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DIENST VAN DE RUUSBROEC-VORSING *
door
STEPHANUS G. AXTERS, G.P.

Lid van de Academie

In de laatste dagen van de maand januari, 1975, is er een uitvoerig werk
over Ruusbroec-vorsing gepubliceerd met de titel : Ruusbroec, Traditie
en werkelijkheid. Het werk, een boek dat 686 bladzijden tekst behelst
en daarbuiten nog 7 bladzijden wijdt aan de inhoudstafel, verscheen in
de bekende reeks van het Ruusbroec- Genootschap als negentiende deel
en is een werk van Albert Ampe, S.J., die v or een twintigtal jaren
heeft naam gemaakt met een omvangrijke monografie over Kern problemen uit de leer van Ruusbroec.
Dank zij de belezenheid van de schrijver, dank zij zijn kritische zin
en zijn grote waardering voor de zalige Jan van Ruusbroec die ik onvoorwaardelijk deel, stelt men bij het lezen spoedig vast dat dit nieuwe
boek voor velen bij het lezen van Ruusbroec een onmisbaar naslagwerk
zal worden dat niet zo gauw door jongere werken zal worden overbodig
gemaakt.
Ter aanvulling wil ik evenwel op een en ander wijzen waarmede
men vermoedelijk gaarne zal rekening houden. Vooreerst vraag ik mij
af waarom Jan van Leeuwen eerst op de bladzijde 663 in een beschei-

den voetnoot wordt vermeld. Dit lijkt zonderling omdat Jan van Leeuwen, die nog voor Ruusbroec is overleden, als de eerste en de trouwste
onder Ruusbroecs leerlingen valt te beschouwen.
Tot dit inzicht is men intussen niet zo vlug gekomen. Er is een tijd
geweest wanneer J. Te Winkel (t 1927 in een Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1 ) het proza van de Kok van Groenendaal
(

* Beknoptheidshalve bedien ik mij bij deze bijdrage van de hier volgende
afkortingen : a. = anno. - c. = caput. - col. = columma. - cd. = editio. f . = folio. - fasc. = f asciculus. - n. = nota. - p. = pagina. - r. = recto. S. S. = sine signatura. - = t. = tomus. - Ms. = Manuscriptum. - Ns. = Nieuwe serie.
1 ) T. I ; Haarlem, 1887, p. 554-555.
(
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„baarlijke onzin" noemde. In het jaar 1908 heeft J. van Mierlo, S.J.
(t 1952) 2 ) ér overigens nog op gewezen dat hij de belangstelling
van C.G.N. de Vooys (j 1955) voor de Goede Kok niet begreep en
zich afvroeg waarom men fragmenten uit zijn werken publiceerde.
C.G.N. de Vooys had namelijk bij een studie over de verhouding van
Meester Eckhart (t 1328) tot de Nederlanden, twee hoofdstukjes meegedeeld uit het pamflet van de Goede Kok met de titel Een boexken
van meester Eckhaerts leere daer hi in doelde 3 ). Ook werd in het jaar
1907 door G. Kalff (t 1912) voor het eerst in een Geschiedenis der
Nederlandse letterkunde 4 ) met waardering over Jan van Leeuwen gesproken. Dit heeft dan voor gevolg gehad dat J. van Mierlo, S.J. in
het jaar 1940 in een nieuwe literatuurgeschiedenis uitvoerig heeft gehandeld over de Goede Kok 5 ).
Men zal ons hierbij goed begrijpen. Een oorspronkelijke denker was
Jan van Leeuwen zeker niet. Een woordkunstenaar was hij evenmin.
Met een rijke woordenschat gaat hij echter te wer k en blijft hierbij,
wat de mystiek betreft, als de echo van de zalige Jan van Ruusbroec.
Als een getuige die rond het midden van de veertiende eeuw optrad kan
hij ons wel een en ander leren. Ook zal men er welwillend rekening
mee houden dat hij als de eerste en ook als de trouwste onder de leerlingen van Ruusbroec de Wonderbare onze aandacht verdient.
Meermalen laat hij zich terloops uit over de Goede Prior. Twee maal
doet hij dit zelfs met enige uitvoerigheid. Zo vooreerst in het traktaat
Van den ix choren der inghelen dat ten laatste in het jaar 1353 werd
voltooid. Daar schrijft hij namelijk
„Ja, ende oec seldi weten, heeft selc heilich man ghesproken als her
Jan prioer van gruenendale, dien ic bat gheloeve dan my seleen oft
oec al dat hier leeft te samen op eertrike, soe gheloevic hem Beker bat
allene. Maer hi heeft selkerhande dint ghesproken, daer hem die liede
licht tonrechte aen ghestoten hebben, daer hi segghen wilt ende seet
dat die persone gods finder godheit iets wat meer ontfaende syn oft
(

,

-

(

(

(

(2) Was Hadewijch de ketterin Bloemardinne ?,

in Dietsche Warande en

Belfort, 1908, t. II, p. 280, n. 2.

(3) Meister Eckart en de .Nederlandse mystiek, in Nederlandsche archief voor
Kerkgeschiedenis, NS., t, III, 1905, p. 182-188.
(4) Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, t. I, Groningen, 1906-1912.
(5) De Middelnederlandsche letterkunde van omstreeks 1300 tot de Renais

(Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, t. II), Antwerpen --sance
Brussel s'-Hertogenbosch, 1940, u. 136-137, 143.
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ontfaen moghen in ghebrukeliker enicheit overmids den bloeten moederslach harer drier enicheit, danse met onderscheede in persoenliken
eyghenscape hebben souden" (ra).
Met verrassing stelt men bij het lezen van deze passus vast dat de
Goede Kok, die naar zijn eigen getuigenis als analfabeet tot Groenendaal is toegetreden 7 ) , het aandurfde met de steun van Ruusbroec over
het intiemere leven van God te schrijven.
Jan van Leeuwen heeft zich echter nog wel meer over zijn leermeester uitgelaten, zo bij voorbeeld in een werk met de titel Red ene
(

ende ondersceyt tusschen die ghene die god gheroepen ende ewelec
uutvercoren heeft.. Daar schrijft hij onder meer:

„Want enen vernietenden grant oetmoeghen mensche, siet, dien
mensche en machmen niet verladen noch beswaren met en ghenen laste, ya noch van buten noch van binnen. Maer ic seggu dit wel voeraar, ya dat ic noyt mensche en sach noch oec en bekinde die van ver
wiste te segghene, ya noch groot noch-nietdrgomcheyt
cleyne, meer dan van enen heer Janne van ruysbroec, miner lieven gloriosen biecht vader, canonic reghelier den prioer van gruenendale.
Want van hem allene ende van sijnre glorioser scriftueren die hi te
male gracioselec ghedicht ende ghemaect heeft uteri heyleghen gheest
alte wel concorderende over een metten heylighen kerken. Siet van
desen goeden heyleghen man sae weet ic meer goets allene te segghene ya dan ic doe van allen menschen te samen die in al eertrike syn ochte leven. Maer selker, ic en darf u syn leven noch syn heyleghe wandelinghe niet loven noch prisen, want een ghetughe ende een openbaer orconde, hoe ende in wat manier dat hi ons een voergaende exempel ende een ghewarech spieghel van heyleghen levene heeft gheweest.

Maer noch vele edelekere ende vele diepere ende oec vele hoechlekere
soe heeft hi selve gheleeft, dan hi ons voert gheleren can. Want syn
woorde noch syn minleke scriftuere dat en gheeft ons sijn binnentse
leven niet, mar syn leven dat gheeft ons de woorde. Want ghelikerwijs,
seldi weten, dat alle watere ende oec alle rivieren in den beghinne van
yerst oerspronghen uter wilder zee ende vioeyen weder totter zee, siet
aldus- was oec al des goets heylechs mans leven wel ende eersamlec

(6) C.9 ; in het Ms. Brussel Koninklijke Bibliotheek, 888-890, f. 83 d - 84 a.
(7) Van den drien coningben, c. 17 ; in het Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, W. 401, f. xcii.
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gheordineert, ya tot gode ende tot hem selven ende oec ten derden male
tot sinen evenkersten overmids godleke cantate tot allen menschen... " ( 8 )
Voor de twee hier meegedeelde teksten van Jan van Leeuwen, bedien
ik mij van het Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV, 401, het oudste
tot nog toe bekende handschrift van Jan van Leeuwen dat tot het jaar
1943 onbekend was.
Met deze twee teksten getuigt de Goede Kok voor de adel van geest
die hem sierde. Ook zal men er welwillend rekening mee houden dat
Jan van Leeuwen, die over verheven Godservaring durft schrijven
en, blijkens een autobiografische tekst met de titel Van seven alte wond erl ek e al ind ech e yd en (11 ) ook de nacht van de geest heeft doorgemaakt, te Groenendaal zeer gunstig stond aangeschreven.
Bij de zeer zakelijke vermelding van Jan van Leeuwen in de lijst
der ingetredenen is men namelijk niet steeds gebleven. Daar lezen wij
alleen :
„Johannes dictus de Leuwe, de Haf f liginfo, primus coquues hujus
monasterii 1-0 ).
Bij het „obitus" van de Goede Kok op 5 februari leest men verder:
,,A.D. M.ccc.lxxvij (1378 volgens de nieuwe tijdberekening) obiit fr.
Johannes dictus Leuwe, de Haf f lighem, primus coquus huius monasterii, atque secundus conversus. Perfectionem hujus sancti viri libri sui,
quos indubie spiritu Dei plenus et met scripsit atque dictavit, per diversa loca et regiones multiplicati perspicue demonstrant" 11 ).
Volgens dit „obitus" getuigen de werken van de schrijver, die in
verschillende streken werden verspreid, voor het vrome inzicht van de
Kok van Groenendaal.
Bij deze ondubbelzinnige waardering voor Jan van Leeuwen als
schrijver zal het niemand verwonderen dat de koorheren van Groenen daal, zoals zij ook voor Ruusbroec hebben gedaan, een verzamelhand schrif t van de werken van de Goede Kok hebben vervaardigd. Tot dit
verzamelhandschrift behoorden vroeger zes tot nog toe nog steeds bewaarde bladen ( 12 ), wat het tot op een zekere hoogte waarschijnlijk
(

(

(8) C. 14 ; in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV, 401, f. 190 r.-v.
(9) Opgenomen in onze bloemlezing met de titel : Jan van Leeuwen, een
bloemlezing uit zijn werken, Antwerpen, 1943, p. 183-188.
(10) Ed. M. DIJKMANS, S.J., Obituaire du monartère de Groenendael dans
la for;t de Soignes, Brussel, 1940, p. 48.
(11) P. 96.
(12) Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, H. 138.
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maakt dat men de overige bladen later, wanneer men met de kritiek
van de Parijse kanselier Jean de Gerson (t 1429) verveeld zat te kijken, wellicht heeft vernietigd. Wanneer dit niet het geval is geweest
begrijpt men niet goed hoe het komt dat zes bladen met mooie lettrinen en met twee interessante miniaturen wel behouden bleven tot op
onze dagen.
Niet alles werd intussen vernietigd. Nog steeds bezit men immers
te Brussel een in de jaren 1540-1543 voor de priorij Bethlehem bij Leuven vervaardigde volledige kopie met de werken van de Kok. Ook werd
er, nog voor het einde van de vijftiende eeuw, voor mij onbekende lezers een kopie vervaardigd van een flink gedeelte van het handschrift.
Deze kopie, welke ik in het jaar 1943 in het dominikanenklooster te
Lier kon identificeren, is thans aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel ( 13 ) . Men moet intussen ook rekening houden met een te Deventer
bewaarde kopie van het traktaat Van vijff manieren bruederlijker minnen ( 14 ), alsook met een aantal in handschriften bewaarde beknopte
excerpten 11
(

").

Terloops hadden wij het hier reeds over de kritiek van kanselier
Gerson uit Parijs betreffende sommige standpunten van de zalige Jan
van Ruusbroec. Gerson die volgens E. Vansteenberghe ( 18 ) van het
jaar 1394 tot 1409 vanwege een dekanale functie bij de Sint-Donatianuskerk tot vijf keer enige tijd te Brugge verbleef, werd waarschijnlijk bij een van deze reizen door een kartuizer uit Herne bij Edingen (Enghien) in verband met het De ornatu spiritualium nuptiarum
geraadpleegd. Dit De ornatu spiritualium nuptiarum was namelijk de
Latijnse vertaling van de Brulocht die een koorheer uit Groenendaal,
eigenlijk Willem Jordaens (t 1372), op het verzoek van de cisterciënzers van de „Capella de Thosan", van de abdij Ter Doest uit Lissewege
bij Brugge had vervaardigd omdat deze Westvlaamse monniken met
het Brabants van Ruusbroec niet behoorlijk opschoten. De kartuizer
was Bartholomaeus Clantier (t 1428) . Ook moet de Epistola prima ad
}{ IV,, 401.,
11,8
(14) Ms. Athener - Bibliotheek, 55 (1723).
(15) Zie onze Bloemlezing, p. LXXIV-LXXVI.
16 ) Gerson à Bruges, in Revue d'bistoire ecdésiastique, t. XXXI, 1935,

(

)

(

p.5-52.
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fratrem Bartholomaeum volgens A. Combes ( 1t) tussen 12 oktober,
1396 en 27 maart, 1399, zijn ántstaan.
Bij dit alles herinnert A. Ampe, S.J., er ons volkomen te recht aan
dat Ruusbroec volgens Gerson niet kon een ongeletterde (idiota) zijn
die zijn hele kijk op vroomheid bij een goddelijke ingeving zou hebben
bekomen. In het De ornatu spiritualium nuptiarum worden immers
profane schrijvers geciteerd zoals Terentius en Boëtius, wat duidelijk
op een niet te onderschatten belezenheid teruggaat. Het traktaat kan
men hierom niet als een mirakel beschouwen en de eerste twee boeken
van het De ornatu spiritualium nu ptiarum stellen voor de kanselier geen
probleem. Voor het derde boek daarentegen maakt hij ernstig voorbehoud omdat hij er had gelezen dat een Vrome bij het gebed met het
goddelijke licht als één wordt en dit goddelijke licht zelf wordt 11 ).
Dit- werd spoedig, bij enige ruchtbaarheid, tot een ernstig geschil
waarbij een theoloog met gezag en een in die jaren druk ter hand genomen mysticus het schenen tegen elkaar op te nemen. Hierbij heeft
men het dan ook goed gevonden Jan van Schoonhoven (t 1432), prior
van Groenendaal die te Parijs had gestudeerd, te verzoeken om bij dit
geschil uitleg te verstrekken.
Dit heeft Schoonhoven nu gedaan. Hierbij wijst hij er vooreerst op
dat de Latijnse tekst niet als een tekst van Ruusbroec mag worden beschouwd, maar integendeel door een niet nader genoemde koorheer uit
Groenendaal werd opgesteld. Omdat de vertaler, die onder het toezicht van de Goede Prior had gewerkt, uit naam van Ruusbroec spreekt,
kon de begroeting evenwel onwetende lezers misleiden. Dit is overigns ook gebeurd. Het De ornatu spiritualium nuptiarum is volgens
P. 0' Sheridan ( 19 ), blijkens de opdracht met de aanvangswoorden
Flagitastis, fratres carissimi, blijkbaar een opstel van - Ruusbroec. Intussen wordt er evenwel met meer opsmuk en met meer. franjes te werk
gegaan dan Ruusbroec zich, bij het schrijven van een werk meestal
veroorloofde.
Verder verdienen evenwel de mystieke standpunten uit het De ornatu spiritualium nu ptiarum zonder twijfel meer aandacht. A. Ampe,
(

( 11 ) Es sas sur la critique de Ruysbroeck par Gerson, t. - I, Introduction critique ei dossier documentaire..., Parijs, 1945, p. 379. •
(18)Zie de Epistola prima ad fratrem . Bartholomaeum, ed. A. COMBES,
Essai ... t, I, p. 618 5 -619 1 .
(19) Un ouvrage latin de Ruysbroeck, in Stadia Catholica, t. V, 1928-1929,

p. 1-27.
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S.J., herinnert er ons aan dat mystieke standpunten van de aangevochten schrijver, volgens Jan van Schoonhoven, aansluiten bij de leer van
Sint Bernardus, 0. Cist. (t 1153) en van Gilbertus van Hoyland
(t 1172) , van Hugo van Saint - Victor (t 1141) en van Thomas Gallus (1226 ?) over extatische toestanden en over de „unio per amorem
liquefactivum", over éénwording door versmelting. Hieraan worden
wij door AN. Ampe, S.J., volkomen te recht herinnerd. Bij -deze gelijk
zwijgt Schoonhoven intussen over het exemplarisme, bij-schakeling
Ruusbroec een centraal probleem waarover Jan van Schoonhoven zich
niet uitlaat. Men kan intussen niet beweren dat Schoonhoven van dit
voor Ruusbroec centrale probleem niet op de hoogte was. In een preek
heeft hij zich immers hierover uitgelaten.
Na dat de Brabantse priorijen tot het kapittel van Windesheim waren toegetreden heeft men Jan van Schoonhoven verzocht de kapitelpreek te houden. Op dit verzoek is hij nu ingegaan en heeft een preek
gehouden met de anvangswoorden : Jiet unum ovile et unus pastor ' .
Daar lezen wij onder meer het hier volgende:
„Quidam dicunt spiritum rationalem dum perfecto amore in Deum
fertur, deficere penitus a se et reverti in ideam ipsam quam habuit immutabiliter et aeternaliter in Deo, sic quod talis anima perdit se et esse
suum proprium et accipit verum esse divinum, sic quod jam non est
creatura nec per creaturam vides aut amat Deum, sed est ipse Deus
qui videtur et amatur.
Istud est penitus erroneum. Licet enim anima ab aeterno, ante sui
creationem, secundum esse ideale fuit in Deo et in mente divina et
unum cum Deo reali substantialitate secundum esse ideale, cum idea
animae in Deo sit realiter ipsa divina essentia, licet addat respectum
ad extra ad esse creaturale - ideae enim in Deo dicuntur rationes ex
quibus Deus producit res in esse - tammen ad hoc redire non potest postquam exivit a Deo ad esse creaturae et propriae subsistentiae, quia repugnat creaturae in esse actualis existentiae productae uniri
Deo reali consubstantialitate, quia vel Deus augeretur vel mutaretur
vel creatura annullaretur, si sic uniretur quod unum in aliud converteretur. Appetit tamen anima uniri Deo modo sibi possibili, tamquam suo
principio ex quo of f luxit, scilicet per amplexum amoris quo amans
unitur amato per transformationem.
Hunc errorem quidam fratri Johanni de Ruysbroec adscribere et impingere voluerunt, sed minus juste. Ipse enim ab errore hoc penitus
1mmunis extitit, cum fere in cunctis libris suis hunc errorem insectatus
et detestatus est, et maxime impugnavit, sicut Clare patet inspicienti et-
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dilligenter perlegenti libros suos, et praecipue ubi contra istos liberos
spiritus loquitur et invehit.
Est ergo sic sentiendum quod spiritus adhaerens Deo per amplexum
unitivum et supra se raptus virtute extatica amoris, fit unus spiritus cum
Deo transformationis similitudine gratiae et beatitudinis participatione,
fervidi amoris amplexu et inhaesione" (20).
Na dat men deze kapittelpreek heeft gelezen kan men niet beweren
dat Jan van Schoonhoven de duidelijk exemplaristisch georiënteerde
bladzijden bij Ruusbroec niet zal hebben gelezen. Ook heeft het zijn
betekenis dat hij aldus een markante Nederlandse mysticus die slechts
sinds dertig jaar was overleden, aan de belangstelling van zijn toehoorders heeft aanbevolen. Men zal er echter ook rekening mee houden dat
Schoonhoven, die meestal met citaten te werk gaat, niet als een mysticus
moet worden beschouwd. Met het exemplarisme van Russbroec hield
hij echter wel rekening en dit heeft hij aan de koorheren uit het kapittel van Windesheim aanbevolen. Vreemd lijkt het ons dan ook dat A.
Ampe, S.J., die met de mystieke leer van Ruusbroec, blijkens vroegere
publikaties, wel vertrouwd is, hier in dit uitvoerige werk over Ruusbroec-vorsing geen aandacht aan schenkt. De Epistola responsalis van
Jan van Schoonhoven is bijgevolg in meer dan één opzicht voor ons
leerrijk.

Een derde geval dat onze aandacht verdient is het Pomerius-geval.
Meermalen heeft men reeds het De origine monasterii Viridisvallis en
vooral het tweede boek, de Vita Rusbroquii namelijk onder de loup
bekeken en de verdediging van de biograaf van Ruusbroec is een paar
keren aan bod gekomen. Ook herinnert A. Ampe, S. J., er ons zeer te
recht aan dat Henricus Pomerius (t 1469) een grootser plan had dat hij
slechts gedeeltelijk heeft kunnen verwezenlijken. Vanwege het prestige
dat Ruusbroec reeds lang in bepaalde lezerskringen geniet, schenkt men
intussen vooral aandacht aan het tweede boek. Hierbij moet men echter
steeds de vraag op het oog houden in hoe ver de tijdgenoten die over
Groenendaal of meer bepaald over de zalige Jan van Ruusbroec schrij-

(

20

)

Ed. A. CoMBES, E.rsai

...,

t. I, p. 8058-8061°.

Ci

ven, niet Pomerius als bron gebruiken. Dat heeft men niet steeds ge
-dan.
Verder zal men het zeer op prijs stellen dat een vorser die met de
kerkelijke geschiedenis van het laat-middeleeuwse Brussel vertrouwd is,
de archieven te Brussel heeft onderzocht en hier, op een paar kleinigheden na, voor het verhaal van Pomerius geen steun vindt. Na dit onderzoek is Pl. Lefèvre, 0. Praem., dan tot besluiten gekomen die hij, zoals hier volgt, formuleert :
„L'oeuvre de Pomerius, qui depuis le XVe siècle passe pour la source
par excellence de tout ce que nous savons sur les origines de Groenen
-daeltvisonprmeu,JadRsbroctuneposition hagiographie dans le sens propre du mot, elle ne mérite nullement la confiance illimitée que d'aucuns lui ant prêtée avec trop de
complaisance. Nombre d' af f irmations qui y sont contenues ne trouvent
aucun appui ailleurs et ne dépassent pas le cadre d'une tradition tardive et défigurée par la legende. Sauf quelques rares passages, ce que I'on
en peut retenir relève du domaine des faits d'opinion, non de celui
des faits historiques" (21).
Met „composition hagiographique dans le sens propre du mot" bedoelt Pl. Lefèvre, 0. Praem., volgens A. Ampe, S.J., hagiografie met
de zeer ongunstige zin die men aan dit woord kan toekennen. Met A.
Ampe, S.J., ben ik het hierbij volkomen eens.
Zo schreef Pl. Lefèvre, 0. Praem., in het jaar 1936.
Intussen ben ik van mening dat men, in een historisch perspektief,
met hagiografische teksten steeds voorzichtig moet te werk gaan. Ook
voel ik er weinig voor om, het zij dan op het logische vlak, hetzij zo
maar op het historische vlak, voor de vertrouwbaarheid van Pomerius
te pleiten zo lang wij nog steeds niet hebben kunnen achterhalen waar
verhaal terug gaat over het optreden van de zalige Jan van-ophet
Ruusbroec tegenover de ketterse agitatie van een vrouw met de naam
Bloemardinne. Hoewel hij het lang niet in alles met mij blijkt eens te
zijn, had Pl. Lefèvre, 0. Praem., na de publikatie van mijn tekst over
Pomerius duidelijk enig gevoel van opluchting. Na dat hij terloops aan
standpunten uit vroeger tijd heeft herinnerd, schrijft Pl. Lefèvre, 0.
Praem., namelijk :
„Une page est tournée".
('z1) La valeur bistorique des écritc de Pomerius sur la vie de Ruusbroec et les
origines de Groenendael, in Annales de la société royale d'archéologie de Bruxel-

les, t. XL, 1936, p. 165.
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Vooreerst was er ten tijde van Ruusbroec, blijkens de door Ch.
Ruelens voor publikatie klaar gemaakte Brusselse oorkonden te Brussel
een vrouw, dochter van Schepen Bloemaerts met de bijnaam Bloemardinne, eigenlijk Heilwige Bloemart dicta Bloemardinne die in de buurt
van heeroom Hinckaert, „ab opposito Gerelmi Heincart" woonde (Z2) .
Men weet ook dat heeroom Hinckart in 1335 als getuige is opgetreden
wanneer vermelde vrouw door een notaris een akte wilde laten inschrijven ( 23 ). Tenslotte is zij in het jaar 1335 overleden. Van een kertterse
agitatie met gebruik van haar naam kan er ook moeilijk even na haar
dood sprake zijn geweest omdat de Brusselse clerus 46 jaar na haar
dood, in 1371 namelijk, in een oorkonde nog met veel waardering over
haar heeft gesproken. Van een ketterse agitatie te Brussel vindt men
overigens, wat die jaren betreft, in de Brabantse kronieken geen spoor.
Ook lijkt het mij gewaagd tot de ontdubbeling te besluiten van de wel
in Brusselse oorkonden vermelde Bloemardinne. Pl. Lefèvre is namelijk van mening dat de door Pomerius vermelde Bloemardinne niet kan
worden geïdentificeerd met de Bloemardinne die in het jaar 1335 is
overleden.
Voorts heeft men geschreven dat de hinderlijke stem van een priester met de naam Godfried Kerreken bij een verzorgd koorgebed ondenkbaar is, zo dat Pomerius ook hier zou hebben gefantazeerd. Over dit
geval en meer bepaald over Godfried Kerreken heeft de archivaris van
Groenendaal, die volgens M. Dijkmans, S.J. (24 ) na het jaar 1415 aan
het Obituarium van Groenendaal niets meer heeft toegevoegd, het in de

Proloog tot het Obituarium met nadruk gehad. Sayman van Wijc
schrijft Ruusbroecs uitwijken naar Groenendaal aan dit hinderlijk geval bij het koorofficie toe en is waarschijnlijk de eerste die Ruusbroec
als . kapelaan bij de Sint-Goedelekerk heeft voorgesteld. Pomerius
noemt daarentegen Ruusbroec, wat zijn verblijf te Brussel betreft, vikaris, wat toen volgens Pl. Lefèvre bij de Sint-Goedelekerk een andex,..
ambtelijke toestand was (25).

(22) Werken van Zuster Hadewijch, t. III, Inleiding, varianten, errata, in

de verzameling van de aatschappij der Vlaamsche Bibliophielen, ser. IV, fasc.
14, Gent, 1905, p. 84-87.
(23) Ed. Ch. RUELENS ... , p. 90-91.

(24) Obituaire de Groenendael ..., p. 1-2.
(25) L' organisation ecclésiastique de la ville de Bruxelles au mogen -age, in
Recueil de travaux d'histoire et de Phil ofogle, derde ser., fasc. 11, Leuven, 1942,

p. 43-45.
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Ook ben ik van mening dat men de eenparigheid van de traditie ten
gunste van Pomerisu' verhaal over Ruusbroecs optreden tegenover
Bloemardinne niet kan laten gelden na dat men heeft vast gesteld dat
die eenparige traditie zich van de bewoordingen van Pomerius bedient.
Verder vraag ik mij, met A. Ampe, S.J., af wat er A . Comber ( 26 )
heeft toe gebracht te verklaren dat Gerson zijn kritiek betreffende het
derde boek van Ruusbroecs Brulocht niet heeft gehandhaafd.
De nadruk die Pomerius op deze herroeping van vroegere kritiek legt
komt dan ook verdacht voor. De vergelijking van Ruusbroecs vlucht
naar Brussel bij het verblijf van Sint jan de Doper in de woestijn laat
nuchtere lezers toe vanwege de biograaf van Ruusbroec nog wel meer
overdrijving te verwachten, maar dit moet geen reden worden om de
Vita Rusbroquii zonder meer af te wijzen.
Men zal er ook rekening mee houden dat de Vita Rusbrocquii van
de hand van Jan van Schoonhoven volgens A. Ampe, S.J., niet heeft
bestaan, wat dan al weer een onnauwkeurigheid wordt bij Sayman van
wi^c (27)
Met de theologie van Ruusbroec laat A. Ampe, S.J., zich verder in
dit boek weinig in. Hij vermeldt wel theologische publikaties van L.
Reypens, S.J., over de mystieke leer van Ruusbroec, andere zoals een
bijzonder verdienstelijk artikel van P. Henry S.J. ( 2$) daarentegen niet.
Te recht vermeldt A. Ampe, S.J., de publikatie van een franse
vertaling door de naar Oosterhout uitgeweken benediktijnen van Saint
Paul de Wisques als een verheugend feit. Hoewel deze franse vertaling waarschijnlijk in aanzienlijke mate heeft bijgedragen tot de ver
werken in het buitenland, moet men er ech--spreidngvaRuboc
ter steeds rekening mee houden dat daar met te veel vrijheid wordt te
..

.

werk gegaan. De bladzijden waar Ruusbroec van de traditie afwijkt
hebben de franse vertalers getracht meer overeenkomstig met de traditie
glad te strijken.
Intussen zal men dit belangrijke werk van A. Ampe, S.J., steeds
opnieuw in verband met allerlei Ruusbroec-problemen moeten inkijken.

Jan van Leeuwen, Jan van Schoonhoven en Henricus Pomerius
beschouwen wij als drie niet te onderschatten getuigen die het , ieder
overeenkomstig met de eigen tijdgeest voor Ruusbroec hebben opge(26) Essaai ... , t. III.
(27) Obituarium, ed. M. Di jiu&s vs, S.J., p. 62.
( 28 ) La mystique trinitaire du bienheureux Jean . Ruusbroec, in Recherches
de science religieuse, t. XL, 1952, Mélanges Jules Lebreton, t. II, p. 335-368.
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nomen zo dat men, bij Ruusbroec-vorsing, hoewel steeds in historisch
perspektief, met hen moet rekening houden.
Niettegenstaande een paar leemten blijft het nieuwe boek van A.
Ampe, S.J., bij dit alles een bijzonder belangrijk naslagwerk.
De Ruusbroec-vorsing wordt intussen steeds voortgezet. Gedurende het jaar 1967 werd vooreerst door B. Fraling een werk gepubliceerd met de titel Der Mensch vor dem Geheimnis Gottes, Untersuchungen zur geistlichen Lehre des Jan van Ruusbroec ("). Hrieop volgde in 1974 een werk van dezelfde auteur met de titel Mystik and Geschichte, Das „ghemeyne leve" in der Lehre des Jan van Ruusbroec 1
(

').

Voorts werd in het jaar 1972 door de vlaamse jezuiet J. Alaerts bij de
universiteit te Straatsburg een proefschrift verdedigd met de
titel La terminologie „essentiell e" dans l' o euvre de Jan van Ruusbroec 1 293-1 381 31 ). Dit proefschrift, waarvan er in 1974 200 exemplaren te Rijsel in of f est werden vervaardigd, is intussen niet in de han
werd namelijk alleen als ruilmateriaal bedoeld ten behoeve-del.Ht
van de universiteiten.
(

(29)Würzburg, 1967.
(30) Regensburg, 1974.
31 ) Rijsel, s.a. (1974).

(

DE „RHETORICA" VAN JAN VAN MUSSEM
„GHENOMEN WT ... "
door
Jan F. VnxnEnEN.
Lid van de Academie.

De Academie heeft me in 1952 de gelegenheid gegeven een paar
bijdragen te publiceren over de West-Vlaming Jan van Mussem en over
zijn Rhetorica 1 ).
Dit werkje, dat in 1553 te Antwerpen gedrukt en uitgegeven werd,
is een handboek dat, naar de woorden van de auteur zelf, zowel voor
dichters als prozaschrijvers en redenaars nuttig en noodzakelijk zou zijn.
In de uitgave van 1553 wordt in de programmatische titel, die hij als
een fiere vendelaar vlak en strak boven zijn stuk plant en dan uitwaaien
en klapperen laat, zijn Rhetorica of „Die edele Const van welsegghene" aangeprezen als „Neyt alleene goet / eerlijck ende oorboorlijck :
maer ooc bonen alle dinghen nootsakelijc voor alle ionge Rhetorisienen / Practisienen / Dichters / Procureurs / Taellieden / Clercken /
Notarissen / Aduocaten / Orateuren / ende generalijck voor alle
menschen die eenighe materien oft causen van wat saken dattet si /
lichtelijc willen vinden / constelijc oordineren / crachtelijc / soetelijc
/ bequamelijc / ende oueruloedelijc wtspreken / Tsi by ghescrifte te
stellene / oft verbalijck te vertooghene : met een verwonderinghe ende
welbehaghen vanden ghenen die dat hooren sullen". Tevens en hier
heeft hij een bijlage op het oog -- wijst hij op 't nut van „een seer
profitelijc Vocabularius / van vreemde Termen".
Ik heb toenmaals d.i. in 1952 -- een handsvol schaarse zakelijke
gegevens over Jan van Mussem verzameld, zonder zelf in archiefwerk
(

.

1 ) Cfr. Jan van Mussem I. P. 289-306 in : Verslagen en Mededelingen.
Kon. Vlaamse Academie v. Taal- en Letterkunde.. Maart 1952. Jan van Mustern II. P. 923-948 in : Verslagen en Mededelingen. Kon. Vlaamse Academie v.
Taal- en Letterkunde. December 1952.
(
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te duikelen ; vooral was ik er toen op uit om de sterke humanistische inslag in dit werk bloot te leggen met het ook op een poging om het
ontstaan en opzet van de „Vocabularius" of woordenlijst van zgn. bastaardwoorden, die in het aanhangsel voorgelegd wordt, te verklaren.
Mijn stelling was en is dat de springbron van deze puristische opwelling
bij Van Mussem die a.m. verstold ligt in deze „Vocabularius" in de
eerste plaats te zoeken is in het jong en welig gewas van zijn humanistische ideeën.
Ik meende toen en meen nu nog dat toegegeven dat er bij Jan
van Mussem een zeker bewust gevoel van Vlaamse eigenheid en zelfs
van fierheid over eigen aard en volk en taal ontegensprekelijk bestond
het eerst en vooral het ideaal van de humanist, die een zuiver, juist
en helder en zwierig taalgebruik in het latijn bepleitte en poogde toe
te passen, door hem, Jan van Mussem, ook bij het spreken en schrijven
van de landstaal verdedigd en nagestreefd werd. M.a.w.: hem voor
als de eerste taalflamingant leidt m.i. tot het vertekenen, het-steln
scheeftrekken van zijn beeld in het panorama van de geschiedenis van
de studie van de landstaal bij ons. Jan van Mussem was m.i. taalpurist
omdat hij om het boud en stout te zeggen eerst en vooral een
humanist was.
Het voorleggen van deze stelling vereiste een doorlichten en onder
Rhetorica, van het werk zelf, en niet enkel van de-zoeknvad
„Prologhe" tot zijn „Vocabularius" alleen. Het is immers uit het

beeld van 't spel van de ideeën, die in de Rhetorica zelf verwoord werden, dat men niet alleen sporen van de teeltbodem van zijn gematigd
purisme, doch ook het grillig kluwen van de diep-ingewrongen wortels
er van zou kunnen blootleggen.
Toentertijd mocht ik wijzen op enkele passages van zijn Rhetorica
waaruit onmiskenbaar blijkt dat hij a.m. bij M. Fabius Quintilianus en
bij de auteur van de Ad Herennium was te rade gegaan. In de titel van
zijn werk leverde hij zelf aanduidingen in die richting. Hij meldde
zijn handboek aan als „Rhetorica dye edele Const van Welsegghene.
Ghenomen wt die oude vermaerdtste Rhetorisienen ende Orateuren /
als Cicero / Quintilianus / ende meer andere." En wie twijfelen zou
aan de authenticiteit van deze gegevens die van de uitgever of
drukker herkomstig konden zijn moet slechts een oogslag werpen op
de argeloze titelkop van de eerste bladzijde van zijn eigenlijke tekst.
Daar zal hij andermaal de bevestiging vinden van wat reeds op het

eigenlijk titelblad werd voorgehouden, nl. de aanmelding van het werk
als een „Rhetorica in Vlaemsche / ghenomen ende ghecolligiert wt dye
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oude vermaertste Oratueren ende Rhetorisienen. Als Cicero / Quintilianus / ende meer andere ...
2 ).
Dit „ende meer andere" moest natuurlijk op elke rechtgeaard filoloog
"

(

als een trekstaal werken, al klinkt dergelijke formule haast heel bannaal en als geijkt, wijl ze in latijnse traktaten uit de Middeleeuwen en
uit de tijd van het Humanisme herhaaldelijk voorkomt 3 ) . In elk geval,
met veel geluk kon toen weldra uitgemaakt worden dat Jan van Mussem
eveneens sommige werken van Erasmus gekend en gebruikt had, o.a. het
traktaatje over briefstijlleer De Conscribendis epistolis en ik zou
nu „wellicht" zeggen het De Co pia verborum ac rerum, eveneens
van Erasmus.
Dat wist ik toen ; maar ik was er evenzeer zeker van dat Jan van
Mussem nog andere teksten onder ogen had gehad als deze waarvoor
ik parallelplaatsen uit de Ad Herennium, uit de Institutio oratoria van
Quintilianus en uit een paar geschriften van Erasmus citeren kon of
naar dewelke ik eenvoudigweg verwees. Ik meende toen dat een vogelaar, die tijd en gelegenheid had om in de wijde warande van de klas
literatuur en van de geschriften van middel -sieknpotla
humanisten te „vinken en te vangen", een rijkere buit-euwrsnva
in zijn weitas zou vergaren dan die enkele spichtige spreeuwen of
dat paar fiere fazanten die ik toen aan mijn weitas hangen had.
Ik droomde --- en droom nog altijd van een heruitgave van deze Rhetorica, wat o.m. een bronnenonderzoek vooropstelt dat een planmatigere en meteen een langere exploratietocht zou zijn dan de speelse
wandeling die ik me in 1952 en de daaropvolgende jaren veroorloven
kon. De weelde van de zware garven die men hierbij binden zou, kon
(

ik toen vermoeden en zelfs raden, doch de vreugde van die rijke oogst

moest ik toen derven.
De tijden zijn inmiddels veranderd, en dat is één van de redenen
waarom ik opnieuw o.m. het gezelschap van Jan van Mussem heb opgezocht.
Louter verlies was dit uitstel niet, want het dieprood van geraniums
is het warmst in het tanend licht van de vallende avond, en de witte
kroon van een madelief licht het scherpst in de aankruipende donkerte
van het schemeruur.

(z) Rhetorica ...
Cfr. infra.

(a)

Fol. [Avj].
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En ik wenste dat --- zelfs indien sommigen daaraan aanstoot vonden
op mijn manier te doen.
„Ecrire, eest se donner" schreef onlangs een Fransman, en ik meen
dat wie de noot kraakt ook de pit smaken mag en dat het woord ook
zijn recht heeft, ook wanneer het gaat over 't woord. Ik hou meer van
een gevel waarin afwisseling en spel van lijnen, vlakken en kleuren
zit en die op menselijke schaal is gehouden dan van de grauwe opeen
doodse betonnen dozen waarin sommige profeten van zgn.-stapelingv
zakelijkheid en zgn. efficiency ons willen doen werken en wonen, om
van „leven" te zwijgen.
En de simpele vreugde van deze nieuwe ontmoetingen, nieuwe avonturen, nieuwe vragen werd mijn deel. Inderdaad, deze Rhetorica van
Jan van Mussem, schijnbaar zo vormloos en droog als een logge zak
beendermeel blijkt een zinrijke en kleurvolle mozaiek te zijn, waarvan
de elementen met scherp oog gezocht, gekeurd en gekozen, stuk voor
stuk met kundige, geduldige en zeer voorzichtige hand in een sluitend
geheel ingebed werden.

Vragen die , bij het opnieuw opnemen van dit werk rijzen kunnen
zijn o.m.:
1) Welke tekstfragmenten heeft Jan van Mussem „ontleend", en
aan wie ? In welke hoeken van het latijns literair veld heeft hij zijn
schachten gezonken, en welke aders heeft hij aangeboord?
2) Hoe heeft hij die keur van samengeraapt materiaal gekloven, geslepen of gepolijst om het in een schabloon van eigen vinding voor te
kunnen leggen ?
3) Wat leert ons al dit werk voorlopig over Jan van Mussem zelf ?
Er zijn gewis nog andere vragen, min of meer belangrijk naar gelang
de gezichtshoek van waaruit men dit stuk bekijkt, zoals b.v. de algemene struktuur van zijn werk. Mij waren deze -- en voornamelijk de
derde voorlopig het liefst. Inderdaad, de uitkomst van het onder
naar de bronnen en vooral naar de manier waarop ze „gebruikt"-zoek
werden leert ons wellicht iets meer over Jan van Mussem als schrijver,
en bijzonder als mens. En dit laatste lijkt mij nog immer een van de
meest belangwekkende aspekten van 't kontakt met oude of nieuwe
geschriften ; en één van de best aanvaardbare verantwoordingen van
literatuurstudie.
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Eerst dus op verkenning naar de plaatsen waar hij het materiaal heeft
„ghenomen" om het als bouw- of siersteen te verzamelen, te bewerken
en te verwerken, te „colligieren" zoals dat heet!
Voor wie van harde cijfers houdt, hieronder voorlopige synoptische
tabellen. Hierin worden, voor zover dit nu doenbaar leek, haast folio
per folio -- de druk is niet gepagineerd ! verwijzingen verstrekt
naar tekstfragmenten uit verschillende latijnse schrijvers.
Dat titels als de Ad Herennium, de De Inventione en de Institutio
oratoria voorkomen is normaal. Gelet op de humanistische gerichtheid
van Jan van Mussem en gelet op vroeger ingewonnen aanwijzingen waren het deze geschriften -- die uit de klassieke periode dateren en
die in de eerste helft van de XVIde eeuw bij ons gekend waren die
een stelselmatig onderzoek opdrongen. Een planmatige prospectietocht
op dit terrein heeft, meen ik althans, belangwekkend positief resultaat
opgeleverd.
Er is ook de term Jraditio" die in deze synoptische tabellen voorkomt.
Inderdaad, er moest eveneens rekening gehouden worden met de
eigentijdse „rhetorikale" geschriften, en daarom werden o.m. de werken van twee zuidnederlandse schrijvers die in de eerste helft van de
XVIde eeuw bijzonder populair waren er bij betrokken, d.i. Joannes
Despauterius en Petrus Pontanus. Rekening houdend met het feit a) dat
deze auteurs zelf niet helemaal los stonden van de mideleeuwse „grammatikale" traditie, d.i. de studie van taal- en letterkunde ; en b) dat ze
anderzijds ook niet alleen sommige klassieke voorgangers hadden gekend, doch ook postklassieke theoretici van de woordkunst hadden geraadpleegd, en c) indachtig dat ook Jan van Mussem diezelfde auteurs
kon ingezien hebben, werden de werken van een Donatus, Charisius, Diomedes en hun kommentatoren, ook van Priscianus en zelfs
van Alexander de Villa Dei onder de loep genomen.
Van de Erasmusgeschriften werd, voornamelijk in verband met de
discussie van de techniek van de argumentatie zijn De Ratione concionandi er bij gehaald en zijn De Co pia verborum ac rerum opnieuw even
ter hand genomen. Dat een oogslag geworpen werd op de De Ratione
dicendi en de De Conscribendis epistolis van Ludovicus Vives is begrijpelijk. ,
Er zijn leemten -- en dat is inhaerent aan de aard van het onder
zelf omdat ik, na 't aftrakken van heel wat panden in een haast-zoek
onoverzienbaar jachtrevier van de klassieke, postklassieke, middeleeuwse en vroeg-zestiende-eeuwse „grammatikale" en „rhetorikale" litera-
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tuur denkelijk soms wel vele stappen ver van het leger van Cuwaert ar
voorbijgelopen ofwel geschoten wild later niet meer terug-gelosbn
vond. Zo blijft er ook nog werk voor later.
Er zijn wellicht ook gapingen !
Volledig is b.v. de lijst van werken die voor prospectie in aanmerking zouden kunnen komen waarschijnlijk niet ; doch ze is representatief,, meen ik althans.
Ik erken graag dat het fout is bewust of onbewust sommige moge
voorlopig uit te sluiten, doch er zijn verzachtende omstan--lijkhedn
digheden.
Ten andere, ik meen dat het voorhandene materiaal toch toelaat in
grote trekken de robottekening van Jan van Mussem nu reeds af te
lijnen. Fijne arceringen kunnen nog altijd later door iemand met scherper oog en vaster hand en die over meer tijd beschikt, meer geduld opbrengen kan en heter alaam tot zijn beschikking heeft, aangebracht
worden.

Wat kan men nu reeds in verband met de eerste vraag van deze ta
aflezen ?
-beln
Ten eerste de bevestiging van de vroegere stelling dat opvattingen,
voorschriften en voorbeelden, die verwoord liggen in de Institutio oratoria van Quintilianus en in de Ad Herennium -- die aan Cicero werd
en soms nu nog wordt toegeschreven — in de Rhetorica van jan van
Mussem voorkomen, en dit op een nog grotere schaal dan ik vroeger
vermoedde.
Ten tweede en dat is ook nieuw dat talrijke en belangrijke
fragmenten van de Rhetorica van Jan van Mussem aanknopingspunten
vertonen met de De Inventione van Cicero. Het komt zelfs voor dat
lange passages van zijn werk, nu eens haast woordelijke vertalingen,
dan weer parafrasen of samenvattingen zijn van fragmenten van dit
toen populaire werk van de latijnse orator. Een verwijzing naar de ta
-beln
moge hier volstaan.
Ten derde, er zijn eveneens ettelijke overeenkomsten vast te stellen
tussen sommige uiteenzettingen van Jan van Mussem en brokken uit
het werk van ook in 't latijn schrijvende auteurs die zich in de postklassieke periode, in de Middeleeuwen en in de eerste helft van de zestiende eeuw met de theorie en techniek van de woordkunst hebben ingelaten.
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Hij zelf ten andere komt er boudweg en herhaaldelijk voor uit dat
hij nog bij anderen als Cicero en Quintilianus heeft aangezeten : eenmaal op het titelblad en een tweede keer ietwat verder bij het inzetten
van zijn verhandeling over „Wat Rhetorica es" 4 ). Tot tweemaal toe
stoot men dus op de onheilspellende, of althans onbehaaglijke en ogenschijnlijk geijkte formule „wt" „Cicero, Quintilianus ende meer andere" ,,ghejnomen" !
Dit „ende meer andere" komt inderdaad ook bij andere auteurs van
handboekjes over grammatikale problemen en literaire theorie en techniek voor, die Jan van Mussem wellicht gekend heeft.
Zo b.v. bij Joannes Despauterius die o.m. ook in Frans-Vlaanderen
werkzaam is geweest : hij stond inderdaad een tijdje in 't onderwijs
in Winnoksbergen, en hij liet onder meer een De Figuris verschijnen 5 ) . Despauterius liet als titel over dit traktaatje over stijlmiddelen
een lange wimpel met een sliert namen van sommigen van zijn zegslie
klapperen ; de namen Quintilianus, Donatus, Diomedes, Valla, Placentinus, Mancinellus, Niger", en in de wimpelpunten vlamt echter ook
een hachelijke „pluribusque diligenter concinnatus". En de Normandier Alexander de Villa Dei, die in 1199 zijn Doctrinale schreef 6
een werk dat in de Nederlanden tussen 1500 en 1540 tientallen keren
herdrukt werd 7 ) opende zijn in hexameters gesteld stuk met de
verklaring dat hij „meerdere geschriften van zijn leraars in zijn werk
verzameld had", "pluraque doctorum sociabo scripta meorum" (8).
Wie nu die „meer andere" „Rhetorisienen ende Orateuren" zijn die
Jan van Mussem ter hand genomen heeft, is m.i. met volle zekerheid
niet uit te maken.
(

(

(

)

(

(4) Rhetorica ... Fol. [Avj}.
(5) Ik gebruikte de druk van 1557 die te 's-Hertogenbosch bij J. Schöffer
er
verscheen. De eerste druk zou te Gent in 1520 van de pers zijn gekomen. Het
titelblad Ioannir De pavterii ninivitae De Figuris Liber ex Quintiliano, Donato,
Diomede, Valla, Placentino, Mancinello, Nigro, pluribusque diligenter concinnatus. Sylvae Ducis, J. Schoeff eros, 1557.
(s) Alexander de Villa Dei : Das Doctrinale. Kritisch-exegetische Ausg...
Bearb. V. Prof. Dr. Dietrich Reichling. Berlin, Hoffmann, 1893. (Monumenta Germaniae Paedagogica. Bd. XII).
(7) Cfr. o.a. N. Nijhoff en M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. 's-Gravenhage. O.m. Deel I (1923) p. 23-36 ; Deel II
(1940) p. 27-36 ; Deel III (1942) p. 4-6.
(8) Alexander !de Villa Dei : Doctrinale... Ed. D. Reichling... P. 7.
:
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Hij zelf verleent in dit verband weinig of geen hulp. Inderdaad, geen
enkel werk wordt bij zijn titel door hem in zijn handleiding vermeld,
en nergens, buiten dan het titelblad en in de hoof ding van het eerste
hoofdstuk, duikt een naam van een of ander „grammaticus" of literairtheoreticus op, tenzij dan eenmaal die van Marcus Tullius Cicero (').
Inderdaad, bij de behandeling van het pleonasme haalt ' Van Mussem
de sarkastische kommentaar aan die Cicero maakte bij een geval van bedenkelijk gebruik van dit soort van overtollige versiering door een virtuoos van het pleonasme.
„Schout ooc oueruloedige worden [sic] in een redene alsoot gebuerde van een groot Rhetorisien ten tijden van Cicero / de welcke
in een vertoach of sermoon 7/ dicwils vermaende van een vrauwe hoe
Si heur kint gedregen hadde in hueren buyc. Ja waer plegense ander
vrauwen te dragen (sprac Cicero) in haren mantel ?" ( 10 ) .
Ik vermoed echter dat Jan van Mussem dit voorbeeld niet recht
aan Cicero heeft ontleend, maar denkelijk uit de I nstitutio-strek
oratoria van Quintilianus heeft overgenomen 11 ). Hij kende -- en
daarover bestaat geen twijfel — Boek VIII van de Institutio of althans
belangrijke fragmenten er van, waarin dit als een schoolvoorbeeld
wordt voorgehouden.
Buiten het onbehaaglijk gevoel van frustratie bij de vaststelling van
deze afwezigheid van precieze verwijzingen naar titels van werken of
bruikbare vermeldingen van auteursnamen is er dan nog het akelig besef, dat in elke aandachtige lezer geleidelijk groeien moet, dat een groot
aantal van de regels, beschouwingen en raadgevingen die Jan van Mus
voorschrijft, levert of verstrekt, gemeenplaatsen zijn die in talrijke-sem
oudere of eigentijdse werken kunnen voorkomen en feitelijk voorkomen. Daarenboven blijkt alras dat Jan van Mussem, al verklaart hij dat
wat hij „ghenomen ende ghecolligiert" heeft, zou „ouerghestelt" heb
veel gevallen zijn publiek een vrije vertaling, bewerking of-ben,i
samenvatting te lezen geeft. Hierop kom ik later terug.
(

(9) Fol. [Aviij] is er de vermelding „eeen seer geleert man in die Rhetorica". Blijkens de kontekst is dit een verwijzing naar - Erasmus.
(10) Rbetorica ... Fol. [Givo] - Gij.
(11 ) . Quintilianus ... VIII.[.54.
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Ik herhaal : van die „meer andere" aan wier tafel Jan van Mussem
zou aangezeten hebben is het m.i. op dit ogenblik niet mogelijk met
volle zekerheid de namen te vernoemen of de titels van hun geschriften te citeren.
Wel zijn er bepaalde aanrakingspunten aan te duiden met ,,grammatikale" of zgn. „rhetorikale" werken uit de Oudheid, andere dan
deze van Cicero en Quintilianus -- uit de Middeleeuwen en zelfs uit
de XVIde eeuw. Deze aanwijsbare kontakten wijzen echter veeleer op
de sterke ondergrondse stroming van een vaste traditie inzake opvattingen, terminologie en ook voorbeelden die van uit de Oudheid het middeleeuws en humanistisch denken en schrijven over de „Ars rhetorica"
en het onderwijs er van beheerst. Doch men moet eveneens vaststellen,
ten eerste dat met het thans beschikbaar materiaal het feitelijk onmogelijk lijkt de filiatie van het doorgeven van deze gegevens -- qua voor
raadgevingen of voorbeelden met vaste hand volledig,-schriften,
hard en recht uit te tekenen ; ten tweede is er het feit dat, in het geval
van Van Mussem zelf, de gemeenschappelijke aanrakingspunten tussen
zijn Rhetorica en verschillende andere werken polyvalent zijn. Een
term of een formule of een voorbeeld, dat in het traktaat van Jan van
Mussem voorkomt en niet in de Ad Herennium, noch in Cicero's De
Inventione, noch in de Institutio oratoria van Quintilianus te vinden is,
duikt wèl op in meerdere latere geschriften over literaire theorie en
techniek die Jan van Mussem zou kunnen gekend hebben. Daardoor
mist dan ook het met zekerheid bepalen van een hechte binding met
één bepaald vroeger of eigentijds traktaat vaak elke vaste basis.
Wij kunnen in dergelijke gevallen parallelen uitstippelen, de ware
bron (en) aanduiden is echter vooralsnog niet mogelijk.

