uit Florent et Octavien, Picardische versie

(hs. Parijs, Bibliothèque nationale, fr. 24.384 fol. 55 r° - v")

Flourens a son hostel en est tantos alez
Et quant Climens le voit si lidist dunt venes
Peres che dist Flourens par dieu je vieng des trez
V je me sui combattus, bien veoir le poez
5 A fieus che dist Climens mal yestes aduises
Li rois vous deffendi que fly fuissies alez
Peres che dist Flourens, vous dittes veritez
Mais je ne men tenisse pour yestre desmembrez
Se vous diray pour quay, se entendre le volez
10 On me a fait cheualier, de nouuiel adoubez
Se est bieras drois biaus doux perez par dien qui fu penez
Que dou fait darmes soie legier et esprouuez
Et jouenesce mesmuet assi alautre lez
-
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55 v°
Et amours dopt je sui moult enortez
15 Car par amours sui si espris et alumez
Que li coers de mon venire en est ja tous oultres
Mais je ne men plains mie, car it sest adonnez
A le fleur de che monde, Et ne vous ayrez
Pour dieu biaus tresdouls peren se savez mes secres
20 La fille Acarius soudans est appielles
A dou tout mis en moy, son coer et ses pensses
Et venroit a Paris volentiers et degres
Et seroit li siens corps ens fons regenerez
Et le aroie amouillier pere sans faussetez
25 Mais que le puisse geter hors de ses trez
Or ne le puin auoir cest fine veritez
Et de moy ne est ainschois • j • destrier conquestez
Qui est au roy soudans, et se est Cant bien gardes
Or ma dit la puchielle, et je len Croy assez
30 Oncques sen boin destrier ne fu au siecle nefs
Et je proumech a dieu, qui en crois fu penes
Ou je seray des Thurs ochis et coppes
Ou je aray le destrier tout ame volenter
Ay che dist Climens, biaus f ieus vo vous perdes
35 Qui de tels fais damours, enssi vous a veullez
Amours est droittement sauuagez privautez
Douchour plain de rage, et de diuersitez
Emprise de mesquief et de quetiuetez
Quant Flourent lentendi moult en fu ayres
40 Peres che dist Florent, je ne vous say nul grez
De ainssi blasmer amours vostre painne perdes
Car plus le me blasmes, et plus vous my mettez
Peres che dist Flourens, le vassal de renon
Ne blasmes plus amours, che ne est mie raison
45 Car de ly vient tous biens honneur y apprenton
Laissons chestui parler a • j • aultre preudon
Se me sauies donner • j • consseil biel et bon
Comment peuisse auoir, the destrier araghon
Ne enuorroie tenir, trestout lor de • j • rayon
50 Biaus f ieus dist li preudons, ne say trouuer coron
Se ce ne est par •j• tour, que nous vous compterons
Je say trop bien parler le langhage esclauon
Car je fui bien • ij • ans au temple Sallemon.
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PUBLICATIES VAN A. VAN LOEY
in boekvorm

1. Studie over de Nederlandsche plaatsnamen in de Gemeenten Elsene
en Ukkel. Leuven 1931, 372 pp., met twee kaarten (bekroond door
de Kon. Vlaamse Ac. T. en L.) .
2. De oudste middelnederlandsche oorkonden, voor onderwijs en
eigen studie verzameld en naar het oorspronkelijk uitgegeven door
H. Obreen en A. Van Loey (Kon. Vl. Ac., Versl. en Med. 1934,
329-471) .

3. Bijdrage tot de kennis van het Zuidwestbrabantsch in de 13e en 14e
eeuw. Tongeren, 1937, XXVIII + 25 1 bl., in-8 (Werken uitg.
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