Inderdaad licht men sommige onderdelen van de Rhetorica van Jan
van Mussem door dan dwaalt men plots in een wriemelende schaduwenwereld waarin men beelden ontwaart waarvan de tekening geheel of
gedeeltelijk samenvalt met de contouren en trekken van oude schetsen
die men in verschillende vroegere of eigentijdse albums terugvinden
zal.
Een paar voorbeelden!
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Het hoofdstuk over de stijlmiddelen „Watmen doen oft laten moet
om een redene te verchieren / ende heerlijck wt te legghene" ( 12 ) zet
Jan van Mussem in met de behandeling van wat men inzake schriftuur
vermijden moet ; m.a.w. de zogenaamde „vitien" worden eerst behandeld.
Deze uiteenzetting is planmatig doorgevoerd, de weg doorheen het
betoog is klaar en rijkelijk bebakend. In margine werd bij de aanzet
van elke paragraaf, die aan de bespreking van een te schuwen stijlfout
gewijd werd, ten gerieve van de haastige lezer de technische term in latijnse of verlatijnste griekse vorm opgepind.
En er zijn er heel wat ! „Barbarismus", „Solecismus", „Extranea",
„Vocalium concursus", „Consonantium concursus", „Cacophaton",
„aeschrologia", „Perissologia", „Macrologia", „Pleonasmos", Jrantologia" (sic), „Amphibologia", „Cacozelia", etc. (1').
Eenzelfde mengeling van latijnse en verlatijnste griekse termen
vindt men eveneens in margine bij het hoofdstuk over de woordf iguren : ,,Metonymia", „ atac rests , „ nomatopeia , Jpithetod', „ tonomasia" Periphrasis" Hyperbole" Synedoche" Metaphora"
„Aenig„ llegoria , ,,Parabola", „Paroemia , "Tapinosis",
(14)
ma"
De vraag blijft echter open of hij zelf en niet zijn drukker of/en
uitgever hiervoor verantwoordelijk is. In elk geval het uitstallen van dit
geleerd jargon in de marge kan gedeeltelijk beschouwd worden als een
poging om het doelmatig naslaan van zijn werk in de hand te werken,
en ook gedeeltelijk als „show", een toegeving aan een stilaan zich inwortelende gewoonte meer en meer grieksklinkende termen in dit ver
te gebruiken. Petrus Pontanus om er één te noemen -- vlecht-band
schijnbaar even graag in de tekst zelf van zijn Liber figurarum
griekse benamingen ; gewoonlijk geeft hij echter eveneens de gelijk
technische term in 't Latijn. Zo b.v. „Anaphora graeca dictio-wardige
latine relatio vel repetitio explanatur" (15).
Terloops nog dit : in het gebruik van would-be griekse terminologie

,,Ironic",

(12) Rhetorica ... Fol. [Fviijvo].
(13) Rhetorica ... Fol. Gi - Gij.
(14) Rlaetorica ... Fol. Hij - [,IEVvol.
(15) Petrus Pontanus : Liber figurffum. Fol. VI. Een ander voorbeeld op
hetzelfde folio : „ Epanalepsis nomen graecum latine replicatio siue resumptio

dicitur" ; en op Fol. VIII
exponitur".

O : „

Antonomasia vox grgca latine pronominatio
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door Jan van Mussem mag men nog geen bewijs zien dat hij Grieks
kende. In de tweede helft van de Middeleeuwen durfde meer dan
een grieksonkundig auteur het aan zijn werken griekse titels te geven.
Johannes van Salisbury deed het, en v5ór hem was er Anselmus uit de
XIde eeuw.

Nu terug naar zijn hoofdstuk over de „vitien"
Dat Jan van Mussem zijn eigenlijke stijlleer inzet met een stel waar
afwijzingen en banvloeken wijst natuurlijk niet op een-schuwinge,
systematisch negatief ingestelde houding, een afwijzende houding t.o.v.
het vormelijk element in het woordkunstwerk of betreffende de theorie
ter zake. Integendeel, in dit opzicht ligt zijn werk in 't verlengde van
een toen reeds eeuwenoude traditie en sluit nauw aan bij 't voorbeeld
van zijn vereerde meesters : de auteur van de Ad Herennium en Quintilianus, en zelfs bij het schema van het postklassiek, middeleeuws en
vroeghumanistisch boek over stijlleer.

Inderdaad velen, die zich na Quintilianus in theoretische beschouwingen over letterkundig werk verdiepten en zich over de technische problemen, die in dit verband rezen, hebben gebogen, vermeiden
zich niet alleen in het stelselmatig opstellen in een bepaalde slagorde
van alle mogelijke stijlmiddelen die men hanteren kon, doch eveneens
in het aan elkander rijgen en uitstallen van „vitien" of fouten die
men mijden zou. Dit negatief stilistisch betoog -- dit stel waarschu-

wingen met illustrerende voorbeelden ging gewoonlijk zelfs de andere meer positief-gerichte uiteenzetting vooraf. Dit is ook 't geval bij
Jan van Mussem.

Dit hoofdstuk over de stijlfouten is echter in andere opzichten voor
ons belangrijk, nl. 1) omwille van de gebruikte terminologie en 2) omwille van de voorbeelden die bij de behandeling van sommige stijlfouten als illustraties worden voorgelegd.
Neem nu een term als „aeschrologia" in margine op fol. [Gi^ 1
naast de aanmaning en voorbeeld van Jan van Mussem : „Schout woorden van twee veerstanden / daermen leelicheyt of onreynicheyt wt
verstaen mach. Exempel. Hans hinck zijn meerse in Leyskens kraem"
m.a.w. mijdt alle dubbelzinnigheden die tot kwetsende of obscene interpretaties aanleiding zouden kunnen geven.
Voor zover ik kon nagaan gebruikt Cicero deze term. „aeschrologia"
0
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niet ; in de Ad Herennium is hij niet te vinden en Quintilianus blijkt
hem al evenmin te gebruiken.
Nochtans spint deze laatste lang uit over woordspelingen en over
obscene interpretatie van sommige woorden en uitdrukkingen ; hij ook
drukt op de noodzakelijkheid het aanwenden van dergelijk woord- en
wendingenspel zoveel mogelijk te beperken. Wie zich daarin zou ver
maakt zich schuldig aan wat hij xaxéi,carov noemt (16).
-lustigen
In de IVde eeuw komt deze term „aeschrologia" in een latijns geschrift, zij het ook in een andere betekenis, voor, nl. in de grammatica
van Diomedes ( 1 '). In de spraakkunst van Donatus (x1 ) noch in de
kommentaar hierop door Pompeius ( 19 ), noch in de Ars grammatica
van Charisius °), noch in de Institutiones grammaticae van Priscianus (2-1 ) is deze term te vinden, wat ons, wat Priscianus betreft, toch niet
moet verwonderen. Daarentegen werd hij wèl gebruikt door Marius
Plotius Sacerdos in zijn Artes grammaticae 22
In de zestiende-eeuwse T abel ae de Schematibus & T ro pis van Petrus
Mosellanus duikt hij plots opnieuw op, zij het ook als synoniem van
„Cacemphaton" (23),
(

) .

) Quintilianus ... VIII.uI.44-47.
) Diomedes. Artis grammaticae libri III ... Ex recensione Henrici Keilii.

('111

(17

Hildesheim, Olms, 1961. (Grammatici Latini. Ex recesione H. Keilii. Vol. I) .

Cfr. p. 450 „Aeschrologia est vitio conpositionis inverecunda oratio, conpositio
verborurn obscenae significationis aut unius verbi obscena significatio et pronuntiatio". Een „cacenphaton" is voor hem „vitio conpositionis inverecunda
suspitio..." (Cfr. p. 451) .
( 1$) Donatus. Ars grammatica ... Ex recensione H. Keilii. Hildesheim, Olms,
1961. (Grammatici latini. Ex recensione H. Keilii. Vol. IV) .
(19) Cledonius Pompeius Julianus : Commentum Artis Donati ... ex recensione H. Keilii. Vol. V) .
(ZO) Flavius Sosipater Charisius : Artis grammaticati libri V ... Ex recensione
H. Keilii. Hildesheim, Olms, 1961. (Granunatid Latini. Ex recensione H. Keilii

Vol. I) .
Priscianus Grammaticus Cae•ariensis : I nstitutionumn grammaticaram l ibri XV III. Ex recensione Martini Hertzius. Vol. I & Vol. II. Hildesheim, Olms,
1961, 2 vol. (Grammatici latini. Ex recension. H. Keilii. Vol. II & Vol. III) .
( ) Marius Plotius Sacerdos : Artium gr mmaticarum libri tres ... Ex recensione H Keilii. Hildesheim, Olms, 1961. (Grammatici latini. Ex recensione
H. Keilii. Vol. VI).
(28 ) Petrus Mosellanu s : De Schematibus & tro pi s... - Parisiis, 1528. Cfr. fol.
B : „Cacenphatan, siue aCçxpoaoy'av aeschrologian vocitare velis".
('21)
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Doch 't is niet enkel in Duitsland dat deze term in 't begin van de
XVIde eeuw opnieuw verspreid wordt ; ook zuidnederlandse humanisten schakelen hem in.
De Bruggeling Petrus Pontanus kent ook deze benaming, die z.i. in
't Latijn door „turpiloquium" kan vertaald worden. Stalen van „aeschrologia" vindt men volgens hem in 't werk van Jibulus, Catulus et Martialis", werk dat z.i. op de brandstapel en in de helse vlammen thuishoort (m).
Dichter bij Jan van Mussem, meen ik althans, staat een Joannes Despauterius die ook deze term in zijn De Figuris hanteert. Hij geeft
o.m. een bepaling van deze stijlfout die op de spelling na woordelijk dezelfde is als deze die Diomedes twaalf eeuwen vroeger had
geleverd (25).
Despauterius erkent in zijn titel dat hij van Diomedes afhankelijk is.
Is Jan van Mussem bij Despauterius of bij Diomedes te rade gegaan ?
Of bestaat er een andere „bron" waaraan hij geput heeft ? Deze laatste
veronderstelling lijkt mij nog de waarschijnlijkste, want inzake interpretatie van de term „aeschrologia" verschilt Jan van Mussem van deze
twee auteurs.
Welke kant nu uit ?

Een nog meer onthutsend geval is de behandeling van de „Perissologia", zoals dit in margine bij Jan van Mussem heet (26).
In de Ad Herennium komt de term niet voor en wordt dit stijlgebruik
niet behandeld (27 ) Quintilianus vermeldt de term, omschrijft het ver
als een „vitium" van de perifrase, doch weidt er niet verder-schijnel
over uit en geeft meteen geen voorbeeld aan 28 ).
(

( 24 ) Petrus Pontanus : Liber figurarum ... ,,Huius autem vitij fautores et
amatores diligentissimi sunt Tibulus/Catulus /ei Martialis quorum opera multa
rectius perpetuis flammis quam Christi generarum iuuenum auribus committenda
veniant" (Fol. XXIIII) .
(25) J. Despauterius : De Figuris ... Fol. B. : ,Aeschrologia est vitio compositio inuerecunda oratio, vt compositio verborum obscoenae significationis,
aut vnius verbi obscoena sgnificatio pronuntiatio".

$) Rhetorica ... Fol. [Givo].
Ad Herennium ... IV.xxxii.43.
( 28 ) Quintilianus ... VII.vi.61.

(2
('27)
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In de Rhetorica van J. van Mussem krijgt deze term een tweevoudige
inhoud, hij schrijft:
"Men sal wachten eenige woorden te vergheef s te sprekene of eenige
quade circumlocutien te makene daerment bet int cort soude mogen
seggen. Exempel van deerste. Sij ghingen daer si mochten daer si niet
gaen en mochten daar en gingen si niet. Hi leeft ende hi en is niet doot.
Exempel van het ander. Jesus openbaerde hem Marie magdalene / heb
zijn hant een instrument met een houten hanthaue / bouen-bendi
met een crucke / onder wast yseren ,/ scherp / plat ende lancwij s / men
pleechter mede te deluen ende spitten. etc. men segt bet int corte / een
spa" ( 29 ).
Vermeldenswaard is dat reeds in de geschriften van grammatici uit
de IVde eeuw nl. Donatus, Charisius en Diomedes en ook in de
De Figuris van Despauterius deze inbreuk op het goede taalgebruik
gedefinieerd wordt als het toevoegen van overtollige woorden die de
zin geen kracht bijzetten (30 ), wat in feite overeenstemt met de stelling
van Jan van Mussem.
Daarenboven is het eerste „exempel" dat Jan van Mussem geeft een
haast letterlijke tegenhanger van het voorbeeld dat de postklassieke, de
middeleeuwse en vroeg-humanistische grammatici zoals een joannes
Despauterius, een Petrus Pontanus, voorhouden. Leest men bij Jan van
Mussem „Exempel van deerste. Sij ghinghen daer si mochten daer si
niet gaen en mochten daer en gingen si niet" ( 31 ), dan vindt men daarvoor geen aanknopingspunt in de handleidingen van zijn klassieke
zegslie (de auteur van de Ad Herennium, Cicero en Quintilianus),

doch wèl in de geschriften van de postklassieke, middeleeuwse en vroeghumanistische opstellers van „grammatikale" of zuiver literair-technische werkjes. 't Is daar dat immers hetzelfde voorbeeld op enkele
nietige varianten na, opduikt, nl. Jbant qua poterant, qua non poterant, non ibant".

(29) Rhetorica ... Fol. [Gjvol.

(30) Donatus : „Perissologia est supervacua verborum adiectio " sine ulla vi
rerum ... " (Kéil. Vol. IV, p. 395) ; Charisius geeft. letterlijk dezelfde tekst.
(Cfr. Keil. Vol. I, p. 271) ; Diomedes voegde „multorum" er bij en daar heeft
men : „Perissologia est multorum; verborum, adiectio supervacua sine ulla vi
rerum ... " (Cfr. Keil. Vol. I, p. 449) . En in Despautérius leest men : „Perissologia est adiectio verborum sine ulla vi rerum" (De Figuris Fol. [AUjvol).
...

( 31

) Rhjetorica ... Fol. [Givo].
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Hoe oud dit voorbeeld is, en hoe hecht het in een haast ononderbroken traditie wortelt leert een oogslag op de nu nog bewaarde geschrif ten die opeenvolgend het taal- en literatuuronderwijs in 't Westen bepaald hebben.
Donatus legde het reeds voor ('2 ) en zijn commentator Pompeius
neemt het letterlijk over 33 ) ; Diomedes (34 ), Charisius ( 35 ) en Plo
( 36 ) kennen en citeren het. Ook Priscianus gebruikt het rond 500 in-tius
zijn Institutiones grammaticae ( 37 ) ; en in het werk, dat een andere
mijlpaal in de geschiedenis van het „grammatikaal" en letterkundig
onderwijs in het Westen is, nl. de Doctrinale, duikt 'het opnieuw op, zij
het ook lichtjes gewijzigd om het in het hexameterschema van dit handboekje te laten passen 38 ).
Is het dan wonder dat het in de Liber figurarum van Petrus Pontanus als tweede voorbeeld van de gewraakte stijlfout (3'9 ) en zelfs in de
De Figuris van onze Joannes Despauterius ( 40 ) aangehaald wordt ?
De ontleding van de omschrijving van de „perissologia" door Jan
van Mussem levert slechts een hachelijk houvast inzake de gebeurlijke
,,bron". Wie zou nu op basis van deze vaststellingen in verband met dit
voorbeeld kunnen zeggen of het nu feitelijk Joannes Despauterius is,
of Alexander de Villa Dei of Diomedes of Donatus of een ander
,,grammaticus" van wie de studie of lectuur bij Jan van Mussem hier
sporen heeft achtergelaten ?
Daarmee is echter het spel nog niet uit. Er flitst daar tussen de
twee lange en grauwe voorbeelden van Jan van Mussem een korte en
koele vaststelling. Inderdaad, als tweede „exempel" schrijft hij neer :
„Hi leeft ende hi en is niet dopt" (41 ), een miezerig zinnetje dat als
een nietig verloren sprietje tussen twee zwaardere halmen aandobbert !
Van waar ? En wijst het wellicht de richting aan die we dan tegen
(

(

(32) Donatus : Ars grammatica ... Keil. Vol. IV, p. 395.
(33) Pompeius : Comm-entum ... Keil. Vol. V, p. 294.
(34) Diomedes : Ars grammatica ... Keil. Vol. I, p.449.
(35) Charisius : Ars grammatica..., Keil. Vol. I, p. 271.
( 3 ) Plotius : Artes grammaticae ... Keil. Vol. VI, p. 454.
(37)Priscianus : Institutiones grammaticae ... Keil. Vol. II, p. 110.
(38) Alexander de Villa Dei : Doctrinale ... Ed. D. Reichling. P. 159 Cfr. §
2396 : „quia poterant, ibant, sed non qua non potuerunt".
Parhisiis, 1521. Cfr. „Idem ibant
(39) Petrus Pontanus : Liber f
qua poterant/qua non poterant minus ibant..." (Fol. XXIII) .
(40) Joannes Despauterius : De Piguris ... Fol. [Aiijvol.
41 ) Rhetorica ... Fol. [Gj].
(
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de stroom in moeten opwandelen ? Brengt dit voorbeeld een antwoord,
of misschien het antwoord ? Ik weet het niet. In elk geval, in de antieke grammatikale en „rhetorikale" traditie is, voor zover ik zag, zelfs
geen aanknopingspunt te vinden, en ook de middeleeuwse getuigen laten U hier in de steek. Bij Joannes Despauterius en bij Petrus Pontanus
komt echter iets dergelijks voor. Bij deze laatste is het zijn eerste illustratie van „perissologia" ; J. Despauterius daarentegen legt zijn
„exempelen ", die dezelfde zijn als de eerste twee van Jan van Mussem,
ook in dezelfde orde als deze van Jan van Mussem voor.
Inderdaad, het tweede voorbeeld dat J. Despauterius aanhaalt is:
„Vivat rex, & non moriatur", met dan de kommentaar „superf lue adijcitur ('sic) (.& non moriatur) . Siquidem non fit aliud viuere, quam non
mori" ( 42 ) . Petrus Pontanus formuleerde het ietwat anders en spon het
uit tot : „Rex semper vivat : nullo moriturus in euo. Vbi medium ver
superfluit : quia semper viuere nihil aliud est quam nullo euo mo--su
ri" (43).
De Vlaming Jan van Mussem, die voor zijn taal- en streekgenoten
schreef, kent, zomin als zij, een koning als een eigen landvorst. Daarenboven blijft hij gewoonlijk koel, al bewijst hij soms wel zin voor 't
pathetische te hebben. In elk geval, wanneer hij een of ander soort van
„exclamatio" gebruikt, dan richt hij zich tot God en zijn heiligen of
tot de „heylighe stadt van Hierusalem" (44 ) . Hier volstond z.i. een
zakelijke en een kernachtige vaststelling, niet echter over een rex",
doch over een simpel lotgenoot van hem en van de anderen, 'n gewoon
sterveling ; en hij schreef „Hij leeft ende hi en is niet doot".
Hiermee is echter het probleem van zijn gebeurlijke afhankelijkheid
van Joannes Despauterius niet opgelost. Een vingerwijzing is er echter
wel in te zien, in deze zin, dat door deze bevindingen de indruk versterkt wordt dat men niet alle heil van een onderzoek van de klassieke,
postklassieke en middeleeuwse grammatikale en „rhetorikale" geschrif ten moet verwachten. Men moet met onbevangen blik eveneens de
humanistische geschriften over taal en letterkunde onder de ogen nemen. Er bestaan kontaktpunten, die misschien wel eens tot volle lijnen
uitgroeien kunnen en, die ons wellicht eens tot de ware bron leiden
zullen.

(42 ) J. Despauterius : Dc Figuris ... Fol. [Al*ijvo].
('a) Petrus Pontanus : Liber figuraram ... Fol. XXIII.
(

44

) Rhetorica ... Fol. [Güjvo]

29
In een diepe weg is in 't holle van een maanloze nacht de nietigste
glimworm welkom. Hier ook ! Neem nu eens het stuk uit Jan van Mussem waarin hij over de „Paronomasia" handelt, d.i. het gebruik van
homoniemen tot woordenspel. Hij onderscheidt hierin twee soorten,
wanneer hij een van de „vele ende diveersche manieren" beschrijft om
„goede chierlijcke woorden / ende ooc goede saken" te zeggen (45).
Die twee mogelijkheden zijn volgens hem:
„Als twee woorden bycans ghelijc luyden / dat men dan wel te
passe het een voor het ander ghebruyct. Exempel. Menich dronckaert
is , veruult metteu (sic) leghen gheest. Oft datmen een // woort
van een ander maect. / als / hi sprinct eenen spronck / hi loopt eenen
loop etce" (46).

Het eerste deel van zijn beschrijving sluit aan bij wat over de „adnominatio" in de Ad Herennium (47 ) en door Quintilianus (") wordt
voorgehouden.
Het tweede lid van de verduidelijking van de term „paronomasia" kan
daarentegen m.i. niet bij een uitspraak of bij een voorbeeld van deze
twee klassieke Romeinse theoretici aanleunen. En wat de Middeleeuwen betreft : Alexander de Villa Dei kent deze tweede vorm van
„paronomasia niet (49).
Wel zijn er kontaktpunten met de Ars grammatica van Diomedes,
met de De Figuris van Joannes Despauterius en ... met de Liber figurarum van Petrus Pontanus. Inderdaad bij het doorlichten en het illustreren van „paronomasia" vermelden deze drie „grammatici" hetzelfde spel. Bij Diomedes is het zelfs de eerste vorm van „adnominatio" ; bij Joannes Despauterius en bij Petrus Pontanus, de tweede, zoals dat eveneens bij Jan van Mussem het geval is.
Inderdaad houdt Jan van Mussem voor dat de tweede manier van
paronomasia te beoefenen er in bestaat „datmen een woort van een
ander maect ,/ als / hi sprinct eenen spronck / hi loopt eenen loop",
dan schrijft Joannes Despauterius in zijn De Figuris:
"

) Rhetorica ... Fol. Giij.
) Rhetorica ... Fol. Giij - [ Giijvo].
47
Ad Herenmum. IV.xxi.29.
(48) Quintilianus .... IX.um.66-67.
(49) Alexander de Villa Dei : Doctrinale ... Ed. D. Reichling. Cfr. § 24752476.
(

45

(

411

(

):

•
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„Fit quoque cum praecedenti nomini aut nomen, aut verbum annectitur, ex eodem f iguratum : vt Fugam fugit, Ludum ludit, Factum fa
cit, Furorem furit, Pugna pugnata est ... " ( 50). En luistert men naar
de aanhef van het stuk van Diomedes over dezelfde woordfiguur dan
klinkt U daar haast hetzelfde tegen : „Paronomasia est veluti quaedam
denominatio, cum praecedenti nomini aut verbum aut nomen adnectitur ex eodem figuratum, ut fugam fugit, facinora fecit, grata gratias,
creta decreta est, pugna pugnata est ... " ( 51 ) .
De opvallende gelijkluidendheid van de formuleringen van Diomedes en Joannes Despauterius is eenvoudig een nieuw bewijs van de echtheid van de getuigenis van Despauterius op inzake zijn afhankelijkheid
van Diomedes (52).
Belangwekkend voor ons is wellicht dat hier een nieuw aanrakingspunt met Joannes Despauterius te vinden is, tenzij men veronderstellen
zou dat ook Jan van Mussem (zoals Joannes Despauterius) rechtstreeks
de opvattingen van Diomedes kende ofwel langs een andere weg als
het plakketje van Despauterius tot eenzelfde inzicht en formulering
zou gekomen zijn.
Inderdaad er is ook nog Petrus Pontanus. Over de tweede vorm van
„paronomasia" schrijft deze : „Altera vero est nominis verbalis a suo
verbo gubernatio vt viuo / vitam / curro cursum / loquor loquutionem :
comedo / comestionem etc" (53).
M.a.w. Petrus Pontanus geeft hier een voorbeeld dat haast letterlijk
hetzelfde is als wat Jan van Mussem als „exempel" aanhaalt : „curro
cursum „hi loopt eenen loop". Anderzijds mist men bij Joannes Despauterius elk voorbeeld dat zo nauw bij Jan van Mussem zou kunnen
aanleunen.
En zo, wat nu ?

-

(50) joannes Despauterius : De Figuris ... Fol. [Biiij].
(51) Diomedes : Ars grammatica ... Ed. H. Keil. Vol. I. P. 446.
(52) Cfr. de titel van zijn De Figuris, nl. „De Figuris liber ex Ouintiliano,
Donato, Diomede, Valla, Placentino, Mancinello, Nigro, pluribusque diligente
concinnatus". (1557).
(53) Petrus Pontanus : Liber figurarum ... Fol. [Vlv<>].
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De opbouw van de paragraaf waarin Jan van Mussem over de „hyperbole" handelt is een weerbarstige, verwrongen weer die andermaal
de complexiteit van zijn „colligieren" illustreert. Hier wil ik echter
vooral dit stuk doorlichten om op nog andere mogelijke bronnen als
een Ad Herennium, een De Inventione van Cicero of een Institutio
oratoria van Quintilianus te kunnen wijzen.
Zijn tekst is : „Men segt somtijts wat meer dan de waerheyt alsmen
een sake seer verminderen oft vermeerderen wil. Exempel. Witter dan
een sneeu / snelder dan een voghel f claerder dan die sonne / lichter
dan een plume. Alsoo sterck als Samson etc. Men moet wachten dese
exornatie te seer bouen maten te af f ecterene / want tes den rechten
weck tot dat ghebreck / Cacozelia / daer voren af ghesproken es" (54).
Dit stuk van Jan van Mussem staat dichter bij de behandeling van de
hyperbool in de Ad Herennium ( 55 ) dan bij de uiteenzetting van Quintilianus over deze tropus 56 ) . Inderdaad, de beschrijving van het stijlmiddel die Jan van Mussem geeft sluit enger bij deze in de Ad Herennium ( » superans, veritatem") aan dan bij de formule van Quintilianus
( » dicens verf superiectio") . Daarenboven volgt de behandeling van de
hyperbool wel bij beiden (d.i. de auteur van de Ad Herennium en bij
Quintilianus) op deze van de periphrasis ; het is echter in de Ad Herennium alleen dat na de bespreking van de hyperbool het betoog over
de „synedoche" volgt, zoals dit het geval is in de Rhetorica van Jan van
Mussem. De volgorde, hier gevolgd door Jan van Mussem bij de be(

handeling van de stijlmiddelen, zou er dus ook blijken op te wijzen dat
hier een grotere affiniteit tussen de Ad Herennium en de Rhetorica van
de Westvlaming dan tussen het werk van deze laatste en het handboek
van Quintilianus bestaat. Anderzijds heeft Jan van Mussem voor de

laatste zinsnede van zijn paragraaf hoogst waarschijnlijk Quintilianus
voor ogen gehad, waar deze schreef : „Sed huius quoque rei servetur
mensura quaedam. Quamvis est enim omnis hyperbole ultra fidem,
non tamen esse debet ultra modum, nec alia via magis in Y.axo^i X v
itur" ( 57 ) .
Bij beiden, d.i. Quintilianus en Jan van Mussem, wordt aldus het

(54) Rhetorica ... Fol . Hiij .
(55) Ad Herenniumn ... IV.xxxni.44.
(56) Quintilianus ... VIII.vI.67-73.
(57) Quintilianus ... VIII.vI.73.
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matig gebruik van deze stijlfiguur aangeprezen („mate” „mensura, modus") ; in de Ad Herennium is van dergelijke aanmaning geen sprake.
Daarenboven is het gebruiken door Quintilianus én door Jan van
Mussem van het beeld van de weg („den rechten wech” „nec alla via;
itur") en de aanwezigheid bij deze beide auteurs van de griekse term
,,xaxo:7xca" toch ook niet zonder gewicht ( 58 ).
Bij nader toekijken moet men echter vaststellen dat bij de behande
bijzonder bij deze van de manieren waarop
ling van deze tropus
de stijlfiguur kan uitgebouwd worden Jan van Mussem, zijn steuntekst vereenvoudigd en zelfs verminkt heeft, welke de tekst ook mag
geweest zijn van welke hij is uitgegaan, de Institutio oratoria of de Ad
Herennium. Inderdaad, wanneer in deze twee latijnse werken twee
kategorieën van hyperbolen werden voorzien („per similitudinem” en
„per comparationem" bij een Quintilianus ; en „separatim aut cum comparatione", zoals het in de Ad Herennium heet) , dan raakt Jan van
Mussem in zijn bewust beknopt gehouden Rhetorica de discussie van
deze twee mogelijkheden zelfs niet aan en geeft hij enkel voorbeelden
van de tweede kategorie, nl. van de „comparatio" en wel van de trap
van gelijkheid en van de vergelijkende trap.
Ons is het nu om deze voorbeelden te doen!
Een volstrekt volledig gelijk stel voorbeelden komt noch in de Ad
Herennium noch in de Institutio oratoria voor ; en ook niet in de latere grammatikale en „rhetorikale" tractaten.
Sommige van de „exempelen" van Jan van Mussem vindt men ech-

ter wel, totaal of gedeeltelijk gelijkvormig, terug in de postklassieke
en humanistisch-georiënteerde boekjes, van Donatus tot Despauterius.
Het eerste b.v. „witter dan een sneeu" ) ! Een los aanknopingspunt ligt wellicht in de „niveus candor" zoals dat in de Ad Herennium
staat (S 0 ) ; in feite echter komt „ut nive candidior" slechts veel later
(

59

(-8 ) Inzake mate houden bij 't aanwenden van deze tropus en inzake het
gebruik van de griekse terms zelf, in griekse lettertekens, cfr. de Tabulae van Petrus Mosellanus die tevens zelfs zijn bron, nl. Quintilianus, bij name citeert
waar hij over de hyperbool als volgt schrijft : ,,... In tropo monet Quintilianus modum in primis seruare oportere, ne in xoíxo^iXcav vitium supra notaturn nos inducet" (Fol. [Bvijl in : Petrus Mosellanus : Tabulae de schematibus & tropis ... Parisiis, 1528).
(59) Rhetorica ... Fol. Hiij.
(60) Ad Herennium ... IV .xxxizi .44. „A similitudine, sic : « Corpore ni
-veumcandor,sptigeumadorsqbt».
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voor, a.m. in de grammatica van Donatus ($ 1 ), in de Ars grammatica
van Charisius ( 62 ), in deze van Diomedes 63 ) en in de Commentum
artis Donati van Pompeius (a) .
Slechts één afwijking valt hier te signaleren, nl. deze van Marius
Plotius Sacerdos, die als eerste voorbeeld „candidior cycnis", „blanker
dan een zwaan" opgeeft (65 ) .
Priscianus heeft het in zijn Institutiones grammaticae, dat rond 500
werd geschreven, niet over de hyperbool, en bij de behandeling van de
comparatief leent hij ons in dit verband geen helpende hand ; en Alexander de Villa Dei in zijn Doctrinale van rond 1200 al evenmin (M) !
Doch in de De Figures van Joannes Despauterius priemt plots de
formule „ut nive candidior" opnieuw op, en dit nog wel als eerste voorbeeld in de rij ("I').
Terloops kan hierbij opgemerkt dat het er bij ... Erasmus in zijn
De Ratione concionandi op dezelfde manier toegaat ( 68 ) ; en ten tweede
(

( 6 x) Donatus : Ars grammatica ... Ed. H. Keil. Vol. IV, p. 407: „Hyperbole
est dictio fidem excedens augendi minuendi causa : augendi, ut nive candidior,
minuendi ut tardior testudine".
( 62 ) Charisius : Ars grammatica ... Ed. H. Keil. Vol. I, p. 275. „Hyperbole
est dictio fidem excedens augendi minuendi gratia : augendi, vt nive candidior,
velocior Euro ; ... ".
( 113 ) Diomedes : Ars grammatica ... Ed. H. Keil. Vol. I, p. 461. ,,Hyperbole est dictio fidem veritatis excedens [sive sententia] augendi minuendive
gratia : augendi, ut nive candidior, velocior Euro : minuendi, sicut tardior testudine leviorque foliis ...".
( 64 ) Cfr. de twee voorbeelden „nive candidior, Euro velocior" in de uitgave
H. Keil, Vol. V, p. 310.
(^ 5 ) Cfr. H. Keil. Vol. VI, p. 465: „candidior cycnis, vilior alga".
In de Commentum Einsidlense. Ed. H. Keil. Vol. VIII, p. 272 leest men
„augendi causa, ut nive candidior ... minuendi ut tardior s.est iste ; testudi ne.
(66) Verzen 2523 - 2524 luiden : „transcensus verf manifestus hyperbola
fiet : // astra ferit sonus armorum: clangorque tubarum". Van hyperbolen „per
comparationem" is er geen sprake.
(67) Joannes Despauterius : De Figuris..., Fol. [CiijYo} : „vt Niue candidior,
fulminis ocyor alis...".
(68 ) Vermeldenswaard is wel dat dit voorbeeld als het eerste van de tweede
kategorie, nl. deze „per comparationem" bij Erasmus opduikt in zijn De Ratione concionandi. Vol. V (1704) van de Leidse uitgave van de volledige werken.
Col. 992: ,,Hyperbole vel ipso nomine declarat augmentum, superans fidem
verf ... Interduro per comparationem, ut quum, dicimus, nive candidior, vento
instabilior, fulmine ocyor, oculis & vita carior, morte tristior".
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dat er anderzijds bij een Petrus Pontanus, wiens Liber figurarum af en
toe naast de De Figuris van Joannes Despauterius geplaatst kan worden, ditmaal geen spoor van dit voorbeeld kan gevonden worden.
Is dit een nieuwe aanwijzing van het bestaan van een kontakt tussen
Jan van Mussem en Joannes Despauterius of is dit te beschouwen als
een aanduiding van het bestaan van een voor beiden geneenschappelijke bron ? En zou deze Diomedes kunnen zijn ?
Het is alleszins opmerkenswaard dat in de omschrijving van de essentie van het verschijnsel „hyperbool" én bij Diomedes én bij Jan van
Mussem nauwverwante formules voorkomen : Jidem veritatis excedens" en „meer dan de waerheyt".
Het tweede voorbeeld van Jan van Mussem is „snelder dan een
voghel" (""). Hier moet toegegeven dat deze formule slechts één raakvl ak gemeen heeft met het tweede voorbeeld dat Diomedes -- en naast
hem, Charisius en later de schrijver van de kommentaar op Donatus'
grammatica heeft gegeven, nl. Juro velocior", sneller
dan de wind ( 7°) . Bij Joannes Despauterius vindt men echter ditmaal
geen heil ; in zijn De Figuris legt hij een heel anders verwoord voor
voor, al cirkelt het ook rond de idee snelheid. Julminis ocyor-beld
alis" is zijn formule ( 71 ).
Zou het zo vermetel zijn te veronderstellen want bewijzen kan ik
niet voorleggen -- dat die zegswijze, „snelder dan een voghel" zo
mondgemeen was dat Jan van Mussem deze afwijking van zijn „model"
dan ook als vanzelfsprekend beschouwde ( 72 ) ? In elk geval. men kan
m.i. niet zonder meer de hypothese afwijzen dat het laatste „exempel"
in de Rhetorica van Jan van Mussem, nl. „lichter dan een plume" niet
als een echo zou kunnen overgekomen zijn van het eveneens laatste
voorbeeld van Diomedes, langs welke grillige kronkelvlucht dan ook
dit voorbeeld Jevior foliis" in het werk van Jan van Mussem is komen
neerdwarrelen !
En zong de toen in de zestiende eeuw in Zuid-Nederland verspreide

(69) Rhetorica ... Fol. Hiij.
(70) Cfr. supra de zoeven geciteerde teksten in voetnoot.
(Ti)
J. Despauterius : De Figuris Fol. [Ciijvol.
(72) Snel wordt in 't Mnl. in verband met vogels gebruikt. Cfr. Mnl. Wld b.
DI. VII, kol. 1399. S.v° : snelheit.
...
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zegswijze „lichter dan een pluim" ( 73 ) hem zo in het oor dat hij dit
Jevior foliis" spontaan in zijn nederlandse versie in het mondgemene
zegsel omzette ?

Een belangwekkend geval is ook de paragraaf over de ,,synedoche";
qua opbouw een model : een bondige, gebalde en systematische opsomming van de drie hierbij toepasselijke procédés, met als sluitstuk
drie voorbeelden.
Jan van Mussem schrijft : „Men meynt somtijts die gheheele
sake voor een deel / oft een deel voor tgeheele / oft een voor veel.
Exempel van deerste. Die zee sloech in ons schip /dat es een deel vander zee. Exempel vant tweede. In dye arcke van Noe waren acht sielen / dats acht menschen. Exempel van tderde. Den Turck heeft
kerstenhede veel afgewonnen dat es die Turcken / also segtmen den
duytsch es vroom / den Spaengiaert stout / den Francoys houerdich /
den Inghelsman bedect / den Vlaminck ongeheueynst / dat es die
duytschen / die spaengiaerden. etc" ('74).
In de Ad Herennium worden in feite vier mogelijkheden voor
( 75 ) ; ook Quintilianus kent een vierledige indeling ( 76 ), die daar -zien
-om
echter nog niet dezelfde is als deze van de Ad Herennium.
Het zijn echter andermaal de door Jan van Mussem aangehaalde
„exempelen" die m.i. hier eveneens belangrijk zijn.
Inderdaad, de voorbeelden die Jan van Mussem bij zijn behandeling
van de synedoche geeft, leest men noch in de Ad Herennium noch in
de Institutio oratoria, al zijn er aanknopingspunten voor de derde mogelijkheid ( „één voor velen ") in beide klassieke latijnse traktaten te
vinden (77).
(73) Cfr. Mnl. Wldb. Dl. IV. kol. 460. S.v° : Licht : „de
trouw is lichter
dan een pluyme" met verwi j zing naar Plantin. In het W'd b. der Ndl. Taal. DI.
XI12 , kol. 2817 : „Die trauwe is lichter dan een pluyme” met verwijzing naar
een druk van 1606.
( 4 ) Rhetorica ... Fol. Hiij.
(75) Ad Herennium
... IV.xxxui.44-45.
( 7e) Quintilianus ... VII.vI.19-22.
(77) Ad Herennium ..., IV.xxxui.45 : „Ab uno plura hoc modo intelligentur : „Poeno fuit Hispanus auxilio, fuit immanis ille Transalpinus ; in
Italia quoque nonnemo sensit idem togatus" En Quintilianus ... VIII.vi.20 :
„Maxime autem in orando valebit numerorum illa libertas. Nam et Livius saepe sic dicit, Romanur proelio victor, cum Romanos vicisse significat ;...".
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Voor de eerste modaliteit van synedoche („die gheheele sake voor
een deel") citeert Jan van Mussem als „exempel"- : „Die zee sloech . in
ons schip" en levert dan als kommentaar „dat es een. deel vander zee”.
Er is geen enkel voorbeeld in de Ad Herennium noch in de tekst
van Quintilianus dat zelfs aanleiding zou kunnen geweest zijn tot deze
illustratie van het „totem pro parte", tenzij misschien de afwijzing van
„achtersteven" in de betekenis van „schip", . althans in proza, door
Quintilianus ( 78 ) De sprong van dergelijke vluchtige negatieve vermelding --- kan ze dan nog het beeld van de zee oproepen naar
het „exempel", dat Jan van Mussem geeft, lijkt me dan nogal gewaagd,
en is ten andere overbodig.
Er is immers het citaat uit de Aeneis (I.114) „ingens a vertice pontus
in puppim ferit" dat in de IVe eeuw in traktaatjes opduikt en in ver
geschriften als voorbeeld van-schilendpotkagrmile
synedoche voorgelegd werd.
Donatus citeert het als voorbeeld in zijn bespreking van deze stijlfiguur ( 79 ) en zijn commentator Pompeius weidt even over dit Vergiliusvers in zijn Commentum uit ('8 0 ). Ook Diomedes (81 ) en Charisius ( 82) lassen het beiden in, met ongeveer dezelfde verklaring. Ook
in de Artes grammaticae van Plotius ($ 3 ) komt het voor.
Priscianus noch Alexander de Villa Dei moet men er echter op naslaan ; het werk van grote klassieke auteurs was voor beide
grammatici niet het enige arsenaal van bruikbaar materiaal in het stutten en schoren van hun stellingen. Wel integendeel ; en als stapstenen
naar de zestiende-eeuwse grammatikale of „rhetorikale" geschriften
spelen ze, in deze aangelegenheid althans, geen rol.
'

(78) Quintilianus ... VIII.vi.19-20 : „liberior poetis quam oratori us. Nam
prosa, ut mucronem pro gladio et tectum pro domo recipiet, ita non pup pim
pro i vi nec abietem pro tabellis".
(79) Donatus : Ars. grammatica ... Ed. H. Keil. Vol. IV, p. 400.
(80) Pompeius : Commentum artis Domti ... Ed. H. Keil. Vol. V, p. 308:
„ingens a vertice pontus in puppim f erft" : vent, air, ingens pontus ett percussit navem. Numquid mare potuerat navem percutere et. non fluctus ?".
(81) Diomedes : Ars grammatica ... Ed: H. Keil. Vol. I, p. 459 : „ a'toto pars,
ut ingens a vertice pontus" ; non enim totum pelages fuisse dic-itur quad návem
••
excusserit sed pars pelagi, id est 'fluctus".
( 8`z) t iarisius : Ars grammatica ... Ed. H. Keil. Volg I, p. 274 ; in feite
dezelfde kommentaar op „percusserit" i.p.v. „excusserit" na. .
(83 ) Plotius : Artes grammaticae ... Ed. H. Keil. Vol. VI, p. 468: „vt ,,ingens a vertice pontes" parte panti".
-
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In 't begin van de XVIde eeuw schiet ditzelfde voorbeeld plots opnieuw naar de oppervlakte. Het prijkt op een ereplaats in de Tabulae de
Schemitibus & tropis van Petrus Mosellanus ( 4 ). Petrus Pontanus citeert het eveneens in zijn Liber figurarum ( 85 ) . En ook onze Joannes
Despauterius, die Donatus en Diomedes nominatim als twee „bronnen"
van zijn De Figuris aanduidde ("), haalt datzelfde voorbeeld opnieuw
als illustratie van de tweede vorm van synedoche aan ; met kommentaar ! Hij schrijft : „Secundo a toto pars intelligitur : vt in eodem libro (87 ) : Ipsius ante oculos ingens a virtice pontus In puppim ferit .i.
multa ponti aqua, non totus pontus ... " ( 88).
Is het te gewaagd te veronderstellen dat Joannes Despauterius die
eveneens drie vormen van synedoche vooropstelde zoals ook Jan van
Mussem het deed als mogelijke „bron" van de Rhetorica zou kunnen beschouwd worden ? Of moeten we hoger opklimmen tot Donatus, Charisius of Diomedes ?
Wat het voorbeeld betreft is een eventueel teruglopen tot die vierde
grammatici niet uit te sluiten. J. Despauterius ging toch ook-euws
naar eigen getuigenis
bij deze auteurs te rade !
Doch dan blijft er toch nog de opvatting van de synedoche als dusdanig over, en dan wordt het opklimmen tot de IVde eeuw een hachelijke onderneming. Inderdaad, in 't werk van Diomedes en in dat van
Charisius zijn slechts twee mogelijkheden of modaliteiten van synedoche voorzien. („a toto pars” en ,,a parte totum") die in dit verband
hic et nunc vergelijkbaar zijn ; en hetzelfde geldt voor Donatus.
Joannes Despauterius daarentegen houdt, zoals Jan van Mussem, voor
dat men langs drie kanten uitkan, m.a.w. dat er drie manieren zijn om
een synedoche uit te bouwen ; en deze drie modaliteiten, die J. Despauterius ontplooit, zijn dezelfde als deze waarin Jan van Mussem gelooft.
Zijn de kansen van Joannes Despauterius om zijn werkje De Figures

( 94 ) Petrus Mosellanus : Tabulae ... Fol.. [Bv].
(85)- Petrus - Pontanus : Liber figurarum ... Fol. IX.
(86) Cf r.. zi j n :titelblad : „... Liber ... ex ... Donato, Diomede ... diligenter
concinnatus" .
( 87 ) Bedoeld wordt de Aeneis van Vergilius.
(S 8 ) Joannes Despauterius : De :Figuris ... Fol. [] .
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als één van de bronnen van de Rhetorica te kunnen laten doorgaan niet
gegroeid ? 89 ).
(

Met die postklassieke, middeleeuwse en vroeg-zestiende-eeuwse
grammatikale en „rhetorikale" traditie zit men in een heesterbos waar
weinig zwaar schaarhout valt te hakken dat onverdachte sterke stut-in
en steun zou zijn voor een stelling die niet te breken is. Uit welk kreupelhout heeft Jan van Mussem zijn materiaal verder bijeengesleurd, eenmaal hij zijn zwaarste vrachten uit de machtige panden beuken- en
eikenbossen van zijn Romeinse heren Cicero en Quintilianus had op-

(89 ) Als toemaatje nog één kleinigheid ! Bij de behandeling van a.m. de
„eitien" wordt in margine de gangbare technische term van de besproken stijlfout aangeduid. (Cfr. Fol. Gi en volgende). In de marge van Fol. Gij duikt
o.m. de term „amphibologia" op. Deze komt niet voor noch in de Ad Heren
noch in de Institutio oratoria van Quintilianus, noch in de grammatica-nium,
van Diomedes. (Ed. H. Keil. Vol. I, p. 450), noch in deze van Charisius (Ed.
H. Keil. Vol. I, p. 271) of Donatus (Ed. H. Keil. Vol. IV, p. 395) . In al
deze geschriften gebruikt men de vorm „amphibolia". Dat Priscianus hem niet
gebruikt vloeit voort uit de aard van zijn werk zelf dat eerst en vooral bedoeld
is als een spraakkunst, en de literaire theorie en techniek stelselmatig links laat
liggen.
In de tweede helft van de Middeleeuwen was het werk van Alexander Dei zeer
populair, en zelfs in de XVIde eeuw kende het nog een grote verspreiding.
Opvallend is nu dat Alexander de Villa Dei de vorm „amphibologia" gebruikt ; zelfs tweemaal (§ 2367 en § 2399). (Cf r. Alexander de Villa Dei :
Doctrinale ... Ed. D. Reichling. P. 159) .
Men zou hier bij Jan van Mussem aan een drukfout kunnen denken ; inderdaad in deze in de marge vermelde termen komen er nog andere zetfouten (?)
", „ gi
Tranto
(Fol.
a a Fo
Gi. Gri
i) i.p.v.
voor : „Extratanea" (Fol.')
1. .v.
Gi i.p.v.
i. .v.„Extranes
„Tautologia". Hier is een drukfout echter onwaarschijnlijk, want deze vorm,
nl. „amphibologia" wordt door Jan van Mussem herhaaldelijk gebruikt. In
zijn tekst zelf schrijft hij „Dusdanighe amphibologien dienen wel in genoechlike materien / om te doen lachene / als esbatementen ende dierghelike..."
(Fol. Gij), en zelfs in zijn „Vocabularius" leest men „Amphibologie een doncker / of twi j f elachtighe redene" .
Vermeldenswaard is, meen ik, dat deze term „amphibiologie" in andere zestien
drukken voorkomt ; Petrus Pontanus gebruikt hem in zijn Liber-deuws
figurffum (Fol. XXIII) en ook Joannes Despauterius wendt deze term in zijn
De Figuris aan (Fol [aiv] , al kent hij ook de vorm „amphibolia" blijkens
zijn aanmerking : „Haec figura etiam dicitur Amphibolia" (O.c. Fol. [Aiv]).
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eengestapeld ? Is hij zelf in die donkerste en verst afgelegen percelen
doorgedrongen, of heeft hij zich beperkt tot wat anderen daar voor
hem gesprokkeld hadden ?
Mij lijkt het hoogst waarschijnlijk dat in zijn tekst verschillende fragmenten zitten die ontleend kunnen zijn aan de De Figuris van Joannes
Despauterius, al is het niet onmogelijk dat sommige tekstgedeelten

van een Diomedes of een Donatus herkomstig zijn.
Daarmee is echter nog niet alles gezegd.
Hij heeft nog andere mysterieuze bospaden gevolgd als deze die
een Donatus, Diomedes, Charisius, Priscianus, Alexander de Villa Dei

of een Pontanus en Despauterius hebben afgelopen.
De tekens daarvoor zijn onmiskenbaar ; doch mij hebben ze vooralsnog niet kunen wegwijs maken.

Is daar eerst het geval van de term „ars memorativa" (Fol. Bj) .
Hij schrijft : „Item die memorie es tweederhande te weten by natueren / ende by consten. En deene sander dandere en mach nyet wel
vast / noch perfect wesen. Maer een goede natuerlike meiporie die
wordt by consten perfect. Ende dye crancke memorie mach ooc duer
die selue conste seer gheholpen ende versterct worden. Die conste es
gheheeten Ars memorativa / dye welcke geschiedt by sekeren plaetsen
ende imagen ghenoteert / ende inden sin ghehouden / om by den seluen alle saken by ordene ende ghetale te moghen onthouden. Het soude
hier te lanck vallen alle die maniere te bescrijuen. Oock en ist nyet noot
dat vele gheleerde mannen ghenoech daer af be--sakelijc/mdt
screuen hebben. En want men oock in een boeck nyet van alle saken
tracteren mach ... 90
Deze laatste opmerkingen doen iemand wel even beduusd opkijken;
bijzonder die verwijzing naar die „vele gheleerde mannen" die daarover
zo machtig veel zouden geschreven hebben.
Wat hij zelf in de geciteerde passus geeft is een samenvatting van
een uiteenzetting die men b.v. ook in de Ad Herennium kan vinden (' 91 ).
Ook Quintilianus handelt uitvoerig over het geheugen (w), doch ge"

(

(

) .

) Rbetorica ... Fol. Bj.
") Ad Herenmum ... III.xvi.28.30.
92
) Quintilianus ... IX.u.1-51.
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(

(
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bruikt in verband met de planmatige training die afgericht is op de ontwikkeling van het geheugen de term : „ars memoriae" (p3) • Hij zomin
als Cicero of de auteur van de Ad Herennium blijkt de combinatie
„ars memorativa" te kennen.
„Memorativus - a - um" zou ten andere niet tot de woordenschat van
het klassiek Latijn behoren. De enige vermelding van dit adjectief in de
Thesaurus Linguae Latinae is een verwijzing naar Priscianus en dan
staan we al aan de schelpaal tussen de Oudheid en de Middeleeuwen (94 ) . In het eerste kwartaal van de IXde eeuw komt het eveneens
voor in verband met waarschuwing- of herinneringsbrieven 95 ).
De vraag is : heeft Jan van Mussem zelf die term „ars memorativa"
geijkt ? Zo niet, welk middeleeuws latijns traktaat heeft hij ter hand
genomen waarin deze term als een gangbare formule werd gebruikt ?
(

En er is dan nog het geval van de terminologie die hij bij het behandelens van het dilemma. gebruikt. Zijn uiteenzetting luidt als volgt:
„Men maect somtijts een argument gehoornt oft met twee aensichten /
vanghende van beeden siden / welck datmen consenteert / men roert
begrepen. Exempel. Tes een katijf / die een huysvrauwe ghetrauwedt
heeft / want heeft by een schoon wijf / hi es in eewige vreese datmen
hem ontvrije sal. Heeft hi een leelijcke / so es hi Dock een katijf /-sen
om dat hi met een leelijc wijf verhanghen es. Wij leuen qualijck /
want es God ons God. / waerom en houden wijzijn woorden niet ? Es
hi ooc ons God niet / waarom draghen wij siren name ? Ghi hebt onghelijck op my / want heb ick qualijc ghesproken / gheeft ghetuygenissen van quade / heb ick ooc wel ghesproken / waerom slaei ghi
mi" ( 96 ).
Jan van Mussem wijdt dan een stukje aan de techniek van de ontmanteling van een dergelijk redeneringsproces en hij betitelt dit ,,Hoe
die ghehoornde argumentacie mach begrepen worden" ; de aanhef van

(93)Quintilianus ... XI. ií.11.
(94) Cfr. Thesaurus Linguae Latinae. Vol. VIII, col. 665. S.v° : memorativus. De tekst van Priscianus.. (Cfr. ed. H. Keil. Vol. III, p. 48-49).
('95 ) Cfr. Novum Glossarium Mediae Lainitati r. Ab anno DCCC usque
ad annum MCC. Hafniae, 1971. Col. 355, s.v° : memorativus.
96
) Rhetorica ... Fol. [Hvjvo].
(
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dit hoofdstuk klinkt U tegen als volgt :.,,D Je argumentacie met twee
hoornen es somtijts valsch..."
Te noteren valt dat de eerste aangehaalde passus in de marge begeleid wordt door de aantekening „Dilemma", en dat, wat ons betreft,
het hier nu niet eerst en vooral gaat om de gebeurlijke bron of bronnen
van deze teksten, of over de manier waarop ze bewerkt werden (117 ),
doch wel om de door Jan van Mussem gebruikte terminologie, nl.
„een argument gehoornt", „een ghehoornde argumentacie" en een
„argumentacie met twee hoornen ".
Iets gelijkaardigs komt in de klassieke geschriften niet voor. Handelt
Cicero over het dilemma dan heeft hij het over de „complexio" (m)
en een andere maal over de „comprehensio" ( 99 ) ; in de Ad Herennium
is er sprake van „duplex conclusio" (100).
Het vermoeden is gewettigd, meen ik, dat we hier staan voor de
vernederlandsing van een technische term uit het gebied van de middel eeuwse studie van de logica, anders gezegd, dialectica, nl. van de formule „argumentum cornutum".
De H. Hieronymus was blijkbaar de eerste die het woord „cornutus"
in een gelijksoortige combinatie gebruikte : hij had het niet alleen over
een Jnterrogatio cornuta", doch in verband met een tekst van Matthias
(XIX.1) ijkte hij de term „cornutus syllogismus ( 101 ). Erasmus kent
een „cornuta interrogatio" ( 102 ) ; en al gebruikt hij, voor zover ik

Bij de tekst over het wederleggen van een vals dilemma kan men ver
naar de Ad Herennium ... II.xxiv.38 ; De omschrijving van het di--wijzen
lemma echter leunt dicht bij Cicero's De Inventione (I.xxix.45) aan : „Complexio est in qua, utrum concesseris, reprehenditur". Het derde „exempel" dat
Jan van Mussem geeft is de vernederlandsing van de tekst van Joh. XVIII.23.
Het werd als het ware aan J. van Mussem opgedrongen door het voorbeeld dat
Cicero neerschreef „Si improbus est, cur uteris ? si probus, cur accusas ?".
„Is hij een boef, waarom gaat gij er zo vriendschappelijk mee om ? Is hij een
eerlijk man, waarom hem aanklagen ?" Jan van Mussem verkristelijkte herhaaldelijk zijn vooí eelden. Later meer daarover.
(p8 ) Cicero : De Inventione ... I.xxix.45.
(99)Cicero : De Inventione ... I.XLII.79.
(100)Ad Herennium ... II.xxiv.38.
(101)Cfr. Lexicon lotius latinitatis ... T. I. (1965) p. 872. - Thesaurus
( 97)

linguae latinae ... Vol. IV (1909), col. 966, s.v° : cornu. - Thesaurus linguae latinae ... Vol. IV (1909), col. 975-976.
(102)Erasmus : Paraphrasis in Ev. Lucae. Cap. XX, 3-7. Opera ommia.

Lugduni Batay., 1706. Vol. VII, col. 437 -438.
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weet, de term „cornutum argumentum" niet, toch 'heeft hij het over de
„utrumque cornu" van een „vitiosum dilemma" in zijn De Ratione
concionandi ( 1 o 3 ) De term zou alleszins in de dialectica van de Scholastiek in gangbaar gebruik geweest zijn.
Het Woordenboek der Nederlandse Taal kent blijkbaar het gebruik
van „hoorn" en „gehoornd" in deze overdrachtelijke betekenis
niet (104)

Het gebruiken van deze term en het spelen met het beeld dat daar-

door opgeroepen wordt zelfs daar waar hij begrippen verwoordt
waarvoor men raakvlakken in de tekst van Cicero kan aanwijzen lijken me er op te wijzen dat Jan van Mussem, die leefde in een periode
waarin de scholastiek een nieuwe sympathieke benadering kende, met
traktaten over dialectica, met scholastieke inslag, moet vertrouwd geweest zijn. En ook deze geschriften hebben waarschijnlijk nog elders
in zijn Rhetorica invloed uitgeoefend.

BESLUIT
Ik meen te mogen besluiten dat Jan van Mussem blijkt kontakt te
hebben gehad met passages uit de Ad Herennium, uit de De Inventione
('10 3 ) Erasmus : De Ratione concionandi ... Opera omnia. Lugd. Batay.,
1704. Vol. V, col. 937.
( 104 ) In andere taalgebieden staat men er in dit opzicht beter voor, o.a. het
Engels (Cfr. OED.•. v° : Horn.)
Ook het Frans, waaraan de term „arguments cornus" als synoniem met „dilemme" reeds in de 16e eeuw zou voorkomen. Cfr. Paul Robert : Dictionnaire
-

al phabétique et analogique de la langue franfaise. Vol. I (1951-1953). p. 961.
s. vo cornu. Cfr. ook Vol. I (1951-1953) p. 232, s.v° argument. Onderzoek van
Edmond Huguet : Dictionnaire de la longue franfaisedu 16e siècle. Paris.
T. II (1932) en van Frédéric Godefroy : Dictionnaire de l'ancienne langue franfaise et de tous ser dialectes du IX an XV siècle. Paris. T. II (1883) en van
T. IX. Complément viel negatief uit. De gegevens verstrekt door de Dictionnaire historique de l'ancien langage franfais door La Curne de Sainte-Palaye

Paris T IV (1877), p. 281 leveren in dezen geen voldoende zekerheid.
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van Cicero en uit de I nstitutio oratoria van Quintilianus. Sommige elementen in verband met de behandeling van bepaalde stijlverschijnselen
wijzen er op dat hier en daar in zijn werk de weerglans speelt van de
postklassieke en middeleeuwse traditie, zoals die verstold ligt in de met
aureool omschreven geschriften van Donatus, Priscianus en Alexander
de Villa Dei, of in thans minder wel gekende werken van een Diomedes en Charisius. Het is niet onwaarschijnlijk dat echo's van de leer
en lering van deze oude meesters door hem, wellicht rechtstreeks
in het geval van een Donatus en Diomedes b.v., of wellicht onrecht
geschriften van humanistisch gerichte auteurs, zoals een-strekviad
Petrus Pontanus en vooral een Joannes Despauterius, werden opgevangen en in zijn Rhetorica verwerkt.
in latijnse of in verSommige technische termen die hij gebruikt
zijn
als
zovele
aanduidingen
nederlandste vorm
van een mogelijke
beïnvloeding door middeleeuwse of eigentijdse geschriften over dia
zware scholastieke inslag.
-lectiam
Identificering van deze werken zou het ingezette onderzoek op een
nog bredere basis mogelijk maken.
Inmiddels lijken me echter de elementen waarover we nu reeds beschikken en die van alle onderdelen van het werk herkomstig zijn,
voldoende talrijk en verscheiden om de vraag te kunnen onderzoeken
en trachten te beantwoorden : hoe Jan van Mussem dit ontleende materiaal hanteerde.

TABELLEN
jan van Mussem

Rhetorica
A. Elke bladzijde werd ingedeeld in drie velden, elk van 10 regels

(a+b+c).

B. De afkortingen van de titels:
1) Ad Her. = Ad C. Herennium. De Ratione dicendi. (Rhetorica
ad Herennium) ... Harry Caplan. London, Heinemann ; Cambridge Mass., Harvard Univ. Press, 1968 (The Loeb Classical Library) .
2) De Inven. e Cicero : De Inventione ... H. M. Hubbell. Cambridge Mass., Harvard Univ. Press ; London, Heinemann, 1960.
(The Loeb Classical Library) .

44
3) Quint. = Quintilianus : The Institutio oratoria of Quintilian ...
H. E. Butler. London, Heinemann ; Cambridge Mass., Harvard
Univ. Press, 1963-1968, 4 vol. (The Loeb Classical Library).
4) Traditzo = Postklassieke, middeleeuwse of vroeg-humanistische
traktaten over grammatikale of .literair-theoretische vragen, zoals
b.v. werken van Donatus, Charisius, Diomedes, Priscianus, Alexander de Villa Dei, Despauterius, Pontanus etc. De titels en gebruikte uitgaven van de hiervoor in aanmerking komende werken worden
bij de behandeling van bepaalde passages vermeld.
C. De verstrekte aanduidingen zijn bedoeld als verwijzingen naar passages die vertaald, of geparafraseerd of samengevat werden, of aan
een bepaalde passus in de Rhetorica' van jan van-knopigsutem
Mussem vertonen.
Aiij

Aiij°°
Aiiij

Aiiij°°
Av
Avg°
Bj°°
Bij

Bij°°
Biij

a
a

: De Inven. I.i.1.

+b
,Quint. II.xvi.9.
De Inven. I.i13.
. De Inver. I.1.2.
b+ c
De Inver. I.11.2.
a + b -}- c . De Inver. I.ii.2-3.
. De Inver. I.ii.3.
a
: Quint. II.xvi.1-2.
b
: Quint. II.xvt.6.
c
De Inven. I.III.4.
De
Inver. I.III.4.
a+ b + c :
a
: De Inver. I.III.S.
De Ineen. I.III.6.
: Quint. II.xvr.12-16.
b+ c
a
: Quint. II.xvi.17-(18)-19.
: De Inver. I.rv.S.
c
a
: Ad Her. I.it3.
: Ad Her. III.xi.19.
b
: Ad Her. III.xi.20.
c
a
: Ad Her. III.xu.20.
: Ad Her. III.xt.22.
b
c
: Ad Her. III.xit.22.
Ad Her. III.xI.21.
a + b + c : Ad Her. III.XIII.23.
a

Ad Her. III.xun.23.
Ad Her. III.xtv.24 (3).
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b
c
Biij'°

Biiij

a
b
c
a
b
C

Biiij'° a
Bv

b
c
a+b

Bi'%

a

Ad Her. III.xrv.24 (3).
Ad Her. III.xrv.25 ('4)
Ad Her. Ill.xtv.25 (S).
Ad Her. III.xtv.25 '(6).
Ad Her. III.xiv.25 (7) (8).
Ad Her. III.3cv.26.
Ad Her. III.xv.26.
Ad Her. III.xv.26 (2) (3).
Ad Her. III.xv.26 ('4) (5) (6).
Ad Her. III.xv.27 (7).
. Ad Her. III.xv.27 (8).
. Ad Her. III.xv.27.
. Ad Her.I.III.4.
De Inver. I.xv.20.
Quint. IV.I.S.
Ad Her. I.rv.8.
De Inver: I.xvi.22.
Ad Her. I.v.8.

b

: De Inver. I.xvt.23.

c

: De Inver. I.á.23.
Ad Her. I.rv.7.
: De Inver. I.xvt.23.
Ad Her. I.rv.7.
: De Inven. I.XVII.23.
De Inver. I.XVII.23.
: Ad Her. I.vi.9-10.

Ad Her. I.v.B.
Bvj

a
c

Bvj'° a

a+b+c
c

De Inven. I.xvu.24.
De Inver. I.xvu.24.
De Inven. I.XVII.25.

Bvij a + b

. De Inver. I.XVII.25.

b+c

Ad Her. I.vL10.
De Inver. Ixvit.25.
De Inver. I.XVIII.25
DC Inven. I.XVIII.25

c
Bvij°° a
b+c
Bviij a -}- b
c

Ad Her. I.VIII.11.
De Inver, I.XVIII.26.
De Ineen. I.XVIII.26.
Ad Her. I.VIII.11-12.
. Ad Her. I.VIII.13.
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Bviij`° a + b + c : Ad Her. I.ix.14.
De Inven. I.á.28.
a
: Ad Her. I.ix.15.
Cj
Ad Her. I.á.16.
b+c
a -{- b -}- c :Ad Her. I.x.17.
Cj°°
De Inven. I .XXII .31.
De Inver. I.xxrv.34.
Cij
a
. Ad Her. I.x.18.
b
Cij°° a + b + c : Ad Her. III.x.18.
Ciij
a + b + c . Ad Her. II.xxc.47 (?).
De Inver. I .LII .98I.LVi.109 (?).
. De Inver. I.v.6.
Ciij°° b
De Inver. I.v.7.
c
Dv"° b + c
: Ad Her. II.ti.3.
a -}- b -}- c : Ad Her. II .III .S.
Dvj
Dvj°° a + b -}- c . Ad Her. II .III.S .
. Ad Her. II.rv.6.
Dvij a + b
. Ad Her. II.rv.7.
c
Dvij°° a + b + c : Ad Her. II.rv.7.
Dvuj a + b + c : Ad Her. II.v.8.
Dviij"° a
Ad Her. II.v.8.
: Ad Her. II.v.8.
c
Ej

Ej^°
Eij
Eij`"
Eiij
Eiij'°

Eiiij
Ev
Ev°°

a

c
b
c
a+b+c
a
b+c
a
c
a+b+c
a+b+c
a
b+c
a
b
c

Ad Her. II.v.8.

: Ad Her. II .VII .10 (?)
: Ad Her, II.vt.9.
: Ad Her. II.vii.10 (?)
. Ad Her. II.vii.11 (?).
. Ad Her. II.vu.ii (?)..
: Ad Her. II .VIII .12 (?).
: Ad Her. II .VIII .12 ('?).
: De Inven. II.rv.14-15.
: De Inven. II.rv.14-15.
: De Inver. II.iv.14-15.
: De Inver. II.xxiv.71 (?).
: De Inven. II.xxuv.72.
Ad Her. I.xv.25 (?).
De Inver. II.xxtv.72.
: Ad Her. II.xrv.21.
: Ad Her. II.xrv.22.
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Evj

c

:

Ad Her. II.xv.22.

: Ad Her. II.xv.22.
c
: De Inven. II.xxxx.86-87 (?)
Evij b
: Ad Her. II.xvi.23-24.
Ad Her. II.xvi.23.
•
: De. Inven. II.xxxil.98 Q).
Evij"° a
De Inven. II.xxxi.96-97. (?).
Eviij a + b
: Ad Her. II.xvi.24.
Evii j'° b
: Ad Her. II.xv1.24.
: Ad Her. II.xvi.23.
c
: De Inven. II.Xxxiii.102.
Fj
a
b+ c
: Ad Her. II.xvii.25.
: Ad Her. II.xvii.2.
a
Fj'°
Fij
a + b + c : Ad Her. I.xi.19.
Fij"° a + b + c : Ad Her. II.Ix.13.
Fiij
a + b + c : Ad Her. II.x.14.
FiijT° a + b
: Ad Her. II.x.14.
c
: De Inven. II.XLIX.144.
: De Inven. II.xux.145.
Fiiij
a
Ad Her. II.x.15.
b
: Ad Her. II.x.15.
c
: De Inven. II.XLIX.145.
EvjT°

a

Fiiij° a + b
c

Fv
Fvj

Fvjo°

a
b+ c
a+ b
b+c
b
c

Ad Her. II.x.15.
: Ad Her. I.xii.21.

: Ad Her. I.xi.16.
: Ad Her. I.xi.16.
: Ad Her. I.xi.16
: Ad Her. II.XII.17.
: Ad Her. II.xii.18.
: Ad Her. I.XIII.23.
: Ad Her. II.xiI.18.

(?).

Ad Her. 1.X111.23.

Fvij a + b + c
Fvij" c
Fviij a
b
c
Gj
a

De Inven. II.L.148-149 (?)
: De Inven. II.L.148-149 (?)
: De Inven. II.L.150.151.
: De Inven. II.L.151.
: De Inven. II.L.152.
: De Inven. II.L.152.
: Quint. I.v.6-7 (?).
Quint. I.v.10.
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Gj

c

Gj"°

b
c

Gij

a

Giij

c

Giijv°

a

: Quint. LIV.37.
: Traditio.
: Quint. VIII.III.53.
Traditio.
Quint. VIII.m.54.
: Quint. VIII.ni.54
Ad Her. IV.xii.18.
: Quint. IX.III.66-67.
Ad Her. IV.xxi.29.
: Traditio.
Quint. VIII.Iv.6
: Quint. IX.III.5 6.
Ad Her. IV.xxv.34
: Ad Her. IV.xxxvll.50.
: Ad Her. IV.xIII.19.
: Ad Her. IV.XIII.19.
Ad Her. IV.XIII.20.
Ad Her. IV.xm.21.
.. Ad Her. IV.xI.v.58,
Ad Her. IV.xv.22.
: Ad Her. IV.xv.22.
: Ad Her. IV.xvi.23.
: Ad Her. IV.xvi.23.
: Ad Her. IV.xvi.23.
Ad Her. IV.xvni.25.
: Ad Her. IV.xxv.35.
: Ad Her. IV.xxvi.3 5 .
: Ad Her. IV.xxvi.36.
: Ad Her. IV,XXVII.37.
: Ad Her. IV.xxvli.37.
: Ad Her. IV.xxvm.39,
: Ad Her. IV.XXVIII.38 (?)
: Ad Her. IV.xxvm.38.
: Ad Her. IV.xxix.39.
: Ad Her. IV.xxix.39-40.
Ad Her. IV.xxx.41.
: Ad Her. IV.xxx.41.
: Ad Her. IV.xxxv.47.
: Ad Her. IV.xxxvi.48 (?) .
(?).

(?).

b

(?).

Giiij

a+ b
b
c

GiiijT° a

Gv

Gv"°

Gvj

Gvj°°

Gvij

b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c

a
b
c
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Gvij°° a

Gviij

b
b +- c
a
b

c
Gviij° a
b
c
Hj
a+b
c
Hj° a
b
c
Hij

a
b
c

Hij•°

a
b

: Ad Her. IV.xxxvi.48
Ad Her. IV.xxxviY:49.

(?).

Ad Her. IV.xxxzx.51.
: Ad Her. IV.xxxtx.SL
. Ad Her. IV.xxcix.51.

Ad Her. N.xL.52.
. Ad Her. IV.xi,.52.
. Ad Her. IV.xi..52.
: Ad Her. IV.KLIII.SS.
. Ad Her. IV.i.v.68.
: Ad Her. IV.Lv.68.
. Ad Her. IV.rrv.68.
: Ad Her. IV.Liv.68.
. Ad Her. IV.xiix.63.
Ad Her. IV.xt.tx.62.
: Ad Her. IV.xLix.62.
Ad Her. IV.LII.66.
: Ad Her. IV.LII.66.
. Ad Her. IV.xxxt:42
Quint. VIII.vi.23.
Quint. VIII:vi.24-25.
.Quint. VIII.vi.25.
Ad Her. IV.xxxui.43
Quint. VIII.vr.34.
.Quint. VIII.vi.34.
Quint. VIII.vt.31 (?)
. Ad Her. IV.xxxi.42.
Quint. VIII.vi.40
: Ad Her. IV.xxxui.43.
Quint. VIII.vi.29

(?).
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c

Quint. VIII.vt.59.
: Ad Her. IV.xxxiit.43.
Quint. VIII.vt.59 (?) : Ad Her. IV.XXXIII.44.
Quint. VIII.vi.67.
Traditio.
Quint. VIII.vi.73.
: Ad Her. IV.xnauu.44-45.
Quint. VIII.vt.19-22.
Traditio.
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: Ad Her. N.xxxu.45 (?).

Huj'° a

: Ad Her. IV .XXXIII .45 (?).
Quint. VIII.v1.4.
Quint. VIII.vt.d.
Quint. VIII.vt.6.
Quint. VIII.vi.9.
: Ad Her. IX.xxxiv.46 (?).
Quint. VIII.vL44-49 (?).
. Ad Her. IV.xiv.59 (?).
. Ad Her. IV.xrvii.60.
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.Quint. VIII.ui.48 (?).
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Hvj
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Hviij a

: Ad Her. II .XVIII .28 (?).
: Ad Her. II .XVIII .28 (?).
: Ad Her. II.xrx.30.
: Ad Her. II.xix.30.
. De Inven. I.á.45.
: Ad Her. II.xxuv.38 (?)im
: Ad Her.- IV.xxix.40.
; Ad Her. IV.xxix.41.
: Ad Her., IV.xxui.33.
: Ad Her. II.xxi.33-34.

Hviij'° a -}- b + c : De Inven. I,á.51-52.
: De Ineen. I.xxxvt,63.
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: Quint. v.xz.6.
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Ad Hex. N.xtv.59.
Quint. V.xLS.
: Ad Her. II.xx;31.
De Ineen. I .XLVIII .90.

. De Ineen. I .XI.VIII .90.
: Ad Her, II.xlcrt.34.
De Inver. I.xi.IX.91.
. De Inver. I.xt ix.91 (?).
De Inver. II.xxvi.41 (?).
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: De

b

Ad Her. II.^v.39.
: Ad Her. II.xctx.46.
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Ad Her. II.xxL.33.
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: Ad Her. II.xxrx.46.
: Ad Her. II.xxix.46.
: Ad Her. II.xxix.46.
: Quint. V.x.21
: Quint. V.x.23.
: Quint. V.x.24.
: Quint. V .x. 2 5 .
: Quint. V.x.2 5 .
: Quint. V.x.26
De Inven. I.xxv.3 6.
: De Inven. I xxrv.3 5.
: Quint. V.x.26.
: Quint. V.x.26.
Quint. V.x.27.
: Quint. V.x.27.
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.Quint. V.x.73.
.Quint. Vx.87-88.
. Ad Her. IV.LVt.69 (?).

BERIJMDE MIDDELNEDERLANDSE GEZONDHEIDSLEER
,, ALSOET ARISTOTELES ALEXANDER OVERSONDE"
door Prof. Dr. W. L. BRAEKMAN

Enige tijd geleden heeft de afdeling Handschriften van de Koninklijke ,Bibliotheek te Brussel een interessant Middelnederlands medisch
manuscript kunnen verwerven. Deze codex (Hs. IV 958), waarvan
het bestaan tot dan toe volledig onbekend was gebleven, is afkomstig
uit het archief van het Sint-Niklaashospitaal te Edingen. Dit hospitaal
bestond aldaar sinds het einde van de dertiende eeuw. Het werd herhaalde malen door brand geteisterd en in 1497 totaal verwoest. Na
enkele jaren werd . het echter heropgebouwd. Van het archief was na
deze brand echter zeer weinig overgebleven. Naar aanleiding hiervan
schrijft Pierre Delattre : „ impossible de sauver autre chose que les
objets d'église, les précieux statuts de 1319 et le cartulaire de
1380" C).
Het medisch handschrift, dat tussen 1455 en 1470 werd geschreven,
heeft blijkbaar de brand wel overleefd, doch is tot voor kort aan de
aandacht ontsnapt (Z) .
Het handschrift werd geschreven in een Brabants gekleurd Middelnederlands. Een beknopte. inhoudsopgave en een uitvoerige uiterlijke beschrijving werd gegeven door Dr. J. Deschamps, waarnaar het
hier moge volstaan te verwijzen ('). Alleen wil ik er hier op wijzen
dat het grootste gedeelte van de inhoud reeds uit een ander handschrift bekend is (Hs. 1272 van de bibliotheek van de Rijksuniversi-

(1) P. Delattre,
„Les religieuses augustines d'Enghien et 1'Hópital Saint -Ni*
colas des orgines
à 1940" Annalen du Cercie archéol ogique d'Enghbien IX
(1952-54), 1-48. Dit wordt bevestigd in het oudere werk van E. Matthieu,
Histoire de la ville d'Engbien (Mons, 1876-78), pp. 605-616.

(2) Ik hecht eraan Pater August Roeykens O.F.M. hier te danken voor de
welwillend verstrekte informatie in verband met dit Edingse hospitaal. Men
zie ook zijn „Het oude Sint-Niklaashospitaal van Edingen ", Het Oude Land van
Edingen en Omliggende III (1975), n° • 1. Dank ook aan Dr. J. Deschamps
die mijn aandacht op het handschrift heeft gevestigd.
8 ) Bulletin Koninklijke Bibliotheek Albert I, XVIII (1974), nrs. 8-9,
(

pp. 55-56.
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teit te Gent) en een paar jaar geleden ook werd uitgegeven (4).
Toch bevat dit handschrift enkele, wat men met de nodige omzichtigheid en misschien alleen voorlopig unieke teksten zou kunnen
noemen, nl. een aantal geneeskundige recepten ('). Het is op deze teksten dat de waarde ervan hoofdzakelijk gebaseerd is.
Naast deze korte prozatekstjes bevat het handschrift ook een berijmde, doch als proza geschreven gezondheidsleer, en het is deze tekst
die het voorwerp van deze studie uitmaakt.
Het gedicht komt in het handschrift voor op fols. 34r.-36r. In
totaal telt - het 302 meestal paarsgerijmde verzen, met als titel : „ Dit
es hoemen lenen sal nae der gesonden alsoet aristoteles alexander ouersonde". De tekst in zijn geheel is zonder twijfel als een gezondheidsleer te bestempelen, doch bij nader toezien kan men er een vijftal onderdelen in onderscheiden. Eerst worden aanwijzingen gegeven voor
wat men doen moet bij het opstaan, gevolgd door beschouwingen over
de voor- en nadelen van de slaap, b.v. v or en na het eten, of op de
linker of de rechter zijde. In een derde onderdeel bespreekt de auteur
de vier seizoenen en de hygiënische en diëtische voorschriften die in
elk jaargetijde dienen onderhouden te worden. De twee laatste delen zijn gewijd aan wat het lichaam respectievelijk vet maakt of wat
doet „ verdroghen ".
Dit gedicht is nog uit twee andere handschriften bekend. Het komt
immers eveneens voor in het laat-vijftiende-eeuwse Hs. Leiden, U.B.
Codex Voss. Chym. Octavo 6 (fols. lllr -112r) (") en in K.B. Brussel, Hs. 19.308, fols. 33v-39v. Het laatstgenoemde handschrift, in de
veertiende eeuw op perkament geschreven, bevat een uit drie delen bestaand gedicht, dat naar v.26 „ Van Smeinscen Lede " genoemd wordt
en in totaal 2027 vv .omvat 7 ) . Het eerste deel bevat een ontleed(

-

(4) Het urinetraktaat door W. Braekman and G. Keil, „Die ,Vlaamsche Ie
ja-hrhuiiderts",-ringevau' drfänkischeFaug14.
NiederdeuAsche Mitteilungen XXIV (1968), 75-12.5 ; het grootste gedeelte
van de receptenverzameling in W.L. Braekman, Middelnederlandse Geneeskundige Recepten (K.V.A. Gent, 1970), n° 1-416.
(5) Een uitgave van deze recepten, samen met een bespreking van de inhoud van het handschrift, hoop ik binnen afzienbare tijd te kunnen laten volgen.
(6) R. Jansen- Sieben, Middelnederlandse Vakliteratuur, in : G. Keil and P.
Assion (eds), Fachprosa f orschung (Berlin, 1974), p. 47.
(7) De tekst werd uitgegevn door L. Elaut, Van Smeinscen Lede. Een Middelnederlands Geneeskundig Geschrift. Zijn Betekenis in het Raam van de
Medische Literatuur der dertiende Eeuw (Sint-Niklaas, 1956).
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kunde en een verrichtingsleer, geordend a capite ad cal ces, het tweede is een verloskundige verhandeling, voorafgegaan door de ontwikkelingsstadia van het menselijk embryo. Het derde en laatste deel is
de gezondheidsleer die bestaat uit een inleiding (vv. 1690-1725) en
de eigenlijke hygiënische raadgevingen (vv. 1726-2023) die 302 vv.
omvatten.
De inleiding komt in het Edingse handschrift niet voor . maar de
eigenlijke gezondheidsleer is, op detailverschillen na, dezelfde in het
Brusselse en het Edingse handschrift. Dit is wellicht eveneens het geval voor de hierboven vermelde Leidense codex, waarvan ik de tekst
echter niet heb kunnen vergelijken.
Zoals hierna bij de tekstuitgave nog zal blijken, heeft de Edingse
versie in enkele gevallen een lezing die beter is dan die uit het honderd jaar oudere Van Scmeinscen Lede (ML) : vv. 71, 131, 191, 192,
249, 253, maar nog veel groter is het aantal plaatsen waar het omgeeerde het geval iis : vv. 44, 56, 94, 97, 135, 151, 157-58, 187, 326,
292 en 299.
Verscheidene argumenten werden bij vroegere uitgaven naar voor
gebracht om ML als een jeugdwerk van Jacob Van Maerlant te beschouwen ('). Alhoewel dit uiteraard moeilijk onomstootbaar kan
worden bewezen, is het inderdaad een aantrekkelijke hypothese, waar
ons echter in het kader van deze bijdrage niet verder kunnen-mew
inlaten (").
Zoals reeds L. Elaut en J. Deschamps hebben opgemerkt is dit gedicht een vertaling van de E pistol a Aristotelis ad Alexandrum de conservatione corporis humani, welke brief „ op zijn beurt een vertaling
(is) van een gedeelte uit , Sirr-al-Asrár ', een Arabische levensleer 10
Het is aangewezen daarop even nader in te gaan, ten einde de Mnl.
tekst in zijn historisch kader te kunnen situeren.
Het Arabische, nog onuitgegeven werk Sirr-al-Asrár, d.i. Secreta Secretorum, is een beroemd uitvoerig geschrift van sterk verscheiden inhoud, dat in vele handschriften is overgeleverd en wel in twee redacties.
De zogenaamde B-versie, die tien traktaten bevat, wordt algemeen, op
"

(

)

(8) L. Elaut, Op. cit., pp. 73-78.
(9) L. Elaut, Op. cit., pp. 17-18.
(

10

) Bulletin, 550.
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Steinschneiders gezag (") beschouwd als het dichtst bij het origineel te
staan. Op deze B-versie is een Latijnse vertaling gebaseerd, die ontstond
bij het begin van de dertiende eeuw en op naam staat van Philippus
Tripolitanus. De tekst ervan is in een druk van 1520 volledig bewaard.
Hij wijkt van de Arabische handschriften af door een gewijzigde volgorde van de traktaten. Zo zijn in de Arabische versie de gezondheidsleer en de fysiognomie verbonden, maar bij Philippus komen ze gescheiden voor.
De tweede Arabische versie, de zg. A-redactie, is korter dan de Bversie en telt slechts acht i.pl.v. tien traktaten. Op dezé A-versie gaat
een Hebreeuwse vertaling terug ( 12 ) en ook, en dit is in verband met
de Mnl. tekst wel heel belangrijk, een gedeeltelijke Latijnse vertaling,
het zg. Regimen sanitatis van Johannes Hispalensis, dat ook wel E pistola genoemd wordt.
Deze Epistola ontstond in de eerste helft van . de twaalfde eeuw,
een tijd die getuige was van de blijvende en met wisselende kansen ver
strijd tussen de Islam en het Westerse Christendom. Deze-lopend
strijd werd uitgevochten in en om het jonge koninkrijk Jeruzalem in
het Oosten en op het Iberische schiereiland in het Westen. In deze hevige strijd werd de diepe rassenhaat nog aangewakkerd door twee f anatiek tegenover elkaar staande godsdiensten.
Een belangrijk begeleidend verschijnsel van deze strijd was evenwel
dat beide sterk verschillende culturen elkaar geleidelijk gingen beinvloeden. Dank zij, of in weerwil van deze vijandschap,* werden in deze
periode allerlei intellectuele contacten tot stand gebracht (n).
In Spanje ontstond, onder de bescherming van de aartsbisschop van
Toledo, een stad die pas sedert 1085 op de Moren was heroverd, kort
na 1130 een beroemde vertaalschool, waar Arabische werken op grote
schaal in het Latijn werden overgezet. Hierdoor werd een deel van de
Arabische cultuur voor het Westen toegankelijk. gemaakt. Langs de
Arabieren om kwam Westeuropa aldus ook opnieuw in contact met
de Griekse wetenschap, zodat deze periode te recht als „ une première

(11) M. Steinschneider, Die Hebrasschen Uebersetxungen des Mittelalters
and die Juden als Dolmetscher (Berlin, 1893), I, p. 248.

(12) Uitgegeven door M. Gaster, samen met een Engelse vertaling, in:
The Journal of the Royal Asiatic Society (1908), 111 e.v. en 1065 e.v.
(13) Georg Grupp, Kulturgeschichte des Mittelal tens (Stuttgart, 1895) , II,

p. 57.

57
renaissance pour les esprits curieux de ce temps " ( 14 ) kan worden beschouwd.
Toledo was een zeer geschikte plaats voor een dergelijke vertaal
Tweetaligheid was er immers sterk verspreid als gevolg van de-schol.
lange bezetting door de Moren. Ook was er een soort pragmatische
verdraagzaamheid gegroeid tussen Joden, Arabieren, de Oudgotische
Mozarabische bevolking en de uit het Noorden naar hier overgekomen
Spanjaarden. Alleen deze tolerantie verklaart de aanwezigheid op deze vertaalschool van Johannes van Toledo of Johannes Ben David,
een Jood die zich later liet dopen en van dan af meestal Johannes
Hispalensis genoemd wordt. Deze vertaler heeft een buitengewone
bedrijvigheid aan de dag gelegd. Hij vertaalde talrijke Arabische wetenschappelijke werken in het Latijn. Zijn werkterrein lag vooral op
het gebied van de mathematische en astronomische teksten. Met de
vertaling van de Epistola begaf hij zich echter ook op het gebied van
de medische literatuur.
De Epistola kende een grote verspreiding in het middeleeuwse Westeuropa ( 15 ) . Naar schatting is het traktaatje in ongeveer honderd middeleeuwse handschriften bewaard 1 Dit werkje werd ook opgenomen in encyclopedische werken als de De Natura Rerum van Thomas
van Cantimpré, waar het deel uitmaakt van het eerste boek, de Liber
de Anathomia corporis humani. In druk is het traktaatje echter moei lijk toegankelijk gebleven. Het werd pas in 1883 uitgegeven ( 1 T) op
basis van verscheidene handschriften die in Engeland bewaard worden. Al deze handschriften dateren echter uit de veertiende eeuw. Der(

').

( 14 ) Clerval, „Herman le Dalmate et les premières traductions latines de
traités arabes d'astronomie au Mayen -age ", in :Compte rendu du I le Congres

scientifique
ique internat. des Catholiques (Paris, 1891), p. 163.
( 1 r) Er zijn twee middeleeuwse Duitse berijmde versies bekend en talrijke
prozabewerkingen : cf. W. Hirth, Studien za den Gesundheitslehren des so-

genannten „Secretum Secretorum". Unter besonder Berücksichtigung der Prosauberlie f erungen (Doet. Diss., Heidelberg, 1969), p. 121. Men vgl. ook W.

Hirth, „Die älteste deutsche „Sirr-al-Asrár"-Ueberlieferug. Zur hock- and spátmittelalterlichen Tradierung arabischer Diatik ", Mediz. Monatschri f t XXVIII
(1974), 495-501.
( 1e) M. Steinschneider, Op. cit. I, p. 248.
( 11 ) H. Suchier, Denkmaler provenz. Lit._ and Sprache (Halle, 1883), I, p.
529 e.v.
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tig jaar later werd de tekst nogmaals uitgegeven, ditmaal naar een
codex uit de twaalfde eeuw, door Johannes Brinkmann ("). Het is
deze tekst die hier ter vergelijking wordt geciteerd.
De Middelnederlandse vertaling van de Epistola, die hier naar het
Edingse handschrift wordt uitgegeven, volgt de Latijnse tekst op de
voet (19 ), maar laat de uitvoerige inleiding geheel weg, dit in tegen
versie die voorkomt in ML, zoals hierboven reeds werd-stelingmd
opgemerkt. In deze inleiding vermeldt Johannes zelf dat hij geput
heeft uit het Arabische werk Sirr-al-Asra r. Aan het ontstaan ervan
worden de namen van Aristoteles en van Alexander van Macedonië
verbonden. Deze twee namen, die hier als dekmantel voor de waarde van de inhoud worden naar voren gebracht, zijn naar middeleeuwse
maatstaven natuurlijk de beste garantie en verlenen aan het geheel een
grote autoriteit.
Ook treft men in deze inleiding de karakteristieke geheimzinnigheid
aan rond het vinden van dit traktaatje. Het was geschreven in gouden
letters en werd gevonden in de zonnetempel op aanwijzing van een
wijze en vrome grijsaard. Een dergelijke, gans ongewone herkomst,
is een kenmerk dat in vele korte middeleeuwse traktaatjes wordt aan
( 2,°) . Het is bedoeld om het geheim en dus belangrijk en-getrofn
waardevol karakter van de tekst te verhogen en hem te hullen in een
waas van geheimzinnigheid die hem in middeleeuwse ogen aantrek
geloofwaardiger diende te maken.
-kelijrn

(18) J. Brinkmann, Die apok4ypben Gesundheitsregeln des Aristoteles fur
Alexander den Grossen in der Uebersetzung des Johann von Toledo (Inaug.-

Diss., Univ. Leipzig, 1914) .
1 11 ) Een enkele uitzondering echter : de slotalinea van de Lat. tekst korst in
de Mnl. versie voor bij het begin van onderdeel III (zie bij de tekst, hierna) .
(21 Men vgl. de „Secreta Hippocratis", een serie voorspellingen van de
naderende dood in L.J. Vandewiele, „Dit siin .24. tekenen der doot die Vpocras met hem dede graven. Een Middelnederlands traktaat uit de XIV- 0 Eeuw",
Biologisch Jaarboek Dodonaea XXXII (1964), 393 -401. Men vgl. ook W.L.
Braekman, Middelnederlandse Geneeskundige Recepten (K.V.A. Gent, 1970),
p. 375, aantekening bij n° 1126, en de zg. „Himmelsbriefe" in A. Jacoby,
"Heilige Längenmasse. Eine Untersuchung zur Geschichte der Amulette",
Schweiz. Archly f. Volkik. XXIX (1929), 1-17 en 181- 216.
(

,
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Deze inleiding tot de Latijnse tekst luidt als volgt:
Dominae T.

(21

) dei gratia hispaniarum reginae Johannes Hispaniensis sa

-lutem.
Cum de utilitate corporis tractaremus et a me, quasi essem medicus, vestra
nobilitas quereret brevem libellum de observatione diaetae vel de continentia
corporis, id est qualiter se debeant continere, qui sanitatem corporis id est
quam cupiunt servare ; accidit dum ut cogitarem et vestrae iussioni obedire,
huius rei exemplar Aristotelis philosophi Alexandro editum repente menti occurreret, quod excerpsi de libro, qui arabice appelatur Cyrocese ( 22 ) id est
secretum secretorum, quem fecit, sicut praedixi, Aristoteles philosophus Alexandro regi de dispositione regiminis, in quo continentur multa regibus utilia,
quae quidam niterpres iussu imperatoris sui cum multo labore quesivit, de cuius
inventione idem sic alt:
„ Egressus sum diligenter inquirere, quod mihi praeceptum est ah imperatore, et non cessavi sollicite circuire loca et templa in quibus suspicabar philosophos sua abscondisse opera, donec pervenirem ad quoddam altare, quod sibi
aedificaverat Hermes, in quo sol venerabatur a quibusdam. Ibidem inveni quendam senem prudentem et religiousum, moribus ornatum ; huic adhaesi, huic
placere studui et verbis dulcissimis eum lenivi, quousque secretum locum mihi
detegeret, in quo inveni plura philosophicorum secreta. Inter quae hunc libellum aureis litteris scriptum inveni et sic invento, quod querebam, cum gaudio
reversus sum et vix tandem inveniens de graeco in arabicum transtuli ",
ex quo ego praesens opusculum in latinum transtuli. Possideat hoc opus nobilitas vestra deo iubente cum corporis incolumitate.
Alexander, cum sit homo corpus corruptibile et ei accidat calor et humor, qui
in ipso sunt corruptio, visum est mihi, quaedam tibi scribere utilia et omnino
necessaria ex secretis artis medicinae, quibus contentus eris, maxime cum sit
inhonestum, quod appareant medicis infirmitates regis. Si autem hoc exemplar
perspexeris et iuxta preciosum ordinem conservatus fueris, medico non indigebis exceptis in his accidentiis bellicis sive percussionibus et ceteris, quae omnino vtare non pussunt.

Een gedeelte van deze inleiding komt voor in de versie van de E pistola, zoals die in ML aangetroffen wordt (vv. 1690-1725)
Hier muechidi voort leren an
Hoe dat daghelix de man
Leuen sal, daerhi bi can,
VP dathem god der eren ian
Sonder euel bi mach wesen.
(n) Dit is Tharasia, - dochter van de Spaanse koning Alfons VI, die graaf
Hendrik van Boergondië huwde en de moeder werd van de eerste koning van
Portugal. Gedurende de minderjarigheid van haar zoon was -deze Theresia van
Portugal regentes van 1120 tot 1128. Ze stierf in 1130.
( 22) Corrupt
voor Sirr-al-asrár.

W
Aristotiles, als wij lesen,
Screeft zinen discipel vut vercoren,
Alexanders, als wijt horen,
Ende noomde den bouc ooc mede:
Bedect van alre hemelichede,
Want hire node wilde openbaren.
Sident vant men den bouc te waren
In eens Jupiters outaer,
Ende al ghescreuen, weit vor waer,
Met letteren van finen goude.
Dus screef aristotiles doude
Tote alexander, zinen clerc,
Doe hi beghinnen zoude twerc.
Alexanders den coninc
Send aristotiles dese dinc,
Want dat vleesch héderflic es
Ende hem bederuenesse merct des,
An leget biden humueren,
Die in hem zijn bi naturen.
Sane willic niet laten bliuen,
In wille in dit were scriuen
Some dinc die nuttelic es
Ende orborlic ; nu merke des,

Vuter hemelaker medicine
Salict nemen met mire pine;
Beziestu desen exemplare wel
Ende dudus leues, ende niet el,
Dune heues wat doen van ficisiene,
En zij van zaken die te gesciene
Gezet zijn, die gheen man
Met luste gescuwen can.
In de late middeleeuwen, vooral in de veertiende en vijftiende eeuwen, is er een ware overvloed van allerhande gezondheidsvoorschriften. Men schreef regimina onder allerlei klinkende titels en schreef ze
toe aan verscheidene eerbiedwaardige autoriteiten. Men stelde algemene gezondheidsregels samen en ook specifieke tegen elke ziekte afzonderlijk, voor allerhande levensomstandigheden, voor land- en zeereizen, voor kinderen en voor ouden van dagen. Kortom men stelde het pu-
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bliek alle mogelijke, van een praktisch standpunt gezien, wetenswaardige diëtische voorschriften ter hand in een bondige en duidelijk op de
dagelijkse praktijk afgestemde vorm. De Aristoteles-brief is het oudste
Latijnse traktaat op dit gebied. Later werd hij gevolgd door gelijkaardige werkjes van de hand van Arnaldus van Villanova, het Regimen
sanitatis Salernitanum, dat duidelijk bepaalde voorschriften aan de Epistola ontleende ('23 ), vooral dan bij de voorschriften voor de vier seizoe-

nen ("). Ook Willem van Saliceto en Thadeus Florentinus stelden gelijkaardige traktaatjes samen.
Het streven van de mens om zo oud mogelijk te worden is van alle
tijden. Nog heden ten dage leest men geregeld van iemand die naar
aanleiding van zijn honderdste verjaardag gevierd wordt en daarbij de
levenswijze aangeeft waaraan hij zijn benijdenswaardige leeftijd toeschrijft. Dan krijgt men allerhande, goedgemeende doch niet steeds
even betrouwbare levensregels te lezen. In feite zijn we zelfs tot op heden niet helemaal vrij van de invloed van de Epistola-levensregels.
Voorschriften als „drink niet onder de maaltijd" (vv. 92-104), of
„slaap op deze of op gene zijde" (vv. 109 e.v.) die thans nog algemeen
bekend zijn, blijken immers ook reeds in de Epistola voor te komen.
Ook in de Nederlanden zijn . traktaatjes, waarin gezondheidsvoor
staan opgetekend, van oudsher bekend geweest. Het oudste-schriften
regimen dateert nog uit de eerste helft van de dertiende eeuw ('25 ) . Het
is geschreven in proza doch enkele berijmde passages wijzen erop dat
het tenminste gedeeltelijk steunt op een nog oudere berijmde versie die
in de pre-Veldekiaanse traditie thuishoort. Drie andere Mnl..regimina
zijn bekend, waarvan er een uit de veertiende ( 2-6 ), de twee overige uit
de vijftiende eeuw stammen (27). Nog andere regimina zijn in handschriften bewaard
(

2").

J Brinkmann, Op. cit., pp. 32-34.
(;24 ) A.A. Verdenius, Jacob van Maerlant's Heimelijkheid der Heimeli1kheden (Amsterdam, 1917), pp. 43-46.
(25 ) Herhaaldelijk uitgeven, het laatst door W. Braekman en M. Gysseling, „Het Utrechtse Kalendarium van 1253 met de Noordlimburgse Gezond
-heidsrgl
", VMKVA (1967), 575 -635.
(' 2e) R. Jansen-Sieben, „Een Middelnederlands Maandregimen uit de 14°
Eeuw ", VMKVA (1971), 171-209.
(27) W.L. Braekman, Middelnederlandse Geneeskundige Recepten, pp. 330332 en P.A. Thijm, Kalender en Gezondheidsregels getrokken uit het Handschriftt der Boekerij van de Hoogerchool te Leuven..., (K.V.A. Gent, 1893).
(28) R. Jansen-Sieben, Middelnederlandse Vakliteratuur, p. 50.
(-'23)

.

62
Al deze Mnl. gezondheidsregels zijn maandregimina, daar ze voor
geven voor elk van de maanden van het jaar. Dit type van re--schriften
gimen komt reeds — in het Latijn dan bij Beda Venerabilis voor
(ob. 732) en behoort tot een oeroude traditie die blijkbaar helemaal
los staat van de voorschriften zoals die in de Epistola aangetroffen

worden.
Deze Epistola is een gedeelte uit de Secreta secretorum dat, zoals gezegd, door Johannes Hispalensis tot een afzonderlijk traktaatje werd
herschreven en als dusdanig een zelfstandig bestaan heeft geleid. Dit
is ook nog voor andere delen uit het Arabische werk het geval. Het deel
dat handelt over de strategie, dat over de stenen en de verhandeling
over fysiognomie zijn er voorbeelden van.
Een Mnl. bewerking van het fysiognomie - traktaatje is in verschil
versies bewaard, zowel in dichtvorm als in proza ( 29 ) . Ze gaan-lend
alle .rechtstreeks of onrechtstreeks terug op de Latijnse vertaling van
het Sirr-al -asrar.

Niettegenstaande de grote populariteit van deze losse traktaatjes,
die uit het geheel van de Secreta secretorum reeds vroeg werden los
werk in zijn geheel, vooral in hierboven vermelde-gemakt,ish
B-versie van Philippus Tripolitanus in gans West-Europa ongemeen
populair geweest. De Latijnse tekst is in een zeer groot aantal handschriften bewaard en er bestaan verscheidene vroege drukken van. Bovendien werd het werk in zogoed als alle Westeuropese talen vertaald,
gewoonlijk zelfs herhaalde malen.
In het Middelnederlands taalgebied gebeurde dit door Jacob van
Maerlant, onder de titel Heimelijkheid der Heimelijkheden. De tekst
van zijn vertaling is bewaard in drie min of meer volledige handschriften, het Haagse, het Leidense en het Comburgse. Ook werd het reeds
driemaal uitgegeven, het laatst door A.A. Verdenius ( 30 ) . Verder is
er nog een fragment bewaard in Hs. 15624-41 van de Kon. Bibliotheek
te Brussel ('fols. 74r - 75r).
Dit fragment, neergeschreven rond het midden van de veertiende
eeuw, is verdeeld in zes hoofdstukken. Het bevat de gezondheidsleer,
echter niet volledig, maar, zoals Verdenius opmerkt, „ongeveer wat
( 29) W.L. Braekman, " 'Den Mensche
te bekennen bi vele tekenen'. Het
Mnl. Prozatraktaatje en zijn Bron ", Scientiarum Historia XII (1970), 113-142.
( 30 ) A.A. Verdenius, oli. cit.
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Johannes Hispalensis in zijn Regimen heeft" 11 ). Hier hebben we dus
nog een voorbeeld van de wijze waarop bepaalde delen uit het Secreta
secretorum de neiging vertoonden als een afzonderlijk geheel een eigen
bestaan te gaan leiden. Inderdaad, alhoewel de scribent dezelfde stof
behandelt als in Van Maerlants Heim. der Heim. (vv.95 5 - 1438), ontbreken toch de algemene beschouwingen. Het doel van de scribent is
blijkbaar alleen geweest een verzameling praktische medische en hygiënische raadgevingen samen te stellen.
Het is duidelijk dat de stof, die in de hier uitgegeven gezondheidsleer aangetroffen wordt, ook voor een groot deel bij Van Maerlant
voorkomt. De inhoudelijke overeenstemmende delen kunnen, samen
met de corresponderende hoofdstukken uit de Latijnse Philippus-vertaling, als volgt overzichtelijk worden samengevat:
(

Vertaling van Van Maerlants I
Lat.
H.
der
H.
Epirtola
Philippes-vertaling
I

Mnl.

1 I w• 1-69

vv. 70-79

Cap. 27 quid post
somnum sit faciendum
XII vv. 997-1003

vv. 80-105
II

III

Cap. 28 de of f icatia
diverse dormitionis

vv. 106-112
vv. 113-117
vv. 118-142

vv. 1004-1008
vv. 1039-1060

vv. 143-155
vv. 15 6-17 5

XIII

vv. 1083-1100

Cap. 29 de quatuor

arme temporebus. de

vere
vv. 176-193
vv. 194-205

vv. 1115-1134

vv. 206-233

vv. 1177-1204

vv. 1153-1164

(.31 ) A.A. Verdenius, OP. cit., p. 76.

Cap. 30 de estate
Cap. 31 de autumno
Cap. 32 de hyeme
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I

IV w. 234-276

V vv. 277-295

I

I
I

Cap. 33 de hiis que
W. 1205-1246 impinguant corpus

XIV

vv. 1247-1268 Cap. 34 de his que

macrant corpus

vv. 299-302
Van Maerlant heeft alleen het einde van Cap. 27 in de Latijnse tekst
van Philippus vertaald (vv. 997-1003) . Al het overige van dit lange
hoofdstuk heeft hij eenvoudig overgeslagen, zodat er voor vv. 1-69 en
80-105 in de Mnl. vertaling van de Epistola bij hem geen parallelle
passages te vinden zijn. Dit geldt eveneens voor het begin van Cap. 28
(vv. 106-112) .

Van Maerlants vv. 1109-1038, die handelen over de tijdstippen waarop men dient te eten en waarom, komen in de Epistola niet voor. De
verzen 143-155, waarin het begin en het einde van elk seizoen wordt
aangegeven, treft men niet aan bij Van Maerlant. Ze komen in de Lat.
tekst, zoals reeds gezegd, helemaal op het einde van de Epistola voor.
Bij Van Maerlant (en bij Philippus) wordt bij elk van de vier seizoenen een niet onaardige natuurbeschrijving gegeven : vv. 1061-1082
voor de lente, vv. 1101-1114 voor de zomer, vv. 1135-1154 voor de
herfst, en vv. 1165-1176 voor de winter. In de Mnl. en in de Latijnse
tekst van de Epistola ontbreken ze.
De laatste vier verzen van de Mnl. Epistola-versie (vv. 299-302)
zijn een door de vertaler toegevoegde epiloog, waarvoor dan ook geen
corresponderende plaats bij Van Maerlant (noch bij Philippus) kan
aangewezen worden.
De passages die qua inhoud zowel bij Van Maerlant als in de hier
uitgegeven Mnl. Epistola-versie aangetroffen worden, zijn echter woordelijk zo sterk verschillend dat een parallelle uitgave niet verantwoord
bleek. Een enkel voorbeeld moge hier volstaan om dit aan te tonen:
Men vergelijke vv. 118-142 van de hiernavolgende uitgave met:
Heimelijkheid der Heimelijkheden

(vv. 1039-1060)
Elc hoedem oec, dat hi niet ne ete,
Eer hi wel die waerheit wete,

Dat die maghe hebbe verdaen
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Die spise, die soe hadde ontf aen ;
Ende dat mach men daer bi weten,
Als enen sere langhet om eten,
Ende hem dat spu dinne ende claer
Ten monde coemt vloiende daer;
Want die spise up spise laedt,
Sere hi der naturen scaedt.
Niemen ne Si tonghereet,
Als hem hongher ane gheet,
Hine ete metter vaerd;
Want eist dat bijt te langhe spaert,
So coemt ene vuchtheit swaer
Ende een roec, ende vervullet daer
Die maghe, entie sijn harde quaet;
Ende als tgoene ten hersenen gaet,
So wardet soe verstormet dan,
Ende die hongher vorgaet vort an;
Ende al eist dat men te nmale coemt,
Weet, dat die spise lettel vroemt.
Vooraleer de tekst van dit gedicht, met in voetnoten de parallelle
plaatsen en enkele nota's, mee te delen, -dient er hier nog even aan
herinnerd te worden dat de tekst in het Hs. als proza geschreven staat.
Meestal is het begin van een nieuw vers door een hoofdletter aangeduid. Waar dat niet het geval is, werd de kleine letter hier door een
hoofdletter vervangen. De punctuatie, de nummering van de verzen
en de indeling in vijf met Romeins cijfer aangeduide onderdelen,
komen in het Hs. niet voor.
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(fol. 34r) Dit es hoemen leuen sal nae der ghesonden alsoet aristo
alexander ouersonde.
-tels
I
Alexander nu hoort:
Alstu van slapende opstaen soudt,
So salstu een luttel wandelen,
Ende effen trecken elc let van anderen,
5 Ende dan kymmen dyn hooft,
Want dat trecken, des gheloeft,
Gheeft den lichame cracht,
Ende die doem, die alle dien nacht
Op wert in die hersenen slaen,
10 Sullen met dien kymmen wt gaen.
In somertide saelt wesen coudt,
Daer du dijn hooft mede dwaen soudt,
Ende warm inden winter tijt,
Bedj dat gheeft den appetijt
15 Tetene, ende oec houdt ditte
Binnen den lichame die hitte.
Hier na so saltu dan
Doen suuere cledere an,
Niet vuyle, want dais jolijt,
20 Daer tsmenschen bloet in verblijt
Ende wert ghesciert, ende oec dat lijf

Verblijdter mede, al sonder blijf.
Dan dwae oghen, mont ende hande,
Ende wrijft oec dine tande
25 Met eenre scortsen die bitter es,
( 1 ) hoort : ML onthout ( 11 ) Want : ML Bedi ( 15 ) houdt : ML heuet
( 19 ) jolijt: ML delijt (!2'0 ) bloet : ML moet ( 21 ) ghesciert : ML gestarct

O^portet te ergo, Alexander, cum a somno surrexeris, modice ambulare et
membra tua modicum et aequaliter extendere et caput peetere, quia extensio
corroborat corpus et pectinatio extrahit vapores ad caput ascendentes, et hoc erit
quasi exercitatio voluntatis ad comedendum. Deinde indui vestibus optimis
et limpidissimis et ornari pulcriori ornamento, quia animus laetatur huiusmodi
aspectu et delectatur virtus splendore vestis.
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Eest alsene, eest anders, nu merci des,

Dat maect di suuer tande ende mant,
Ende nemt die flume in cortter stont,
Ende suuert tonghe ende sprake,
30 Ende daer toe eest ene sake
Die de gheest wille ter spisen,
Aldus seggen ons die wise.
Dan werpt spesie inden viere,
Ende ontfaet der ane den roke schiere,
35 Maer dat die specie si int saysoen,
Als ic di hier na cont sal doen,
Dats een dinc dat nuttelic es
Si ontdoet, des sijtt ghewes,
Die hersenen ende oec als ende als
40 Maect si grof arm ende hals.
Oec maect si den mensche vet,
Ende daenischte vercleert si bet,
V sinne maect Si sterc ende claer,
Ende doet vermeeren tgrauwe haer.
45 Bestrijct di met specien dan,
Die beste dienren vinden can,
Die int saysoen es ende rieket wel,
Want bj ghenen saken el,
So en wert die ziele ghevoet
50 Dan biden roke goet.
Alle soete roke es haer spise,
Alsi ghevoet es in derre wise,
So wert daer bi dat hertte vro,
Ende die lichame ghesterct also,
( 26 ) alsene : ML alrene (corrupte lezing) ($I) gheest wille : ML geuet wille (^) der ane: niet in ML ( 8'9 ) als ende alr: stelling, onbetwijfelbaar (*})
vermeeren : ML marten (corrupt voor marren d.i. vertragen (cf. Lat. tardare)
(50 ) Dan : ML Bouder

Deinde confricabis dentes et gingivas cum corticibus aromaticis, calidis et
sicci saporis. Hoc enim valde proficit, quia mundat dentes et os, liquefacit flegma, dissent linguam, clarificat locutionem et comedendi excitat voluntatem.
Deinde suffumigabis suffumigationibus praesenti tempore congruis, quia hoc
valde proficit ; aperit enim clausuras cerebri et grossiora rediit brachia et collum, pinguedinem facit ac darificat faciem et quinque sensus corporis corroborat, vetat et tardare facit caniciem.
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5 5 Ende dbloet loept die aderen dore,
Om der zielen blide natuere
Dan saltu nutten dese twee:
Electuarie van aloe
Ende rebarbe, seght tghedichte,
60 Vier penninghe inghelsche ghewichte,
Dat treckt die flume in cortten daghen
Wt den croppe vander maghen,
Ende wect die hitte des lichamen,
Ende verdrijft die hitte te samen,
65 Ende maect goeden mant.
Dan ganc ter seluer stont
Sitten spreken, dat es di Boet,
Met dinen vrienden die sijn vroet,
Van saken daer redene ane es.
70 Alse di lust etens, nv merct des,.
Pine een luttel, sijt gaende, sijt ridende,
Oft anders enich dinc tidende,
Ende dat sal di nuttelec (fol. 34v) wesen,
Want die winde breken met desen,
55
) dore - natuere (maar 227-28 natueren - ghedueren). Ook bij Van
Maerlant komen dgl. rijmparen voor, met Umlaut van lange o (cf. Verdenius,
Op. cit. pp. 83-84). Men vgl. vv. 77-78 en 135-136 doch ook ML waar dure nature staat ( ) Om der : ML Onder ( 5e) Electuarie : ML Lgeuarie ( 1 ") hitte:
ML wijnden (-67 - ) de volgorde van deze twee verzen is in ML omgekeerd (71)
Pine : ML Pline (corrput) 72 ) anders enich dinc : ML Lenigen ander dingen;
tiden betekent volgens het Mnl. W/db. ter hand nemen, ondernemen ; hier echter : doen. Het is dus een synoniem van tien. In het Mnl. Wdb. wordt bij tiden echter alleen verwezen naar tiën (van iets de schuld geven). Een verwijzing
naar tien moet, op grond van dit vers, worden toegevoegd. 75 ) dicke : ML
(

(

(

ditte.

Post hoc utere unguentis optienis atque odoriferis, temporti tanen congruis,
quia non nisi odoriferis anima reficitur et odorifera carissimus est eibus eios et,
cum refecta et confortata fuerit anima., roborabitur corpus et gaudebit cor et
currit sanguis in venas ex laetitia animae, quae dilatat est. Post hoc accipies
ex generibus aloe id est electo ligni quad in libris medicinalibus invenitur, vel
ex raticu id est rubeum III, et argenteos, quia valde proficit ; su (bs) trahit enen
flegma ah ore stomachi et excitat et ex corporis calore fugat ventus, bonum
reddit saporem oris et odorem. Deinde sede cum nobilibus sapientibus et
secundum consuetudinem cus eis loquere et age, quae et decet agere. Cumque
voluntas comedendi iuxta horam consuetudinis affuerit utere medico corporis
labore, movendo scilicet corpus vel equitando vel simile aliquid agenda, quia
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75 Het sterct ende licht den lichame dicke,
Ende het meerret der maghen hitten,
Het verdrijft der quade humore,
Ende die spise vint ter cuere
Die maghe onsteken ende heet.
80 Dan si dine spise ghereet,
Dan setse voer di, ende et
Van dien dat di ghenoeghet bet,
Also vele als ghenoeghet di,
Met brode dat wel gheheuen Si.
85 Ende dan hout een stuc dijn ruste
Tot dat di echt etens luste
Van anderen gherechten der nae,
Want eest datmen te vele ontfae
Spisen, het breect boorst ende sin,
90 Ende die maghe versietse te mjn,
Dus blijft si dan in haren gront.
Wachti mede, talre stont,
Te drinckene op dine spise
Vele bers in alre wisen,
95 Eer dat si verduwet es wel naer,
Want dat water, dat es waer,
( 77-7S) humore cruere : zie de aantekening bij 55-56 81 ) Dan setse voer
di : ML So setse danne vor di ($ 2 ) dien... di ML dat - v (83 ) gbenoeghet ML
het vouge (86 ) Tot dat : ML ,Onthier ende ('91 ) dan : ML min (") bers : ML
borrens (de correcte lezing, cf. Lat. aquae en ook v. 96 hieronder) ( 97 ) voervoet: : ML vul buucs (juiste lezing) (°) in : ML zo
(

et hoc bonum est. Nam vel fugat vel fragit ventos et aptat corpus et corroborat
atque alleviat et calorem stomachi accendit compages, liquefacit residuos et superfluos humores et flegma, et descendit eibus sub stomachum accensum :
Tunc ponuntur multi cibi ante te et exinde elige iuxta desiderium tuum
Tunc ponunutur 2 ) multi cibi ante te et exinde elige iuxta desiderium tuum
et comede cum pane bene fermentato, bene cocto, bene a furfuribus mundato
et praepone ex eis, quos debes praeponere, compone et postpone, quae oportet.
Verbi gratia : si quis iunxerit in uno prandio molle pulmentum molliens ventrem et aliquid retinens secutum fuerit, levius facit digestum. Si vero retinens
ante comederit postea molliens, male confundit utraque. Si iunxerit una comestione plura pulmenta et mollia, quae cito digeri possunt, oportet ut praecede
illud retinens in fundum stomachi, quia profunditas stomachi calidior et fortior est ad mollificandum, eo quad sint in eo carnosae partes, quae commixta et
-
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Alsment voervoets drinct seere,
Vercoudt die maghe in lanc so meere,
Ende niet argher en es den lichame.
100 Waert oec dat also quame
Datment moeste drincken door noot,
Als ouermits hitte swaer ende groot,
Waert dat die maghe seere ware verhit,
So drinckes luttel, merke dit,
105 Ende dat dan wel cout Si.
II

Als du heues gheten, hoere na mij,
Daert saechte es nem dine ruste,
Ende sclapt niet vol dine luste:
Sclaept first op dine recht side,
110 Niet te langhe mer in corten tiden,
Keer dj ter sclinker siden dernaer,
Ende volmaect dinen sclaep al daer.
Ende ghi sult voer waer weten,
Dat dat sclapen voerden eten
Als ouermits : ML IVaer om (108 ) Ende : ML Maer ; luste : ML ruste
) Noet ... mer ML Onlanghe, ende (111) .clinker ML luchter
("lis) ghi sult : ML dat sultu
(102)

( 110

:

:

vicina est hepati, ex cuius calore cibus decoquitur. Tunc debes exigere manum
id est cessare a comestione, dum adhuc voluntas comedendi remanserit, quia
superfluitate cibi angustiatur pectus et animus et remanet cibus in profundo stomachi. Similiter retine animum tutum a potione aquae super cibum, donec tibi
in consuetudinem veniat, quia potio aquae super cibum refringat stomachum
et extinguit ignem et confundit cibum et generat impedimentum, quo nihil
deterius est. Quod si non potest fieri, quin aqua bibatur et necesse fuerit vel propter calorem temporis vel propter calorem stomachi et ciborum. et modica sit et
frigida bene. Cum erectus fueris a prandio, incede super stramenta tua mollig et
subtilia. Deinde dormi temperate et una hora dormi super dextrum latus, deinde
super sinistrum et super illud perfice sompnum et cito, quad dormitio ante cibum macilentum reddit hominem et corpus desiccat, post refectionem vero ref icit et implet et cave, ne iterum comedas, donec certissime cognoveris esse et
purgatum a priori cibo, et hoc cognosces per desiderium comedendi et per
subtilitatum salivae ad os decurrentis.
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115 Maghert ende droecht den lichame.

Maer namaels es den sclaep bequame,
Want het voet wel des menschen lijf.
Ende wacht v wel, al sonder blijf,
Tetene echt, du ne best seker des,
120 Dat die maghe gheidelt es,
Ende ghepuergiert vander irster spisen.
Dit souttu kennen in deser wisen :
Als di lust etens, dits een conde,
Ende dij claer spu comt vten monde.
125 Want eten es vrese groot,
Sander lust ende sonder noot,
Want deten vint die maghe cout,
Ende sonder versredens ghewout.
Maer als enen lust, hi ete ghereet,
130 So vint die spise die maghe heet:
Welc tijt di wel eetens lust
En beide niet langhe, noch en rust.
Du en etens wel saen nae (fol. 35r) desen,
Die maghe sal verwlt wesen
135 Van vter maghen ..quaden humoren,
Die si trect van des lichamen natueren,
Ende die humore sal disturberen
Die hersenen ende zere deeren.
Ende eetstu dan, dat machte kinnen,
140 Die spise vint lau die maghe binnen,
Ende en vroemt den lichame niet.
Nu merci watmen di hier bediet.
Want : ML Beds (129) bi : ML ende dan (130) So : ML Danne
WVelc tipt : ML 1'eltijt zo ( 132 ) En beide niet : ML Ne lelt niet ( 135 ) vter
maghen : ML veermaten (juiste lezing) (135-136) binoren - nitueren : zie de
aantekening bij 55-56 en vgl. ML humuren - naturen (137 ) bumore : ML emmer.
(125)

(131)

Quia si quis cibum sumpserit absque corporis necessitate, it est sine cibi
desiderio, cibus invenet naturalem calorem quarn gelidum. Si vero cum desiderio cibum sumpserit, inveniet naturalem calorem sicut ignis accensum. Et si
ceperis habere desiderium comedendi, statim comedere debes, quia nisi cito comederis, statien stomachus replebitur pessimis humoribus, quos attrahit a superfluitatibus corporis et turbatur cerebrum pessimis vaporationibus, et cum postea
affuerit cibus, fit tepidus et non proficit corpori.
,
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III
Vier tide so telment int j aer,
Die dus scheeden, hoeder naer :
145 Te half merte comt lenten in,
Ende gheduert, meer no mjn,
Dan tote half wedemaent.
Dan eest somer, als men waent,
Tote half pietmaent recht an.
150 Die herfst comt dan,
Tot dat half nouember gaet.
Dan comt die winter, dat verstaet,
Ende ghaet tot half merte voort.
Nv merci wel op dese woert,
155 Ende wacht dese tiden, ic rade v dat.
Die lenten es warm ende nat,
Als dien lost van temperinghen gaet,
Verwertt dan des menschen bloet,
Dan es ghoet ghetemperde spise,
160 Als dese, van deser wise :
Hinnekenne, kiekene ende quackelen mede,
Ende eyeren met ghenoechlijcheden,
(151) Tot ... nouember : ML tote december (cf. Lat. tekst) . 1S7.58) Lat.
temperato aeri simile et excitatur in eo s znguinis ; Van Maerlant, vv. 1084-85 :
Ende der lucht gheljc in dat./ In den mensce warset dat bloet V.157 is wel
corrupt, zoals blijkt uit de aangehaalde parallellen en uit gaet dat met bloet
dient te rijmen. Voor lost leze men loft (lucht) maar het Hs. heeft duidelijk
S. Ook dient men gaet tot goet te emenderen :vgl. ML Entie lucht van tem
('153 ) Nemmer dan .vij.: nem-peringot,/Davwecsminblot.
mer niet meer (MLNemmee) ; het aantal zeven komt in de Lat. tekst niet voor;
(

in ML staat zes, niet zeven.
Tempora anni sic distingue : a medio Marcii usque in medium Iunii ver
habeatur, aestas a medio Iunii usque in medium Septembris, a cuius medio
usque ad medium Decembris habeatur autumpnus, a cuius medio usque ad medium Marcii habeatur hiems. Explicit (1),
Debes quoque sollicite custodire tempora anni, quia ver est calidum et hu
eo sanguis et proficit in eo omne,-midu,tepraosmilxcturn
quad fuit aecqualis complexionis, id est temperatum, ut sunt pulli gallinarum,
coturnices ,ova, lactucae agrestes, quos rustici farralias vocant, et lac caprinum.
(1) Deze alinea komt
in de Lat. tekst niet op deze plaats voor. Ze is de laatste alinea van de Lat. brief.
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Nemmer dan .vij. nae mijn heeten,
Welde lachtuwe ende melc van gheeten.
165 Oec en es gheen tijt so goet
Daert beter op laten doet,
Hets [goet] besich sijn in dat,
Ende den lichame hebben gherat,
Bade sijnn dan int saysoen,
170 Tsweeten ende nemen poysoen,
Ende laxatiue specie ontfaen.
Wat so int j aer es mesdaen,
In medecinen, in roekeloesheden,
Ende oec in latene mede,
175 Die tijt maecht beteren dan.
Daer na so comt die somer an,
Die beyde droghe es ende heet,
Hout di dan na mijn beheet :
Wachti van drancke ende van ate,
180 Ende en et niet tonghemate,
Dattu niet en verlies dine hitte,
Ete coude spise als es ditte:
Calueren vleesch metten asyne,
Ende ghemeste kiekene,
185 Met gherstenen mele ghemest,
Suere boem vrucht, die es best,
Prume garnate sijn dan goet.
De Lat. tekst (motus corporis) en Van Maerlant (v. 1097) pinen ;
goet is. door de scribent vergeten (cf. ML). (1,69-70) Cf. ML Baden ende zweeten zijn in raison, / Danne eist goed nemen pusoen. (171) specie : ML spi'se.
( 172 ) Wrat : ML Want.
1 1
verlies : ML verblus. ( 187 Prume : ML Pume
(143768)

(- $

)

)

(betere lezing) .

Nullum etiam tempus illo melius est nec utilius ad minutionem et proficit
in eo usus Veneris et motus corporis et solutio ventris et usus balnei et sudoris,
et poneres specierum ad digerendum, id et purgatoria accipienda sunt, et quicquid erroris cura medicinae accident, hoc tempus pro sua habilitate restaurat. Hoc
sequitur tempus aestivum calidum et siccum, in quo excitatur colera rubra. Ab
esu quoque calido et potu et a nimia saturitate ne extinguatur calor naturalis,
sed comedantur in ea tandem quae frigida sunt et humida ut carnes vituli cum
aceto et cucurbitae et pulli saginati, et cetera huiusmodi.
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Die ghehuwet es ende wesen moet,
Wachte hem zeere van ouer spele.
190 Nieman en late dan vele,
Ten doe die noet van bloede.
Ruste dan vele ende hebbe dij ns lij f s hoede,
Ende en bade te dicke niet.
Nv comt -die herfst, ende dat besiet,
195 Die tijt es cout ende droghe,
Dan pijndi ende poghe
Tetene dat van natueren es
Warm ende nat, nu merke des:
Kiekene, lammere ende vrucht van wijngaerde,
200 Die du vints van sueten arde,
Drinct (fol. 35v) dicwils wijn, dunne ende claer,
Hets, dat weet voer waer,,
Beter dant inden somer es.
Bede sijn goet, nv merke des,
205 Purgatien sijn dan int saysoen.
Nv comt des winters doen,
Die tijt es nat dan ende coudt.
Dan segghic dattu nutten soudt
Bey de medecine ende spise,
210 Die du vints van heeter wisen :
Jonghe duven ende wederen vleesch,
Hersten ende alrehande heede dat eesch,
Ete vighen, noten, drinct roden wijn,
Den alre besten die mach sijn,
Ten (betere lezing) : ML En de. (1'92) hebbe : ML bef. 201 ) dicwile:
ML danne 20$) NV : ML Daerna. (.21.2.) Deze regel is niet duidelijk (hersten :
rugstuk) . Men vgl. Lat assaturae (gebraad) et universa pigmenta calida, en Van
Maerlant vv. 1181-82 : W ed erin vleesch, haerste ghebraden / Heet ende droghe, mach dan niet scarf en. Men vgl. eveneens ML : Harsten ende al rand e dat
heerch.
(191)

(

(

Venus parce exerceatur, abstineant ab omni minutione, nisi necessita coegerit et motes corporis et balnes parce exerceantur. Sequitur autumpnus, qui
frigidus est et siccus, in quo colera nigra insurgit. Oportet ergo, ut in eo suma.ntur calida et humida, ut sunt pulli et agni, aquae quoque dulces, vinum vertus
et subtile et cetera huiusmodi. Abstineant ab omni, eo quad generat coleram
nigram, et motu corporis absque usus, Veneris, quae mais fit quam in aestate,
balnes quoque, si necesse fuerit, usitentur.
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215 Heete electuarie die et,
Ende wachti in dien tide bet,
Verdich te sine inden lichame,
Ten doe di grote mesquame.
Ende en doe noet, so en laet gheen bloet,
220 Wennen ten viere es dan goet.
Constu ghevinden heet ongement,
Bestriker di mede al omtrent,
Ende dan en es oec niet ombequame
Verberninghe vanden lichame.
225 Alexander nv hoort wel,
Ende merct dit diere bispel:
Hout die hitte van dijnre natueren,
Want also langhe als si ghedueren
Wel ghetimpert in den man,
230 Ende die humoren mede dan
Ouervloyen, nv merct ditte,
Want die humoren voeden die hitte,
So heeft die man tleuen ghesont.
IV
Tweersins, makic di cont,
235 Ghebrect die mensche ende wert out,
Gens sins bider natueren ghewout:
Alse die droecheyt inden mjnsche comt,
electsiarie : ML latuarie ( 22,1 ) heet : niet in ML. 224 ) verberningbe : de
corresponderende plaats in de Lat. tekst is usus Veneris (cf. Van Maerlant, v.
1104: dat men met vrouwen minne plies). De betekenis „hartstocht" dient
in het Mnl. W/d b. toegevoegd te worden. Het woord betekent hier hetzelfde als
verberntheit, beteek. 3. In ML staat roeringe i.p.v. verberningbe : het is de vertaling van motus corporis uit de Lat. tekst (225) hoort : ML hout 231 ) Ouervlogen : ML niet oueruloien ( 236 ) Gens sins : ML Eens (dit is de goede lezing) .
( 215

(

(

Post hoc sequitur hienms frigida et humida, in qua usus vivendi debet
mutari, quia debes redire ad eibas et medicinas calidas, ut sant pulli columbarum, caro arietina, assaturae et universa pigmenta calida. Abstineant a solutione ventris et minutione sanguinis, nisi magna necessitas coegerit. Tunc
oportet calefacere aerem et fricare aerem et fricare corpus cum unguentis calidis. Nec impedit hoc in tempore usus Veneris et motus corporis nec habundantia cibi, eo quad digestio sit valida.
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Ende den lichame breect ende verdoemt,
Anderssins bi quade hoede,
240 Alse men siet ane die onvroede,
Die hen verroekeloesen met allen,
Ende in qualen ende in euele vallen.
Nv siedit ende merke bet,
Dese dinghen maken den mjnsche vet:
245 Raste des sins, sekerhede,
Soete spise eten mede,
Ghedroncken warm spet melc
Ende soeten wijn, nv merke dit elc,
Ende dat sclapen na den eten,
250 In wacken steden, wiltmen weten,
Daert niet en si te heet.
Bade hulpen mede ghereet,
Op dat menre onlanghe in sitte,
Dat niet dat water ende die hitte
25 5 Huuraren vten lichame en trecken,
Maer dat die lichame lecke
Een luttel van des baets vochtichede
Goeden roeke rieker mede
Van goeden cruyde alretieren,
260 Ten ware in des somers manieren

Sonder haer crude nasen,

Dan riect violetten ende rosen.
ML Ruste, dais zinnes zekerhede ( 2¢ 9 ) sclapens : ML lopen (corrupt)
onlanghe : ML lange (corrupt) (257) ML Een deel wandes baeds wwachede ( 261 ) Sonder Moer : ML Soude heete.
(.245)

( 253 )

Cave ergo, Alexander, et custodi preciosum exemplum et omni custodia
naturalem calorem serva, quia quamdiu in homine temperatus perseverat calor,
humiditas modum non excedit et reficitur ex eo calor naturalis et tune salus
et vita indubitanter creduntur permanere. Nam duobus modis homo inveteratur
et deficit uno, naturali scilicet et debito, qui fit ex siccitate, quae vincit in
corpore et destruit creaturam, et aliter accidentaliter, scilicet ex infirmitatibus et
causis pessimis. Impinguat corpus et humectat quies et securitas et vis ciborum
dulcium et potio lactis duicis et calid.i potio et vini dulcis et dormitio post comestionem supra strata mollia in locis frigidis et humidis et ingressus aquarum du.lcium et ledere in eis modicum, nec accipiat balneum ex humiditate corporis, sed
magis corpus ex humiditate balnei recipiat et odorentur herbae odoriferae et
quicquid boni odoris fuerit unicuique tamen tempori congruum.
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In elke maent spouwe eenwerf,
Ende inden somer alst meer bedarf,

265 Bedi dat spuwen dat [dwactl
Dijn maghe vander humoren quaet,
Ende als die (fol. 36r) maghe ghesuuert es,
Verwermtse, des sijt ghewes,
Ende wert te verduwene heet,
270 Dat sterct den lichame ghereet
Van humoren ende van :vetheden.
Houti wel na -dele seden,
So soutu blide ende vroe wesen,
Hoere ghenoechghelike boeke lesen,
275 Ende hoere singhen soeten sanc,
Ende met dinen vrienden ganc.

u
Hier ieghen verdroghen die lichamen,
Ende vercrancken al te samen:
Dat een alte luttel et,
280 Ende vele pijnt ouer wet,
Dicke vander sonnen doer schinen,
Vele in wandelinghen pinen,
Voer maeltijt, nv merke des,
Op een bedde te sclapene dat hert es,
285 In bade te sitten ouerlanc,
Daer vuylnisse in es ende stanc,
2&4
(
) meer :
dat d waet.

niet in ML

(

265

) dat dwaet : het Hs. heeft daet doch ML heeft

Exerceatur vomitus in uno quoque mense semel et magis in aestate, quia
vomitus leviat stom;achhum et purgat ex humoribus pessimis et putridis, et
cum pauci humores fuerint in stomacho et confortabitur eo ad digerendum, et
implebitur et rigabitur humiditate gloriam et pinguedinem et eo melius, sicut dispositione eum contingat habere gaudium, rationabilitatem et honorem,
speur et victoriam de inimicis et ludis delectari et facies pluchras aspicere et
libros delectabiles legere cantusque suavissimos audire et cum; dilectis ridere,
vestimentis optimis indui et unguentis optimis ungi tempogibus congruis. Et e
contrario desiccat corpus et debilitat : comedere modicum, bibere multum, laborare frequenter, ad solem stare, nimis ambulare, dormire ante prandium
supra strata dura, balneare iu aqua sulphurea.
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Souten spise bitter ende rout,
Dicke eten met ghewout,
Vele drincken ontwerfden wijn,
290 Ende ongantsen, hoe dat mach sjin,
Menisoen dicke ende vtermaten,
Ende oec al te vele sclapen,
Vele met wiuen te sine mede,
Sorghen vele ende serichede
295 Sware, met anderen quaden ghepensen,
Die dicke die liede vele veinsen,
Dit maghert ende verteert den man.
Wie dat mach, hi scouwet dan.
Nv god laet ons alle dinc scouwen,
300 Daer quade dinghen in vernuwen,
Ende moet ons ,na dit erdtsche sneuen,
Bringhen daer wi ewelijc leuen.
Amen.
(289) ontver f den : ontkleurde ; de
Lat. tekst heeft echter vinum multum
vetus en Van Maerlant, v. 1255: ouden swaren wine drincken vele ( 2912 ) al
te vele sclapen : ML alte dirken laten (de goede lezing) 295 ) Swaer : ML
Maer (299 ) god laet ons : ML late ons god ; scouwen : ML scuwen (betere
lezing : cf. vernuwen van de volgende regel). 301 ) na dit erdtsche : ML zonder.
(

(

Et cibos salsos et acetosos et siccos aut frictos comedere et vinum multum
vetus bihere et saepe sanguinem minuere et in Venere multum exercere, sol
-lictaremn,uistamfreqnhb;acomirpus
debilitant.
Hierop volgt nog een slotalinea in de Lat. tekst. Zie ook bij het begin
van deel III in de Mnl. tekst (hierboven) .
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Deze bibliografie is in drie grote groepen onderverdeeld : A. Schep
werk B. Literair-kritisch werk, C. Zuiver wetenschappelijk werk.-pend
Binnen elke groep is de rangschikking chronologisch met in achtname
van drie onderverdelingen : monografieën, verzamelwerken, periodieken. Binnen deze laatste onderverdeling, waar ook de boekbesprekingen zijn opgenomen, gebeurt de rangschikking alfabetisch op naam
van het tijdschrift. De radiolezingen, die bijna uitsluitend aan de hedendaagse Italiaanse letterkunde zijn gewijd, zijn in een vierde afzonderlijke groep ondergebracht ; zij zijn niet gepubliceerd, maar in . de
regel bestaat er een door de B.R.T. bezorgde gestencilde tekst. Dit is
het geval voor twee derde van deze lezingen ; het overige derde is in
deze bibliografie niet opgenomen.
Slechts één afkorting is gebruikt : (VM) KVA = (Verslagen en Mededelingen van de) Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde, sedert 1972 : Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Een namenregister, een trefwoordenregister, een titelregister en een register van publikaties waarin de auteur bijdragen heeft laten verschijnen, ontsluiten
de inhoud.
A. SCHEPPEND WERK

1925

1929
1932

1 De zelfzuchtige reus. Een sprookje naar het Engels van
OSCAR WILDE. Nederlandsch van Luc Indestege. In : Ons
Volk ontwaakt, 11, 1925, p. 38-39.
2 Het sterrekind. Een sprookje bewerkt door Luc Indestege.

In : Ons Volk ontwaakt, 11, 1925, p. 427-428, 440-443.
3 Het rozenengeltje. In : De Katholieke Illustratie, extra
kerstnummer 1929, p. 43-46.
4 Vale dicere. Een bundel verzen. Kortrijk, Steenlandt, 1932,
46 p.
5 Vers. In : Roeping, 1932, p. 579.
„Gij die mij in den wind en het water"
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1933

In : Poëties bericht der post-ekspressionistiese generatie in Vlaanderen uitgezonden door „De Tijd
-strom"
1933. Brugge, Excelsior, 1933, p. 43-47.

6 [Gedichten] .

„O Gij die onze schreden leidt"
„De dag kent onze geheimen niet"
„Hoe stil zijt gij"
„Hoe groeit uw beeld"
„Gij die mij in den wind en het water"

1934

7 Andioenora.

Maeseyck, Van der Donck-Robyns, 1934,

171 p.
8 Andioenora. Fragment. In : Limburg, 16, 1934, p. 73-75.
1936 9 [Gedichten]. In : Nieuwere klanken van de jongste lich-

ting in Nederland en Vlaanderen samengesteld en ingeleid door ROB. FRANQUINET. Maastricht, Leiter-Nypels,
1936, p. 75-77.
„Ik haalde het nieuwe paard van stal"
„Gij die mij in den wind en het water"

Vale dicere) . In : Het Belang van Limburg,
5 . mei 1937, p. 154E van de rubriek Kunst en Letteren.
1938 11 [Gedichten]. In : Dietsche Warande en Belfort, 1938, p.
137-141 (Speciaal nummer : De jongste generaties in
Vlaanderen) .
1937 10 0 Gij. (Uit

„Gij die mij in den wind en het water"
„De dag kent onze geheimen niet"
„Media vita"
„Troost der verbeelding"
12 Een referein in 't vroede, op den stok „Uit jonsten ver

te eeren slet !" opgedragen aan Dr. C. Godelaine.-saemt,U
In : Limburg, 20, 1938, p. 75-77 (Constant Godelainenummer) .
1939 13 Ter gedachtenis aan mijn vader Hubert Indestege, 18661939. Zonhoven, privé-uitgave, [ 1939], 2 bll.
Een gedicht, „Wandeling met mijn vader".
1940 14 Troost der verbeelding. In : Nieuw Vlaanderen, 6, 1940,

nr. 25,p.4.
Gedicht ; uit : De nieuwere dichtersgeneratie in Vlaanderen. Spe
nummer van De Vlaamsche Gids, maart-april 1940. Zie-cial
volgend nr.

In : De Vlaamsche Gids, 28, 1940, p. 300301 (Speciaal nummer bezorgd en historiografisch ingeleid door JOHAN DAISNE : De nieuwere dichtersgeneratie
in Vlaanderen) .

15 [Gedichten] .
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„De dag kent onze geheimen niet"
„Gij die mij in den wind en het water"
„Troost der verbeelding"
1941 16 Orpheus en Eurudike. Mechelen, R. Verbeeck, 1941, 18 p.

(Bladen voor de poëzie, 5, nr. 4-5) .
1942 17 Orpheus en Eurudike. Een gedicht. (Houtsnede, vignet en
sluitstuk zijn van NELLY DEoouY) . Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1942, 22 p.
1944 18 Orpheus en Eurudike. (Met een teekening van PHYLLIS
VAN RIEL). 3e druk. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1944, 20 p.
1945 19 De xxiv sonnetten van Louise Labé,

vertaald door Luc
Indestege. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel,

1945, 59 p.
20 Sonnetten van Louise Labé, vertaald door Luc Indestege.
In : Dietsche Warande en Belfort, 1945, p. 159-160.
Het achtste en het veertiende sonnet.
1946 21 Louise Labé : het geschil tusschen dwaasheid en liefde. Uit
het Oud-Fransch in het Nederlandsch vertaald door Luc
Indestege. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel,
1946, 159 p., portr.
22 Hendrik van Veldeke : vier minneliederen in hedendaagsch
Nederlandsch overgezet door Luc Indestege. In : Limburg,
26, 1946, p. 19-20.
1947 23 Hendrik van Veldeke : minnelied. In hedendaags Neder

overgezet door Luc Indestege. In : Limburg, 27,-lands
1947, p. 39-40.
1948 24 De biecht van de vagant. In : Dietsche Warande & Belfort, 1948, p. 346-353.
van Veldeke's minneliederen in Nederlandse ver
Hendrik
25
overgebracht. In : VMKVA, 1948, p. 79-94.
-zen
1949 26 Novalis : De christenheid of Europa. (Vertaald en ingeleid door Luc Indestege) . Amsterdam-Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1949, 59 p.
1950 27 Estuans intrinsecus. Middellatijnse gedichten uit Carmina

Cantabrigiensia en Carmina Burana, vertaald en ingeleid
door Luc Indestege. Leuven, De Pauw, 1950, 122 p.
1951 28 Uit de Sonnetten van Louise Labé, vertaald door Luc Indestege : VIII, XIV. In : De Stem der Vrouw, 37, 1951,
nr. 6, p. 7.
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1953

29 Cervéteri. In : Dietsche Warande en Belfort, 1953, p. 321327.
30 Nicolo Machiavelli • Belfagor.
agor. Uit het Italiaans vertaald

door Luc Indestege. In : Dietsche Warande en Belfort,
1953, p. 408-416.
1954 31 Venetiaanse December. In : Dietsche Warande en Belfort,
1954, p. 573 -577.
Vijf gedichten.
1956 32 In dit wit uur... In : De Vlaamse Gids, 40, 1956, p. 663664.
1957 33 Het „V red es f eest" van Hol d erl in. In : Dietsche Warande
& Belfort, 1957, p. 129-137.
1960 34 [Gedicht] . In : Flámische Lyrik. F" isch-Deutsch. Ge-

meinsam mit HEINZ GRAEF herausgegeben von J.L. DE
BELDER and JAN VERLAMMEN. München, Max Hueber,
1960, p. 80-81.
„Gij die mij in den wind. . . Du, der mich im Wind.
1961 35 Het krantenknipsel. In : Dietsche Warande en Belfort,
106, 1961, p. 111-122.
36 Het bruidspaar. In : De Tijdspiegel, 16, 1961, p. [ 5 ] (Spe.. "

ciaal nummer, nr. 5-6).
Lyrisch spel in drie bedrijven. In : Dietsche Warande
37
Líis.
1963
en Belfort, 108, 1963, p. 780-816.
.

Ook in boekvorm verschenen. Zie nr. 38.

1964 38 Lafs. Lyrisch spel in drie bedrijven. (De tekening op de
omslag is van L. DE MOL) . [Deurle] , Colibrant,1964, 58 p.
Eerst in een tijdschrift verschenen. Zie nr. 37.
39 Orpheus en Eurudike. 4e druk. (De houtsnede is van NEL-

LY DEGOUY) . [Deurle] , Colibrant, 1964, 19 p.
40 Vesalius' lof in een gedicht van een tijdgenoot. In : Scien-

tiarum Historia, 6, 1964, p. 178-184.
Vertaling van een sonnet van Benedetto Varchi.
1970 41 [Gedichten] . In : Poëtisch gastmaal ; reeks IV. Oudenaar-

de, Vereniging van Katholieke Oostvlaamse schrijvers,
1970, p. 37-49.
„Hoe stil zijt gij
„De dag kent onze geheimen niet"
„Gij die mij in den wind en het water"
„Troost der verbeelding"
„Wandeling met mijn vader"
pp
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„Aan Louise Labé"
„Gondelvaart in de mist"
„Het bruidspaar"
„De dichter"

„Etruskische Hermes"
1974 42 Het bezoek. In : Dietsche Warande & Belfort, 119, 1974,
p. 534-536.
Naar aanleiding van een In memoriam L.I.
B. LITERAIR -KRITISCH WERK

1927 43 Henriette Roland Holst's ontwikkelingsgang. In : Vlaamsche Arbeid, 22, 1927, p. 65-80, 136-143, 202-211, 325-344.
1928 44 Het dramatisch en biographisch werk van Henriette Roland-Holst. In : Vlaamsche Arbeid, 23, 1928, p. 209-224.

45 Henriette Roland-Holst, de werken der laatste jaren. In:
Vlaamsche Arbeid, 23, 1928, p. 331-344.
1930 46 Iets over de ontwikkeling van den modernen kunstdans.
In : Toneelgids, 16, 1930, nr. 19, p. 2-7, ill.

47 „Vlaamsche Arbeid" vijf en twintig jaar! Indruk en ver
Vijf en twintig jaar Vlaamsche Arbeid-wachting.I:
1905-1930, 25, 1930, p. 512-513.
1931 48 Over : SIEGFRIED VAN PRAAG, La Judith, een groote actrice. Amsterdam, A. de Lange, 1930. In : Toneelgids, 17,
1931, p. 43.
49 Over : E.A. RHEINHARDT, Het leven van Eleonora Duse.
(Vertaald -door T.G. BERGMANN- JELGERSMA) . Arnhem,

Van Loghum Slaterius, 1930. In : Toneelgids, 17, 1931,
p. 88.
50 Over : GERARD VAN DER LEEUW, In den hemel is eenen
dans. Over de religieuze betekenis van dans en optocht.
Amsterdam, H.J. Paris, 1930 (De weg der menschheid,
10) . In : Toneelgids, 17, 1931, p. 152.
51 De dans bij de natuurvolkeren. In : Toneelgids, 17, 1931,
p. 273 -275.
1932 52 Over : L. SECHAN, La danse grecque antique. Paris, De
Boccrad, 1930. In : Toneelgids, 18, 1932, p. 121-122.
53 De dans in de oudheid. In : Toneelgids, 18, 1932, p. 129131.
54 Over : Dansen. Beschouwingen door een zielzorger. Roer
Romen & Zonen, 1931. In : Toneelgids, 18,-mond,J.
1932, p. 156.
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55 Over : F. HILDEBRANDT, Tánzerinnen. der Gegenwart. Zürich, Orell Füssli Verlag, 1931 (Schaubücher). In : Toneelgids, 18, 1932, p. 156.
56 Over : E. KRAus, Anna Pavlova. Haar leven en haar kunst.
Amsterdam, Meulenhof,f , 193 1 (Nieuwe serie) . In : Toneelgids, 18, 1932, p. 156.
1933 57 De dans in de middeleeuwen. In : Toneelgids, 19, 1933,
p. 49-50.
58 De dans tijdens de renaissance. In : Toneelgids, 19, 1933,
p. 113-114.
59 Over : De baas in huis van Martin Flavin (vertaling van
J.C. VAN DER HOLST) , Brussel, Kon. Vlaamsche Schouwburg. In :Toneelgids, 19, 1933, p. 247.
60 Over : Week-end in 't Paradijs van F. ARNOLD & E. BACH.
Brussel, ! [Kon.] Vlaamsche Schouwburg. In : Toneelgids,
19, 1933, p. 280.
1934 61 De dichteres van „Schaduw". In : Alice Nahon herdacht.
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel — Leiden, A.W.
Sijthoff, 1934, p. 21-30.
62 De schilder Richard Lyna. Bij een tentoonstelling van zijn
laatste werken, in het Paleis voor Schoone Kunsten te Brussel. In : Het Belang van Limburg, 10 januari 1934, p. 1.
63 Kunstschilder Richard Lyna. Bij een tentoonstelling van
zijn werken te Hasselt, van 10 tot 19 november aanst. In:
Het Belang van Limburg, 6 november 1934, p. 4.
64 De , dans in de 1 7d e en de 18d e eeuw. In : Toneelgids,
20, 1934, p. 17-18.
65 Over : TAI AAGEN MORO, Spaansche : dansen, dansers en
danseressen. Mechelen, Het Kompas, 1933 (Vrije Bladen,
X, 354) . In : Toneelgids, 20, 1934, p. 189.
1935 66 Kerstmis en de dichtkunst. Een oud kerstlied van het
„Geestelijk Caertspel". In : Het Belang van Limburg, 2526 december 193 5, [p. 11].
Uitgave van een kerstlied naar een handschrift uit de 17de eeuw.
67 Rond -een onuitgegeven „Zegenwensch" van de Hasseltsche rederijkerskamer „De Roode Roos" A° 1731. In :
Limburg, 16, 1935, p. 189-195.
68 Lof der rederijkers. In : Nieuw Vlaanderen, 1, 1935, nr.
39, p. 4-5.
69 Over : ELISA VANDERVEN-TEN BENsEL, De volksdans her-
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leeft.

Middelburg, Den Boer, 1.934. In : Toneelgids, 21,

1935, p. 144.

1936 70 In memoriam Jef Leynen. In : Het Belang van Limburg,
30 september 1936, p. 4.
71 Bij de herdenking van Erasmus. Wenschen. In : Het Belang van Limburg, 16 december 1936, p. 2 van de rubriek
Kunst en Letteren.
72 Rondom Erasmus' Lof der zotheid. In : Nieuw Vlaan'deren, 2, 1936, nr.: 27, p. 10 ; nr. 28, p. 11 ; nr. 29, p. 11;
nr. 31, p. 16 ; nr. 32, p. 17 ; nar. 35, p. 6.
73 Over : Een der4e twaalftal Samenspraken van Erasmus.
Ingeleid en vertaald door C. SOBRY. (Antwerpen, De Sik
Nieuw Vlaanderen, 2, 1936, nr. 33, p. 17.-kel,1936).In:
74 Bij de herdenking van Erasmus. Wenschen. In : Weten
Vlaanderen, 2, 1936, p. 17-18.
-schapin
1937 75 Rondom Erasmus' Lof der zotheid. Tongeren, G. MichielsBroeders, 1937, 133 p. (Oostlandreeks, 2).
76 In memoriam Jef Leynen, 1880-1936. Dit gedenkboek
werd uitgegeven door enkele vrienden van den dichter.
(Ter inleiding : Luc Indestege) . Hasselt, Comité voor hulde aan Jef Leynen, 1937, 191 p., portr.
77 Een woord vooraf. In : De Vier Engelen. Karel Gessler,
stadsarchitect Maeseyck 1937. Brussel, Publica, 1937, p.
11-14.
78 Voor jan Grauls nu hij vijftig is. In : Limburg, 19, 1937,
p. 1-2.
79 In memoriam Karel Gessler. In : Verzamelde Opstellen
van den Geschied- en Oudheidkundigen Studiekring van
Hasselt, 13, 1937, p. 390-394, portr.
1938 80 Jules van Paemel : de zeven hoofdzonden. Teksten van Luc
Indestege. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Vereeniging,
1938, 10 bll., ill.

•

81 Dichter Jacob Lenaerts herdacht. In : Jacob Lenaerts te
Zonhoven gehuldigd. Dit boekje werd uitgegeven door
het Lenaerts-comité ter gelegenheid van de hulde op zondag den 28sten augustus 1938. Zonhoven, Lenaerts-comité,
1938, p. 5-6.

82 Bij het werk van Gaston W/allaert. In : Het Belang van

Limburg, 16 juni 1938, p. 89-90 van de rubriek Kunst en
Letteren.
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83 Arnold Sauwen en Johan Michiel Dautzenberg. Bij een
bloemlezing. In : Limburg, 19, 1938, p. 189-192 (Arnold
Sauwen-nummer, p. 10-14) .
1939 84 Limburg-De Limburgsche Kempen-Steden in Limburg. In:
„Vlaanderen, o welig huis" zooals Vlaamsche schrijvers
hun land zien. Onder redactie van EMMANUEL DE BOM.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1939, p. 205-222, ill.
85 De dans bij de primitieven. De voorzaten van Terpsichora.
(Door C. GODELAINE en L. Indestege) . In : Limburg, 20,
1939, p. 208-212.
1940 86 Notice concernant les illustrations. In : H. W [ELLENS] ,

Les plus belles paroles du Christ. Bruxelles, H. Wellens et
W. Godenne, 1940, p. 93-95.
De gereproduceerde houtsneden zijn afkomstig uit Dboeck van
den levene ons heere Jhesu Christi, Antwerpen, G. Leeu, 1487.

1941 87 Een herinnering aan Prosper van Langendonck. In : Limburg, 22, 1941, p. 70-75.
88 De trappen der heiliging. In : Limburg, 22, 1941, p. 108111.
N.a.v. het Limburgsche gebedenboek uit de 15de eeuw, uitgegeven door F. Prims in 1926.
1942 89 Rondom Erasmus' Lof der zotheid. Tweede uitgave. Ant-

werpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1942, 105 p., ill.
(De Seizoenen, 30) .
90 Almanak der Lage Landen voor het jaar onzes Heeren

(Tekst bezorgd door Luc Indestege) . [Brussel] , De
Lage Landen, 1942, 130 p.

1943.

Een hoofdstuk uit het Philobiblion van Richardus de Bury zijnde
een tractaat over de liefde tot de boeken. Uit het Latijn in het
Nederlandsch vertaald door Luc Indestege, p. 63-69.
91 Bij een jubileum. In : Limburg, 24, 1942, p. 1.
Jubileum van Z.E.H. Constant Willems.
92 In memoriam Dr Constant Godelaine, bestuurder van
„Limburg", 4 september 1888-12 juni 1942. In : Limburg,
23, 1942, p. 126-128.
93 Aan de lezers van „Limburg". In : Limburg, 23, 1942, p.
145.

Rouwhulde Dr C. Godelaine.
94 Onze voorouders en de pest. Een Breesche ordonnantie

aangaande de pest, uit het jaar 1518. In : Limburg, 23,
1942, p. 189-198.
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95 Over : PAUL LEENDFRs, Facetten (Gedichten). Maaseik,

Van der Donck-Robyns, 1942. In : Limburg, 23, 1942, p.
253-254.
96 Kerstliedeken oft Geestelijck kaertspel. In : Nieuw Vlaanderen, 8, 1942, nr. 48, p. 15.
Zie aantekening bij nr. 66.
97 De dans door de eeuwen heen. In : Winterhulp, Kerst
-numer1942,p.73
-76, ill.
1943 98 Over : J. VAN MIERLO, Hadewijch : Strophische gedichten.
Deel I Tekst en commentaar, deel II Inleiding. AntwerpenBrussel-Gent-Leuven, Standaard Boekhandel, 1942, 2 delen. In : Limburg, 24, 1943, p. 8 5-86.
99 Over : JAN LINDEMANS, Hoe maak ik mijn stamboom op.

Kleine inleiding tot de Vlaamsche familiegeschiedenis.
Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, 1942. In : Limburg, 24,
1943, p. 86.
100 Over : A. BucKINx-LuYKx, Liederen aan de liefde. Ton-

geren, G. Michiels, 1942 (Oostlandreeks, 12) . In : Limburg, 24, 1943, p. 86-87.
101 Over : LAMBERT AERTS, De aanbidding van het Lam Gods.
Diest, Pro arte, z.j. In : Limburg, 24, 1943, p. 87 -88.
De eerste uitgave dateert van 1942, de tweede van 1943.
102 Over : R.F. LISSENS, Brieven van Albrecht Rodenbach.
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1942. In:
Limburg, 24, 1943, p. 88-90.
103 Over : P.E. VALVEKENS, De onbekende keizer Karel V.
Brugge, De Kinkhoren, 1942. In : Limburg, 24, 1943, p.

139.
104 Over : F.R. BOSCHVOGEL, Als ich can. Tielt, Lannoo,
1942 2 . In : Limburg, 24, 1943, p. 139-140.
105 Over : J. COENEN, De zwevende monstrans van Faverny.
Mechelen, Sint-Franciscus Drukkerij, 1942. In : Limburg,
24, 1943, p.140.
106 Over : POL HEYNS, Palmzondag. Een volkskundige studie.
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1943. In:
Limburg, 24, 1943, p. 140.
107 Een nieuwe kronijk. [En] Academische bekroning van een
Limburgsch historicus (Theo Luykx). In : Limburg, 24,
1943, p. 207-209.
Aankondiging van een nieuwe rubriek over de prestaties van
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Limburgers werkzaam op het gebied van wetenschap, letteren en
kunst.
108 Bij een Moeder Gods-beeld van Phyllis van Ziel. In : Limburg, 24, 1943, p. 222-223, ill.
109 Over godsdienstige vrouwenbeweging in het graafschap
Vlaanderen in de eerste helft der XlHe eeuw. In : Lim-

burg, 24, 1943, p. 261-262.
Over THEo Lu't^x, Gravin Johanna van Constantino pel en de
godsdienstige vrouwenbeweging in Vlaanderen gedurende de eer
helft der Xllle eeuw, verschenen in Ons Geestelijk Erf, 1,-ste
1943, p. 5-30.
110 Mevrouw A . Buckinx-Luykx

bekroond met den prijs voor
letterkunde der V l aamsche provincien. In : Limburg, 24,

1943, p. 266.
111 Over : HILARION THANs en O. BRONCKAERS, Zwarte Kem-

pen. Privé uitgave. In : Limburg, 24, 1943, p. 271.
Bij den vijf en twintigsten jaargang van „Limburg". In :
Limburg, 25, 1944, p. 1-2.
113 Over : THEO Lux, Op den drempel der geschiedenis
van het Vlaamsche volk. Brussel, A. Manteau, 1944 (Basisreeks, 22 - 22a) . In : Limburg, 25, 1944, p. 59.
1945 113 Schoon Limburg. Vijftien etsen oorspronkelijk en onuitge bis geven door GASTON -J. WALLAERT, ingeleid door Luc In destege. Brussel, dr. A. van Campenhout, 1945, 19 bil., ill.
114 Lof der vrouw. Louise Labé : ,,Voor gelijkberechtiging van
vrouw en man". [En] „Débat de folie et d'amour" uit het
„Geschil tusschen dwaasheid en liefde" door LOUISE LABÉ
[vertaald door Luc Indestege] . In : De Spectator, 1, 6 mei
-

1944 112

-

-

1945, p. 7, ill.
1946 115 Over : Boek en grafiek. Tijdschrift voor exlibriskunde, gelegenheidsgrafiek en boekillustratie. Red. F. VERSTREKEN.
Berchem-Antwerpen. In : De Gulden Passer, 24, 1946, p.
66.
Uitvoeriger besproken in 1947. Zie nr. 129.
116 Over : Le livre et ses amis. Revue mensuelle de l'art du li-

vre. Directeur-f ondateur : PAUL MASSONET, Paris. In : De
Gulden Passer, 24 , 1946 , p. 66.
Uitvoeriger besproken in 1947. Zie nr. 125.
117 Over : MARIUS AuDIN, L'épopée du papier. Paris, Elzévir,

1945. In : De Gulden Passer, 24, 1946, p. 72-73.
118 Over : P . HILDEBRAND, De kapucijnen in de Nederlanden
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en het prinsbisdom Luik. Deel I : De tweetalige Neder-

landsche provincie, 1585-1616. Antwerpen, Archief der kapucijnen, 1945. In : De Gulden Passer, 24, 1946, p. 79-81.
119 Over : CHARLES DULLIN, Souvenirs et notes de travail d'un
acteur. Paris, O. Lieutier, 1946. In : De Gulden Passer, 24,
1946, p. 81-82.
120 Bij de zevenhonderdste verjaring van Sinte Lutgardis' af26, 1946, p. 38-40.
sterven. In : Limburg,121 De avontuurlijke reis van een abt van de abdij van SintTruiden, anno 1107. In : Limburg, 26, 1946, p. 114E-120.
122 Over : De Achelse Kluis, 1846-1946. Achel, Sint-Benedictusabdij, 1946. In : Limburg, 26, 1946, p. 160-161.
123 Over : W. SANGERS en G. VAN DER LINDEN, De kruisheren
te Diest, 1845-1945. Met een voorwoord door J. GESSLER.
Diest, Lichtland, 1945. In : Limburg, 2 6, 1946, p. 161-163.
124 Over : NORBERTus TEEUWEN en GUSTAAF DEKESEL, SintNicolaas van Tolentino, een volksheilige in Vlaanderen.

Gent, PP. Augustijnen, 1946. In : Limburg, 26, 1946, p.
163.
1947 125 Over : Le livre et ses amis. Revue mensuelle de l'art du
livre. Directeur-fondateur : PAUL MASSONNET, Paris. In:
De Gulden Passer, 25, 1947, p. 157-162.
126 Over : Arpoetia, édité, composé et itlustré par les élèves
orientalistes de l' Imprimerie Nationale. Paris, premier numéro, janvier 1944 ; deuxième numero, j aasvier 1945. In:
De Gulden Passer, 25, 1947, p. 162.
127

Over : T y pogra phes d'Estienne. Numéros 16 et 17, an-

nées 1944-1945. Edité par Ie Collège technique Estienne,
Paris. In : De Gulden Passer, 25, 1947, p. 162-163.
128 Over JoHAN H. VAN EIKEREN, Perijkelen bij de verzorging van het boek in de oorlogsjaren. Bussum, F.G. Kroonder, 1945. In : De Gulden Passer, 25, 1947, p. 163.
129Over : Boek en grafiek. Tijdschrift voor exlibriskunde, gelegenheidsgrafiek en boekillustratie. Red. F. VERSTREKEN,
Lier. In : De Gulden Passer, 25, 1947, p. 163-164.
130 Over : EDG. HEYNEN, Zuster Mechtildis van Lom. Haar
leven en dichten uitgegeven. Maastricht, Uitg. Veldeke,
1946. In : Limburg, 27, 1947, p. 59-60.
131 Over : Publications... uitgegeven door het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht,
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1942-1946. In : Limburg, 27, 1947, p. 99-100.
1948 132 Iets over Alena, de heilige met het boek en over een zeldzaam boekje met haar leven en mirakelen. In : Miscellanea
Gessleriana. Deurne-Antwerpen, C. Govaerts, 1948, p.
617-625, ill.
133 Nico van Suchtelen als vertaler. Enkele indrukken en beschouwingen. In : Het werk en de mens Nico van Suchtelen. Een reeks beschouwingen onder redactie van VICTOR
E. VAN VRIESLAND. Amsterdam-Antwerpen, Wereldbibliotheek-Vereniging, 1948, p. 107-119.
134 Een belangwekkende ontdekking. In : Limburg, 27, 1948,
p. 180.
De eerste levensbeschrijving van Ruusbroec door J.D. van Schoon
-hoven,iLmburg
ontdekt.
In:
jaargetijden
te
eeuw.
Zonhoven van de 14e tot de 1 6e
135

Limburg, 27, 1948, p.196-206.
Het aangekondigd vervolg is niet verschenen.
136 Over : MATHIAS KEMP, De felle novene. Met handtekening
van HUB. Duts. Maastricht, Uitg. Veldeke, 1947. In :
Limburg, 27, 1948, p. 209-210.
137 Over : GERARD LEMMENS, Maria in Limburg. De legen-

denkrans voor Maria. Met een inleiding van Prof. Dr. FEen boekverluchting van JAN HUL. Maastricht, Uitg.
Veldeke, 1947. In : Limburg, 27, 1948, p. 211-212.
138 Over : Grafiek. Kerstnummer 1947. Uitgegeven door de
Kunstdrukschool Onze Lieve Vrouw, Oude Houtlei, Gent.
In : Limburg, 28, 1948, p. 20.
RON

139 Over : Henri Hermans in het Limburgsche muziekleven.

Gedenkboek samengesteld in opdracht van het „Comité
tot herdenking van Henri Hermans" door MATH. KEMP.
Maastricht, Uitg. Veldeke, 1948. VIc: REINDERS, Ogivaal. Een bundel verzen. Maastricht, Uitg. Veldeke, 1948.

ter. J. VROMEN, Ernst en humor in het Limburgse boe

Maastricht, Uitg. Veldeke, 1948. In : Limburg,-renlv.
28, 1948, p. 158-160.
140 Over : JULES VAN AcKERE, Inwijding in de meesterwerken
van het klavier. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1948.
ID., Eeuwige muziek. Een inwijding in de meesterwerken der orkestliteratuur. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1948. In : Limburg, 28, 1948, p. 190-192.
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141 Over : G. CELLS, Kapel en beeld in Europa. Gent, De

Vrienden der H. Maagd, 1948 (Jubileumnummer). In:
Limburg, 28, 1948, p. 207.
1949 142 Het leven van de heilige Alena, getrouw naverteld naar

het enig bekend boekje met haar leven en mirakelen uit
het begin der 16de eeuw. Dilbeek, dr. E. Tiebout, [1949],
31p.
143 Florentijnse gesprekken : op bezoek bij Papini. In : Diet-

sche Warande en Belfort, 1949, p. 438-444.
144 Giovanni Papini. In : Dietsche Warande en Belfort, 1949,

p. 502-504.
145 Gesprekken met schrijvers in Italië. In : VMKVA, 1949,
p. 189-208.
Over Bruno Cicognani, Johannes Jorgensen, Domenico Giuliotti.
146 Wat bleef er te Tongeren bewaard uit Sinte Lutgart's
jeugd ? In : De Vlaamse Linie, 2, 10 juni 1949, p. 6.

1950 147 (Getuigenissen van vrienden). In : Jef van Hoof. Een
bundel studies en schetsen verzameld naar aanleiding van
zijn aanstaande vijf en zestigste verjaardag op 8 mei 1951.
Antwerpen, De Crans, 1950, p. 137-138.
148 Over : J. MICHIELS, De bokkerijders te Wellen en omliggende dorpen. Wellen, bij de schrijver, 1950. In : Limburg,
29, 1950, p. 140.
149 Over : L. HUYGHEBAERT, Sint Hubertus, patroon van de
jagers, in woord en beeld. Antwerpen, De Sikkel, 1949.
In : Limburg, 29, 1950, p. 158-160.
15 0 Over : Jos. DUPONT, Gezegden over Sinte Katharina, met
enige principiële beschouwingen over homonymie en synonymie, verschenen in Handelingen van de Koninklijke
Commissie voor Toponymie en Dialectologie, 23, 1949, p.
221-25 5. In : Limburg, 29, 1950, p. 160.
151 Over : MELLIE UYLDERT, De taal der kruiden. Amsterdam,
Engelhard, Van Embden & CO, 1948. In : Limburg, 29,
1950, p. 179-180.
152 Bij het verschijnen van A. Jeurissen's verzameld werk. In:
Limburg, 29, 1950, p. 180.
153 Gesprekken in Firenze. In : De Vlaamse Gids, 34, 1950,
p. 622-632.
Over Piero Bargellini, Nicola Lisi, Giulio Caprin.
1951 154 Quaderno Fiorentino.

Kunst en letterkunde in Firenze. In-
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drukken en gesprekken. Leuven, Davidsfonds, 1951, 256
p., ill. (Keurreeks van het Davidsfonds, 45) .
155 Quaderno Fiorentino. In : De Belleman van het Davidsfonds, 20, 1951, p. 54-55.
Voorstelling van de uitgave ; zie nr. 154.
156 Bij de creatie van Charles Cordier's jongste werk, ,,Odysseus' laatste zang". In : KNS, Nationaal Toneel van Bel-

gië, 98ste speeljaar 1950-1951 (programmaboekje), p. 3.
157 Lof van Tongeren, in een handschrift uit de XVe eeuw.
In : Limburg, 30, 1951, p. 7.
Een Latijns citaat.
1952 158 Hedendaagse letteren in Italië. In

: Dietsche Warande en

Belfort, 1952, p. 617-623.
Over Giuseppe Ungaretti, Diego Valeri, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Riccardo Bacchelli, Carlo Coccioli, Nino Guareschi, Giovanni Comisso, Vitaliano Brancati, Alberto Moravia,
Giovanni Papini.
1953 159 Corrado Alvaro en onze tijd. In : De Standaard (der Let-

teren) , 21 maart 1953, p. 5-6.
Over CORRADO ALVARO, Ii nostro tempo e la speranza. Milano,
Bompiani, (1952).
160

Gaspara Stampa. In : De Vlaamse Gids, 37, 1953, p. 149153.

1954 161 [Omaggio di gratitudine al Prof. Giorgio La Pira, sindaco
di Firenze] . In : Preghiera e Poesia. Atti del secondo con-

vegno internazionale per la pace e la civiltà cristiana, Firenze, 21-27 Giugno 1953. Firenze, 1954, p. 151-152.
162 Hedendaagse letteren in Italië. In : Dietsche Warande en
Belfort, 1954, p. 298-305.
Over Benedetto Croce, Giuseppe Antonio Borgese, Pietro Pancrazi, Cesare Pavese, Carlo Emilio Gadda, Tommaso Landolfi,
Giovanni Papini.
163 Literatuur en cultuur onder dezelfde vlag. Bij een bloem

„Dichter and Denker Italiens", uitgegeven door de-lezing
Weense professor Leopold Ergens. In : De Standaard (der
Letteren), 30 october 1954, p. 5.
Over L. ERGENS, Dichter and Denker Italiens. Ein . Jahrtausend
Italienischen Schrifttums. Salzburg, 0. Muller, 1954.
1955 164E Een poppentheater met toekomst. Initiatief van studenten

der Padovaanse Universiteit. In : De Periscoop, 5, april
1955, nr. 6, p. 7, ill.
165 Vleesloos menu voor de Kardinaal.

Een episode uit de
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strijd tussen Kerk en Staat in Italië. In : De Standaard (der
Letteren) , 1-2 januari 1955, p. 6.
Over GluLlo ANDREoTTi, Pranzo di magro per it Cardinale. Milano, Longanesi & CO, 1954.
166 Tentoonstelling van hedendaagse Italiaanse grafiek in Venetië. In : De Standaard (der Letteren), 16 juli 1955, p.

5, iii.
167 Plechtige ontvangst van Prof. Dr. Carlo Tagliavini, buitenlands erelid der Academie (17 april 1955) . In : VMKVA, 1955, p. 751-768.
1956 168 [Fragment uit Quaderno Fiorentino ] . In : Ghirlanda per
Firenze. A cura di PIERO BARGELLINI. Verona, A. Mondadori, 1956, p. 299.
169 In memoriam voor Giov. Papini, Firenze 1881-1956. In:
De Standaard (der Letteren) , 21 juli 1956, p. 5-6.
195 7 170 De jonge Leopardi. In : VMKVA, 1957, p. 687-717, portr.
1958 171 WI elkom, La Pira. Voormalig sindaco van Florence laatste
miles christianus ? In : De Standaard, 11 maart 1958, p.
1 en 6, portr.
172 Overdracht van het Bestuur, 15 januari 1958. Toespraak
van de heer L. Indestege. In : VMKVA, 1958, p. 5-12,
vnl. p. 8-12.
173 Lijkrede namens de Academie uitgesproken bij de lijkbaar
van Zeereerw. Pater Prof. Dr. J. van Mierlo, door de bestuurder L. Indestege. In : VMKVA, 1958, p. 357-363,
portr.
174E Merghelynck-herdenking te Wulveringem, Beauvoorde, 22
juni 1958. Korte toespraak tot de gasten. In : VMKVA,
-

1958, p. 368-369.

Academische prijsvragen (1958). Zuivering en opbouw
van het Nederlands tijdens het eerste kwart van de 17de
eeuw, door ,,Audaces fortuna juvat". Verslag door E. RoMBAUTS, G. SCHMOOK en L. Indestege. In : VMKVA, 1958,
p. 425-442, vnl. p. 442.
176 Rouwhulde aan Dr. Moritz Schon f eld. In : VMKVA, 1958,
p. 509-510, portr.
1959 177 Alberto Moravia. In : Dietsche Warande en Belfort, 1959,
p. 171-177.
178 La seconde nascità. Een posthuum verschenen werk van
175
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Papini. In : Dietsche Warande en Belfort, 1959, p. 297303.
179 De Nobel-prijs voor de letterkunde aan de Italiaanse dichter Salvatore Quasimodo. In : Dietsche Warande en Bel-

fort, 1959, p. 615-619.
180 De Universiteit van Padua. In : Onze Alma Mater, 13,
1959, nr. 2, p. 8-13, ill.
181 Overdracht van het Bestuur, [19591 . Toespraak door L.
Indestege, bestuurder voor 1958. In : VMKVA, 1959, p.
5-8.
1960

182

Giosue Carducci. Inleiding over auteur en werk. In : Gio-

sue Carducci, Grazia Deledda, Luigi Pirandello. Gedichten, essays, roman, toneel. Ingeleid door Luc Indestege,
RAYMOND MARTINI en R. VAN NUFFEL. Hasselt, Heideland, 1960, p. 9-26 (Pantheon der winnaars van de Nobelprijs voor literatuur) .
183 In memoriam Dr Jan Grauls. In : De Linie, 12 februari
1960, p. 1 en 5, portr.
184E De Nobelprijs voor de letterkunde aan de Italiaanse dichter Salvatore Quasimodo. In : Mededelingen [van del
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, nr. 38, juni 1960,
p. 6-13.
Met in vertaling het gedicht „Brief aan moeder".
185 Viola Papini over haar vader. In : De Standaard (der Letteren), 21-22 mei 1960, p. 9 (Vrouwen in de Italiaanse
letteren) .
Over V. PASZKOWSKI-PAPINI, La Bambina guardava. Milano,
Mondadori, 1956.
186 Lucia Tumiati, een belofte. In : De Standaard (der Letteren) , 28-29 mei 1960, p. 9 (Vrouwen in de Italiaanse letteren 2) .
Over L. TuMIATI, Terra d'oggi. Milano, Mondadori, 1958 (La
Medusa degli Italiani) .
187 Giuseppe Ravegnani : I contemporanei, een meester van de
kritiek. In : De Standaard (der Letteren), 13-14 augustus
1960, p. 9.
Over G. RAVEGNANI, 1 contemporanei. Milano, Ceschina, 1960.
1961 188 Kroniek der Italiaanse letteren. In : Dietsche Warande en
Belfort, 106, 1961, p. 31-39.
Over Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Vincenzo Cardarelli, Massimo Bontempelli, Corrado Alvaro, Libero Bigiaretti, Lucio Pic-
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cob, Nicoletta Festa, Giuseppe Ravegnani.
189 Dr jan Grauls als taalgeleerde. In : Mededelingenblad van

het Verbond der Vlaamse Academici, 6, 1961, p. 6-14
(Hudenummer Dr. Jan Grauls) .
190 Bij het zevenhonderdvijftigjarig
tigjarig bestaan van de Orde van
het Heilig Kruis : een laudatio. In : Het Oude Land van
Loon, 16, 1961, p. 201-219, ill.
191 Een glorierijk facet uit ons verleden : de Vlaamse tapijtkunst. In : De Zondag (Het Belang van Limburg) , 4, 5
maart 1961, p. 5, ill.
Over R. D'HULST, Vlaamse wandtapijten van de XIVde tot de
XVIIIde eeuw. Brussel, Arcade, 1960.
1962 192 Kroniek der Italiaanse letteren. In : Dietsche Warande en
Belfort, 107, 1962, p. 439-448.
Over Italo Svevo, Alberto Moravia, Dario Ortolani, Nino Palumbo, Vitaliano Brancati, Leonida Rèpaci.
1963 193 Kroniek der Italiaanse letteren. In : Dietsche Warande en
Belfort, 108, 1963, p. 282-289.
Over Leonida Rèpaci, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Giorgio
Bassani, Italo Calvino, Antonio Baldini.
194 Academische prijsvragen voor het jaar 1962. „Paul van

Ostaijen's dichterlijke evolutie in het licht der thematiek
en techniek". Verslagen door [RJ LISSENS, [L.] Indestege
en [P.<]DE KEYSER. In : Jaarboek van de KVA, 1963, p.
258-271, vnl. p. 267-269.
195 0 Roma nobilis. In : Sabena Revue, 28, 1963, p. 48-49, 60,
73-74, ill.
In het Nederlands, het Frans en het Engels.

196 Villon verdietst. In : De Standaard (der Letteren), 27-28
april 1963, p. 10.
Over F. VILLON, Het grote testament. In Nederlandse verzen
overgebracht door K.J.A. JANSON. Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1961.
197 De hedendaagse letterkunde in Italië. In : West-Vlaanderen, 67, 1963, p. 9-16, ill.

1964 198 Spreekbeurt (op de) openbare vergadering van 23 oktober
1963 : een groot literair-historicus (Dr. Giacomo Pram p olini) . In : Jaarboek van de KVA, 1964, p. 302-3 13 .
199 Herman Frederik Bouchery (Gent, 2 januari 1912-Astene,
11 april 1959) . In : Jaarboek van -de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1963-1964, p. 101-105.
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1965 200 Dante ; een avontuur van liefde, hel en hemel. In : De
Standaard (der Letteren), 5-6 juni 1965, p. 13, ill.
1966 201 Over : RICHARD HAUSCHILD, Mistra -die Faustburg Goethes. Berlin, Akademie-Verlag, 1963. In : Leuvense Bijdragen, 55, 1966, p. 171-173.
202 Verslag over het prijsantwoord : „Het geestelijk lied in de
Zuidelijke Nederlanden in de eerste helft van de XVIIe
eeuw" door E. ROMBAUTS, L. Indestege en A. MUSSCHE.
In : VMKVA, 1966, p. 303-314, vnl. p. 310 -311.
1967 203 Beschouwingen bij het dagboek van Papini. In : Dietsche
Warande en Belfort, 112, 1967, p. 217-224.
1968 204 Giovanni Papini. [Bruggel , Desclée de Brouwer, 1968, 54
p. (Ontmoetingen, 71) .
205 Dino Cam pang, de dichter van „Canti Or f ici". In : Dietsche Warande en Belfort, 113, 1968, p. 19-26.
206 De Engelse filoloog Jethro Bithell (1878-1962) als vertaler van Vlaamse poëzie. In : VMKVA, 1968, p. 38-97, ill.
1969 207 Kroniek der Italiaanse letteren. In : Dietsche Warande en
Belfort, 114, 1969, p. 688-695.
Over Alberto Moravia, Giorgio Bassani, Alberto Bevilacqua,
Tommaso Landolfi, Italo Calvino, Luigi Santucci, Aldo Palazzeschi, Ignazio Silone, Salvatore Quasimodo, Carlo Betocchi, Andrea Zanotto, Edoardo Sanguineti, Luigi Malerba, Marcello Landi, Nanni Balestrini, Emmanuele Mandara, Giuseppe Prezzolini.
1970 208 „Een grondige geschiedenis van de toneelliteratuur in
Zuid-Nederland (1815-1914) met grondige aandacht voor
bepaalde aspecten van de thematologie van het genre".
Verslag van G. SCHMOOK, L. Indestege en P.G. BUCKINX.
In : VMKVA, 1970, p. 587-595, vnl. p. 593-595.
1971 209 Kroniek der Italiaanse letteren. In : Dietsche Warande en
Belfort, 116, 1971, p. 124-131.
Over Marino Moretti, Diego Valeri, Aldo Palazzeschi, Alberto
Moravia, Guido Piovene, Paride Rombi, Carlo Cassola, Neri Pozza, Edoardo Sanguineti, Adriano Spalato, Giuseppe Ungaretti.
1972 210 Kroniek der Italiaanse letteren. In : Dietsche Warande en
Belfort, 117, 1972, p. 37-47.
Over Giuseppe Longo, Ercole Patti, Leonardo Sciascia, Michele
Prisco, Goffredo Parise, Alberto Arbasino, Edoardo Sanguineti,
Luigi Santucci, Curzio Malaparte, Guido Gozzano, Dino Campana, Benvenuto Cellini, Francesco Chiesa, Margherita Guidacci,
Eugenio Montale.
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211 Kroniek der Italiaanse letteren. Van waanzin tot wensdroom. In : Dietsche Warande en Belfort, 117, 1972, p.
613-621.
Over Mario Tobino, Ottiero Ottieri, Dino Buzzati, Grazia Deledda, Romano Bilenchi, Giorgio Bassani, Alberto Arbasino, Danilo
Dolci.
212 Joachim Sterck van Ringelberg, humanist en encyclopedi
sche geest. In : VMKVA, 1972, p. 73-97, portr.
1973 213 Van „goden" en mensen. Kroniek der Italiaanse letteren.
In : Dietsche Warande en Belfort, 118, 1973, p. 377-38 5.
Over Giorgio Manganelli, Carlo Cassola, Goffredo
redo Parise, Bruno
Maier, Umberto Saba, Pier Antonio Quarantotti Gambini, Fulvio
Tomizza, Antonio Fogazzaro, Alessandro Pellegrini, Tomasso
Gallarati-Scotti, Gino Montesanto, Carlo Bernari, Maria Luisa
Spaziani.
214 Moravia contra Alain Robbe-Grillet. In : Dietsche Warande en Belfort, 118, 1973, p. 386-387.
-

215 Een minder bekende Antwerpse humanist : Joachim Sterck
van Ringelberg. In : Handelingen XXVII der Koninklijke
Zuidnederlandse Maatschappij voor taal - en letterkunde
en geschiedenis, 1973, p. 165-180.
216 Een Leuvense theoloog uit de kring van Erasmus : Godschalc Rosemondt en zijn „Boecxken vander biechten". In :
VMKVA, 1973, p. 14-37, ill.
1974 217 Rosemondt, Godschalc. In : Nationaal Biografisch Woordenboek, VI. Brussel, 1974 [verschenen in 1975] , kol. 820831.
218 Sterck van Ringelberg (Fortius Ringel berglus Andoverpianus), Joachim. In : Nationaal Biografisch Woorden boek, VI. Brussel, 1974 [verschenen in 1975], kol. 877-891.
219 Een vriendschap in het Groenendaalse klooster ten tijde
van Ruusbroec. In : VMKVA, 1974 [verschenen in 1975],
p. 231-247.
220 Salvatore Quasimodo en zijn Ars poetica. In : Vlaanderen,
23, 1974, nr. 138, p. 44-47, ill.

1975 220 Fogazzaro's ideeënromans. In : Dietsche Warande & Belbis fort, 120, 1975, p. 411-420.
Postuum verschenen.
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C. WETENSCHAPPELIJK WERK

1934 221 Een keur uit Jan van Stijevoorts Refereynenbundel
ereynenbundel A°

1524. Met een inleiding en aanteekeningen door Luc Indestege. Hasselt, 't Pardoent, 1934, XIV-74 p.
222 Is de graveur Israhel van 1Vleckenem (t1445-1503) een
Limburger ? In : Verzamelde Opstellen uitgegeven door
den Geschied- en Oudheidkundigen Studiekring te Hasselt,
10, 1934, p. 87 - 112, ill.
1939 223 Twee zestiende-eeuwsche berijmde gebeden. In : Limburg,
21, 1939, p. 6-13, 34-37.
1941 224 Drie dubbele bladen van een Nederlandsch Biblia pauperum-blokboek. In : De Gulden Passer, 19 , 1941 , p. 165-

173, ill.
225 Over : J.FR

GESSLER, Proeve van een O ud Hassel tsch
glossarium. Hasselt, Sint-Quintinus-Drukkerij, 1940. In:
Limburg, 22, 1941, p. 202 - 203.
1942 226 Een verlucht gebedenboek (c. 1540) uit de abdij van SintTruiden. In : De Gulden Passer, 20, 1942, p. 59-99, ill.
227 Over : MARC DYK^vtANs, S.J., Obituaire d u m onastère de
Groenendael dans la forét de Soignes, publié avec une
introduction et des notes. Bruxelles, Académie royale de
Belgique-Commission royale d'histoire, 1940, XCVIII-562
.

p. In : Limburg, 23, 1942, p. 57-59.

228 Post Scriptum. In : Limburg, 23, 1942, p. 188.
Naar aanleiding van de bespreking door J. Coenen (p. 187-188)
Le pol y ptique de l'Agneau
est-il signé ? Bruxelles, impr. Ballieu, 1941.
229 Over : L.J.M. PHILIPPEN, Beknopte methodiek der geschied vorsching. Antwerpen, De Nederlandsche Boekh andel, 1942. In : Limburg, 23, 1942, p. 206 - 208.
1943 230 Memorieboek van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw -terRiviere te Bree, 1464-1539. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1943, 132 p.
231 Prosper Verheyden. Een slotwoord . In : Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag 23 October 1943. (Gedenkboek uitgegeven door WILLY GODENNE, Luc Indestege en BERT PELCKMANS) . Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1943, p. 309-321.
232 Over : OSCAR DGERING, Christliche Symbole. Leitfaden
van J. DE BORCHGRAVE D' ALTENA,
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durch die Formen- and Ideenwelt der Sinnbilder in der
christlichen Kunst. 2e Auflage bearbeitet von MICHAEL
HARTIG. Freiburg, Herder & C°, 1940. In : Limburg, 24,
1943, p. 187-188.
233 Een praatje over het vroegere klooster van O.L.-Vrouwter-Riviere, te Bree. In : Limburg, 24, 1943, p. 237-251,

ill.
1947 234 Over : LAURENT PEETERS, Handboek voor den boekbinder.
Antwerpen- Brussel- Gent-Leuven, Standaard Boekhandel,
1946. In : De Gulden Passer, 25, 1947, p. 164-165.
235 Over : A. VERSOUWE, Iconografie van V laamsch Brabant,
V. : Kanton Tienen. Gezichten, plannen en kaarten uit de
vorige eeuwen. Jette- Brussel, bij de schrijver, 1946, verschenen in Eigen Schoon en de Brabander, 29, 1946, p.
49-92. In : Limburg, 27, 1947, p. 100.
1948 236 Die passie Jhesu, naar een zestiende -eeuws handschrift in
het Provinciaal Museum te Hasselt, uitgegeven en toegelicht door Luc Indestege. Maaseik, H. van der Donck,
1948, 85 p.
237 Prosper Verheyden, in memoriam, 1873-1948. In : De
Gulden Passer, 26, 1948, p. 1-28, portr.
238 In memoriam Prosper Verheyden, 1873 -1948. In : Limburg, 28, 1948, p. 97-100.
239 Over : F. PRiMS, Antwerpiensia 1947 (Achttiende reeks) .
Antwerpen, De Vlijt, 1948. Io., Antwerpiensia 1948
(Negentiende reeks) . Antwerpen, De Vlijt, 1949. In:
Limburg, 28, 1948, p. 205-206.
240 Over : A. DE MAEYER en R. ROEMANS, Esmoreit. Antwerpen, De Vlijt, (1948). In : Limburg, 28, 1948, p. 206-207.
241 Over : Limburgensia. Beredeneerde bibliographic van boeken betrekking hebbende op Nederlandsch Limburg. (Eerste reeks) door MATHIAS KEMP. Maastricht, Uitg. Veldeke, 1947. In : Limburg, 28, 1948, p. 210-211.
242 Over : Beatrijs. Eerste integrale reproductie van het handschrift, naast de tekst in typographie, onder de leiding van
(A.L.) VERHOFSTEDE. Met een bijdrage van J. VAN MIERLo, een beschrijving van de codex door G.I. LIEFTnvcK en
een bibliographie door ROB. ROEMANS. Antwerpen, De
Vlijt, (1947). In : Limburg, 28, 1948, p. 231-232.
1950 243 Over een merkwaardig handschrift, afkomstig uit de vroe-
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gere abdij van Sint-Truiden. In : Limburg, 29, 1950, p. 3738.
Betreft een lectionarium uit de 12de e.
244 Over : EUGEEN DE BOCK, De Nederlanden. Overzicht van

de geschiedenis, de beeldende kunsten, de bouwkunst en
de letterkunde. Antwerpen, De Sikkel, 1949. In : Limburg,
29, 1950, p. 58-60.
1951 245 De boekband in de oude Nederlanden. Een vluchtige kennismaking. [Utrecht, SGV, 19511, 23 p. (School voor Gra-

fische Vakken. Voordrachten voor leerlingen, 33).
246 Middelnederlandse geestelijke gedichten, liederen, rijm-

spreuken en exempelen, uitgegeven naar een pas ontdekt

handschrift van het einde der 15 de eeuw, afkomstig uit het
Windesheimer klooster „Ter Noot Gods" te Tongeren,
door Luc Indestege. Gent, Drukk. Erasmus, 1951, 110 p.,
ill. (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, reeks III, 33).
247 De vijftig best verzorgde Belgische boeken 1940-1950. Catalogus en inleiding door (L.) Indestege, (F.) SCHAUWERs
en (J.) GEVAERT. Brussel, Gemengde technische Commissie ter uitvoering van het Nederlands-Belgisch cultureel
accoord, 1951, 21 p., ill.
In het Frans verschenen onder de titel : Les cinquante plus beaux
livres belges, 1940-1950.
248

Middeleeuwse bandstempels met tekst in de volkstaal. In:

Album Dr. Jan Lindemans. Brussel, dr. A. Hessens, 1951,
p. 233-249, ill.
249 Het boekwezen tot 18.00. In : Vlaanderen door de eeuwen
heen. Onder leiding van M. LAMBERTY & R.F. LIssENS, I.
Brussel-Amsterdam, Elsevier, 1951, p. 169-198, ill.
250 Een tentoonstelling van manuscripten en boekbanden te
Luik. In : Limburg, 30, 1951, p. 60.
251 De boekband in de Nederlanden voor 1.600. Een beknopt
overzicht. In : Wetenschappelijke Tijdingen, 11, 1951, kol.
65-79, 118-131, ill.
1952 252 T bo eck nand en leven ons Heeren 1 e su Christi, Geeraert
Leeu, Antwerpen, 1487. Facsimile-druk van de houtsneden

met inleiding door Luc Indestege. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1952, xiv-140 p. (Uitgave van
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de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, tweede
reeks, 3) .
1954 253 O f f icing Bodoni Verona. Catalogus van de boeken op de
handpers gedrukt, (uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling, gehouden in het Museum Plantin-Moretus, te
Antwerpen, van 9 tot 26 april 1954) . Verona, Stamperia
Valdonega, 1954, 44 p., ill.
In het Frans verschenen onder de titel : O f f icing Bodoni Verona.
Catalogue raisonné des livres imprimés sur les presses a bras.
254E Boekbanden uit het bezit van de Brusselse dokter Joris van
Zelle (1491 -1567). In : Bulletin [van de] Koninklijke Mu-

sea voor Schone Kunsten [te] Brussel, 3, 1954, p. 149162, ill.
1955 255 Een band teruggevonden uit het bezit van de Antwerpse
humanist Peter Gillis, en een Spes-band, door Marcus Fugger te Leuven in 1546 besteld, na vier eeuwen terug in de
stad waar hij ontstond. In : De Gulden Passer, 33, 1955,

p. 27-35, ill.
256 Einbandkunst in den alten Niederlanden. Fruhe f ldmische
Plattenstempel. In : Gutenberg Jahrbuch, 195 5, p. 239-

248, ill.
1956 257 De boekband in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de
16de eeuw. In : De Gulden Passer, 34, 1956, p. 40-71, ill.

(Gedenkboek der Plantin-dagen 1555-1955. Internationaal congres voor boekdrukkunst en humanisme 4-10 sep
-tembr195).
1957 258 Een onbekende paneelstempel van de Antwerpse binder
Jan van Wouw, alias Johannes de Wf ouda. In : De Gulden
Passer, 35, 1957, p. 121-128, ill.
Een
16d e-eeuws manuscript in zijn oorspronkelijk stem pel259
bandje uit een convent van cisterciënsernonnen op de taalgrens tussen Loon en Luik. In : Het Oude Land van Loon,
12, 1957, p. 57-64, ill.
260 Een Limburgs gebedenboek uit het begin der zestiende
eeuw. In : VMKVA, 1957, p. 19-41.
261 Een verlucht getijdenboek uit ca 1420 in zijn oorspronkelijke Vlaamse paneelstempelband bewaard in het „Museo
Correr" te Venetië. In : Wetenschappelijke Tijdingen, 17,
1957, kol. 171-186, ill. (Huldenummer Dr. J. Goosse-

naerts) .
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1958 262

Schmuck f ormen au f ƒ1ämischenEinbánden im ausgehenden Mittel al ter : beschriftete
tere Rank en pl acte. In : Guten-

berg Jahrbuch, 1958, p. 271-287, ill.
1960 263 Une activite inconnue de Louis Ravescot. In : Scriptorium,
14, 1960, p. 109-110, ill.
264 Nieuws over de Leuvense inkunabeldrukker Lodewijk Ravescot. In : De Standaard (der Letteren), 19-20 maart

1960, p. 10, ill.
1961 265 Boekbanden uit vijf eeuwen. Catalogus van de tentoonstel
Rijksuniversiteit-Centrale Bibliotheek, 1961,-ling.Get,
143 p., ill. (Bijdragen tot de bibliotheekwetenschap, 1) .
266 Een Diets gebedenboek uit het begin der zestiende eeuw,
herkomstig uit het voormalig klooster Sint-Hiëron ymusdal
te Sint-Truiden. Uitgegeven door Luc Indestege. Gent,

Drukk. Erasmus, 1961, xx-301 p. (Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde, reeks III, 37).
267 Brugger Kau f mannsbucher and ihre Verzierung. In : Festschrift Ernst Kyriss. Stuttgart, M. Hettler, 1961, p. 261280, ill.
267 Band van de kruisheren te Namen. In : Verzameling Kostbis bare Werken ; ontstaan en ontwikkeling van een afdeling
van de Koninklijke Bibliotheek. (Tentoonstellingscatalogus). Brussel, 1961, nr. 16, ill.
In het Frans verschenen onder de titel : Reliure des Croisiers de

Namur. In : La Reserve précieuse ; naissance d'un département de
la Bibliothèque royale. (Catalogue d'exposition) .
268 Opschriften in afzonderlijke letterstempels op Vlaamse
boekbanden uit de vijftiende eeuw. In : De Gulden Passer, 39, 1961, p. 211-222, ill.
269 Das Bild Karls V. au f flámischen. Einbi nden des XVI.
Jahrhunderts. In : Gutenberg Jahrbuch, 1961, p. 309-318,

ill.
270 Kanttekeningen bij het testament van Lodewijc Wiitkin,
kapelaan * van O.L. Vrouwe, te Brugge, t 1519. In : VM-

KVA, 1961, p. 53-84.
1964 271 O f f icina Bodoni Verona. MCMXXIII-MCMLXIV . Catalogus (door Luc Indestege en FRANCO RIvA) van de boe
handpers gedrukt. (Uitgegeven ter gelegenheid-kenopd
van de tentoonstelling in de Albert I-Bibliotheek te Brussel en in het Museum Meermanno-Westreenianum te
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's- Gravenhagel. Verona, Stamperia Valdonega, 1964, 61
p., ill.
In het Frans verschenen onder de titel : O f f icing Bodoni Verona.
MCMXXIII-MCMLXIV. Catalogue raisonné des livres imprimés
sur les presses a bras.

op Vlaamse boek
uit de late middeleeuwen. In : Dr. L. Reypens-Al--bande
bum. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens s.J.
ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964, onder redactie van ALB. AMPE s.J. Antwerpen, Ruusbroec- Genootschap, 1964, p. 173-185, ill. (Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, 16) .
273 Aus der Binderei der ehemaligen Kartause in Scheut bei
Brussel. In : Gutenberg Jahrbuch, 1964, p. 350-353, ill.
1965 274 Zierformen
ormen au f Einbánden Bragger Kau f mannsbucher. In:
Gutenberg Jahrbuch, 1965, p. 399-405, ill.
275 De boekband. In : De Kern, Elseviers maandblad, 35,
1965, nr. 12, p. 59-64, ill.
1966 276 Der Center Buchbinder Livinus Stuvaert. In : Gutenberg
Jahrbuch, 1966, p. 336-339, ill.
1968 277 Heads-in-medallion panels as binding decoration in the
Netherlands during the sixteenth century. In : Studia bibliographica in honorem Herman de la Fontaine Verwey.
A collection of essays and studies in bibliography and allied subjects, edited by S. VAN DER W0UDE. Amsterdam,
Hertzberger & CO, 1968, p. 276-296, ill.
272 Paneelstempels met musicerende engelen

278 Was Willem van der Houmolen, die in 1478 het Boek van

de Broederschap van O.L. Vrouw van Halle bond, een rederijker ? In : Jaarboek van de Koninklijke Soevereine
Hoofdkamer van retorica „De Fonteine" te Gent, 18,
1968, 2e r., nr. 10, p. 125-131. (Gedenkboek 1943-1968).
tdruck aus einzelnen Lettern au f flämischen Einbán1969 279 Schriftdruck
d en des 1.5. lahrhunderts. In : Gutenberg Jahrbuch, 1969,

p. 264-269, ill.
280 Note sur une reliure couvrant un manuscrit de 1480 de
l'ancien prieuré Saint-Sauveur, a Anvers. In : Scriptorium,
23, 1969, p. 276-279, ill. (Miscellanea F. Lyna) .
1971 281 New light on Ludovicus Ravescot. In : Quaerendo, 1, 1971,
p. 16-18, ill.
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282 Dr. Ernst Kyriss 90. [By Luc Indestege], In : Quaerendo,

1, 1971,

p. 308.

1973 283 A Gavere binding, with angels playing musical instruments. Foreign bookbindings XVI. In: The Book Collector, 22, 1973, p. 71, ill.
1974 284 Une reliure de registre par Pauwel van Vardebeke, relieur brugeois. In: Le Livre et l'Estampe, 20, 1974 [verschenen in 1975], n° 79-80, p. 148-153, ill.
285 Ben bladzijde uit de ontstaansgeschiedenis van een Vlaams
tijdschrift. In: VMKVA, 1974 I[verschenen in 1975], p.
331-346.
RADIOLEZINGEN

1962 286 De Tijgerkat van Giuseppe di Lampedusa. Voorgesteld
door Lue Indestege; lector: Dries Wieme, 22 p. Uitzending B.R.T. Derde programma, 14 november 1962.
1963 287 Perdu, door Paride Rombi. Voorgesteld door Lue Indeste..
ge ; lector: Dora van der Groen, 23 p. Uitzending B.R.T.
Derde programma, 16 januari 1963.
288 Alberto Moravia: La noia. Door Lue Indestege; lector:
Jeanne Geldof, 22 p. Uitzending B.R.T. Derde programma, 13 maart 1963.
289 Giovanni Papini: La seconda nascita. Door Lue Indestege ;
lector: Herman Niels, 26 P: Uitzending B.R.T. Derde
programma, 8 mei 1963.
290 Over: LORENZO CALOGERO, Opere poetiche, a cura eli RoBERTO LERICI e GIUSEPPE TEDESCHI. Milano, Lerici, 1962.
4 p. Uitzending B.R.T., 23 september 1963, De zeven kunsten, Italiaanse literatuur.
291 Kroniek van de Italiaanse letterkunde, 2 p. Uitzending
B.R.T., 21 oktober 1963, De zeven kunsten.
Over Giuseppe Marotta.

292 Carlo Cassola : La ragazza di Bubbe. Door Lue Indestege ;

lector: Dora van der Groen, 21 p. Uitzending B.R.T. Derde programma, 5 november 1963.
293 Penna d'oro, 2 p. Uitzending B.R.T., 8 november 1963, De
zeven kunsten, Italiaanse letterkunde.
Over Riccardo Bacchel1i.
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294 Kroniek van de Italiaanse letterkunde, 3 p. Uitzending
B.R.T., 25 november 1963, De zeven kunsten.
Over ALBERTO MORAVIA, L'automa. Milano, Bompiani, 1963.
1964E 295 Over : CARLO BETOCCHI, L'estate

di San Martino. Milano,
Mondadori, 1963. 3 p. Uitzending B.R.T., 27 januari 1964,
De zeven kunsten, Italiaanse letterkunde.
296 „Rien va" van Tommaso Land of f i. Door Luc Indestege;
lector : Dries Wieme, 15 p. Uitzending B.R.T. Derde programma, 28 januari 1964.
297 Over : GIOVANNI ARPINO, La suora giovane. Torino, Einaudi, 1962. 3 p. Uitzending B.R.T., 10 februari 1964, De
zeven kunsten, Italiaanse letterkunde.
298 Over : ALBERTO MORAVIA, L'uomo come fine. Milano,
Bompiani, 1964. 3 p. Uitzending B.R.T., 16 maart 1964,
De zeven kunsten, Italiaanse literatuur.
299 Over : „ La Ginestrd', collana di poesia contemporanea
diretta da CARLO BETOCCHi e MARIO Luzi. Deel 1 : RicCARDO ALDERUCCIO, I com pagni invisibilii. Firenze, Vallecchi, 1963. 3 p. Uitzending B.R.T., 30 maart 1964, De zeven kunsten, Italiaanse literatuur.
300 Over : UGO BETTI, Raccolta di novelle, a cura di LIA FAVA.
Bologna, Universale Cappelli, 1963. 3 p. Uitzending B.
R.T., 20 april 1964, De zeven kunsten, Italiaanse literatuur.
301 Dino Buzzati : Un amore. Door Luc Indestege ; lector:
Marc Leemans, 23 p. Uitzending B.R.T. Derde programma, 21 april 1964.
302 Over : DARIO ORTOLANI, Elena e gli orsi. Milano,
Ceschina, 1963. 3 p. Uitzending B.R.T., 8 juni 1964, De
zeven kunsten, Italiaanse letteren.
303 Italiaanse letterkunde, 3 p. Uitzending B.R.T., 29 juni
1964, De zeven kunsten.
po 63. Milano, Feltrinelli, 1964.
Over Gruppo
304 Vasco Pratolini : La costanza della ragione. Door Luc Indestege ; lector : Marc Leemans, 25 p. Uitzending B.R.T.
Derde programma, 16 december 1964.
1965 305 Over : MARIO Luzi, Nel magma. Milano, Scheiwiller,
1964. 3 p. Uitzending B.R.T., 16 februari 1965, De zeven
kunsten, Italiaanse literatuur.
306 Over : Leopardi e it Settecento. Firenze, Olschki, 1964. 2
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p. Uitzending B.R.T., 23 februari 1965, De zeven kunsten,
Italiaanse literatuur.
307 Over : ANTONIO PIZUTTO, Paginette. Milano, Lerici, 1964.
3 p. Uitzending B.R.T., 16 maart 1965, De zeven kunsten,
Italiaanse literatuur.
308 Lessico famigliare door Natalia Ginzburg. Door Luc Indestege ; lector : Dora van der Groen, 26 p. Uitzending
B.R.T. Derde programma, 17 maart 1965.
309 Over : RICCARDO BACCHELLI, Tutte le opere. Teatro I e II.
Milano, Mondadori, 1964.4 p. Uitzending B.R.T., 13 april
1965, De zeven kunsten, Italiaanse letterkunde.
310 Dante. Eerste causerie in het kader van het Dante-jaar, 6
p. Uitzending B.R.T., 4 mei 1965, De zeven kunsten.
311 Dante. Tweede causerie in het kader van het Dante-jaar,
6 p. Uitzending B.R.T., 11 mei 1965, De zeven kunsten.
312 Dante. Derde causerie in het kader van het Dante-jaar, 6
p. Uitzending B.R.T., 18 mei 1965, De zeven kunsten.
313 Dante. Slotbeschouwingen bij de „Diving Commedia". (In

het kader van het Dante-jaar), 3 p. Uitzending B.R.T., 2
juni 1965, De zeven kunsten.
314E Recente uitgaven, 3 p. Uitzending B.R.T., 8 juni 1965, De
zeven kunsten, Italiaanse literatuur.
Over Dante, Mario Soldati, Alberto Moravia.
315 Over : ALBERTO MORAVIA, L'attenzione. Milano, Bompia-

ni, 1965. 5 p. Uitzending B.R.T., 18 oktober 1965, De zeven kunsten, Buitenlandse literatuur.
316 Over : PAOLO VOLPINI, La macchina mondiale. Milano,
Garzanti, 1965. - LUIGI BARZINI, Gli Italiani. 4 p. Uitzending B.R.T., 27 december 1965, De zeven kunsten, Italiaanse literatuur.
1966 317 Balans van 1965, 3 p. Uitzending B.R.T., 10 januari 1966,
De zeven kunsten, Italiaanse literatuur.
Over Paolo Volpini, Carlo Cassola, Margherita Guidacci.
318 Over : P.A. QUARANTOTTI GAMBINI, Racconto d'amore.
Milano, Mondadori, 1965. Ii vecchio e it giovane, carteggio 1930-1957 tra Saba e Quarantotti Gambini, a cura di
LINUCCIA SABA. Milano, Mondadori, 1965. 4 p. Uitzen
B.R.T., 31 januari 1966, De zeven kunsten, Italiaan--ding

se literatuur.
319 Bij de dood van Elio Vittorini, 2 p. Uitzending B.R.T., 14
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februari 1966, De zeven kunsten, Italiaanse literatuur.
320 Over : LuIGI MALERBA, Il serpente. Milano, Bompiani,
1966. 3 p. Uitzending B.R.T., 13 juni 1966, De zeven kun
-sten,
Italiaanse letterkunde.
321 Over : ALBERTO BEVILACQUA, Questa specie d'amore. Milano, Rizzoli, 1966. 4 p. Uitzending B.R.T., 27 juni 1966,
De zeven kunsten, Italiaanse literatuur.
322 Over : CURZIO MALAPARTE, Diario di uno straniero a Parigi. Firenze, Vallecchi, 1966. 4 p. Uitzending B.R.T., 10
oktober 1966, De zeven kunsten, Italiaanse literatuur.
323 Over : Racconti impossibili van TOMMASO LANDOLFI. Firenze, Vallecchi, 1966. 2 p. Uitzending B.R.T., 31 oktober 1966, De zeven kunsten, Italiaanse literatuur.
324 Over : Il ballo dei sapienti door MARIO CORTI. Milano,
Mondadori, 1966. 4 p. Uitzending B.R.T., 21 november
1966, De zeven kunsten, Italiaanse letteren.
325Over : MICHELE PRISCO, Una spirale di nebbia. Milano,
Rizzoli, 1966. 3 p. Uitzending B.R.T., 5 december 1966,
De zeven kunsten, Italiaanse literatuur.
326 Over : ITALO CALVINO, Le cosmocomiche. Torino, Einaudi, 1965. 4 p. Uitzending B.R.T., 28 december 1966, De
zeven kunsten, Italiaanse letteren.
1967 327 Over : GIOVANNI ARPINO, Un' anima persa. Milano, Mondadori, 1966. 3 p. Uitzending B.R.T., 16 januari 1967, De
zeven kunsten, Italiaanse letterkunde.
328 Voor Eugenio 1Vlontale bij zijn zeventigste verjaardag, 5 p.

Uitzending B.R.T., 13 februari 1967, De zeven kunsten,
Italiaanse literatuur.
329 Over : EDOARDO SANGUINETI, Tripernuno. Milano, Fel
Capriccio italiano. Milano, Feltrinelli,-trinel,1964.—ID
1963. 4 p. Uitzending B.R.T., 3 april 1967, De zeven
kunsten, Italiaanse literatuur.
330 Kroniek over de Italiaanse letterkunde : de Avanguardia,
4 p. Uitzending B.R.T., 10 april 1967, De zeven kunsten.
N.a.v. twee tijdschrifta rtikelen : LEONE PICCIONE, Riccerca nar
: L'Approdo letterario nr. 34,-rativeAngudcol,i
1966, p. 69-90. — PIER PAOLO PASOLINI, La fine dell' Avanguardia, in : Nuovi Argomenti, nr. 3-4, 1966, p. 3-28.
33 1 Bij liet eeuwfeest van Pirand ell o, 5 p. Uitzending B.R.T.,

27 juni 1967, De zeven kunsten, Italiaanse letterkunde»
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332 Kroniek over de Italiaanse letterkunde, 4 p. Uitzending
B.R.T., 24 oktober 1967, De zeven kunsten.
Over Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Mario Luzi, Vittorio
Sereni, de Avanguardia, Silvio Ramat.
333 Over : ALBERTO MORAVIA, Una cosa è una Cosa. Milano,
Bompiani, 1967. 4 p. Uitzending B.R.T., 21 november
1967, De zeven kunsten, Italiaanse letterkunde.
eo in paradiso. Milano, Mon334 Over : LuIGI SANTUCCI, Orfeo
dadori, 1967. 4 p. Uitzending B.R.T., 19 december 1967,
De zeven kunsten, Italiaanse letterkunde.
335 Mostra del libro a Milano. Over de zevende tentoonstel ling te Milaan 25 november-3 december 1967. 3 p. Uitzending B.R.T., 23 december 1967, De zeven kunsten, Italiaanse letterkunde.
336 Over : ALDO PALAllESCHI, Il Doge. Milano, Mondadori,
1967. 3 p. Uitzending B.R.T., 26 december 1967, De zeven kunsten, Italiaanse letterkunde.
1968 337 Over : GIOVANNI ARPINO, La Babbuina e altre stone. Milano, Mondadori, 1967. 4 p. Uitzending B.R.T., 13 februari 1968, De zeven kunsten, Italiaanse literatuur.
338 In memoriam Bonaventura Tecchi (30 maart 1968) , 5 p.
Uitzending B.R.T., 2 april 1968, De zeven kunsten, Italiaanse letterkunde.
Kroniek
over de Italiaanse letterkunde : groet aan Ungaret339
ti, bij zijn Boste verjaardag (8 febr. 1968), 4 p. Uitzending
B.R.T., 2 april 1968, De zeven kunsten.
340 Moderne Italiaanse poëzie (2), 6 p. Uitzending B.R.T., 21
april 1968, De zeven kunsten, West- Europese literatuur.
Over Lorenzo Calogero, Lucio Piccolo, Diego Valeri, Carlo Betocchi, Vittorio Sereni en Mario Luzi. De tekst van de eerste lezing met dezelfde titel is niet voorhanden.
341 Over : IGNAZIO SILONE, L'avventura d'un povere christiano. Milano, Mondadori, 1968. 4 p. Uitzending B.R.T., 1
oktober 1968, De zeven kunsten, Italiaanse literatuur.
1969 342 Over futurisme, naar aanleiding van het verschijnen van
deel 2 van TOMMASO MARINETTI, Teoria e invenzione ƒuturista, a cura di LUCIANO DE MARIA. Milano, Mondadori,
1968. 5 p. Uitzending B.R.T., 7 januari 1969, De zeven

kunsten, Italiaanse literatuur.
1970 343 Een bruiloftsdag. Luisterspel van PAOLO LEVI. Uit het Ita-
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liaans vertaald door Luc Indestege, 41 p. Uitzending B.R.
T., 15 maart 1970 ; (herhaling 19 maart 1970).
344 In memoriam Giuseppe Ungaretti, 5 p. Uitzending B.R.T.,
4 juni 1970, De zeven kunsten.
1971 345 In memoriam Korneel Goossens, 2 p. Uitzending B.R.T.,
29 november 1971.
NAMENREGISTER

Opgenomen zijn alle namen van personen, ongeacht of zij in de titel van een
besproken werk of in de titel van een artikel of monografie van de auteur voor
-komen.
Aagen Moro, Tai 65
Aerts, Lambert 101
Alderuccio, Riccardo 299
Alena, heilige 132, 142
Alvaro,Corrado 159, 188
Ampe, Albert 272
Andreotti, Giulio 165
Arbasino, Alberto 210, 211
Arnold, F. 60
Arpino, Giovanni 297, 327, 377
Audin, Marius 117
Bacchelli, Riccardo 158, 293, 309
Bach, E. 60
Baldini, Antonio 193
Balestrini, Nanni 207
Bargellini, Piero 15 3, 168
Barzini, Luigi 316
Bassani, Giorgio 193, 207, 211
Bergmann-Jelgersma, T.G. 49
Bernari, Carlo 213
Betocchi, Carlo 207, 295, 299, 340
Betti, Ugo 300
Bevilacqua, Alberto 207, 321
Bigiaretti, Libero 188
Bilenchi, Romano 211
Bithell, Jethro 206
Bontempelli, Massimo 188
Borchgrave d'Altena, J. de 228
Borgese, :Giuseppe Antonio 162
Boschvogel, F.R. 104
Bouchery, Herman Frederik 199
Brancati, Vitaliano 158, 192

Bronckaers, 0. 111
Buckinx, Pieter Geert 208
Buckinx-Luykx, Antoinette 100, 110
Buzzati, Dino 211, 301
Calogero, Lorenzo 290, 340
Calvino, Italo 193, 207, 326
Campano, Dino 205, 210
Caprin, Giulio 153
Cardarelli, Vincenzo 188
Carducci, Giosue 182
Cassola, Carlo 209, 213, 292, 317
Celis, G. 141

Cellini, Benvenuto 210
Chiesa, Francesco 210
Christus 86, 252
Cicognani, Bruno 145
Coccioli, Carlo 158
Coenen, J. 105, 228
Comisso, Giovanni 158
Cordier, Charles 156
Corti, Mario 324
Croce, Benedetto 162
Daisne, Johan 15
Dante 200, 310, 311, 312, 313, 314
Dautzenberg, Johan Michiel 83
De Beider, Jozef L. 34
De Bock, Eugeen 244
De Bom, Emmanuel 84
Degouy, Nelly 17, 39
Dekesel, Gustaaf 124
De Keyser, Paul 194
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Deledda, Grazia 182, 211
De Maeyer, A. 240
De Mol, L. 38
D' Hulst, Roger 191
Doering, Oscar 232
Dolci, Danilo 211
Dullin, Charles 119
Dupont, Jos. 150
Duse, Eleonora 49
Duys, Hub. 136
Dykmans, Marc 227
Erasmus 71, 72, 73, 74, 75, 89, 216
Ergens, Leopold 163
Fava, Lia 300
Feron, Dr. 137
Festa, Nicoletta 188
Flavin, Martin 59
Fogazzaro, Antonio 213, 220bis
Franquinet, Robert 9
Fugger, Marcus 255
Gadda, Carlo Emilio 162
Gallarati-Scotti, Tomasso 213
Gavere, Joris de 283
Geldof, Jeanne 288
Gessler, Jan 123, 225
Gessler, Karel 77, 79
Gevaert, j. 247
Gillis, Peter 255
Ginzburg, Natalia 308
Giuliotti, Domenico 145
Godelaine, Constant 12, 85, 92, 93
Godenne, Willy 231
Goethe 201
Goossenaerts, Jef 261
Goossens, Korneel 345
Gozzano, Guido 210
Grauls, Jan 78, 183, 189
Guareschi, Nino 158
Guidacci, Margherita 210, 317
Hadewijch 98
Hartig, Michael 232
Hauschild, Richard 201
Hermans, Henri 139
Heynen, Edg. 130
Heyns, Pol 106

Hildebrand, P. 118
Hildebrandt, F. 55
Hólderlin, Friedrich 33
Hubertus, heilige 149
Hul, Jan 137
Huyghebaert, L. 149
Indestege, Hubert 13
Janson, K.J.A. 196
Jeurissen, Alfons 152
Jorgensen, Johannes 145
Johanna van Constantinopel, Gravin
109
Johannes de Wouda 258
Judith, actrice 48
Karel V, keizer 103, 269
Katharina, heilige 150
Kemp, Mathias 136, 139, 241
Kraus, E. 56
Kyriss, Ernst 267, 282
Labé, Louise 19, 20, 21, 23, 28, 114
La Fontaine Verwey, Herman de
277
Lamberty, Max 249
Lampedusa Zie Tomasi di Lampedusa, Giuseppe
Landi, Marcello 207
Landolfi, Tommaso 162, 207, 296,
323
La Pira, Giorgio 161, 171
Leemans, Marc 301, 304
Leenders, Paul 95
Leeu, Gheraert 86, 252
Lemmens, Gerard 137
Lenaerts, Jacob 81
Leopardi, Giacomo 170, 306
Lerici, Roberto 290
Levi, Paolo 343
Leynen, Jef 70, 76
Lieftinck, G.I. 242
Lindemans, Jan 99, 248
Lisi, Nicola 153
Lissens, R.F. 102, 194, 249
Longo, Giuseppe 210
Lutgardis, heilige 120, 146
Luykx, Theo 107, 109, 113

111
Luzi, Mario 299, 305, 332, 340
Lyna, F. 280
Lyna, Richard 62, 63
Machiavelli, Nicolo 30
Maier, Bruno 213
Malaparte, Curzio 210, 322
Malerba, Luigi 207, 320
Mandarà, Emmanuele 207
Manganelli, Giorgio 213
Maria, Luciano de 342
Marinetti, Tommaso 342
Marotta, Giuseppe 291
Martini, Raymond 182
Massonet, Paul 116, 125
Mechtildis van Lom, Zr. 130
Michiels, J. 148
Montale, Eugenio 158, 210, 328,
332
Montesanto, Gino 213
Moravia, Alberto 158, 177, 192,
207, 209, 214, 288, 294, 298, 314,
315, 333

Moretti, Marino 209
Mussche, Achilles 202
Nahon, Alice 61
Nicolaus van Tolentino, heilige 124
Niels, Herman 289
Novalis 26
Ortolani, Dario 192, 302
Ottieri, Ottiero 211
Palazzeschi, Aldo 207, 209, 336
Palumbo, Nino 192
Pancrazi, Pietro 162
Papini, Giovanni 143, 158, 162,

Pellegrini, Alessandro 213
Philippen, L.J.M. 229
Piccione, Leone 330
Piccolo, Lucio 188, 340
Piovene, Guido 209
Pirandello, Luigi 182, 331
Pizutto, Antonio 307
Pozza, Neri 209
Prampolini, Giacomo 198
Pratolini, Vasco 304
Prezzolini, Giuseppe 207
Prims, Floris 88, 239
Prisco, Michele 210, 325
Quarantotti Gambini, Pier Antonio
213, 318
Quasimodo, Salvatore 158, 179, 184,
207, 220
Ramat, Silvio 332
Ravegnani, Giuseppe 187, 188
Ravescot, Lodewijk 263, 264, 281
Reinders, Vic. 139
Rèpaci, Leonida 192, 193
Reypens, Léonce 272
Rheinhardt, E.A. 49
Richardus de Bury 90
Ringelberg Zie Sterck van Ringelberg
Riva, Franco 271
Robbe-Grillet, Alain 214
Rodenbach, Albrecht 102
Roemans, Robert 240, 242
Roland Holst, Henriette 43, 44, 45
Rombauts, Edouard 175, 202
Rombi, Paride 209, 287
Rosemondt, Godschalc 216, 217
Ruusbroec, Johannes 134, 219

169, 178, 185, 203, 204, 289

Papini, Viola Zie PaszkowskiPapini, Viola
redo 210, 213
Parise, Goffredo
Pasolini, Pier Paolo 330
Paszkowski-Papini, Viola 185
Patti, Ercole 210
Pavese, Cesare 162
Pavlova, Anna 56
Peeters, Laurent 234
Pelckmans, Bert 231

Saba, Linuccia 318
Saba, Umberto 213, 318
Sangers, W. 123
Sanguineti, Edoardo 207, 209, 210,
329
Santucci, Luigi 207, 210, 334
Sauwen, Arnold 83
Schauwers, Franz 247
Schmook, Ger 175, 208
Schinfeld, Moritz 176

112
Sciascia, Leonardo 210
Sechan, L. 52
Sereni, Vittorio 332, 340
Silone, Ignazio 207, 341
Sobry, Charles 73
Soldati, Mario 314
Spalato, Adriano 209
Spaziani, Maria Luisa 213
Stampa, Gaspara 160
Sterck van Ringelberg, Joachim 212,
215, 218
Stuvaert, Livinus 276
Svevo, Italo 192
Tagliavini, Carlo 167
Tecchi, Bonaventura 338
Tedeschi, Giuseppe 290
Teeuwen, Norbertus 124
Thans, Hilarion 111
Tobino, Mario 211
Tomasi di Lampedusa, Giuseppe
188, 193, 286
Tomizza, Fulvio 213
Tumiati, Lucia 186
Ungaretti, Giuseppe 158, 209, 332,
339, 344
Uyldert, Mellie 151
Valeri, Diego 158, 209, 340
Valvekens, P.E. 103
Van Ackere, Jules 140
Van der Groen, Dora 287, 292, 308
Van der Holst, J.C. 59
Van der Houmolen, Willem 278
Van der Leeuw, Gerard 50
Van der Linden, G. 123
Vanderven-Ten Bensel, Elise 69
Van der Woude, S. 277
Van Eikeren, Johan H. 128

Van Hoof, Jef 147
Van Langendonck, Prosper 87
Van Meckenem, Israhel 222
Van Mierlo, Jozef 98, 173, 242
Van Nuffel, R. 182
Van Ostaijen, Paul 194
Van Paemel, Jules 80
Van Praag, Siegfried 48
Van Riel, Phyllis 18, 108
Van Schoonhoven, J.D. 134
Van Stijevoort, Jan 221
Van Suchtelen, Nico 133
Van Vardebeke, Pauwel 284
Van Vriesland, Victor E. 133
Van Wouw, Jan Zie Johannes de
Wouda
Van Zelle, Joris 254
Varchi, Benedetto 40
Veldeke, Hendrik van 22, 23, 25
Verbouwe, A. 235
Vercammen, Jan 34
Verheyden, Prosper 231, 237, 238
Verhofstede, A.L. 242
Verstreken, F. 115, 129
Vesalius, Andreas 40
Villon, Francois 196
Vittorini, Elio 319
Volpini, Paolo 316, 317
Vromen, W.J. 139
Wallaert, Gaston 82, 113bis
Wellens, H. 86
Wieme, Dries 286, 296
Wilde, Oscar 1
Willems, Constant 91
Witkin, Lodewijc 270
Zanotto, Andrea 207
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TREFWOORDENREGISTER

Titels van tijdschriften of andere publikaties, waarover gehandeld wordt, staan
tussen aanhalingstekens. Enkele trefwoorden (betreffende Boekbanden b.v.)
zijn afzonderlijk opgenomen en terzelfdertijd onder één noemer gebracht. Persoonsnamen uit besproken werken zijn in het Namenregister opgenomen, de
plaatsnamen komen in dit register voor.
Academische prijsvragen 175, 194,
202, 208
Achel, Kluis 122
Almanak voor 1943 90
Antwerpen 239
Antwerpen, Sint-Salvatorpriorij 280
„Arpoetia" 126
Avanguardia 330, 332
Bandstempels 248
Beatrijs 242
Biblia pauperum- blokboek 224
„Boek en grafiek" 115, 129
Boekbanden 250, 254, 265, 275
Boekbanden, Vlaamse 245, 248,
251, 255, 256, 257,258, 259, 261,
262, 265, 267, 267bis, 268, 269,
272, 273, 274, 277, 278, 279, 280,
281, 283, 284
Boeken, Belgische 247
Boeken te Milaan 335
Boekwezen in Vlaanderen 249
Bree, Onze - Lieve-Vrouw- ter-Riviere
230, 233
Broederschap van O.L. Vrouw van
Halle 278

Dans 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57,
58, 64, 65, 85, 97
„Dboeck... " Zie „Tboeck
Dieren -in- ranken-panelen 262
Esmoreit 240
Exempelen, Middelnederlandse 246
Firenze 143, 153, 154, 155, 161,
„

168, 171

Futurisme 342
Gebeden 223
Gebedenboeken 88, 226, 260, 266
Gedichten, Middelnederlandse 246
Getijdenboek 261
„Ginestra, La" 299

„Grafiek" 138
Grafiek, Italiaanse 166
Groenendaal, klooster te 219, 227
„Gruppo 63" 303
Handschriften 243, 246, 250, 259,
280

Hoofdzonden, De zeven 80
Houtsneden 86, 252
Italië, Cultuur 163
Italië, Geschiedenis 165
Italië, Hedendaagse letteren in 158,
162, 188, 192, 193, 197, 207, 209,
210, 211, 213
Italië, Schrijvers in 145
Kapucijnen 118
Kerstlied 66, 96
Koninklijke Vlaamse Academie voor
taal- en letterkunde 172, 181
Koopmansboeken Zie Registerbanden
Kruisheren 123, 190, 267bis
Lam Gods- polyptiek 228
Letterstempels op boekbanden 268,
279

Liederen, Middelnederlandse 246
Limburg 84, 113bis, 241
„Limburg" 112
Limburgers 107
„Livre et ses amis, Le" 116, 125
Medallion- panelen 277
Merghelynck- herdenking te Wulveringem 174
Minneliederen 22, 23, 25
Moeder Gods -beeld 108
Musicerende -engelen-panelen 272,
283

icina Bodoni Verona 253, 2 71
Officina
Orde van het Heilig Kruis Zie
Kruisheren
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Padua, Universiteit 164, 180
Paneelstempel (band) 256, 258,
261, 272

„Passie Jhesu, Die" 236
Pest 94
Poppentheater te Padua 164
,,Publications. . . door het Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht" 131
Rederijkers 68, 278
Rederi j kerskamer „De Roode Roos",
Hasselt 67
Registerbanden 267, 274, 284
Rome 195
Rijmspreuken, Middelnederlandse
246

Scheut, Kartuis 273
Sint-Truiden, Abdij 121, 226, 243
Sint-Truiden, Sint-Hiëronymusdal

Spes -band 255
Stempelband 259
Tapijtkunst, Vlaamse 191
„Tboeck vanden Leven ons Heeren
Iesu Christi" 86, 252
Testament van L. Witkin 270
Tienen 235
Tongeren 146, 157
Tongeren, „Ter Noot Gods"- klooster
246

Trappen der heiliging, De 88
„Typographes d'Estienne" 127
Verona, Officina
icina Bodoni Zie Off i cina Bodoni Verona
„Vlaamsche Arbeid" 47
„Vlaamsche Gids, De" 285
Vlaamse poëzie 206
Vrouw, Lof der 114
Zonhoven, jaargetijden 135
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TITELREGISTER

.

Opgenomen zijn de titels van het scheppend werk, vertalingen inbegrepen, voor
zover zij geen persoonsnamen bevatten.

Andioenora 7, 8
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EEN LEXIKOLOGISCHE STUDIE IN WOORDGEOGRAFISCH
PERSPEKTIEF VAN DE WACHTENDONKSE PSALMFIZAGMENTEN MET INBEGRIP VAN DE GLOSSEN VAN LIPSIUS,
MET PROEVE VAN KRITISCHE LEESTEKST EN GLOSSARIA
door Dr. Luc DE GRwwi

Verslag van cle heer M. GYSSELUVG, eerste beoordelaar.

De Wachtendonkse psalmen denkelijk uit de 9e eeuw, zijn veruit de
belangrijkste tekst die uit de Oudnederlandse periode tot ons is gekomen. Van het verlorenorigineel bezitten wij slechts fragmentarische
kopieën, deels uit de 17e, deels uit de 18e eeuw, en afzonderlijke glossen uit het begin van de 17e eeuw. Het wetenschappelijk onderzoek van
de Wachtendonkse psalmen vertoonde totnogtoe grote leemten. Zo bv.
had men zich, voor Quak (wiens Studien in 1973 verschenen), ternauwernood oom de tekst van de Latijnse Vorlage bekommerd, hoewel die
noodzakelijk is voor een goed begrip van de Oudnederlandse interpre
woordenschat was, sedert Van Helten (1896), die er-tamen.D
nogal aprioristisch een aan het . Nederfrankisch aangepast Hoogduits
vocabularium in zag, nooit grondig onderzocht geworden.
Met dit proefschrift levert De Grauwe voor het eerst een grondige
en uitgebreide studie van de woordenschat van de Wachtendonkse
psalmen, ingedeeld volgens woordvelden en gesitueerd in het geheel
van de Germaanse, in hoofdzaak Oudhoogduitse en Oudnederduitse
overlevering. Voorzichtig en minutieus gaat hij de chronologie, de
geografische verbreiding en de semantische evolutie van elk woord na.
Hij geeft daarbij blijk van een buitengewoon goede kennis van het
vocabularium van de Ohd. en Ond. bronnen, zodat hij herhaaldelijk
vroegere detailstudies over een of ander Germaans woordveld zelfs kan
aanvullen of verbeteren. Zijn conclusies in verband met de vervanging
van Moezelfrankische door autochtoon Nederfrankische woorden zijn
stevig gefundeerd en mogen als definitief aanvaard worden. Dank zij
zijn uitgebreide lexicologische kennis slaagt hij er dan ook herhaal
nieuwe, beter gefundeerde emendaties van de vaak corrupte-delijkn,
tekst voor te leggen of, in andere gevallen, de juistheid van de overgeleverde lezing aan te tonen. Soms komt hij zelfs met een geheel nieuwe, volkomen bevredigende interpretatie voor de dag, bv. § 102
f a ruuart.
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Deze meesterlijke studie vertoont slechts enkele schaduwzijden. De
Grauwe is onvoldoende op de hoogte van de huidige stand van de
naamkunde (zo bv. lijkt hij het uitstekende boek van A.H. Smith,
Englisch Place-name elements, 1956, niet te kennen). Hij is niet romanistisch geschoold, zodat hij duidelijke vergissingen van grote germanistische geleerden op het gebied van de romanistiek zonder argwaan
overneemt. De Oudnederlandse grammatica beheerst hij soms onvoldoende, als gevolg van het gebrek aan publicaties op dit gebied.
Inzake naamkunde :
45 : vroege vindplaatsen van munster in het Nederlandse taalgebied kunnen in de toponymie aangewezen worden, bv. Waasmunster
( 1019-30 W'asmonasterium), de oude moederkerk van het Land van
Waas.
§ 67 noot 1 : De Grauwes schitterende etymologische inval om
'

mnd . mendeldach in verband te brengen met Engels maunday thursday
„witte donderdag", uit Latijn mandatum „voetwassing", vindt steun in
de evolutie Mandaetstrate tot Medaelstrate te Gent.
t^ 150 : gal an „zingen, betoveren" is ook in de Onl. antroponymie
overgeleverd : Galandus, Galo.
§ 212 : bij selitha ware een verwijzing naar K. Roelandts, Sele and
Heim, in Nam en f orschung, Festschrift fur Adolf Bach, 1965, wenselijk.
1§ 299: liga, uit laugó, tweede lid in vrouwennamen, betekent niet,

zoals Mansion en Holthausen meenden, „vlam", maar hoort met ablaut
bij Gotisch liugan „huwen". Zie W. Schlaug , Die altsáchsischen Personennamen vor dem Jahre 1000, 1962, p. 128, en H. Kaufmann, Altdeutsche Personennamen, Ergánzungsband, 1968 , Sp. 1015 .

.§ 307: dat uit Dittmaiers etymologie van de bosnaam 10e eeuw
Liutridi blijkt dat ritte, een benaming voor waterlopen, ook Nederrijns
geweest is, is onjuist ; de nevenvorm 11e eeuw Liettrud wijst onbetwistbaar naar een collectief op -i pja- , -ö Ju.
u.
§ 308 : dat bach onder invloed van de Duitse cultuurtaal noordwaarts gedrongen is, wordt weerlegd door sporadische vroege voorbeelden te onzent van bac met apocope van i (834 kop. eind lie Ostarbac,
nu Oosterbeek, Gelderland ; 929 - 62 Gerbac, de Jeker ; 873 kop. 13e
Hulisbac, nu Hubaille, prov. Namen) .
309 : de gouwnaam Masao bevat niet awjó doch het prehistorisch
suffix awo- zoals ook in Gandao, Hainau, enz. (in Isl of : -acv ja-) .
§ 309: de vorm l endi is niet een eigenaardigheid van de bewerker
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van de Wachtendonkse psalmen blijkens unl and ja- > onl end e „moeras", 801 kop. begin 10e Englandi, nu Engeland onder Beekbergen,
durlandja- > Doullens.
314: een vroege vermelding van gispring „bron" is ook 959
Anarf gesprinc in mijn Toponymisch Woordenboek, p. 55.
355 : hwat en hwass komen in het Onl. voor in toponiemen : Wetteren, Wassenaar, Wassenberg.
443 : dat de Middelfrankische Vorlage Oostmoezelfrankisch zou
zijn omdat, volgens Braune-Mitzka § 102 b, de lenering p>b thans
alleen in het Oostmoezelfrankisch en verder oostwaarts voorkomt, is
onjuist ; in mijn Toponymisch Woordenboek p. 1113 noot 1 heb ik
ook Westmiddelfrankische voorbeelden opgesomd, bv. Prüm (882 enz.
Brumia naast ouder Prumia) , Prummern (1153 Brumera naast 1166
Prumere) . De pronominale vormen himo en hin in het Mfrk. gedeelte
tegenover imo en im bij de Nfrk. bewerker wijzen ondubbelzinnig naar
het Westmoezelfrankisch. Voor drumba naast trumba cf. ook Top.
Wdb. 975 Trechirgau (uit Keltisch tricorio- ?) .
Inzake Romaanse leenwoorden:
44 : in Romaans episcopus is niet de anlautende doch de intervocalische p gesonoriseerd (It. vescovo, Sp. Obispo, Oprov. bisbe, Ofra.
ebisque, evesque) . De mening van Frings, dat bisschop en priester
reeds in de Romeinse tijd via Trier zijn overgenomen, is onaanvaard
omdat zowel de intervocalische sonorisering van p tot b als het-bar
tweetoppig worden van (preestre) Romaanse verschijnselen zijn uit
de 6e eeuw. Parallel met Oudengels preost zonder eind-r (zie mijn
Proeve van een Oudnederlandse grammatica, Studia Germanica Gandensia III 34) zou ik ook voor ebiscopu liefst Centraal-Italiaanse herkomst aannemen (Italiaanse missionering in Engeland ± 600 en ver-

volgens Engelse missionering in Duitsland) . Voor het van accentverhoudingen afhangende al dan niet sonoriseren van intervocalische
p t k in het Centraal-Italiaans zie E. Bourciez, Elements de linguistique
romane, 1946, § 405 a. Ik acht het goed mogelijk dat de vorm biscoba
uit de Wachtendonkse psalmen op rechtstreekse ontlening uit het Romaans in Galli teruggaat (cf. Oprov. bisbe) , parallel met priester met
eind-i'.

46 en •§ 432: De Grauwe neemt de stelling van Weisgerber over,
dat de substitutie van Lat. è door Germ. i ( Lat. féria > NI. vieren, Lat.
dèlere > WP fardiligon) berust op Ierse uitspraak van het Latijn en
dus aan Ierse missionering in Duitsland is toe te schrijven. Die substitutie is echter algemeen vanaf de eerste eeuw n. C. (bv. stéla > Ni.
-
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stijl) en een gevolg van het feit dat Germ. é zeer open was, zodat de
gesloten Lat. é gesubstitueerd werd door Germ. z die er het dichtst bij
stond (zie mijn Proeve in Studia Germanica Gandensia III) .
54 noot 2 : De Grauwe vermoedt, met verwijzing naar BrauneMitzka, dat b in Ohd. bredigoon „prediken" veeleer intern-Hoogduits
is dan van Romaanse oorsprong. Ik zie de mogelijkheid van een verklaring uit het Romaans helemaal niet in. Daarentegen is de intervocalische sonorisering k > g zeker Romaans (6e eeuw) .
211 : in kestigata zou de t op Hoogduitse consonantverschuiving
berusten, die niet opgetreden is in scaruáda. Het suffix is echter, zoals
De Grauwe zelf met verwijzing naar Seymour aanhaalt, van Romaanse oorsprong. In scaruáda is er Romaanse intervocalische sonorisering,
in kestigáta niet.
350 : De Grauwe verkiest triseuuorin, dat. pl., uit de doorgaans
slechtere Epistola, boven gl. 725 triseuuerin, en verlengt daarenboven
die o : triseuuör. Een dergelijke accentverschuiving begrijp ik niet. Liever zou ik triseuueri opvatten als een contaminatie van triso, gen. tri
dat. trisowe, trisewe (Braune Mitzka § 69 a), vroege ontlening-sowe,
uit Rom. trésaor (uit thêsaurus) , en trisoar, latere ontlening uit Rom.
trësoor, met daarenboven invloed van trésorerie.
InzakeOudnederlandse grammatica:
41 noot 1 : Prud. Werd. kierta en bikiert zou ik niet in zijn geheel
Hd. noemen, want de i is m.i., net als WP kieran naast keran (§ 43)
en ieuuisc naast euuisc ( 60) veeleer een voorloper van de evolutie
ea > ia die kenmerkend is voor de meeste Nederlandse dialecten.
,§ 95 en § 97 : de datiefuitgang -a in arbeida en farthroza kan natuurlijk uit het Mfrk. origineel overgenomen zijn, doch is niet op zich
wel een oudere taalvorm : de datiefuitgang -a reikte een -zelfMrk.,
-malvnde
kust tot Lotharingen.
156 en § 301 : in luide en thuisternussi zou ik ui telkens emenderen tot iu (9e eeuw) .
340: Mnl. li-tel bestaat niet. Daar in de 13e eeuw westelijk littel,
lettel geografisch aansluit bij oostelijk luttel, is littel, l ettel met ontronde umlaut ontstaan uit lutil, luttil ; zo ook Ofri. litik, uit lutik,
luttik. Bijgevolg is lutil, luttil inheems.
Diverse opmerkingen:
151 : ik aarzel om in kerkspel, dingspel, eedspel, waarin spel
"gebied" betekent, het woord spel „verhaal" te zoeken en zou liever
verband leggen met Lex Salica trespellius „gemeenschappelijke stier
van drie dorpen".
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283 : in plaats van Lex Salica speruarius, geciteerd naar Gamillscheg, lees sparoarius, sparuarius (K.A. Eckhardt, Pactus Legis Salicae,
p. 41) .
293 : bij fetherac ontbreekt een verwijzing naar Mnl. vlederik,
NI. vlerk. Voor het suffix zie thans W. Meid, Germanische S prachwissenscha f t III, W ortbild ungsl ehre, 1967, § 15 3,1. Gelet op de geografische verbreiding van dit suffix hoeft aan het autochtone karakter
van het woord niet te worden getwijfeld.
305 : in Mnl. dokumenten uit West-Vlaanderen is bewesthal f , benorthal f , beoosthal f , besuuthalf heel gewoon.
Een paar onoplettendheden:
p. 236 regel 4 suffix, lees prefix.
288 : in boc uit buc is de o niet door vocaalsluiting maar door vocaalopening ontstaan.
Het tweede deel bevat een kritische uitgave van teksten en glossen
samen met de Latijnse teksten met corruptelen in voetnoot, alsmede een
Frankisch-Latijns en een Latijns-Frankisch glossarium. Ook dit gedeelte is voortreffelijk. In psalm 12 lees ik niet nahtts maar nachtts. In
plaats van ei, óu, naar het voorbeeld van Van Helten, zou ik ei, ou afdrukken, want het eerste element in die diftongen is toch kort.
Het prijsantwoord is een bekroning door de Academie overwaard.
Het zou, na verbetering en met toevoeging van een Duitse samenvatting, dringend dienen gepubliceerd te worden.

Verslag van de heer M. HoEBEKE, tweede beoordelaar.

Blijkens de formulering van de titel, legt de schrijver vooral de nadruk op de lexicologische studie en de woordgeografie van de Wachtendonckse psalmen en beschouwt hij zijn reconstructie van de tekst
als een bescheiden proeve. Overeenkomstig daarmee is het eerste deel,
de lexicologische studie, ook veel omvangrijker uitgevallen dan het
tweede, de tekstuitgave, maar desondanks kunnen we beide delen toch
niet scheiden en ik zou ze ook niet anders willen zien dan als de twee
luiken van een heel degelijke en originele tekstuitgave. Deel I is niet:
een studie op basis van de overgeleverde lezingen van deze psalmen en
van de glossen, noch is Deel II een aanhangsel van Deel I : integendeel, beide delen zijn geintegreerd in één enkel werk.
In weerwil van het feit dat er vrij recente studies van de taal van de
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Wachtendonckse Psalmen en uitgaven van deze psalmteksten bestaan,
mogen we al dadelijk constateren, dat de heer De Grauwe ons een
meesterlijk werk heeft geschonken : een voortreffelijke synthese van
wat men al wist en van wat men meende te weten, van datgene ook
wat men vermoedde of naarwaar men gistte, maar bovendien op bepaalde plaatsen een correctie, op andere een aanvulling, een rechtzet ting en vaak ook een verbetering t.o.v. het werk van voorgangers. Het
lijdt geen twijfel : voor een aantal woordvormen, een aantal betekenissen en woordgeografische samenhangen heeft steller de def initieve oplossing gebracht. Hij heeft enorm veel bijeengelezen, getoetst
en geschift. Bij elke gelegenheid legt schrijver getuigenis af van een
grote kennis van zijn vakgebied, van geleerdheid en van een hoog ontwikkelde kritische zin. Voor de eerste keer is er ook een onderzoek
ingesteld naar de Latijnse „Vorlage" van de W.Ps. en ook op dat ge
verdienste van De Grauwe niet gering.
-bieds
De op- en aanmerkingen die ik nu verder zal maken, hebben -- in
het licht van wat ik al gezegd heb alles bij elkaar maar een secundair belang, en kunnen ten hoogste van enig nut zijn om wat goed is
eventueel beter te maken. Ze worden ook in alle bescheidenheid door
een niet-specialist aan het oordeel van de commissie en de schrijver
onderworpen.
Vooraf enkele vragen :
1. Waarom heeft schrijver geen bondige overzichtelijke behandeling
van de spelling en de klankleer in zijn werk opgenomen ? Strikt genomen is dat natuurlijk niet nodig, maar dat had het hem mogelijk gemaakt om b.v. van den beginne af ohd. grafieën en klankvormen van
de niet-hoogduitse af te zonderen en te groeperen. Vooral de lezer die
niet met de stof vertrouwd is zou er baat bij vinden en de behandeling
onder de afzonderlijke lemmata gemakkelijker kunnen lezen. Als voor
kies ik hier de spelling c van ohd. /ts/ als in ce nemer (ps. 5, 12 ;-beld
. 27) en emiceioi (p. 91) . Wie niet met het ohd. vertrouwd is of
z'n Braune (ev. Braune-Mitzka) niet onder de hand heeft, kan hierbij
wel moeilijkheden ondervinden, en wat schr. over c = is zegt onder
Deel II, XIV (n.a.v. de alfabetische ordening) moet men ver gaan
zoeken en is te weinig. En hoe ziet de auteur de klinkerrelatie tussen
onfr. antsceine „vultus, facies" (blz. 233) en „het nauw verwante mnl.
aanschijn, mnd. anschln", met i ? Ook Cowan zegt daar in zijn Esquis-

se d'une Grammaire fonctionnelle du vieux-néerlandais (vieux basfrancique) (Leuv. Bijdr. 50, 1961, p. 13) niets over.
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2. N.a.v. de woordgeografie : de woordgeografische beschouwingen
van De Grauwe steunen vooral op literaire teksten (literair in de ruime zin) . Zou een vergelijking met, de eventueel ook jongere, oorkondentaal de uitkomsten bevestigen of niet ? Ik denk hier b.v. aan bilde
(§ 66) en olge „oleum" Q 319, p. 363) . Bovendien wekt de schrijver
soms de indruk dat de huidige geografische spreiding goed of tamelijk
goed correspondeert met de middeleeuwse. Ik zou niet vlug of niet
graag veralgemenen.
3. Op blz. 135 behandelt schrijver het interpretament arbeit voor
„tribulatio" ; hij zegt : „arbeit was het aangewezen interpretament om
een van de grondhoudingen van de psalmist weer te geven de tribulitbo. of labor ; de innerlijke nood, de benauwenis, waartoe hem de uiterlijke tegenkanting van zijn vijanden hebben gedreven", en hij houdt dus
rekening met de grondhouding d.i. de psychische gesteltenis van de
psalmist. Moet dat ook niet n.a.v. sommige andere interpretamenten ?
En heeft schr. het niet nodig geacht soms theologische beschouwingen
over en verklaringen van de psalmen te raadplegen ? Zou uiteindelijk
niet een „interne" reden invloed hebben kunnen gehad op de keuze
van aruethan als interpretament van tribulare in ps. 12,5 : Qui tribulant
me exultabunt (si motus fuero) ? Of meegespeeld hebben ? Dus niet
z.m. het vervangen van uuitinon door een eigen nederfr. woord. Men
zie De Grauwe § 96 (uui^tinon § 180) . Misschien wordt wel iets te
uitsluitend „woordgeograf inch" gedacht. Men bedenke dat tribulare en
tribulatso in vele middeleeuwse (en latere) geestelijke werken vertalingen heeft gekregen.
Verder :
,

Ik heb moeilijkheden ondervonden met de verwijzingen naar de

hulpbronnen, b.v. Wo. = psalterium Wolfenbuttel. Nu staat alles wel
onder Deel I, blz. XLI vlgg. (Hulpbronnen - vergelijkingsmateriaal),
maar het opsporen is lastig. Ik mis een overzichtelijke lijst van de gebruikte sigels ('met de sigels als uitgangspunt) . Zelfs de verwijzingen
naar werken en artikels zijn om dezelfde reden soms onduidelijk.
De verklaringen van De Grauwe overtuigen niet altijd. Zo moet
men voor bisschop, blz. 56 vlgg. veeleer de verklaring gaan zoeken
in het romaanse taalgebied. Het of r. heeft immers de b die de anlaut
van het onfr., ndl., engelse en duitse woord duidelijk kan maken, nl.
in de vorm ebisque e.a. met geleniseerde intervokalische p ; de kwestie
lijkt me niet opgelost te zijn wanneer men alleen Frings volgt. Ook bij
andere niet op het eerste gezicht duidelijke vormen moet schrijver
ken : k e stigata (53) kan heel goed uit de romaannog eens goed uitkijken
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se klankontwikkelingen worden begrepen. Men zie hier trouwens het
verslag van de eerste beoordelaar.
Wat het Nederlandstalig vergelijkingsmateriaal betreft, volgende
aanvullingen:
n.a.v. 86
eeuwsch aeternus" noemt schr. in het spoor van
op blz.
Lieftinck (Bouwstoffen) de taal van Vanden Levene ons Heren Oost
Vlaams. Oost-Brabants is nogal sterk en De Grauwe heeft de-brants
(jongste) uitgave van W. Beuken niet geraadpleegd.
Blz. 105, voetnoot 2, n.a.v. Westvl. Woupgaai : adde Zuidoostvlaams unie pgaai en wipgaai ; evenwel niet bij Teirlinck (Idioticon),
„

wel weiwaai, wentelwaai, wintelwaai en wim pelwaai.

Op blz. 275 is er sprake van „de gutturale n vólór g" : de term gutturaal vervange men beter door velaar (beschrijving bij Grammont,
Traite de Phonétique, Parijs, 1933, blz. 219-220) .
Blz. 298 : de ontcijfering van hklf b -- hil f a is mij niet zo duidelijk!
Blz. 3 30, voetnoot 3 : is het niet omgekeerd : bijster i.v. gebracht
met bisa i.p.v. bisa met bijster ?
Op blz. 321 wordt het woord sprinkhaan behandeld. Waarom zegt
schr. niets over het tweede lid : haan ? Wel heeft hij het eigenlijk
meer over onfr. sprinco, maar dit was toch een gelegenheid tot meer.

Maar dat alles doet weinig of niets af van de hoge verdiensten van
De Grauwe's werk. Ik ben het volkomen eens met de eerste beoordelaar : een uitstekend werk dat de bekroning ten volle verdient en dat
bij prioriteit moet worden gepubliceerd.

Verslag van de heer J.F.VAMERMYDEN, derde beoordelaar.

Mij lijkt dit een keurig werk. Te waarderen valt, buiten de grote
eruditie waarvan de auteur blijk geeft, de poging die deze gedaan heeft
om op basis van een systematische groepering van het verzameld taal
deze gegevens te behandelen. Het voorstel van mijn twee-materil
om
deze studie ter bekroning en ter publicatie voor te stellen
collegas
onderschrijf ik graag. Het zou een uitgave zijn die, naar ik meen, ook
buiten onze grenzen weerklank zou kunnen vinden ; een korte begeleidende notitie, als bondige bijlage, in 't Engels of in 't Duits, zou
m.i. wenselijk zijn.
Het weze me gegund te wensen dat bij het persklaar maken o.a.
meer eenvormigheid in het bibliografisch apparaat zou beoogd worden.

BIJDRAGE TOT DE STUDIE VAN DE MIDDELEEUWSE

PERSOONSNAMEN TE IEPER (13e - 14e eeuw)
(door W. BEELE)
Verslag van -de heer 0. LEYS, eerste beoordelaar.

Het aangeboden werk beantwoordt aan de gestelde prijsvraag. Het is
zowel kwantitatief als kwalitatief een waardevolle „bijdrage" tot de
studie van de Ieperse persoonsnamen uit de Late Middeleeuwen.
1. Wat vooreerst de kwantiteit van het geïnventariseerde materiaal
betreft, deze is nagenoeg maximaal. Het glossarium bevat 3215 alfa
geordende namen, wat meteen enkele tienduizenden optekenin--betisch
gen vertegenwoordigt. De auteur heeft daarbij nog eens enkele duizenden namen uit andere bronnen i.v.m. Ieper en omgeving opgetekend,
namen die in het glossarium als zodanig niet werden opgenomen,
maar die toch als vergelijkingsmateriaal bij de naamsverklaring worden gebruikt. De auteur heeft blijkbaar goed begrepen dat historische
studies, ook studies dus over historische taal- en naamkunde, een zo
ruim mogelijk, gelokaliseerd en gedateerd, materiaal veronderstellen.
Voor een verantwoorde interpretatie van de feiten uit het verleden
kan de kontekst die men rekonstrueert, inderdaad nooit groot genoeg
zijn. Het is de enige methode waarover wij voorlopig beschikken om
de foutmarge relatief klein te houden. De basis waarop de auteur zijn
interpretaties moet opbouwen, is dus wel degelijk breed en stevig. Toch
moet in dit verband gesignaleerd worden dat de auteur zonder veel
inspanning zijn vergelijkingsmateriaal nog had kunnen uitbreiden, als
hij rekening had gehouden met het door W. Soete in diens licentiaatsverhandeling ( „Bijdrage tot de studie van de persoonsnamen in de
kasselrij Ieper in de 14e en 15e eeuw. Univ. Leuven, 1964) verzamel de materiaal. Sommige namen die de auteur thans als „hapaks” bestempelt, zouden dat dan helemaal niet geweest zijn.
Als bijdrage tot de bewerking van zijn uitgebreid materiaal poogt de
auteur allereerst de 3215 geïnventariseerde namen te verklaren, wat
weerom een immense hoeveelheid studie en navorsingswerk vertegenwoordigt. Verder biedt de auteur in een afzonderlijk boekdeeltje een
overzicht van de naamgevingspatronen alsmede van gebruik en vorming
van voor- en toenamen.
In naamkundige zin is het materiaal dus wel degelijk uitvoerig be-
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werkt. Ook heeft de auteur, wanneer daartoe aanleiding bestond, gewezen op specifiek taalkundige fenomenen. Een expliciete en systematische taalkundige bewerking van zijn materiaal, een soort grammatika
dus van het middeleeuwse Iepers dialekt op grond van het namenmateriaal, biedt de auteur ons niet. Sommigen zullen dit betreuren. Maar
anderzijds dient men te bedenken dat in het kader van een „bijdrage"
ook niet alle aspekten van een gesteld probleem even systematisch en
uitvoerig kunnen behandeld worden. Bovendien is het zeer de vraag
of dit namenmateriaal, dat ook nog doorspekt is met franstalige vormen, wel een geschikte basis zou gevormd hebben voor een systematische taalkundige studie van het middeleeuwse dialekt. Wel had de
auteur een apart lijstje kunnen geven van de meest saillante taalkundige fenomenen die hij heeft vastgesteld en bv. ook van de middelnederlandse woorden die hij heeft ontdekt en die tot nu toe nergens anders waren gekatalogiseerd. Dit tekort ware bij een eventuele uitgave
gemakkelijk te verhelpen.
2. Kwantitatief voldoet het werk dus wel. Ook kwalitatief is dit
m.i. het geval. Ter staving wil ik de verschillende onderdelen opnieuw
kritisch overlopen.
(a) Het rijke glossarium is voorbeeldig gestruktureerd. Er werd
een systeem uitgewerkt waarbij voor- en toenamen, chronologie, ver
situatie van de naamdragers uit het glossarium zijn af-wantschpe
te lezen zonder dat daarom aan de overzichtelijkheid noemenswaardig
wordt geschaad. Nieuw in een dergelijk werk is wel dat het voor- en
toenamenglossarium in elkaar worden verwerkt, zodat men een betere
kijk krijgt op de onderlinge samenhang en periodisering van voornamen en patroniemen. De bruikbaarheid van het glossarium wordt verhoogd door een gematigde modernisering van de lemmata en door een
uitgebreid net van kruisverwijzingen. De bruikbaarheid van het glos
zou nog kunnen verhoogd worden als bij een eventuele uitgave-sarium
een inlegblaadje werd meegegeven met aanduidingen over de inrichting
van het glossarium.
(b) De bibliografie is degelijk opgesteld maar vertoont toch enkele lacunes. Er ontbreken bv. enkele door K. Roelandts (voornamelijk
in Taal en Tongval en in de Verslagen van deze Akademie) gepubliceerde opstellen, alsmede enkele werken over de (neder)duitse
naamgeving die allicht komparatistisch nuttig waren geweest (Hartig,
Munsterländische Psn ; Bahlow, Nddt. Namenbuch ; Zoder, Ostf álische Psn. ; Schwarz, Sudetendeutsche FN des 15. and 16. Jhs). Van
sommige werken wordt niet de jongste uitgave geciteerd. De auteur
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heeft dus af en toe met een oudere uitgave gewerkt en dit is natuurlijk
gevaarlijk in die gevallen waar een jongere uitgave ook een herwerking
betekende (bv. Gassen, Van Loey, Sehonf eld) . Op blz. 59 (voetnoot)
wordt een opstel aan Van Loey toegeschreven, dat gedeeltelijk ook van
Lindemans is. Taverniers Gentse Naamkunde werd in 1968, niet in
1960 gepubliceerd. Het vermijden van deze lacunes en tekortkomingen in, de bibliografische apparatuur zou het werk weliswaar ten
goede zijn gekomen maar de waarde ervan m.i. toch niet wezenlijk
hebben gewijzigd.
(c) De verklaringen die de auteur voor de verschillende namen
voorstelt, zijn kort maar realistisch en goed. In principe wordt alleen
gepoogd de Ieperse namen in verband te brengen met reeds van elders bekende en etymologisch geïnterpreteerde namen en lexemen. En
dit is goed. We hebben er werkelijk geen behoefte aan, de Germaanse oervormen of de Westgermaanse ekwivalenties nog eens geciteerd
(gekopieerd !) te zien. De auteur heeft zich meestal evenmin laten
verleiden om eindeloos en uitzichtloos te zoeken naar konkrete motivaties voor toenamen als beurze, hamer, hone. Steriele spekulaties die
een zeldzame keer toch opduiken (bv. nr. 273 bisschop) kunnen bij
een eventuele uitgave beter achterwege worden gelaten. Wel is het
natuurlijk lovenswaardig dat de auteur zijn voorgestelde verklaringen
semantisch-naamkundig zoveel mogelijk aannemelijk maakt door kom
te werk te gaan. Dat de voorgestelde naamsverklaringen-partisch
steeds aannemelijk en realistisch zijn is mede te danken aan het feit
dat de auteur de toponymie en het ambachtswezen van het middel
-euws
Ieper uitstekend kent.
Iedereen die zich ooit aan historische naamsverklaringen heeft gewaagd, weet hoe onzeker de interpretatie uiteraard en n.iettegenstaande alles toch steeds moet blijven. Ook de auteur is zich hiervan blijkbaar terdege bewust en hij hanteert daarom vaak relativerende adverbia als misschien, wellicht, waarschijnlijk, eventueel. Hij overdrijft
zelfs een tikkeltje. In één zin, in één interpretatie treft men dergelijke
woordjes soms tot twee- of driemaal, toe aan (bv. nr. 814, 1549). De
angst voor de onzekerheid mag ook niet gaan domineren. Nochtans is
deze zin voor relativering wetenschappelijk meer verantwoord dan de
tendens om alles met evenveel zekerheid te affirmeren, tendens die
maar al te vaak het taal- en naamkundig werk van de afgelopen decennia heeft ontsierd.
Voor naamsverklaringen kunnen dus: uiteraard vaak korrekties, aan
alternatieven worden voorgesteld. In die zin moeten dan-vulingeof
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ook de volgende opmerkingen geïnterpreteerd worden :
— nr. 65 : wat de auteur hier bedoelt met grafemische hyperkorrektie
is niet duidelijk.
nr. 124: hoe kan balde nog een bald-naam vertegenwoordigen?
Kan het niet een variant zijn van balie, vgl. salie/saalde/wille. (nr.
2376).
nr. 188 : als beyerhaap bij booierape hoort, betreft het eerder een
geval van ooi/ei-variatie dan van verhaspeling.
-- nr. 277 : dat wvla. blak in de verbogen vorm steeds een korte vokaal zou hebben gehad, is niet zeker.
nr. 340: hoe kan de t van boitak, boltin door anticipatie te verklaren zijn ?
nr. 375: bor- heeft misschien intensiverende betekenis, vgl. mhd.
boro „zeer".
nr. 443 : kan broucghous met c voor t niet in verband worden gebracht met het fenomeen van de stembandokklusief ? Wat de betekenis en motivatie van de TN betreft : broedgans was ooit een huisnaam
in het Antwerpse, broedhenne een huisnaam te Brugge (J. de Smet,
't Beertje 1956) .
nr. 635 : de TN is dus blijkbaar afgeleid uit de Germaanse naam
evermaar.
nr. 784: het tweede element kan evengoed -baard geweest zijn;
vgl. nr. 1166.
nr. 85 5 : te vergelijken ware ook godezeide (nr. 861) .
nr. 823 (en passim) : dient niet liue i.p.v. luie te worden gelezen ?
nr. 904: wat wordt hier weerom bedoeld met anticipatie ?
nr. 1420: kan niet aan de bijbelse naam cosmos gedacht worden ?
nr. 1438: moet Van der Koorne per se van een plaatsnaam worden afgeleid ? Het zou iemand kunnen betreffen die met de graanhandel had te maken.
nr. 1691 : voor lodinvoet, zie thans ook Huisman, Beitr. z. Namenf.
1972, 198.

nr. 1699: lonke kan ook „vlek" betekenen (zie Mnl. Wdb.) .
nr. 175 5 : wat betekent hier „hypercorrect" ?
nr. 2094 en nr. 2137 : voor pelips, Pelle, pille, zie evtl. ook Roelandts, Verslagen Med. Kon. Vl. Acad. 1966.
nr. 2146: vgl. eventueel de FN Pintelon en Pittelioen. Wellicht afgeleid uit Pantaleon (die trouwens te Ieper als VN voorkomt, zie nr.
2060).
nr. 2735 : kan tomaar niet uit thomaas ?

129
-- nr. 2831 : kan verhonenzone niet uit verone < veronica ?
('d) Met de studie van de naamspatronen (I 41-54) begeeft de auteur
zich op het terrein van de strukturele syntaxis. Dit is zeer verdienstelijk omdat dit aspekt van de historische naamgeving zelden of nooit
wordt onderzocht. Het blijkt dat in de naamgeving evenzeer als elders
in de taal de samenstelling een binaire struktuur vertoont.
Ik kan het moeilijk. eens zijn met de auteur waar hij op blz. 43-44
konstrukties als quaet sand erkijn, cnape jan op één lijn plaatst met
konstrukties als boidinus haghedoren. M.i. behoren zij tot het struktuurtype X/N/ waarbij men dan nog de eenledige /N/ als de opper
zou kunnen beschouwen van een „diepere" tweeledige-vlakterdui
/N/. Een dergelijke zienswijze zou alleszins bijdragen tot de vereenvoudiging en veralgemening van het systeem.
(e) In het hoofdstuk over de Voornamen (I 55-85) bestudeert de
auteur nauwgezet de verhouding van volle en suffixale vormen, van
Germaanse en niet-Germaanse, populaire en minder populaire namen
en wordt er aandacht geschonken aan de mogelijke motivering van de
voornamen. Op blz. 57 en 62 onderscheidt de auteur verkorte namen
zoals heine en kalle van suffixale afleidingen. Zowel diachronisch als
synchronisch echter moeten deze zgn. verkortingen als suffixale vormen (op -e) gelden, evenzeer als namen met bv. -in of -kin. Dat deze
-e etymologisch niet zou thuishoren in volle namen als beatrisse en elizabette is mogelijk maar niet zeker. Deze vormen kunnen immers onder
invloed staan van gelatiniseerde vormen op -a. Er is verder een zekere
tegenstrijdigheid in het feit dat de auteur tuinnok en winnaard synchroon niet langer als „afleidingen" wil beschouwen (blz. 56) maar
wel vormen als boitak, haket (blz. 60) . Er is ook tegenstrijdigheid bij
de behandeling van het sin-suffix, dat de auteur op blz. 61 als een palatalisatie van -kin, op blz. 99 als een variant van -skin beschouwt.
(f) In het hoofdstuk over de Toenamen (I 87-109) wordt de grammatische en de semantische verhouding van propriale en voor-propriale
konstrukties onderzocht. Ook dit is zeer verdienstelijk omdat ook dit
weer een aspekt is dat in studies over historische naamkunde tot nu
toe schromelijk werd verwaarloosd, terwijl anderzijds een nauwkeurig
onderzoek van dit aspekt de enige weg is om naamsverklaringen op
intern-linguistische gronden aanvaardbaar te maken. Een studie van de
semantische motivering der toenamen brengt bovendien steeds, en dat
is dus ook hier weer het geval, merkwaardige feiten aan het licht aan
sociaal-ekonomisch of kultureel milieu ten tijde van het-gandeht
ontstaan der toenamen. Op grond van de toenamen, afgeleid uit plaats-
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namen, blijkt bv. dat een zo belangrijke laat -middeleeuwse stad als
Ieper haar bevolking toch hoofdzakelijk uit het omliggende gebied tussen IJzer en Leie rekruteerde. Niet de heuvels van de Westhoek, maar
de rivieren bepaalden en beperkten de eigenlijke verkeersgemeenschap
en dus ook de taal- en naamgemeenschap.
Op blz. 96 beschouwt de auteur het voorzetsel in namen als metterbeurze, zonder zorge als een toenamenvormend en dus propriaal morfeem. Het is echter duidelijk dat het voorzetsel in dergelijke gevallen
reeds tot de voor-propriale konstruktie behoort. Een propriaal morfeem
kunnen voorzetsel, lidwoord en dergelijke partikels pas worden wanneer zij systematisch gaan optreden in gevallen waar zij etymologisch
niet thuishoren (wat in de Vlaamse naamgeving in bepaalde periodes
en op bepaalde plaatsen het geval is geweest) .
Het werk dat Dr. W. Beele als antwoord op de gestelde prijsvraag
indiende, is zeker niet volmaakt maar het is niettemin op velerlei gebied voortreffelijk en zeer verdienstelijk. Ik moge daarom besluiten
met de aanbeveling dat de Academie dit werk zou bekronen.
Verslag van de heer A. VAN LOEY, tweede beoordelaar.
Dit prijsantwoord is een zorgvuldige, methodisch en critisch opgevatte studie.
De eerste beoordeler, collega Leys, heeft in zijn verslag in het algemeen een oordeel geformuleerd, dat overeenkomt met het beeld, dat
in me groeide en naarmate ik voortlas vastere vorm kreeg, zodat het
overbodig is dat ik hetzelfde in zijn verslag zou herhalen.
Onder meer wens ik de nadruk te leggen op een essentieel nieuwe
aanpak : de aanwending van de structuralistische syntaxis bij het bloot
semantische gelaagdheid en de groei tot eigennaam in-legnvad
de naamgeving. Wat de semantische duiding van de ten grondslag
liggende lexemen betreft, ontsnapt de h. W. Beele evenmin als wie
ook aan de moeilijkheid om bij de naamgeving te achterhalen wat het
dominerende en determinerende kenmerk (somatisch teken, karakter
beroep, en dies meer) is geweest : daar is de Schrijver zich van-trek,
bewust, en dat blijkt uit de hiërarchie die hij aanwendt bij de ,,waardering" (= hd. verten) van zijn duidingen door middel van ,,waarschijnlijk", „misschien". Terughoudendheid en voorzichtigheid zijn
dus in zijn gissingen prijzenswaardig.
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Bij de losse aantekeningen van coil. Leys zou ik er nog enkele wil
plaatsen.
-len
nr. 124: in a° 1326 robert balde is balde inderdaad bezwaarlijk
terug te brengen tot een bald-naam : dat is ook het oordeel van Leys.
Gelukkiger is de vergelijking van de Schr. met de wvl. familienaam
Baelde, en met Leys kunnen we denken aan een poging om met id de
l-mouillé van balie weer te geven : Leys verwijst terecht naar nr. 2376
salde / saalde ,/ saille, waarbij ook kan gedacht worden aan de huidige familienaam Taeldeman, zijnde mnl. tailge (MW VIII 9 v.) o.m.
„schatting, belasting". Zie over baalde overigens C. Tavernier in Hand.
Top. Dial. XLIV (1970), 44 v.v. — In nr. 125 Baldoen kan ,,afl. van
balde (vorig nr.)" dan vervallen.
nr. 10 : aa(r)st : de Schr. ziet in exc. 1398 aest een vorm, waarin
r is verdwenen ( „door Kil. nog harst gespeld") , wvl. ast „droogoven".
De identificatie is juist, de etymologie niet. Aest is niets anders dan de
ingueoonse vorm van mnl. eest, waarover (ook mnl. eden n ,,bakken")
V. Loey in Rev. b. de philologie et d'histoire XXIII (1944), 98 v. De
r is hypercorrect : zie o.m. R. Willemyns, Bijdrage tot de studie van
de klankleer van het Brugs op het einde van de Middeleeuwen (Tongeren, 1971), blz. 286 v.v.
nr. 149 : de evolutie van het consonantisme in a° 1305 bargelun,
a° 1395 baerselun, (d.i. rg > rds, ds) „alvast te vgl. met die van het
middeleeuwse vlargel o" gaat niet op : immers, deze naam is reeds a°
944 als Frord esl o geattesteerd (genitief : J. Mansion, Oud-Gentsche
Naamkunde 115) , en de attestaties (nr. 2871) a° 1306 vlargel o, a° 1326
vlaergelo wijzen : of op een evolutie rs > rg (2), of op een hypercorrecte grafie rg voor rs (g zijnde dan /zj/ en s zijnde 1z1).
nr. 273 : bij de duiding van bisscop geef ik de volgende waar
overweging : a) van a° 1306 tot a° 1388 komen in tien-nemigtr
excerpten negen personen voor met telkens een andere naam vergezeld van dezelfde toenaam bisschop : dat zullen wel niet negen ver
„bisschoppen" (huidige betekenis) geweest zijn ; b) ex--schilend
cerpt a° 1326 ligpin, bisscops wedewe is wel te lezen als „Weduwe
van lip pin bissco p" ; c) in exc. a° 1375 manie sbusscops heeft Marie met busscop te maken als vrouw, dochter, moeder, dienstmeisje.
Kan dan voor bisscop gedacht worden, zij het aan „bode" of aan ,,onderwijzer", opziener over een school" (MW I, 1274 ; Zierikzee) ?
— nr. 1883 : kan mirael niet aansluiten bij amiraal ?
nr. 2401 : de spelling van het lemma schaillewant is niet duidelijk.
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blz. 99 : „skin uitbreiding van suffix -kin met overgangsklank s":
zie Schonfeld, 8e dr., a° 1971, blz. 228 en voornamelijk V. Loey in
Med. Kon. Ac. Ned. T. & L. 1972, blz. 20-42.
blz. 104: tijdsaanduiding in toenamen kan slaan op de tijd van geboorte, of bij vondelingen op de maand waarin het kind is gevonden
(vgl. Demey, d'Aoust) .

De verhandeling van de h. Beele zou gebaat zijn, nog niet noodza
een studie over, daarentegen wel met een verzameling of-kelijmt
een lijst van ontdekte mnl. woorden, en van grammaticale verschijn
nest, nr. 1727 lugge met u/o, nr. 1744 mets /maets) .
-seln(bijv.
Ik sluit me aan bij de conclusie van coll. Leys a.m. met de aanbeveling tot bekroning.

Verslag van de heer M. GYSSELING, derde beoordelaar.

Dit is een meesterlijke studie, die tot het allerbeste behoort wat
totnogtoe op het gebied van de historische antroponymie geschreven
werd.
Het eerste boek behelst een synchronisch en diachronisch overzicht
van naamvorming en naamgeving. Bezwaar heb ik alleen tegen het
op p. 88 uitgesproken vermoeden, dat de vorming van toenamen uit
voornamen zonder vormwijziging in hoofdzaak zuidwestelijk zou zijn
en aan Romaanse invloed toe te schrijven. Het type is integendeel algemeen Nederlands, bv. 1225 a Lud of pho Brandano te Deventer, of
1140 halterus Bertolt, naam van de opeenvolgende heren van Mechelen (zie mijn Overzicht over de Noordnederlandse persoonsnamen
tot 1225, 1966) . Het wortelt blijkbaar in een oud Germaans gebruik
(-bv. Gotisch gelatiniseerd Amali, het van Amal afstammende Oostgotische koningsgeslacht, zie mijn Persoonsnaam + haim, curte, in
HCTD 45, 1971, p. 155).
Het glossarium is bijzonder degelijk. Slechts hier en daar vond ik
aanleiding tot een opmerking.
108 de Baets, door mij in Onomastique Calaisienne nog onjuist geinterpreteerd, klimt blijkbaar op tot Germ. bakjan- „bakker" (ook Ohd.
beccho) met Romaanse evolutie en later aan het Romaans ontleend
zoals maats, mets „metselaar" en kuts (nr. 1529). 162 Bateman betekent „bootsman", zie Gysseling en Wyffels in, Studia Germanica
Gandensia IV, 1962, p. 24, en Bougard-Gysseling, I m pot Royal.
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916 Gruwe, li Grue zou Frans grue
„kraanvogel" kunnen zijn, cf. Jakemes li Grue in Im pót Royal. 949 van Hallinghe, niet gelokaliseerd, kan Hollingues te Nordausques
zijn, cf. Onomastique Calaisienne. 1022 Heldecop is m.i. in ver
te brengen met held eko p pen „knikkebollen" in Sente Lutgart-band
(niet in Mnl. Wdb.) .
1148 Ecghel o e f is m.i. de Germ. naam Aggilo f , niet ik geloof. 1416 Col poert is m.i., zoals uiteengezet in mijn
Volkstelling te Oostakker en Meulestede in 1709, 1971, een afleiding
op -ard van Oudfrans colp > coup „vuistslag" en ontleend vóór de
vocalisering van 1 ; de dialectische uitspraak is immers dezelfde als die
van de andere namen met suffix -aert, niet die van paard. 1493
Crasin is in I m pot Royal geattesteerd als voornaam, hetgeen steun geeft
aan Beeles opvatting van verkorting uit Pancras, zodat mijn vroegere
verklaring wegvalt. 1529 Kuts „koopman", door Beele terecht in
verband gebracht met gelijkbetekenend coich te Calais, zou, met Romaanse evolutie (departement Somme en verder zuidwaarts, cf. Gamaches, arr. Abbeville, uit ganua pju-) , kunnen opklimmen tot Germ.
kaupjan- „koopman" (waaruit ook Oudengels ciepa) en ontleend zijn
via het Oudnederlands van Boulonnais.
1874 Milleke zou Mel/eke
te Guines kunnen zijn, cf. I m pot Royal.
1966 Notin zou bij een
voornaam op -not kunnen horen, bv. Mannoet. 2137-39 Pulle, Pillin,
enz. zouden bij de voornaam Piligrim kunnen horen.
2255 Rastel
komt, met de betekenis „ruif" (niet in Mn!. Wdb.) reeds voor in mijn
Gentse patriciërsrekening van 1324, uitgegeven Handelingen Kon.
Commissie Geschiedenis 116, 1951.
2370 Saf tinge is toch veeleer
Saaftinge bij Hulst. 2399 Schadel in', 2 400 Schadinn en 2 416 Schattin
zouden bij de Germ. naam Skatho ('skathan'- „beschadiger") kunnen
horen.
2459 Scorebot is eventueel een vervlaamsing van escarbot,
cf. Escarbote in Impót Royal. 2626 Steuykin is veeleer te vergelijken
met 1282 Stoiard te Brugge, 1298 Stoiard te Calais, nu Steyaert, denkelijk bij Oudfrans estoier „opsluiten, wegsluiten" (nog in Frans étui) .
2874 Vlederic kan niet het Germ. naamelement flédi- bevatten, daar
aan Germ. é normaal Mnl. a beantwoordt, doch moet teruggaan op
Vrederic. 2928 Vrolf,, a° 1267 Vroolf,, is niet de Germ. vrouwen
V orli f , doch hetzelfde als a° 1110 Froolfus,
us, burggraaf van Sint--nam
Winoksbergen, uit Hrôthi-wulf.. 2998 weidere met ei kan te leper
moeilijk „herder" zijn, doch veeleer weder „ram" zoals 1102 home
670 Eulart is m.i. Oilard.

-

weider.

Dit prijsantwoord verdient beslist bekroond en, na verbetering, gedrukt te worden.

DE KOrTINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE
VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE (1886 - 1914) ;
HAAR GESCHIEDENIS EN ROL
IN HET VLAAMSE CULTUURLEVEN
(door Dr. W. RohtsnuTS)

Verslag van de heer M. GILLIAMS, eerste beoordelaar.

Op een van de literaire prijsvragen voor het jaar 1975, waarvan de
titel hierboven vermeld is, kwam een antwoord binnen van de heer
Dr. Wouter Rombauts.
Het ingezonden prijsantwoord omvat 3 delen. Aan deel I gaat een
uitvoerige Bibliografie vooraf.
In deel I worden behandeld : De oprichting van de Academie, haar
eerste initiatieven en de afbakening van haar werkterrein.
In deel II worden de opdrachten en de taken van de Academie onderzocht, waartoe o.m. behoren : de wetenschappelijke beoefening van
het Middelnederlands ; het dialectonderzoek in dienst van het W'oorden boek ; de groei naar het Algemeen Beschaafd Nederlands ; het
probleem van de taalzuivering ; de regeling der uitspraak ; de geschiedenis der Nationaliteitsbewegingen en der Vlaamse Beweging ; etc.
In deel III wordt een blik geworpen op de wetenschappelijke ver
beoefenen van de Taalkunde ; op de rechten van het-nieuwght
Nederlands ; op het tot stand komen van een „Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta ; etc.
Aleer de lectuur van de verhandeling aan te vangen, dienen we rekening te houden met de verantwoording vande auteur, ter inleiding
van zijn prijsantwoord gegeven. „Bij de behandeling van het onderwerp kwam het er ook in concreto op aan twee uitersten te ver
nl. ofwel het laten opeenvolgen van een serie biografieën, of--mijden,
wel van een serie monografieën over de verschillende aspecten van
wetenschap en literatuur, die in de Academie aan bod kwamen. Daarom hebben wij onderzocht hoe de werking der Academie is geëvolueerd onder de invloed van haar leden en van de buitenstaanders en
hoe datgene wat zij wilden bereiken, kaderde in het geheel der Vlaamse Beweging. Vanop dit standpunt leek het ons even belangrijk te onderzoeken wat de Academie heeft willen verwezenlijken, als wat zij
in feite heeft kunnen doen.,'
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Deel I. In brede trekken vat de auteur de motieven samen die
er hebben toe geleid schrijvers en geleerden, in het België van na 1830,
naar de oprichting van een Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde te doen verlangen. In de eerste plaats, naar de omstandigheden van
die cultureel benarde tijd in Vlaanderen, kwam het voor hen eropaan
de z.g. „Vlaamse zaak" door middel van een officieel erkende instel
beter te kunnen dienen. Doch zodra het verlangen naar de op--ling
richting van een Academie in vervulling was gegaan, hebben allerlei
meningsverschillen, die personen en groepen verdeelden, zich dieper
en scherper afgetekend. Vanzelfsprekend lag het in de opdracht van
de uitgeschreven prijsvraag, dat het disponibel feitenmateriaal met
critische nuchterheid, historisch diende behandeld te worden. Van de
auteur werd niet verwacht een persoonlijk standpunt in te nemen. Zonder tot een subjectieve interpretatie van de feiten over te gaan, moest
hij een „toestand" weergeven. Zijn werkstuk is een relaas geworden
van de toentertijd heersende opinies, die de auteur recht moest doen
wedervaren in het licht van de toentertijd heersende literaire en culturele mentaliteit. Spelers en tegenspelers, die ieder van hun kant zich
inspanden om de gemotiveerdheid van hun standpunt te doen gelden :
ze kregen ieder hun rechtmatig deel toegewezen door de auteur van
het prijsantwoord. Personen, noch de meestal politieke of wijsgerige
groepering waartoe ze behoorden, werden niet tegen malkander uit
om kleur en beweging aan zijn wetenschappelijk onderzoek-gespld
te geven. De feitelijkheden werden geregistreerd, niet geïnterpreteerd.
Figuren als Julius Vuylsteke en Johan Alf ried de Laet, gepassioneerde
tegenspelers, worden hier met niet mindere of meerdere egards behandeld dan een Max Rooses of een Guido Gezelle, ofschoon deze
beiden van onvervangbare betekenis waren om de onder- en bovenlagen van de 19de-eeuwse cultuur en literatuur in Vlaanderen op europees niveau vruchtbaar te maken. Die onberispelijk objectieve weergaaf van een situatie met haar vele gegadigden, heeft een schaduw
voor gevolg. De oningewijde lezer van de aangeboden verhan--zijde
deling kan zich op evidente wijze gaan afvragen wie al die personen
en persoontjes eigenlijk waren, welke hun waarde en betekenis zijn
geweest, ofschoon hij, als lezer, door de auteur gewaarschuwd werd
in het aangeboden werstuk geen serie bibliografieën, geen serie monografieën te zullen vinden. Dadelijk, wellicht, in margine van de
kiese en netelige aangelegenheid voor wat de zetelverdeling in de
jonge Academie betreft, zal de oningewijde lezer nieuwsgierig worden omtrent de artistieke of wetenschappelijke pedigree van de acht-
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tien eerste, door Koning Leopold II benoemde, académiciens. Om het
heen en weer gedebateer op vergaderingen en in cenakels te begrijpen, toen het eropaan begon te komen de nog vacante zetels toe te
wijzen, wat door de reeds van koningswege benoemde werkende
ledenmoest geschieden, zal de aandachtige lezer over de menigvuldige, opduikende candidaturen gaarne worden ingelicht, wat dan
gerust zou mogen geschieden in de optiek van de toenmaals voor geldig gehouden letterkundige en taalkundige waarden. Doch tegen
deze lacune in zijn verhandeling staat het de auteur vrij te doen opmerken, dat het niet van hem wordt verwacht een panorama van de
19de-eeuws Vlaamse taal- en letterkunde te ontwerpen, noch op welk
peil de beide kundigheden werden beoefend. Want grif mag het
de auteur worden toegegeven : wijselijk heeft hij er zich van onthouden zijn werkstuk te versieren met de anecdotiek der somwijlen
tendentieuze omstandigheden. Gedisciplineerd historicus als hij is gebleken, brengt hij louter de feitelijkheid en haar verloop aan het licht,
zonder ervoor of ertegen te betogen. De lezer wordt geacht, als nuchterling, erbij aanwezig te zijn wanneer het schimmenspel der opinies
en rancunes de gemoederen verontrust.
Deel II. Bijzondere aandacht wordt door de auteur verleend aan
de activiteiten van de Academie, vanaf haar debuut, die o.m. voor
doel hadden de studie van ons aller dierbaar en waardevol erfgoed
te bevorderen, nl. de studie van de Middelnederlandse letterkunde.
Het kwam eropaan die studie op nieuwe banen te leiden. Niet genoeg
eerbied kan men opbrengen voor de gevariëerdheid en de deskundigheid waarmee door de toenmalige academieleden naar een modern
soort van wetenschappelijkheid werd gestreefd. Met de toenmaals disponibele, disciplinaire methodes, met de warme gevoeligheid voor
hun studieobject waren ze hun arbeid toegewijd. Ze verdienen ons
aller eresaluut. En het is maar goed vele lezers van het aangeboden
prijsantwoord, als het gepubliceerd zal zijn, in de gelegenheid te stel
dankbaarheid en eerbied met ons te delen. Immers niemand-lendi
kan de bedenking ontgaan : zonder de talrijke noeste en nuttige
inspanningen van onze voorgangers zouden de oude schatten van ons
middelnederlands letterkundig patrimonium of verloren zijn gegaan,
of ze zouden langer dan wenselijk in de schemerhoeken van de legende opgeborgen, verborgen zijn gebleven.
Steeds meer en accuraat werd naar een systematisch bronnenonderzoek uitgezien. Waarom is de auteur van het prijsantwoord niet uit
op het persoonlijk aandeel van menig Academielid ingegaan,-voerig
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dat bij dit onderzoek betrokken was ?
Deel III. Terecht wordt door de auteur van het prijsantwoord bij
aandacht gevraagd voor een der grote momenten in het noch-zonder
jonge bestaan van de Academie : Jen van de grote wetenschap -tans
ondernemingen op het gebied van de Nederlandse filologie die-pelijk
de Academie tussen 1900 en 1914E zou bevorderen, is de Bibliothheca
Neerlandica Munuscripta van Willem De Vreese." De Vreeses
B.N.M. zou een „vraagbaak" worden voor allen die zich met de studie van het Middelnederlands bezig hielden. Op de onderneming van
de B.N.M. wordt zakelijk correct door de auteur van het prijsantwoord ingegaan. Hier deelt hij onze eerbiedige verbazing voor de ver
er uit voortvloeien en waar we nog-scheidnrutae
steeds de wetenschappelijke vruchten van plukken, o.m. bij de studie
van de toponomie. Het werk van een Karel de Flou werd er door aan
zo kon zijn belangrijk naslagwerk (Woordenboek der To--gemodi;
ponymie) een omvang van zegge 18 delen bereiken, door de Academie uitgegeven.
Ook de studie van de volkskunde werd bevorderd, evenals er aan
een volledige wetenschappelijke uitbouw (natuurwetenschappen, scheikunde, geneeskunde) werd gedacht. Al bij al genomen heeft de Academie, door haar activiteiten en prestaties, een krachtige stoot gegeven
om voor de Vlamingen het bekomen van een Nederlandstalige Hogeschool af te dwingen. Die belangrijke episode in de geschiedenis van de Academie werd sober doch accuraatdoor de auteur van het
prijsantwoord toegelicht.
Opmerkingen. Een overvloed van belangrijke, onontbeerlijke noten bemoeilijkt somwijlen de vlotte lectuur van het prijsantwoord. Vele noten zouden in de lopende tekst verwerkt kunnen worden.
Dat de uitgeschreven prijsvraag de auteurs ertoe dwingt zich tot
de periode 1886-1914 te beperken, kan men betreuren, rekening gehouden met de degelijkheid van zijn reeds geleverde arbeid. Waar
kans verder niet gegund zijn onderneming tot b.v. 1940-omhed
door te zetten ? Voor de publicatie van zijn „Geschiedeins van de
Academie en de rol die ze vervulde" is een brede belangstelling te
verhopen. Wat het Vlaamse cultuurleven aan de Academie te danken
heeft, zal voor een aanzienlijk publiek door het onderhavig prijsantwoord duidelijk worden gemaakt.
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Verslag van de heer R.F. LissENS, tweede beoordelaar.

Het ingediende prijsantwoord laat er geen twijfel over bestaan,
noch in de ondertitel noch in de inleiding (IV), dat het de schrijver te
doen is om een geschiedenis van de instelling, met name om de evolutie (1886-1914) van haar werking onder de invloed van haar leden
en van buitenstaanders en om datgene wat zij heeft willen bereiken in
de context van de toenemende expansie van de Vlaamse Beweging.
De optie is verdedigbaar. Het spreekt vanzelf dat zij met zich mee
dat de individuële, ik bedoel de niet in functie van de instelling-brengt
geleverde, prestaties daardoor op de achtergrond raken ; hetzelfde geldt
dan voor de waardering van de gepubliceerde werken, opstellen en
lezingen en de betrokken figuren zelf. Daarentegen blijkt uit het relaas nu duidelijk de betekenis die de Academie v60r de Eerste Wereldoorlog gehad heeft. Niet zozeer voor de letterkunde dit aspect
had duidelijker in het licht gesteld kunnen worden dan voor de
studie ervan evenals voor wat ik kortheidshalve de Nederlandse, in
het bijzonder de Vlaamse filologie zal noemen : hieronder vallen de
bio- en bibliografie, de lexicologie, de studiën en de uitgaven op het
gebied van de Middelnederlandse letterkunde en de zo gedurfde als onvolprezen Bibliotheca Neerlandica Manuscripta op. De kijk op de
globale activiteit van de Academie is op zich zelf al een winstpunt.
De schrijver heeft bovendien twee ontwikkelingslijnen kunnen aan
-tone.
De eerste lijn is de stijging van het wetenschappelijke peil, vooral
sinds het optreden van de jonge Willem de Vreese. In verband met
De Vreese dient aangestipt te worden dat de schrijver tot een gefundeerd inzicht gekomen is in diens werkzaamheid als mediëvist (zie ook
de rectificaties op het proefschrift van Vermeeren over de Bibliotheca,
blz. 315 -317) , als bevorderaar van de samenwerking met de redactie
van het Woordenboek der Nederlandsche taal en als taalzuiveraar.
De tweede lijn is die van de uitbreiding van het werkterrein, waar
kader van de groeiende Vlaamse Beweging gestreefd werd-bijnhet
naar de bevordering van de emancipatie van de Nederlandse taal en
het Vlaamse geestesleven. Niet zonder verweer tegen de Academie
Royale maar evenmin zonder interne spanningen werd geageerd voor
de erkenning van het Nederlands, voor het Algemeen Beschaafd in
nauwe aansluiting met Nederland evenals voor de hervorming van
het onderwijs van en door het Nederlands. (De strijd tussen de Ge-

zelliaanse opvatting van de levende volkstaal, waarvan vooral Muyl-
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dermans de protagonist was, en de standaardtaal krijgt de vereiste aandacht. ) Voorts werd steun verleend aan het tot stand komen van de
taalwetten en ten slotte strekte de uitbreiding van de werkzaamheid
zich allengs uit tot de natuurkunde, de geneeskunde en het recht. Zodat de Academie aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog evolueerde naar een academie voor wetenschappen en mede de weg effende
voor de vernederlandsing van het hoger onderwijs, het belangrijkste
objectief waarop de Vlaamse strijd in die jaren gericht was.
In het perspectief van de aanpak van het onderwerp zijn Fr. de
Potter, P. Willems, Th. Doopman, W. de Vreese en J. Mac Lead zowat
de voornaamste personages van het verhaal. Een objectief verhaal
trouwens, dat steunt op talrijke en zeer diverse bronnen en waarvoor
ook een oordeelkundig gebruik van particuliere, vaak onuitgegeven
bescheiden (o.a. brieven en verslagen) gemaakt werd.
Ettelijke bladzijden wijdt de schrijver aan de pogingen die na 1830
van Vlaamse zijde in het werk gesteld werden om de oprichting van
een Vlaamse academie te verkrijgen. „De groei van een gedachte en
van een eis" heet het aan dit aspect gewijde onderdeel. Het wekt verbazing dat de schrijver de groei van die gedachte niet hoger laat opklimmen dan de tussenkomst, eind 1835 - begin 1836, van Willems
en David bij minister De Theux. Het moet hem toch bekend zijn dat de
„gedachte" van een academie heel wat ouder is. Zij werd al duidelijk
geformuleerd door Willem Verhoeven in het besluit van zijn Oordeel
verhandelingen ..., die van 1780 gedateerd zijn (ed. A. Ja--kundige
cob, in Van Ganser-gedenkboek. 1842-1942, Antwerpen z.j. [1943],blz.
51-80) : „De instellinge van een nederduijtsch-tael- en konstgenootschap naar het voorbeeld van de academie der letter-kunde te Parijs

zoude, mijns dunkens, een uijtneemenden middel zijn, om onze moe
voegen te houden." Verhoeven noemt zelfs Brussel of-dertalin
Gent als „de bequaemste steden om diergelijk tael -genootschap te vestigen", maar geeft de voorkeur aan Brussel. Hier was immers al de zetel van de Keizerlijke en Koninklijke Academie gevestigd.
Niet alleen had de schrijver van het prijsantwoord kunnen wijzen
op het feit dat ruim honderd jaar v or de oprichting van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde het denkbeeld
van een gelijkaardig genootschap werd geopperd niet zo maar terloops als een verzuchting of een vrome wens, maar in de conclusies
van een rapport of advies, bestemd voor een openbare instantie, nl.
voor de chef en voorzitter van de Geheime Raad, P.F. de Nény. Hij
had ook kunnen wijzen op een in de Oostenrijkse periode reeds aan
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de gang zijnde Vlaamse academische bedrijvigheid, veeleer gering vanwege de leden van de Academie zelf (hoewel men moet rekening houden met allerlei omstandigheden, w.o. het gebruik van het Latijn),
daarentegen vrij druk vanwege deelnemsr aan prijsvragen (tussen 1768
en 1795 : 87 Vlaamse inzendingen, 26 bekroningen, 17 of 18 gouden
erepenningen). Voor deze gegevens verwijs ik, waarschijnlijk ten overvloede, naar Taalkennis en taaltoestanden in en rondom de 18e eeuwse Keizerlijke en Koninklijke Academie van Brussel (1951), door J.
Smeyers, wiens uitgebreide, door onze Academie uitgegeven studie
Vlaams volks- en taalbewustzijn in het Zuidnederlandse geestesleven
van de 18de eeuw de schrijver van het prijsantwoord ergens in een
noot (en niet in de Bibliografie) vermeldt. In laatstgenoemd werk
spreekt Smeyers ook even over het voorstel van Verhoeven tot oprichting van een „nederduijtsch -tael- en konstgenootschap" naar het ma
del van de Académie Française (blz. 310).
Met de strubbelingen bij de eigenlijke oprichting van de Vlaamse
Academie, meer bepaald met de lijst van de 18 eerstbenoemde leden
en de aanvulling ervan, heeft schrijver zich terecht tot in bijzonderheden ingelaten. Hij heeft daarvoor interessant briefmateriaal kunnen
gebruiken, waarvan sommige fragmenten in de tekst verwerkt hadden
mogen worden. De opsteller(s) van de beruchte eerste lijst van 18 is
(zijn) tot heden niet bekend. De schrijver stelt ook geen oplossing
voor. Hij meent alleen day de bewering van P. Fredericq als zouden
De Potter, P. Willems en senator Lammens bij de eerste (overwegend
katholieke) benoemingen de doorslag hebben gegeven, een zekere kans
van waarheid heeft (blz. 39/1). Als men de schampere uitlating van
Fredericq aan het adres van De Potter (noot 3 bij blz. 16/2), die de
schrijver eens grondig zou moeten ontleden, verder de mededeling van
Duclos in Rond den Heerd (28 juni 1885), het op blz. 48 aangehaalde
artikel in Het Volksbelang (17 juli 1886), de opmerking van de schrijver van het prijsantwoord over het negeren van het Gentse liberale
flamingantisme misschien onder de invloed van De Potter en Lammens (blz. 49), de zelfverzekerde toon van De Potter in diens brief
van 12 juni 1902 aan Servoas Daems (noot 4 bij blz. 16/1), als men al
deze gegevens bij elkaar brengt en daarbij de bewering — weliswaar
tijdens een feestelijke hulde uitgesproken — van A. Siffer dat De
Potter de echte vader van de Academie mag genoemd worden (A.V.
Bultynck, Verslag over de feestelijke betooging ter eere van Fr. De
Potter & H. Claeys op 22sten November 1886 (Gent 1887, blz. 20),

dan ben ik sterk geneigd het aandeel van De Potter in het opstellen

141
van de lijst, zij het dan in overleg met P. Willems en Lammens, hoog
aan te slaan. Het zou me zelfs niet verwonderen, maar ik kan het niet
bewijzen, dat De Potters benoeming tot „bestendig" secretaris van de
Academie een politieke revanche van de katholieken was voor zijn
wederrechtelijke en door politieke motieven ingegeven ontzetting (begin november 1878) door de liberalen uit het ambt van adjunct-archivaris op het rijksarchief te Gent, dat hij nog maar pas sinds 16 augustus 1877 bekleedde. In dat perspectief zou De Potter de krachtigste
impuls kunnen geweest zijn bij het tot stand komen van de Academie.
De geschiedenis van de instellingen is niet zelden de geschiedenis van
mensen. Ik geef de schrijver ter overweging de actie van De Potter in
het Gentse culturele, politieke en bepaaldelijk journalistieke leven van
nabij te bekijken en de rol na te gaan die hij vervulde in de Gentse afdeling van het Davidsfonds (contact met Lammens, een actief lid van
de vereniging) en sedert 23 juli 1878 als algemeen, en karig bezoldigd,
secretaris van het hoofdbestuur van het Davidsfonds, dat sedert die
datum onder het voorzitterschap van P. Willems (toevallig (?) ook de
eerste bestuurder van de Academie) stond... en waarvan De Potter ook
al de zetel wilde zien overbrengen van Leuven naar Gent. In afwachting valt de merkwaardige overeenstemming op tussen de in bovenstaande regelen aangehaalde uitlatingen van in het Gentse geziene
figuren, nl. een tegenstander als Fredericq en een vriend als Sif f er,
betreffende het aandeel van De Potter aan de voorbereiding van de op
te richten Academie.
Mijn overige op- en aanmerkingen hebben betrekking op de techniek van de presentatie van de stof. Ik heb er heel wat, maar ik wens
mijn reeds te uitvoerig verslag niet aan te lengen met een opsomming

van gemakkelijk te herstellen „Schonheitsfehler". De aangeboden tekst
is niet persklaar. Dat blijkt uit hier en daar open gelaten plaatsen voor
het invullen van initialen of verwijzingen. De Bibliografie en het Register dienen nog eens flink doorgenomen te worden. Enkele slordig
spellen van namen en in het meedelen van citaten alsook-hednit
herhalingen kunnen bij de herziening gemakkelijk weggewerkt worden. Ook zal een verantwoording nodig zijn omtrent de opvatting van
de talrijke biografische notities, waarvan sommige in de huidige vorm
beslist« niet gehandhaafd kunnen worden, o.a. die over P. Daniëls (blz.
28/2), G. Gezelle (blz. 40/6), A. Snieders (blz. 40/8), J. Sabbe (blz.
43, n. 5), A. Willems (blz. 54, vervolg noten), J. Grauls (blz. 186) .
Van methodologische aard is de vraag waarom een artikel uit De kleine Gazet gereproduceerd wordt volgens Loopman en Broeckaert en
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niet volgens de bron. Voor de hand lijkt mij ten slotte te liggen dat
benevens de vele, vaak tot dusver onbekende documenten die in de Bij
opgenomen zijn, ten minste het K.B. van 8 juli 1886 houdende-lagen
instelling van de Academie en het K.B. van 15 maart 1887 houdende
goedkeuring van het huishoudelijk reglement afgedrukt zouden worden.
De verdiensten van het prijsantwoord worden door bovenstaande
op- en aanmerkingen echter niet in het gedrang gebracht. Ik stel de
Academie dan ook voor het ingezonden prijsantwoord De Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886 1914). Haar geschiedenis en haar rol in het Vlaamse cultuurleven, door Wouter Rombauts, te bekronen en, mits het door de schrijver zorgvuldig herzien
wordt, onder haar publikaties op te nemen.
-

Verslag van de heer V.F. VANACKER, derde beoordelaar.

In de inleiding p. IV karakteriseert de auteur zijn werk als een poging om te beschrijven „hoe de werking der Academie is geëvolueerd
onder de invloed van haar leden en van buitenstaanders en hoe datgene wat zij wilden bereiken, kaderde in het geheel der Vlaamse beweging". Het is een gelukkig initiatief de aandacht toe te spitsen op de
rol van de Academie in de ontvoogdingstrijd van het Vlaamse deel van
België. Die niet te onderschatten rol wordt goed geïllustreerd door de
auteur. In het eerste deel, waarin vooral de oprichting van de Academie wordt beschreven, moeten, ongelukkig, ook vrij sterk de kleine
kanten bekend worden gemaakt van hen die (on)rechtstreeks bij die
oprichting betrokken waren. Deel II lijkt mij, wat de inhoud betreft,
het konsistentste deel te zijn. Daar valt a.m. op hoe belangrijk de rol
van W. De Vreese is geweest in de evolutie van de Academie in de
beoefening van de Middelnederlandse filologie. De invloed van de
Academie in het stimuleren van het dialektonderzoek, weliswaar i.v.m.
het vormen van een geschikte algemene vaktaal en ook als aanvulling
bij het WNT, wordt overtuigend belicht. Ook bij de opbouw van een
Algemeen Beschaafd Nederlandse heeft de Academie duidelijk haar
gezag laten gelden. Deze en andere aspekten dienen zeker meer bekendheid te verwerven. Dat kan gebeuren door de publikatie van de
studie van Dr. W. Rombauts.
Ik wens nochtans op enkele punten te wijzen waarmee de auteur
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rekening zou dienen te houden. Een van de uitersten die Dr. W. Rombauts bewust heeft willen vermijden is te vervallen „in een serie biografieën" (p. IV) . Gedeeltelijk is dat gebeurd door biografische gegevens in voetnoten te vermelden. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat die korte biografische schetsen niet organisch met het werk
zelf zijn verbonden. Ik weet niet of de oplossing in dat verband door
de eerste beoordelaar, collega M. Gilliams, in zijn opmerkingen voor
goede is. Alleen ter informatie gegeven feiten die niet-gestld,
rechtstreeks verband houden met de uiteenzetting in de tekst zelf,
zouden achteraan in een alfabetisch register kunnen worden gegeven.
Terloops wijs ik erop dat in het Personenregister de naam A. de Ceulenaer (p..342) niet te ontdekken valt. I.v.m. de biografische gegevens,
verwonderdt het me wel dat die ontbreken voor Ph. Colinet (p. 180)
en K.L. Ternest (p. 239) . Voor andere personen lijken me de gegevens te schaars. Zo verneemt de lezer (p. 9/2) niet dat W.J. Jonckbloet hoogleraar in de Nederlandse Letterkunde te Leiden is geweest
en als eerste literair historicus een zesdelige „Geschiedenis der Neder
-landse
Letterkunde " (1868) heeft geschreven.
Ten onrechte wordt bij I. Teirlinck op p. 54 niet vermeld dat hij de
auteur is van het voortreffelijke „Zuid -Oostvlaandersch Idioticon ",
1908-1924, door onze Academie zelf uitgegeven. (Ter vergelijking:
op p. 80/1 wordt A. Joos wel geciteerd als de auteur van het „Waasch
Idioticon ") . De biografische nota over A. Lodewyckx (p. 207) is onvolledig. De karakterisering van E. Spanoghe (p. 58), als auteur van
een „Latijns -Nederlands Woordenboek der XVIIe eeuw" is sterk mis
Wel heeft E. Spanoghe de eerste twee delen uitgegeven van-leidn.
de „Synonymia Latino-Teutonica (ex Etymologico C. Kiliani deprompta) ", met op de titelpagina ook vermeld „Latijnse h-Nederlandsch
Woordenboek der XVIIe eeuw". Ten onrechte wordt zo geen verschil
gemaakt tussen de termen „auteur" en ,,uitgever".
Op p. 49 en p. 162 wordt het voorgesteld alsof W. De Vreese in
1895 hoogleraar aan de Gentse Universiteit was. W. De Vreese was
toen echter niet hoogleraar, maar docent, zoals trouwens ook blijkt
uit wat de auteur zelf schrijft op p. 312 („In dat jaar" ( 1911)
„wordt hij bevorderd tot gewoon hoogleraar... ") .
Sommige interpretaties van feiten en toestanden lijken me voor kritiek vatbaar. Op p. 164 (1) wordt het voorgesteld alsof eenheid in
spelling een bewijs is van de eenheid der taal in Nederland en VlaamsBelgië. Hierbij ziet de auteur over het hoofd dat de spelling De VriesTe Winkel in Nederland pas in 1883 de officiële spelling werd, ter-
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wijl België die spelling al in 1864E als officiële spelling had erkend.
Dat België zo vlug de spelling De Vries-Te Winkel aanvaardde, was
gewoon het gevolg van de verwarde toestand in V laams-België, waar
allerlei verschillende spellingen werden gebruikt.
Het voorstellen alsof dialectonderzoek op lexicoogisch gebied in
verband met het Woordenboek der Nederandse Taal in feite aan
bij „ideeën uit de Aufklärung die door het nationalisme en de-knopt
romantiek versterkt werden" (p. 91) , gaat ten onrechte voorbij aan de
opvattingen in de renaissance (cfr. Kiliaen) .
Wie enigszins vertrouwd is met de verschillende Zuidnederlandse
idioticons zal wel met verbazing lezen dat „in deze idioticons meer
aandacht werd besteed aan de klankleer en aan de syntaxis" (p. 180) .
Ik vrees dat de auteur de formulering van J. Goossens „eine Sammlung von nur mundartlichen Ausdrucken ... " foutief heeft geïnterpreteerd als een omschrijving van het begrip syntaxis.
Ik erken graag dat de hierboven uitgebrachte kritiek alleen detailpunten geldt. Nu onze Academie het adjektief Vlaams heeft moeten
ruilen voor het ruimere adjectief Nederlands zal het menigeen interesseren wat oorspronkelijk de bedoeling was met het gebruik van het
adjectief Vlaams. Met het werk van Dr. W. Rombauts zal hij zeker
voldoende ingelicht worden. Volgens sommigen moest Vlaams worden
gebruikt, omdat het de herinnering meedroeg aan een groter verleden
(p. 16/4), en ook „dichter bij het leven" stond (p. 32). Dat kan erop
wijzen dat de karakterisering Vlaams van onze Academie oorspronkelijk meer is geweest dan een zuiver regionale aanduiding.
Het werk van Dr. W. Rombauts bevat rijke bronnen van informatie, die des te belangrijker is, omdat ze meestal steunt op oorspronkelijke dokumenten. De verspreiding van die informatie in boekvorm,
gepubliceerd door onze Academie, zal zeker de studie van onze Vlaamse kultuurgeschiedenis sterk vooruithelpen. Naar mijn oordeel dient
het werk van Dr. W. Rombauts te worden bekroond. Ik hoop dat de
financiële mogelijkheden van onze Academie nog ver genoeg zullen
reiken om het werk te publiceren, zij het misschien in een gewijzigde
vorm.

EEN STUDIE OVER DE BRIEFWISSELING VAN
DR. FERDINAND AUGUSTIJN SNELLAERT (1809-1872),
MET BRONNENBESCHRIJVING, INVENTARIS, BIBLIOGRAFIE
VAN DE CORRESPONDENTEN, BIOGRAFIE EN REGISTERS.
(door Prof. Dr. ADS DEPxEZ)

Verslag van de heer A. VAN ELSLANDER, eerste beoordelaar.
Het vierdelige, ruim duizend bladzijden tellende antwoord op de door
de Academie gestelde prijsvraag is van de hand van onze collega Prof.
Dr. Ada Deprez. Het werd echter ingediend voor 10 december 174,
d.i. váór haar verkiezing tot lid van onze Academie ter vervanging
van Dr. G. Schmook, thans binnenlands erelid, in de vergadering van
15 januari 1975, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 19 maart
1975, waardoor het o.i. voor eventuele bekroning in aanmerking
komt. Dat was trouwens ook de mening van onze vaste secretaris aan
wie we het probleem voorlegden. Wel blijft het beoordelen van het
werk van een collega in een verslag dat bovendien nog volgens onze
geplogenheden openbaar moet worden gemaakt, een enigszins delicate
aangelegenheid.
Coll. Dep.rez heeft, en daarover zal iedereen het wel eens kunnen
zijn, op het domein van de Vlaamse letterkunde en cultuurgeschiedenis in de XIXe eeuw sedert een vijftiental jaren bijzonder waardevol
werk gepresteerd. Haar meest spectaculaire prestatie was tot nu toe
ongetwijfeld haar zesdelige editie Brieven van, aan en over Jan Frans
Willems 1793-1846, gepubliceerd in de reeks Werken uitgegeven door
de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit te
Gent tussen 1965 en 1968. Delen 3 tot en met 6 van deze uitgave bevatten de geannoteerde brieven tot 1830, ruim 600 nummers ; delen 1
en 2 vormen de Algemene Inleiding tot de briefwisseling in haar geheel, met daarin achtereenvolgens : Bronnenbeschrijving (I, pp. 39175), Lijst van brieven en documenten 1 81 2-1 874 (I, pp. 177-382),
Lijst van de correspondenten (II, pp. 7-214), Stamboom van Jan Frans
Willems (II, pp. 315-367) en Bibliografie van en over Jan Frans Willems (II, pp. 368-571).

De studie van Willems bracht Coll. Deprez er als vanzelf toe ook
de figuur van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert in haar onderzoek te
betrekken. Deze had Willems nl. in april 1836 persoonlijk leren ken-
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nen en zou, vooral sedert zijn vestiging als arts te Gent, twee jaar later, Willems' medestrijder en vertrouwde worden. Over hun vriend
voor de groei en de oriëntering van de Vlaamse Beweging-schap,die
in haar beginstadium zo belangrijk is geweest, schreef Coll. Deprez
trouwens een verhelderende bijdrage in het Gedenkboek Snellaert van
De Leiegouw, 1972, pp. 119-144.

De ervaring, opgedaan bij het inventariseren en bewerken van de
Willems-briefwisseling, zou haar goed van pas komen bij haar onder
veel omvangrijker briefwisseling Snellaert waar ze,-zoekvandg
onmiddellijk na de voltooiing van haar proefschrift (maart 1964)
mee begon. Wat aanvankelijk bedoeld was als een aanvulling op de
correspondentie Willems werd weldra een zelfstandige studie waaraan
zij, tussen haar vele andere bezigheden en opdrachten door, de laatste
tien jaar vrijwel onafgebroken heeft gewerkt. Inmiddels vond haar
studie van de Snellaert-briefwisseling reeds haar weerslag in een aan
publikaties. In 1971 verscheen als een uitgave van onze Academie-tal
de voor de betrekkingen Noord-Zuid tussen 1843 en 1872 zo belang
correspondentie Snellaert-Alberdingk Thijm, nadat een jaar te--rijke
voren in onze Verslagen en Mededelingen al de biografische studie
De jonge Snellaert (1809-1838) was opgenomen. In 1972, toen de
honderdste verjaardag van Snellaerts overlijden werd herdacht, en de
figuur van Willems' geestelijke erfgenaam in een nieuw en verrassend
daglicht kwam te staan, had Coll. Deprez een belangrijk aandeel in
de organisatie van de Snellaert-tentàonstelling die achtereenvolgens
te Gent, Kortrijk en Antwerpen werd gehouden, hield ze een inleiding over het Snellaert-onderzoek op het Colloquium te Gent op 11 oktober, en vervaardigde ze, in opdracht van het Snellaert-Comité, een
Kroniek van Dr. F.A. Snellaert 1809-1872, die zeer gunstig -werd onthaald. De biografische gegevens die deze kroniek bevat, worden er in
een breder cultuurhistorisch kader gesitueerd en het geheel wordt afgesloten met een treffende synthese van de Snellaert-figuur.
Het werk, dat thans ter beoordeling aan de Academie wordt aangeboden, brengt de inventaris van een correspondentie die, naar de omvang, in onze Vlaamse XIXe eeuw waarschijnlijk enkel door die van
Prudens van Duyse en baron de Saint-Genois wordt overtroffen. Het
gaat hier om zowat vijfduizend brieven en documenten, afkomstig van
bij de duizend correspondenten.
Deel I (v - 133 pp.) bevat de Bronnenbeschrijving, II (vii- - 327
pp.) de Lijst van brieven en documenten 1823-1896, III (xii - 400
pp.) de Bio-Biliografische
ische lijst van de correspondenten, IV (v - 181
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pp.) een beknopte Biografie en een Bibliografie van en over Snellaert,
achtereenvolgens : A. Zelfstandige bijdragen van F.A. Snellaert (84
nummers) ; B. Bijdragen van F.A. Snellaert aan periodieken (396
nrs) ; C. Zelfstandige bijdragen of stukken geplaatst in periodieken,
door Snellaert in samenwerking met anderen (ca. 130 bijdragen) ; D.
Bijdragen over F.A. Snellaert, „een keuze uit de bibliografie over F.A.
Snellaert die in uitvoeriger vorm op steekkaarten bestaat" 866 nrs.).
Delen I, II en III worden telkens voorafgegaan door enkele bladzijden
Inleiding, die dienst doen als „gebruiksaanwijzing" en toelichting.
Enigszins verbluffend is wel de mededeling in deel I, p. i-iii dat zich
in de Gentse Universiteitsbibliotheek, naast de verzameling van ca. 3 5 00
gecatalogiseerde, in achttien grote groene kartonnen dozen bewaar
brieven aan (subsidiair ook van) Snellaert, in de collectie ,,vliegende-de
bladen" nog tientallen volslagen onbekend gebleven brieven bevinden, samen met een nota van bibliothecaris Vanderhaeghen, die ons
over de herkomst en de lotgevallen van deze afzonderlijke collectie inlicht. Bijzonder ,revelerend is de tabel in deel II, p. ii over de frequentie van de correspondentie per jaar en de daarbij aansluitende verklaring. Bijzonder waardevolle documentatie brengt de bio-bibliograf ische lijst van de correspondenten : niet enkel personen, maar ook
instellingen, maatschappijen en genootschappen, jury's en commissies,
tijdschriften en kranten. Het identificeren van deze bijna duizend correspondenten, waaronder velen weinig of geen sporen in de geschiedenis hebben achtergelaten, was geen gemakkelijke opgave. Waar de
gebruikelijke biografische repertoria geen oplossing brachten, heeft
Coll. Deprez een beroep gedaan op vakgenoten en gemeentebesturen
en dat met soms verrassende resultaten. Ook het dateren van vele
brieven heeft Coil. Deprez vaak voor moeilijke problemen geplaatst.
Ze heeft steeds met scherpzinnigheid en geduld naar een oplossing
gezocht. Dat ze die niet steeds heeft gevonden of zich wel eens heeft
vergist, zal wel niemand haar ten kwade duiden, evenmin als er iemand
aanstoot zal nemen aan de beknoptheid van haar „biografie" van Snel
waar we thans over haar inmiddels gepubliceerde Kro -laertind.IV,
beschikken, noch over het ontbreken van registers die in dit-niek
keurig geordend materiaal wel zo goed als overbodig zijn, met uitzondering wellicht van een alfabetische lijst van de correspondenten, met
verwijzing naar de bladzijden waar ze ter sprake komen, in de aard
van het „plan" van de Bronnenbeschrijving d. I. p. iv-v.
Onze conclusie kan kort zijn. Deze studie van Coll. Deprez over de
briefwisseling Sneliaert bezit alle methodologische kwaliteiten die we
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ook in haar monumentaal werk over de correspondentie Willems aantreffen, hier echter toegepast op een stof die wel tweemaal zo omvangrijk is.
De Academie trof een wijze beslissing toen ze deze prijsvraag, die
oorspronkelijk voor 1969 was voorgesteld, tot tweemaal toe heeft aan
zo kon thans een studie worden ingediend die niet-gehoudn,wat
alleen voor bekroning maar ook voor onmiddellijke publikatie door de
Academie in aanmerking komt en, helemaal in de lijn van het programma inzake brievenedities van negentiende-eeuwse Vlaamse figuren zoals onze collega Schmook het in 1948 voor onze Academie uit
aan onze historici veel nieuw, bovendien overzichtelijk ge--stipeld,
ordend materiaal, zal aan de hand doen.

Verslag van de heer R.F. LissENS, tweede beoordelaar.

Aan de uitvoerige en precieze samenvatting die door de eerste beoordelaar van het ingezonden prijsantwoord gegeven werd evenals
aan de hoge waardering waarmee hij zijn bespreking besluit, is het
moeilijk nog iets toe te voegen. Mej. Deprez heeft nogmaals, na haar
uitgave van de Willems-briefwisseling en van de meer beperkte correspondentie Snellaert - J.A. Alberdingk Thijm, met brio het bewijs
geleverd dat zij in deze sector van de filologie uitmunt. Daartoe is niet
alleen een eerbied voor het feit en het document vereist maar ook de
overtuiging, om niet te zeggen het geloof dat een zinvolle literatuur
niet mogelijk en beslist niet compleet is zonder de brede-wetnschap
en solide basis van zorgvuldig geordend feitenmateriaal. Ik voeg eraan toe : op voorwaarde dat men de samenhang van document en individu, en van individu en gemeenschap ziet en dat men zich ervan
bewust is dat zulk basiswerk ondernomen dient te worden met begrip
en in functie van een groter geheel.
Dat Mej. Deprez de draagwijdte van haar jarenlang geduldig onderzoek van de stukken beseft, bewijzen haar studiën De jonge Snel
(1809-1838) (in de Versl. en Med. van onze Academie, 1970)-laert
en J. Fr. Willems en F.A. Snellaert. Een vrienschap. 1836-1846 (in
het Snellaert-nummer van De Leiegouw, 1972) en vooral haar Kroniek
van Dr. F.A. Snellaert. 1809-1872 (1972). Laatsgenoemd werk is een
rehabilitatie van de man die na Willems, maar in moeilijker, door
onenigheden reeds gekleurde omstandigheden, de meest prestigieuze
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figuur van de Vlaamse herleving is gebleken te zijn. Precies aan de
hand van door haar bestudeerde brieven en documenten heeft Mej.
Deprez in dat vlot werk vol inedita de betekenis en de vaak vooraan
rol van Snellaert belicht in de filologische, literatuur-kritische,-stande
geneeskundige, Vlaamse, politieke, democratische en sociale bewegingen van zijn tijd.
Voor al deze aspecten van de eerste driekwart van de negentiende
eeuw in Vlaanderen is het prijsantwoord van Mej. Deprez een belang
bron van kennis. Het is een inventaris van een omvangrijke cor--rijke
respondentie, die misschien nog voor aanvulling vatbaar is maar vele
navorsers dankbaar zal stemmen. Wie met dit soort van werk is bezig
geweest, weet wat het veronderstelt aan inspannend zoeken, aan onafgebroken aandacht en vooral aan het zich inleven in teksten, individu&t, intermenselijke relaties en tijdsomstandigheden. Hij weet ook
dat hij het laatste document niet zal vinden en dat ergens een datum
onjuist, een naam of een titel verkeerd en een notitie onvolledig is. Dat
alles behoort tot de risico's van de onderneming. Uit steeksproeven die
ik genomen heb, blijkt de betrouwbaarheid van het prijsantwoord een
hoge graad van veiligheid te bezitten. Slechts enkele op- en aanmerkingen. Ik heb gemerkt dat ook Mej. Deprez, evenmin als het Lectuurre
de Klapper op het bezit van het AMVC ('1973 3 ), de plaats-pertoiumn
en het jaar van overlijden van Aug. V. Bultynck (dl. III, blz. 60) niet
heeft gevonden ; overigens ruilde de man de functie van notarisklerk
voor die van journalist en was hij behalve dichter ook schrijver van
verhalen en schetsen. Tot enige twijfel leiden een paar dateringen van
bekende uitgaven van Snellaert. Zijn Histoire de la littérature flamande
is van 1849 in het prijsantwoord (IV, blz. 6), maar van 1848 in de
Kroniek (blz. 95) en van 1849 aldaar in het onderschrift bij illustratie
75 op blz. 96. Zijn uitgave van Alexanders geesten (2 dln.) is van
1860-1861 in het prijsantwoord (IV, blz. 15), maar in de Kroniek is
het tweede deel van 1863 (blz. 151) .
Deze minieme op- en aanmerkingen naar aanleiding van steekproeven doen geenszins afbreuk aan mijn gunstig oordeel over het werk, dat
een belangrijke prestatie in zijn genre is. Ik stel derhalve voor dat de
Academie tot de bekroning en de uitgave ervan zou overgaan. Indien
de Academie op dit voorstel wil ingaan, zou ik suggereren dat een andere formule wordt gevonden voor de in de prijsvraag gewenste biografie en dat i.p.v. het nu ontbrekende .register een gedetailleerde inhoudstafel komt. Mej. Deprez, die intussen onze collega geworden
is, wens ik tijd en kracht toe om na deze studie over de briefwisseling
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de editie van de brieven zelf ter hand te nemen en tot een goed einde
te brengen.

Verslag van de heer M. HoEsEiu, derde beoordelaar.

Dr. Ada Deprez heeft een lijvig, vierdelig werk ingezonden, bedoeld
als antwoord op een prijsvraag door de Academie uitgeschreven voor
1969, maar wijselijk tot tweemaal toe angehouden.
Het werk omvat : Deel I (V-133 pp.) : de bronnenbeschrijving;
Deel II (VII-327 pp.) : de lijst van brieven en documenten 1823-1896
waaruit al dadelijk blijkt dat het werk veel meer is dan een inventaris van de briefwisseling alleen ; Deel III (XII-400 pp.) : BioBibliografische lijst van de correspondenten ; Deel IV (V-181 pp.) een
beknopte biografie en selectieve bibliografie van en over Snellaert (ontleding door de eerste beoordelaar, collega Van Elslander : zie diens
verslag) .
De grote verdiensten van Dr. Deprez i.v.m. de studie van de Vlaamse letterkunde en het Vlaamse kultuurleven in de 19e eeuw en de
waarde van haar bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaamse Beweging
ook, worden algemeen erkend. Daartoe is ongetwijfeld haar monumentaal boek Brieven van, aan en over Jan Frans Willems 1 793-1 846 in
sterke mate bevorderlijk geweest, maar ook andere publikaties hebben
afdoende bewezen, dat Dr. Deprez in dit soort werk : het opsporen
van op vele plaatsen verspreide, ook in privé bezit berustende brieven
van prominenten uit de 19e eeuw, het inventariëren, klasseren ervan.,
het commentariëren en waarderen van de aangetroffen documenten,
en niet het minst het identificeren van de vaak minder op de voorgrond staande correspondenten, inderdaad een meester is. Dat meesterschap heeft Dr. Deprez nu weer bewezen, en we moeten de schrijf
dankbaar zijn, dat ze weer eens zoveel wegwijzers plaatst naar ma--ster
teriaal waarop vele anderen wellicht zullen steunen en voort zullen
kunnen bouwen, en waarzonder geen studie over het Vlaamse cultuurleven en de V.B. in de 19e eeuw het kan stellen. Zinnige arbeid op
dat gebied zal voortaan ook aan dit werk van Dr. Deprez niet voorbij
kunnen gaan : de grondslagen die het diepst liggen, de fundamenten
onder de basis. En men staat verbaasd, dat er nog zoveel fundamentstenen zijn bewaard gebleven, als er maar iemand is die ze opspoort en
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weer samenbrengt. Voor dat geduldige speurwerk verdient Dr. Deprez
onze bewondering en hulde.
Ik sluit me volgaarne aan bij het oordeel van de collega's Van Els
werk verdient bekroond te worden en moet zo-landerLis:ht

spoedig mogelijk worden uitgegeven, eventueel bij prioriteit. Ik heb
daaraan maar één enkele wens toe te voegen : graag zag ik nog een
korte, maar algemene inleiding. Dr. Deprez heeft zich thans beperkt
tot een korte inleiding bij elk deel, waaruit weliswaar alles is af te
leiden i.v.m. doelstelling en gebruik, maar ik mis een algemene introductie, waarin het globale werk even aan de lezer wordt voorgesteld.

DE MYSTIEKE LYRIEK VAN LUCAS VAN MECHELEN
(1595/96-1652)
(door K. PoRTENtnx)

Verslag van de heer E. RoMBAUTS, eerste beoordelaar.
Op een van de literaire prijsvragen voor het jaar 1975, waarvan de titel hierboven vermeld is, kwam een antwoord binnen van Dr. Karel
Porteman. In onze Academie is deze al bekend, want in onze V erslagen en Mededelingen van 1973 verscheen van hem een uitvoerige en
zeer interessante studie : Dwers door eenen duysteren nacht. Zeven
Nederlandse vertalingen van gedichten van Juan de la-tienduws
Cruz (blz. 103-186).

Het ingezonden prijsantwoord omvat 4 delen, in drie boekdelen samengebracht, die samen XII -668 blz. tellen. Het laatste boekdeel bestaat uit een groot aantal bijlagen.
Afgaande op de titel zou men kunnen menen dat deze studie alleen
een monografie wil zijn over één auteur en dan nog, wegens de beperking van de titel, over slechts een deel van diens werk. De laatste
indruk is ongetwijfeld juist, de eerste niet. Porteman heeft zich vrijwillig beperkt tot de mystieke lyriek van Lucas van Mechelen, maar
heeft het enge kader van een monografie beslist doorbroken : rond de
figuur van zijn auteur heeft hij een breed tafereel opgehangen van de
geestelijke, inzonderheid van de mystieke stromingen in de laatste jaren van de 16e en de eerste helft van de 17e eeuw, zonder evenwel uit
het oog te verliezen dat zijn werk in de eerste plaats literair-historisch
van aard dient te zijn.
Lucas van Mechelen behoort tot het soort auteurs, dat men ,,hermetisch" . pleegt te noemen. Dat ligt niet alleen aan de mystieke richting, die hij vertegenwoordigt, maar ook aan het speciale taalgebruik,
waarin hij zijn innerlijke ervaringen poogt onder woorden te brengen.
Het was voor Porteman volstrekt nodig zich met beide domeinen grondig vertrouwd te maken omdat deze, volgens zijn bedoeling, de ruime
„kontekst" zouden vormen, van waaruit hij het werk van Lucas wenste
te interpreteren. Verder was dit ook noodzakelijk voor een nauwkeurige bepaling van de begripsinhoud der in deze studie gehanteerde
termen. Zowel de mystiek zelf als de daarmee gepaard gaande terminologie waren in de 17e eeuw aan felle bestrijding onderhevig : de eer-
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ste, wegens het dreigende gevaar voor quiëtisme, waarin ze, volgens
haar tegenstanders, noodzakelijkerwijze moest vervallen ; de tweede,
wegens de dubbelzinnigheid en de duisterheid van het woordgebruik,
dat een uitzuivering of precisering noodzakelijk maakte.
Gezien het gebrek aan voorstudies voor bepaalde onderdelen van
het te bewerken gebied was het Porteman niet altijd gemakkelijk een
diep inzicht te krijgen in deze, nochtans zo noodzakelijke, achtergrond.
Met de middelen, waarover hij beschikte, heeft hij die evenwel naar
beste vermogen geschetst. Als hij sterk de nadruk legt op het voorlopig
karakter van zijn werk is daar naar mijn gevoelen een beetje understatement mee gemoeid. De studie zelf acht ik in ieder geval zeer geslaagd
en ik hoop met Porteman dat ze moge leiden tot een „hernieuwde en
grondige belangstelling voor Lucas' werk en de auteurs die hem omringen" (VI).
De tweevoudige bedoeling van dit prijsantwoord komt tot uiting in
haar indeling. Het zwaartepunt ligt duidelijk in deel III, dat een ver
een interpretatie beoogt te brengen van de mystieke lyriek-klaringe
van Lucas van Mechelen, vooral op basis van de gebruikte tema's en
van de toepasselijke allegorie. Daaraan gaan twee delen vooraf : het
eerste bevat een schets van de persoonlijkheid van de auteur en een
grondige bespreking van diens geschriften ; het tweede een tekening
van de sfeer, waarin deze laatste ontstaan zijn, een karakterisering van
de geest die ze bezielt en een analyse van het taal- en beeldgebruik
waarin ze gestalte hebben gekregen.
Deel I (blz. 1-118) bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste is gewijd aan de kennismaking met de persoon van Lucas, die in feite Ludovicus Gomez heette en vermoedelijk van Portugees-Joodse afkomst
was. Zijn klooster- en bijnaam Lucas van Mechelen kreeg hij toen hij,
als inwoner van de Dijlestad, in 1615 te Gent op 20- jarige leeftijd intrad in de orde van de Kapucijnen. Hij staat bekend als dichter van
drie bundels mystieke liederen, die deels tijdens zijn leven en deels
posthuum werden uitgegeven en in hun vreemd klinkende titels de paradox van het mystieke leven op treffende wijze tot using brengen:
Den Blijden Requiem (1-631), Het Cl o o sterk en der Gheestel yck e V err ysenisse (met als aanhangsel een reeks Maria-liederen) , Den besloten
Hof (1639) en Den Droeven Alleluia (1674) . De nummers 1 en 3 verschenen opnieuw gebundeld te Gent in 1674 ; de drie samen op dezelfde wijze te Amsterdam in 1688.

Voor het opmaken van Lucas' levensbeschrijving kon Porteman steunen op een aantal bijdragen van bio- en bibliografische aard van P. Hi l-
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debrand, O.F.M. Cap., waarvan hij de gegevens evenwel opnieuw kritisch onderzocht en in kleine detailpunten aanvulde. Diens aantekeningen over Lucas' geschriften hadden meer aanvulling nodig, omdat er in
1966 in de Kon. Bibliotheek in Den Haag een nieuw handschrift was
gevonden, dat liederen van onze auteur bevat. Een aantal hiervan komt
weliswaar reeds in de gedrukte bundels voor, maar vertoont grote en
belangrijke afwijkingen ; 23 liederen zijn tot dusver nog niet uitgegeven.
In hoofdstuk II onderzoekt Porteman de hierboven vermelde gedrukte werken en in hoofdstuk III de ,,handschriften". Van de gepubliceerde bundels geeft hij een uitvoerige beschrijving met kommentaar
en ook met aanwijzing van de vindplaatsen. De nog niet lang gekende
handschriften krijgen evenwel de volle aandacht, vooral het handschrift
dat onder nr. 133K32 in de K.B. in Den Haag berust en deel uitmaakt
van de bekende verzameling Scheurleer. Een systematische en nauw
vergelijking met de gedrukte bundels wees uit dat een grote-keurig
groep liederen uit dit manuscript, waaronder een aantal nog niet gepubliceerde stukken, nl. de groep C., nauw aansluit bij het Cloosterken
en derhalve bijzonder interessant vergelijkingsmateriaal biedt voor de
studie van Lucas'poëzie. Porteman komt zelfs tot de overtuiging dat
dit handschrift ons een (onvolledige) kopie aan de hand doet van het
klad van het Cloosterken. Op grond van de aangebrachte wijzigingen
in bepaalde liederen meent hij een blik te kunnen slaan in de ,,werk kamer" of de „cel" (blz. 93) van onze dichter, om deze als het ware
in zijn werkwijze te volgen. Over de redenen, die Lucas hebben ge
sommige liederen te herwerken en andere niet te publiceren wil-nopt
schrijver
zich niet uitspreken, omdat hij niet over voldoende gegede
vens beschikt. Toch heeft hij aan deze kwestie een zorgvuldig onder
gewijd, dat evenwel beperkt blijft tot een kritische beschouwing-zoek
van de mogelijke inzichten van de auteur. Een tweede handschrift, het
zgn. verzamelhandschrift van P. joannes Bale (K.B. Den Haag, nr.
133K 14) wordt insgelijks, zij het ook terloops bij dit overzicht betrok ken : het bevat eveneens een paar liederen, die uit de niet gepubliceerde nalatenschap van Lucas kunnen voortkomen. In een vierde hoofdstuk bespreekt Porteman ten slotte Den Sera ph ynschen Nachtegael, een
liedboekje van 1684, dat te Gent verscheen en aan Lucas van Mechelen
wordt toegeschreven. De vraag naar het auteurschap diende opnieuw
te worden gesteld, omdat bepaalde liederen uit het eerstvermelde
Haagse hs. toelaten nieuw licht te werpen op deze bundel en zijn
auteur. Hier ook moest het blijven bij een kritisch onderzoek van de
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oude en de nieuwe gegevens, zonder dat een definitieve oplossing kon
worden bereikt. In zijn geheel acht Porteman het auteurschap van deze bundel nog niet bewezen, al meent hij toch dat bepaalde liederen,
waarvan hij dan ook in zijn studie gebruik maakt, met haast volledige
zekerheid, aan Lucas kunnen worden toegeschreven.
In deel II (blz. 119-204) komen vervolgens aan de beurt : „Enkele
aspekten van de Nederlandse mystiek in de 17e eeuw, inzonderheid
bij de Kapucijnen ". Deze eenvoudige formulering laat de rijkdom van
dit deel niet ten volle tot zijn recht komen. In twee grote hoofdstukken worden - besproken : de betekenis en de wederwaardigheden van
het mystieke spreken of de speciale terminologie van de mystieke
schrijvers en de belangrijke rol die de Kapucijnen in het mystieke renouveau van de le helft der 17e eeuw in de Zuidelijke Nederlanden
hebben gespeeld. Beide hoofdstukken, inzonderheid toch het eerste,
vormen een goede voorbereiding op de lezing en de interpretatie van
het werk van Lucas zelf, omdat zij ons als het ware, de sleutel bezorgen op diens taalgebruik en de geest en sfeer oproepen, van waaruit
diens werk dient te worden geïnterpreteerd.
Het vraagstuk van de „mystieke terminologie ", waarmee Lucas zich
ook heeft ingelaten, was aan het einde van de 16e en het begin van de
17e eeuw, aanleiding tot veel misverstand en betwisting. Op allerlei
wijze werkte het contrareformatorische tijdsklimaat met zijn angst
voor elke vorm van onorthodoxie en zijn zorg voor nauwgezette dogmatische formulering op de ontwikkeling en de fixering van dit taal
Eensdeels leidde dit streven naar een soort van konkordis--gebruikn.
me, waarbij de terminologie zoveel mogelijk in overeenstemming werd
gebracht met die van de dogmatische theologie ; anderdeels werkte dit

een zekere ascetisering in de hand, omdat bepaalde traditionele en ingewikkelde termen ter aanduiding van de hoogste fasen in het mystieke leven gebruikelijk, in een lagere in hoofdzaak ascetische sfeer werden getrokken. Verder bestond ook een voortdurende bekommernis
om klaarheid en helderheid, wat enerzijds het voordeel bood de mystieke terminologie in haar begripsinhoud nader te omschrijven, maar
anderzijds ook nadelig uitviel door nl. te eenzijdig vereenvoudigde
voorstellingen te doen ontstaan.
De Kapucijnenorde, waartoe Lucas behoorde, heeft in de eerste helft
van de 17e eeuw een ruim aandeel gehad aan de religieuze herleving.
Vooral aan de mystieke uitingen daarvan hebben de Kapucijnen belangrijke impulsen gegeven. Uit hun literaire produktie, waarin de
mystieke geschriften buitengewoon goed vertegenwoordigd zijn, blijkt
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hoezeer zij de traditie en de vernieuwing op harmonische wijze hebben
laten samengaan. Niet alleen hebben zij het mystieke renouveau in het
vernieuwde perspektief van de 17e eeuw helpen tot stand brengen,
maar op allerlei wijze ook aandacht gevraagd voor het middeleeuwse
mystieke erfgoed. Hier vooral heeft Porteman de gangbare opvattingen
kunnen aanvullen en verbeteren. Tot • dusver werd immers aangenomen dat vooral de Spaanse mystiek op de geestelijke literatuur van de
17e eeuw in de Zuidelijke Nederlanden haar diepe stempel had gedrukt. Dat lijkt niet aan de historische werkelijkheid te beantwoorden.
Meer dan kon worden vermoed hebben de grootmeesters van de middeleeuwse mystiek, de Nederlandse met Ruusbroec en Herp, de Rijnlandse met Tauler, op de mystieke beweging bij de Kapucijnen ingewerkt. Vooral de naam van Tauler en de geschriften van Ps. Tauler
mogen hierbij niet worden verwaarloosd. De betekenis van de grote
Spaanse mystici mag, althans voor de geschriften van de Kapucijnen,
niet worden overdreven ; zeer vaak worden de uitnemende vertegenwoordigers van de „inlandse" school tegenover de Spanjaarden geplaatst. Volgens Porteman valt dit laatste wellicht te verklaren door het
feit dat de Kapucijnse vroomheid haar sterkste impulsen kreeg uit Italië, waar de orde ontstond. Verder meent Porteman bij enkele Kapucijnen, die in hun mystieke geschriften openlijk partij kozen voor Ruusbroec, Herp en Tauler en op grond daarvan last ondervonden vanwege vooraanstaande Spaanse Karmelieten als Gracian en Thomas a Jesu,
enige animositeit tegen de Spanjaarden te bespeuren. Het is inderdaad

niet oninteressant te noteren dat een paar Nederlandse Kapucijnen in
hun weerlegging van de kritiek, door bovengenoemde geestelijken uit
ook enigszins uiting geven aan anti-Spaanse gevoelens. -geofnd,
Het derde deel (blz. 205-583) brengt het eigenlijke kernstuk van
deze studie : het is gewijd aan een terminologische en tematologische
analyse van de drie bundels lyriek ; het vertoont een grote eenheid en
munt uit door zijn zeer overzichtelijke bouw.
Het eerste hoofdstuk, waarin enkele „Prolegomena" aan de orde komen, heeft een inleidend karakter. Voor een goed begrip van de auteur
zijn deze voorafgaande beschouwingen evenwel volstrekt noodzakelijk.
Vooreerst handelt Porteman over de „allegorische inkleding van de drie
bundels en hun onderlinge verhouding ". Hieruit blijkt o.a. dat de tematische eenheid van de bundels al duidelijk tot uiting komt in de
allegorische titulatuur. In tegenstelling met wat sommigen dachten betekent die eenheid niet dat de auteur hier, op lyrische wijze, in drie
opeenvolgende bundels, ervaringen uit de drie bekende stadia van het
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mystieke leven poogt onder woorden te brengen ; in feite gaat het alleen om drie gelijksoortige voorstellingen van de mystieke opgang,
waarvan het mystieke sterven telkens het hoogtepunt vormt. Hierop
volgt als tweede paragraaf, een analyse van de terminologie van de
zielsstruktuur, zoals die in de inkeringsmystiek van Lucas funktioneert.
Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan de specifieke term ter
aanduiding van het mystieke „zielsorgaan", waarin zich de Godsontmoeting kan voordoen. Opmerkelijk is dat Lucas hier een opvallende
voorkeur aan de dag legt voor de Tauleriaanse term „grondt" en in
mindere mate voor het even typisch Tauleriaanse „gemoedt" .
In .zekere zin horen de hoofdstukken II en III samen, omdat zij bei
als het ware de direkte voorbereiding uitmaken tot wat Porteman als-de
de hoofdzaak van zijn onderzoek beschouwt. Hoofdstuk II handelt
eninghen" en de „deughover de liederen van de „daghelijcksche oeffeninghen"
den" ; hoofdstuk III over de „opgang" en de „nedergang". De liederen over de „daghelijcksche oeffeninghen" en de „deughden" liggen
verspreid over het gehele oeuvre van Lucas ; zij brengen de echo van
de menselijke inzet in het geestelijke, inzonderheid het mystieke leven.
Vooral in deze gedichten is duidelijk merkbaar hoezeer de mystiek in
de 17e eeuw in het algemeen aan een toenemende ascetizering heeft
blootgestaan. De kern van Lucas' spiritualiteit, de paradox van het
sterven dat leven wordt, bepaalt ook de menselijke inzet van dit streven ; op dezelfde wijze zal zij ook, maar dan op een ander niveau,
de hoogtepunten van de mystieke ervaring bepalen.
De wetmatigheid van het „sterven" en „leven", het onderwerp
van het derde hoofdstuk -- wordt geregeld uitgedrukt met de bijzondere voorstelling en symboliek van het „opgaan" en „ondergaan", een

beeld dat in de vroegere Rijnlandse en Nederlandse middeleeuwse
mystiek zeer geliefd is geweest. Hiermee wordt bedoeld een complementariteit van de verhouding tussen leven en dood, te niet gaan en
vervuld . worden, die haar voltooiing zal vinden wanneer beide komponenten in elkaar overgaan. Eens te meer is deze symboliek zeer gewoon
in de inkeringsmystiek.
Hoe verhelderend en noodzakelijk de kontekststudie in haar enge
en ruime zin wel is voor de interpretatie van Lucas' dichtwerk blijkt
ten volle uit de drie volgende hoofdstukken. Hierin worden de drie
temata met de daarbij horende terminologie, die grotendeels de toonaard van de bundels bepalen, aan een grondige analyse onderworpen.
Dit zijn : de ,,vernieting" (IV), de „armoede" (V) en de „af gescheidenheid" (VI),
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Met voorliefde hanteert Lucas termen als „niet", nietheydt", „ver
stelt hij werkelijk centraal. Het-nietgh",„vr ;denitg
tema zelf treffen we vooral aan in een reeks liederen uit „Den Blijden
Requiem", een aantal liederen uit het 1e Haagse hs. en ook enkele gedichten uit „Den Seraphynschen Nachtegael" .
In feite heeft de „vernieting" zoals trouwens al de verder geanalyseerde mystieke termen, zowel een negatieve als een positieve begripsinhoud. Afgaand op het woord zelf zou men geneigd kunnen zijn het
negatieve aspekt : de radikale en absolute zelfontlediging, de bevrijding
van alles wat het „ik" bij de mystieke opgang hindert, op de voorgrond
te plaatsen. Ten onrechte envenwel. De positieve betekenis geeft aan
het begrip wellicht nog een sterkere inhoud, nl. zij is ook een overrompelende gave van God, zij blijft in wezen een mystiek gebeuren,
waaraan evenwel een zelfwerkzaamheid van de ziel voorafgaat.
Voor de leer van de „vernieting" die, wegens een al te onbedacht
hanteren van de term, aanleiding gaf tot kritiek en verdachtmaking,
is Lucas in hoge mate afhankelijk van zijn ordegenoot, de Fransman
van Britse afkomst, Benedictus van Canfeld. Porteman gaat na op welke wijze dit typisch Canfeldiaans tema in de liederen van Lucas tot
uiting komt en hoe deze het persoonlijk verwerkt. Groot verschil met
zijn tijdgenoten legt Lucas daarbij niet aan de dag ; toch krijgt zijn
leer over „de vernieting" eigen accenten : de Canfeldiaanse teorie
wordt bij hem een belevenis, in gevoelstermen uitgedrukt. De af f ektieve belevingsinhoud primeert bij hem, wat wellicht verband houdt
met de lyrische verwoording van de leer. De nadruk valt vooral en
dat is karakteristiek voor Lucas ! op de vreugde, die deze ervaring
in het mystieke leven voor de ziel betekent.
„Vernieting" en „armoede" gaan nauw samen bij Lucas. De liederen op het laatstvermelde tema zijn vooral te vinden in het Cloosterken : zij hebben een meer eklektisch en doctrinair karakter ; zij zijn
minder doorvoeld dan de „vernietingsliederen" en daarom, van literair
standpunt uit, minder interessant.
Natuurlijk gaat het hier over een speciaal begrip van de „armoede",
de geestelijke armoede of armoede in mystieke zin. Hiervoor gebruiken
Lucas en zijn geestesgenoten vaak ook de termen „ontbloting" en „ontbeelding", waarmede dan bedoeld wordt : het losmaken van alle begrippen en voorstellingen, het afwijzen van elke beeldelijkheid, een
aspekt van de absolute onthechting in het mystieke leven, dat Lucas
bezingt op een wijze, die sterk aan de„armoede van geest” van de Rijnlandse meesters herinnert.
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Merkwaardig is de manier, waarop Lucas het armoede-begrip, dat
een hoofdgegeven was van de franciskaanse spiritualiteit, waaraan hij
als kapucijn natuurlijk deel had, in zijn mystieke opvattingen onder
„armoede" is, net als de „vernieting", het pad naar de-brengt.D
mystieke voltooiing. De franciskaanse spiritualiteit legt een sterke nadruk op de armoedebeleving in de geest van de navolging van Christus. Hiervan wijkt Lucas af, doordat hij zijn beleving van de ,,armoe
de" integreert in een mystieke leer, die haar oorsprong vindt in de inlandse mystieke traditie en in de Rijnlandse. Toch heeft het begrip
zelf bij Lucas enige ,,versmalling" ondergaan : het heeft in hoofdzaak
de kenmerken gekregen van een loutere onthechting, genadevol en
hooggestemd weliswaar, maar toch vooral voorbereiding op de mystieke ervaring zelf. In haar hoogste vorm maar dat gebeurt slechts
zeer zelden kan zij ook de ultieme loutering, de bekroning worden
van de gehele mystieke onthechtingsleer.
Als derde van deze trits begrippen komt de „afgescheidenheid"
(Lat. abstractie en abstracta vita) . De liederen op dit tema komen
vooral voor in de „Blijden Requiem" en de „Droeven Alleluia". Van
literair, standpunt uit overtreffen de liederen uit de eerste bundel die
uit de tweede ; zij hebben ook het meest de aandacht getrokken van de
literairhistorici.
De terminologie en de symboliek van de „afgescheidenheid" worden
in de mystieke literatuur doorgaans op zeer gevarieerde wijze te pas
gebracht. Lucas verbindt ze gewoonlijk met het beeld van de „woestijn", wat dan als een metaforische verwoording van het begrip kan
beschouwd worden.
Net als de vorige termen heeft ook dit begrip een negatief en een
positief aspekt. Het negatieve is in etische zin te verstaan als de eis
tot de grondigste menselijke ascese, het zich „afscheiden in de grond",
het zich terugtrekken in de „grond", in het domein van de goddelijke
aanraking. Met de dynamiek aan dit begrip eigen kan deze negatieve
pool totaal omslaan in de positieve : de „afgescheiden" mens bereikt
dan de woestijnbelevenis ; de „afgescheidenheid" wordt dan immers
een nieuwe voorstelling van de mystieke begenadiging, waarbij de
„woestijn" uiteindelijk een oord van hoge vreugde en Godservaring
blijkt te zijn. Bij Lucas overstemt deze vreugde doorgaans de ascetische
implicaties van de ,,afgescheidenheid", die bij andere auteurs vaak de
overhand krijgen. Eigen aan Lucas blijkt ook, volgens Porteman, dat
de kapucijn de traditionele aspecten van het begrip, mede op grond
van zijn woestijnmetaforiek, heeft verbonden met de inlandse laat-mid-
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deleeuwse welbekende „verlichting van de rede" of met Herp's leer
over de „tuck".
Het zevende hoofdstuk „Naar de mystieke volttooiing" sluit nauw
aan bij de drie vorige en vormt er in zekere zin het sluitstuk van. Hier
komen enkele reeksen liederen aan de orde uit de „Blijden Requiem",
waarin het „sterven" werkelijk tot voltooiing komt. Op voorzichtige en
terughoudende wijze de contra-reformatorische theologen keken
scherp toe ! poogt Lucas hier de hoogtepunten van de mystieke
ervaring in de „weg der vereeninghe" onder woorden te brengen. Deze gezangen zijn karakteristiek voor de geëvolueerde vorm van intens
mystiek leven, van een mystiek bij-God zijn, met het typische beeld
kleurige symboliek, die bij de beschrijving van die ge--gebruiknd
lukstoestanden passen. De zelfontlediging bereikt hier haar hoogte
mystieke volttooiing valt samen met de meest extreme reali--punt:de
satie van het sterven, de fysische dood (blz. 503).
Hoofdstuk VIII is gewijd aan de „christologische "aspekten„ een
der voornaamste knelpunten van de 17e-eeuwse mystieke literatuur.
Ook Lucas zag zich, zoals zijn geestesgenoten, geplaatst tegenover
het probleem van de spanning tussen de inkarnatie en de absolute ontbeeldingsmystiek, m.a.w. hij ook stond voor de vraag : hoe in het proces van een intens doorgedreven vergeestelijking en verinnerlijking een
plaats inruimen en zo ja, welke ? aan de mensgeworden Christus ?
In twee bundels nl. in de „Blijden Requiem" en de „Droeven Alleluia" is het christologisch element sterk vertegenwoordigd. Vooral een
aantal liederen van de laatste bundel leveren het bewijs voor de opvatting dat Lucas' vroomheid in hoge mate op Christus is georiënteerd. Karakteristiek voor hem als franciskaan is dat hij aan de lijdens
devotie in de louterende fase van het geestelijk leven een centrale
plaats toekent. Typischer wellicht voor zijn persoonlijke opvattingen is
de rol, die hij ook in de hoogste stadia van het mystieke leven toebedeelt aan de „geschouwde passio Christi", maar dan in haar bekroning
en haar uiteindelijke zin.
De uitvoerige terminologische en thematologische analyses van de
hoofdstukken IV, V, VI en VII liggen aan de basis van kapittel IX,
waarin Porteman een literaire bespreking wijdt aan vijf verschillende
liederen van Lucas van Mechelen. Dit gebeurt met de bedoeling om, op
basis van een beperkt aantal -- en onderling zeer verschillende stukken
een waarde-oordeel uit te spreken dat hij, onder voorbehoud van
verder doorgevoerd onderzoek, slechts als „voorlopig" wil aandienen.
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Terloops raakt hij nog enkele punten aan van minder belang die evenwel niet geheel over het hoofd mogen worden gezien als o.a. : de melodie van de liederen en de verhouding van de opgegeven wijsaanduidingen tot de tekst ervan, de plaats van de Maria-liederen, die als appendix bij het „Cloosterken", een afzonderlijke plaats innemen en in
feite buiten de mystiek staan.
Elk van de vijf liederen wordt op verschillende wijze, volgens een
andere methode, benaderd en naar zijn estetische kwaliteiten onderzocht ; hierbij wordt ook de „retorische stijlstruktuur" van de gedichten niet uit het oog verloren. Bij Lucas, zo luidt het oordeel van Porteman, is een gedicht meestal de verzorgde weergave van een leer, een
gedachte, een ervaring. Zijn getuigenis over de mystieke beleving poogt
hij te verwoorden in een verzorgd en zingbaar lied, dat in eerste instantie gericht is op stichting en aansporing van de lezer, maar waarbij
toch steeds een intense estetische bekommernis aanwezig is.
Bij het bepalen van Lucas' literaire kwaliteiten en gebreken kan
Porteman over het algemeen het oordeel van de literairhistorici bijtreden ; toch meent hij dit, op grond van zijn onderzoek, op allerlei
punten te kunnen aanvullen en korrigeren. Vooral wil hij en zeer
terecht ! wijzen op het eigen karakter en de uitzonderlijke plaats
van deze bewuste mystieke liedkunst in het kader van - het devote en
populaire geestelijke lied van de 17e eeuw. jammer genoeg stijgt ze,
door haar gebrek aan vormkracht, minder vaak dan gewenst boven de
laatste uit.
Volgt nog een „Algemeen Besluit", waarin Porteman de resultaten
van zijn onderzoek nog eens overziet en samenvat. Meer speciaal wijst
hij op de eigen karaktertrekken van Lucas' mystieke leer en gaat hij
na in welke mate de kapucijnse lieddichter afhankelijk is van orde- en
geestesgenoten, die zijn geest en zijn denken hebben gevormd. Het
„mystieke spreken" van Lucas lijdt ook aan een zekere „ontwaarding
der termen", een vrij algemene kwaal in de mystieke literatuur van
de 17e eeuw, omdat begrippen uit de hoogste fase van de mystieke
schouwing met een inhoud uit de lagere, voorbereidende, etische of
ascetische stadia worden gevuld. Bij Lucas is dat hoofdzakelijk te wij
aan een sterke tendens naar ascetisering en aan het hanteren van-ten
een hyperbolisch en barok taalgebruik. Toch neemt dit verschijnsel bij
hem niet de overdreven verhoudingen aan, die bepaalde critici de laatste tijd hadden aangeklaagd. Wel stuiten we soms op een terminologische verwarring, die het gevolg is van een kortsluiting in een al te
systematisch opgezette allegorie, af en toe ook op een termeninflatie
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en holle frasering, die te wijten is aan het overwegend eklektisch karakter van de liedboekjes. En Porteman besluit : „Deze studie moge
duidelijk aangetoond hebben in hoever de kapucijn in zijn opzet is geslaagd. Hij bracht ons een mystiek dichtwerk vol hoogten en laagten,
dat op een boeiende en leerrijke wijze aantoont hoe de Nederlandse
mystiek in de eerste helft van de zeventiende eeuw door de Kapucijnen nieuw leven werd ingeblazen ; deze mystiek weerklinkt er in nieuwe toonaarden, waarbij zij wellicht veel van haar diepgang en literaire
vormkracht heeft ingeboet, maar zij blijft om haar oprechtheid en bezieling nog steeds het beluisteren waard (blz. 583) ".
De in een afzonderlijk deeltje samengebrachte Bij lagen (blz. 584668) omvatten een aantal stukken, waarvan wij slechts de belangrijk
vermelden : de nieuwe liederen uit het zgn. hs. J. Bale, de tekst-ste
van de in hoofdstuk IX besproken gedichten, een lijst van de titels der
liederen uit de „Blijden Requiem" en de „Droeven Alleluia", die een
inzicht geven in de allegorische compositie van Lucas' bundels, een
alfabetische lijst van liederen volgens beginregel, de nieuwe wijsopgaven van Lucas' liederen uit het Haagse hs. 133K32 en de bibilografie.
Deze is verdeeld in twee afdelingen : de eigenlijke „bronnen", waar
bedoeld wordt een uitvoerige titelopgave der werken van de-med
zeventiende-eeuwse en andere auteurs die Porteman speciaal voor deze
gelegenheid bestudeerde en verder een lijst van de „voornaamste geraadpleegde werken en tijdschriftartikelen, 254 nummers in totaal. Ten
slotte volgen nog een „personenregister" en een „tematisch en terminologisch register" met de voornaamste in dit werk voorkomende termen en terra's.
Met opzet heb ik deze bespreking vrij uitvoerig gehouden omdat ik
de rijke en oorspronkelijke inhoud van dit merkwaardig prijsantwoord
ten volle tot zijn recht wilde laten komen. Deze is hiermede trouwens
in lang niet uitgeput, want niet op alle nieuwe gezichtspunten en visies, die in - dit gedegen werk aan het licht treden, heb ik de aandacht
kunnen vestigen. Laten wij hopen dat de wens van de auteur : „anderen mogen dit onderzoek voortzetten" in vervulling moge gaan. De
moeilijke en vaak ondoorzichtige materie, die het onderwerp van deze
studie uitmaakt, leent zich inderdaad tot onderzoek vanuit verscheidene wetenschappelijke disciplines. Porteman heeft alvast de taak van de
filoloog en van de literairhistoricus op zich genomen : hij is erin geslaagd inzicht te verwerven en klaarheid te brengen in de vrij ingewikkelde en soms verwarrende terminologie en tematologie van de
mystieke lieddichter Lucas van Mechelen. Dat is werkelijk geen gerin-
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ge verdienste. Hierbij gaf hij voortdurend blijk van een ruime belezenheid, een uitgebreide kennis van de mystieke literatuur, zowel van
de middeleeuwse als van de zeventiende-eeuwse, van een scherp aan
om de geringste nuances van het „mystieke spreken"-voelingsrm
in de liedteksten te vatten en te analyseren, van kritisch inzicht en
evenwichtig oordeelsvermogen.
Ik aarzel dan ook geen ogenblik om aan de Academie voor te stellen
deze zo waardevolle studie met goud te bekronen en ze in de reeks
van haar bekroonde werken uit te geven.

Verslag van E.P. Stephanus G. AXTERS, O.P., tweede beoordelaar.
Met het onderzoek van de werken van Lucas van Mechelen tot beantwoording van een prijsvraag is Dr. Karel Porteman flink begonnen
en hij heeft het onderzoek ook tot een goed einde gebracht.
Gewetensvol heeft hij de gedichten ontleed en hij heeft bij het onderzoek ook oudere en buitenlandse literatuur betrokken, de Spaanse
bij voorbeeld.
Leerrijk is, in dit verband, vooral het synthetisch gedeelte dat intussen op de grondslagen berust van een genuanceerde ontleding.
Misschien kan de schrijver op enkele plaatsen dit zeer uitvoerig betoog wat besnoeien.
Bij het lezen stelt men intussen vast dat Lucas van Mechelen slechts
een derderangse dichter was.
Ook wordt in de verhandeling niet aangetoond dat wij Lucas van
Mechelen als een mysticus moeten beschouwen. Hij gaat immers uit
belezenheid te werk. Hiermede wil ik de verhandeling in--sluitendm
tussen niet ongunstig voorstellen en wil haar aanbevelen voor een bekroning en voor publikatie.

Verslag van de heer A. VAN EisLAmER, derde beoordelaar.

Aan het omstandig en degelijk verslag van coil. Rombauts zou ik
weinig kunnen toevoegen. Ook ik ben de mening toegedaan dat deze
studie een zeer belangrijke bijdrage is tot onze kennis van de Zuidnederlandse literatuur en mystiek in de eerste helft van de XVIIe eeuw,
haar gebruik van de allegorie, haar thematiek en terminologie. Schr.
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blijkt grondig vertrouwd met de vaak complexe problematiek van de
mystieke contemplatie en haar verwoording, zowel in de Nederlanden,
van Jan van Ruusbroec af, als bij de Rijnlandse en Spaanse mystici,
waarvan hij de invloed tot juiste proporties weet te herleiden. Hij wist
ook te weerstaan aan de in dergelijke gevallen zo voor de hand lig
verleiding de literaire verdiensten van de door hem behandelde-gend
auteur te hoog aan te slaan. Te waarderen valt ook zijn streven naar
helderheid en de weloverwogen en evenwichtige compositie van deze
monumentale studie die ik niet aarzel ter bekroning door de Academie
voor te stellen. Bij publicatie en die is ten zeerste wenselijk zou
schr. in zijn spelling naar wat meer consequentie moeten streven.

DE POEZIE VAN RICHARD MINNE
IN lIET LICHT VAN DE IRONIE
(door mevr. DINA VAN Box-Hers)
Verslag van de heer J. WEisGERBER, eerste beoordelaar.

Het werk is gewijd aan een kwantitatief beperkt onderwerp : het ppoëtisch oeuvre van Richard Minne is inderdaad weinig omvangrijk en
ironie is er alleen maar een aspect van, ook al is dat wellicht het belangrijkste, zoals hier op overtuigende wijze wordt aangetoond een
soort van overkoepelende categorie die de overige facetten omvat.
Maar de beperktheid van het onderwerp wordt ruimschoots gecompenseerd door de grondigheid van de werkwijze en van de analyse.
Waar ik vooral prijs op stel, is dat het onderwerp als het ware van
alle kanten belicht wordt. Met andere woorden, Mevr. Van Berlaer bepaalt zich niet tot één methode, maar bewijst ten overvloede dat zij
in staat is van uiteenlopende werkwijzen gebruik te maken. De aldus
verkregen resultaten vullen elkaar aan en verrijken elkaar ; het werk
vormt een sluitend geheel, een samenhangend betoog dat het onder
voor zover dat mogelijk is, uitput. De verscheidenheid van de-werp,
aanpak doet inderdaad geen afbreuk aan de coherentie van de uiteen
werk ontwikkelt zich als een wiskundige demonstratie.-zeting:h
Mevr. Van Berlaer weet waar zij naartoe wil en elke stap van het
proces is logisch en methodologisch verantwoord. Kortom, er zit een
duidelijke leidraad in. Voor de methodologische voorzichtigheid, voor
de kritische eruditie van de auteur heb ik niets dan lof . En deze opmerking geldt overigens voor de hele dissertatie.
Mevr. Van Berlaer bestrijkt tegelijkertijd de drie voornaamste gebieden van de literatuurstudie, te weten de literatuurgeschiedenis, de literaire kritiek en de literaire evaluatie. Wat de literatuurgeschiedenis
betreft : ik zou willen wijzen op de zorgvuldige datering van de gedichten en het overzicht vain de kritiek in verband met Minne, op de
vergelijking tussen de handschriften en het uitgegeven werk. Op kritisch gebied is Mevr. Van Berlaer niet alleen van de voornaamste
theorieën vanaf het New Criticism uitstekend op de hoogte, maar zij
bewijst bovendien dat zij die weet toe te passen en desnoods kritisch
te beoordelen. Daarbij doet zij een beroep zowel op de close reading,
de werkimmanente Interpretation, als op externe gegevens : de literaire traditie, het allegorieschema, de vergelijkende literatuur en ten-
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slotte ook de filosofie. Ik wens verder ook nog te preciseren dat wat
zij op die diverse gebieden aan het licht brengt, bijzonder oorspronkelijk
is. Op de koop toe aarzelt zij niet zich op het gevaarlijke terrein van
de evaluatie te wagen, ondermeer op p. 192 waar zij dat uit een structureel oogpunt doet.
Ook de . geleidelijke, telkens weer genuanceerde en aangevulde definitie van de ironie, de wijze waarop zij het centrale begrip van het werk
omschrijft, vind ik uitstekend (p. 119) .
Alles bij elkaar : een voortrefflijk werk dat vast en zeker het publiceren waard is. Mijn bezwaren gelden enkel en alleen een paar details:
p. 195 in verband met „Nocturne", laatste strofe (vgl. p. 194) : ik heb
de indruk dat de literaire transpositie hier overdreven wordt. Galathea
zinspeelt vanzelfsprekend op de Renaissance-traditie, maar zij blijft ook
een vrouw. Is het dus alleen de literatuur, de kunst, die Minne respecteert ? Dient met de vrouw die hij Galathea noemt hier geen rekening
te worden gehouden ?
p. 243 : ik vind de termen „overgenomen" en „verwijzing" te sterk.
Een directe schakel tussen ,Minne (in die tijd) en Blake ontbreekt immers. Uit de voorbeelden kunnen wij alleen maar concluderen dat beinvloeding mogelijk was en dat verwantschap zeker is.
p. 356 : ik vind het verband tussen ,spot" en satire enerzijds en
„een konservatief standpunt" anderzijds onverantwoord. De satiricus
maakt weliswaar staat op bepaalde waarden en in vele gevallen op
het bestaan van een consensus, maar deze hoeft niet algemeen te zijn
en de waarden die hij aanprijst, kenmerken niet noodzakelijkerwijze
„de heersende ideologie".
Tot -besluit gaat het hier om een voorbeeldig werk dat een degelijk
antwoord op de gestelde vraag is en dus bekroond dient te worden.
;

Verslag van de heer J. Autirs, tweede beoordelaar.

Graag sluit ik mij volledig aan bij collega J. Weisgerber. Het werk
van Mevr. van Berlaer is van degelijk wetenschappelijk gehalte. Zij
geeft blijk van grondige kennis van de tekst van R. Minne, die ze
voorbeeldig analyseert. Ook is ze zeer goed op de hoogte van de gegevens en methoden der moderne literatuurschap. Bekroning is aan te
bevelen.
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Verslag van de heer A. VAN ELSLANDER, derde beoordelaar.
De studie van Mevr. Van Berlaer brengt ons een indringende, genuanceerde en wetenschappelijk verantwoorde analyse van de ironie
in de poëzie van Richard Minne. Schr. blijkt bovendien goed vertrouwd
met de verschillende methodes van het modern literatuuronderzoek. Ik
ben het dan ook met de twee vorige beoordelaars eens om het werk ter
bekroning door de Academie voor te stellen. Wel moet ik het als Gentenaar betreuren dat geen bijzondere aandacht werd besteed aan het
gebruik van de referenties naar Gentse woorden en uitdrukkingen, allusies op Gentse straatliederen, zoals bijv. in de eerste regel van Lentefanfare.

DE POETIEK VAN JOHAN DAISNE.
THEORETISCHE ANALYSE EN TOEPASSING
IN ENKELE VAN ZIJN VOORNAAMSTE WERKEN

(daar Christiane Vit DE PurrE)
Verslag van de heer J. AERTs, eerste beoordelaar.

Het manuscript van Mej. Van de Putte lijkt me een geijkt en degelijk antwoord te zijn op de gestelde vraag.
Na een korte inleiding, waarin zij het begrip magisch-realisme toelicht, gaat zij over tot de structuuranalyse van een aantal romans van
Daisne, die zodanig gekozen werden, dat beide aspecten van Daisnes
magisch-realisme tot hun kracht komen. De eerste twee romans, De
trap van steen en wolken (1941) en De man die zijn haar kort liet
knippen ('1948) zijn typische voorbeelden van het romantische facet;
de laatste twee, Hoe schoon was mijn school (1961) en Ontmoeting in
de zonnekeer (1969) horen, daarentegen, thuis onder het klassieke
magisch-realisme. Tussenin ligt Lago Maggiore (1957), dat als overgangspunt wordt beschouwd.
In het eerste deel behandelt zij elke roman afzonderlijk. Na een bondige samenvatting, gaat zij uitvoerig in op de voornaamste structuur
nl. het standpunt van de verteller, de ruimte, de tijd, de-elmnt,
personages, de motieven ; ten slotte gaat zij over tot het wezen van het
magisch-realisme, zoals dit zich in elke roman openbaart.
Uitgaande van de twee kernmotieven, nl. de liefde en de herinnering, tracht zij in het tweede deel het mytisch karakter van Daisnes romankunst te bepalen ; zij wijst er o.m. op, dat wegens de rationaliserende beinvloeding, o.m. door Plato's metafysica en de archetypenleer
van C.G. Jung, de mythe in Daisnes romans haar oorspronkelijke, zuiver religieuze inslag heeft verloren ; zij komt dan ook tot het besluit,
dat Daisnes oeuvre enigszins als een geseculariseerde mythologie kan
worden beschouwd.
Vervolgens werkt zij, op grond van de door de structuuranalyse opgeleverde gegevens, een typologie van Daisnes romans uit, waaruit
duidelijk blijkt, dat de overgang van de speelse fantasie naar de moraliserende trant gepaard gaat met grondige formele veranderingen, wat
de tijd, de ruimte en het standpunt van de verteller betreft.
Ten slotte waagt zij zich aan een esthetische evaluatie van Daisnes
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werk, waaruit blijkt dat zij de voorkeur geeft aan de romans uit de
eerste periode, waarin droom en werkelijkheid beter in elkaar verstrengeld zijn, de levensbeschouwelijke en ethische boodschap zich minder
opdringerig aandient, en het artistieke ten slotte beter tot zijn recht
komt.
Ik meen, dat Daisnes werk hier voor liet eerst uitvoerig van binnen
uit wordt benaderd, wat trouwens de oorspronkelijkheid van de voorhanden zijnde studie uitmaakt. Van de Putte richt haar aandacht niet
in de allereerste plaats op de levensbeschouwelijke inhoud van de behandelde romans ; zij negeert hem evenwel niet, doch toont op helde
wijze aan, hoe Daisnes levensvisie literaire gestalte heeft gekregen;-re
vooral naar de technische aspecten van de literaire prestatie gaat haar
belangstelling. Wij staan m.i. voor een intelligente structuuranalyse,
waaruit de samenhang tussen wat men naar de regel vorm en inhoud
noemt, duidelijk blijkt. Intelligent is die structuuranalyse, omdat de auteur niet met geleerde abstracties goochelt, maar zich ernstig „bezint"
op de zin van werken, die zij persoonlijk „beleeft ", en waarvan zij het
literair gehalte kritisch-wetenschappelijk tracht te verantwoorden ; van
die wetenschappelijke bedoeling getuigen haar talrijke verwijzingen
naar verscheiden hulpwetenschappen, als psychologie, filosofie en etnografie. Zij doet uiteraard ruimschoots beroep op de jongste aan
literatuurwetenschap, wat haar tot eer strekt. Voor de-winstevad
persoonlijke beleving van de behandelde romans pleiten haar sobere
stijl en haar zowel eenvoudig als accuraat taalgebruik.
Zij blijkt geen fanatiek aanhanger van het structuralisme te zijn, en
beschouwt dit dan ook niet als een doel op zichzelf, maar slechts als
een middel, in dit geval een doeltreffend middel om een leemte in de
kritiek aan te vullen, en Daisnes kunstenaarschap nader te bepalen.
Dat zij hierbij de historische context in het midden laat, is een tekort, dat men weliswaar kan betreuren, haar echter niet euvel kan duiden, rekening gehouden met het methodologisch uitgangspunt. De
structuuranalyse van de vijf romans en de hierop gebouwde typologie
zijn trouwens m.i. de beste delen uit de studie. Het merkwaardige is,
dat alle romans volgens hetzelfde schema worden ontleend, zonder dat
men onder de indruk komt, dat de literaire werkelijkheid hierbij geweld wordt aangedaan. Die zuiver formele aanpak van Daisnes romans brengt evenwel mee, dat het magisch-realisme uiteindelijk inhoudelijk wordt bepaald, zowel met betrekking tot de primitieve mens
als tot de gecultiveerde twintigste-eeuwer. Dat Plato's idealisme in het
volle licht komt te staan, ligt voor de hand.
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Al met al staan wij voor een voortreffelijk werk, dat een nieuw licht
werpt op Daisnes romans. Het verdient m.i. bekroning. De vraag kan
gesteld of het, gezien zijn onvolledig karakter, voor uitgave in aan
kan komen. Het antwoord op deze vraag hangt af van het-merking
standpunt dat men inneemt : sommigen zullen zich met deze zeer grondige doch onvolledige behandeling van Daisnes oeuvre tevreden stellen, anderen zullen een vollediger behandeling wenselijk achten.

Verslag van de heer J. WEISGERBER, tweede beoordelaar.
Ik sluit me aan bij het advies van Collega Aerts. Mej. Van de Putte
heeft een voortreffelijk werk geschreven waarin het verband tussen het
magisch-realisme en de toegepaste uitdrukkingsmiddelen op overtuigende wijze wordt aangetoond. Haar werk verdient vast en zeker bekroond te worden, doch voor publikatie komt het volgens mij voor
niet in aanmerking. Het is een degelijk academisch proef--lopig
schrift, maar als boek is het wellicht wat eentonig en systematisch. Het
zou de schrijfster overigens niet moeilijk vallen het voor de lezer toegankelijker te maken.

Verslag van de heer H. T IERY, derde beoordelaar.

De eerste beoordelaar (E.H. Prof. Dr. J. Aerts) heeft van dit werk
zo'n voortreffelijke ontleding gegeven, dat ik daaraan niets kan toevoegen of afdoen. Bovendien ben ik door langdurige ziekte en ach
arbeid niet in de mogelijkheid om uitgebreid over deze-tersandv
studie te schrijven. Ten slotte bevind ik me in de altijd onwennige positie van een auteur die moet oordelen over een hem behandelend
boek : ik heb uiteraard een subjectieve kijk op mijn werk, die het moeilijker maakt objectief te staan tegenover de rechtmatige eigen subjectiviteit van schrijfster.
Ik heb vaak en lang met haar gesproken terwijl ze haar studie
schreef ; dat gebeurde informatief, zonder haar te willen beïnvloeden.
Niettemin ontmoet ik met vreugd mezelf in dit werk van iemand die
heel intelligent mijn bedoelingen en uitingen alle recht laat wedervaren. Nergens schrijft ze iets dat kennelijk een misvatting zou kunnen
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heten. De religieuze inslag van mijn magisch -realisme -- ook en voor
zijn verdere ontwikkeling is allicht groter dan volgens schrijf-alin
begrip ; maar het is haar goed recht de zaken te zeggen zoals ze-ster
die aanvoelt.
Ik acht haar werk wetenschappelijk volkomen verantwoord en oprecht kostbaar. Zeer graag ja, voor bekroning en publicatie.
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DE „RHETORICA" VAN JAN VAN MUSSEM
„GH ECOLLI GI ERT WT. . .

Jan F. VANDERHEYDEN
Lid van de Academie

Jan van Mussem heeft dus uit verschillende auteurs geput, hij heeft
„ghenomen wt die oude vermaerdtste Rhetorisienen ende Orateuren /
als Cicero / Quintilianus / ende meer andere" 1 ) . Hij heeft zijn uit
zoals het in de aanhef van zijn eigenlijk betoog-treksl„ghcoi"
heet 2 Colligieren" is een van de toentertijd „geuseerde wtlantsche
woorden" 3 ) die hij in zijn „Vocabularius" heeft opgenomen. In deze
bijlage en komplement bij zijn Rhetorica wordt „colligieren" in „ons
natuerlijcke suyuere vlaemsche sprake" 4 ) als „vergaderen" 5 ) om schreven. Zijn werk zou dus naar eigen verklaring een verzameling van
ontleende teksten zijn die door hem vernederlandst werden.
Het is m.i. niet van belang ontbloot even na te gaan hoe deze latijnse teksten in zijn in zijne moedertaal gesteld handboek werden ,,ghecolligiert", d.i. samengebracht.
Voorafgaandelijk toch nog dit ! Jan van Mussem heeft het over
„overstellen" „in gemeender Vlaemscher spraken" 1 ) en een tweede
maal over „in ghemeender duytscher talen" 7 ). In afwachting dat zijn
procédé van „overstellen" systematisch behandeld wordt kan het wel
nuttig zijn er hier aan te herinneren dat het in de Rhetorica gewis-licht
in talrijke gevallen om getrouwe vertalingen van bepaalde latijnse teksten gaat, doch dat er eveneens vele parafrasen en samenvattingen van
passages uit allerhande latijnse werken, en die hem ter zake nuttig en
dienstig schenen, in zijn leerboek voorkomen.
En nu dat „colligieren"
(

(

) . „

(

(

(

(

(

Rhetorica...
Rhetorica...
Rhetorica...
4
Rhetorica...
(a) Rhetorica...
(e) Rheloricre...
7
Rhetorica...
(

1)

(z)

($)
(
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Fol.
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Fol.
Fol.
Fol.

[Aj].
[Avj
[Ki:iij 1.
] .
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] .
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Een oogslag op de synoptische tabellen ( 8 ) volstaat om wie ook te
overtuigen dat hij hier voor een kleurrijk en ogenschijnlijk grillig uit
mozaiek staat. Hij zal tevens inzien dat zelfs in de omlijsting-getknd
van het werk d.i. in de „voorrede" en in de „conclusie" zowel
als in het eigenlijke corpus van de Rhetorica stenen uit velerhande
groeven werden ingebed.

**
In zijn woord „Tot den goetwillighen Leser" ( 9 ), dat uiteraard toch
een heel persoonlijke inhoud en klank zou moeten hebben, kondigt
hij zijn onderwerp aan, en legt het accent op de noodzakelijkheid voor
de „Vlamingen" zich tot de studie van de „Rhetorijke" te begeven,
„Die welcke Gonst so goet / so eerlijck / ende so oorboorlijck is datment nemmermeer te volle en soude mogen bescrijuen" (1'). En wanneer hij onmiddellijk daarop het nut van deze studie wil doen uitschijnen flitst hij zelf het rood licht aan, en daar vlamt plots voor de lezer
de formule op : „ Wij lesen" (") ! En inderdaad, wat daarop volgt en
wat ook het folio dat er na komt vult, is eerst een zin die bij de De
Inventione aanleunt (12) ; dan stoot men op twee rethorische vragen
die veeleer aan de eerste paragraaf van Hoofdstuk XVI van Boek II
van de Institutio oratoria van Quintilianus doen denken ( 13 ) dan aan
de De Inventione. Daarna echter kan men weer naar de De Inventione
overwandelen ('14).
Komt het er op aan de eigentijdse kritiek op de beoefening van de
„Rhetorica" te weerleggen ( 15 ) dan gaat Jan van Mussem weer bij
Quintilianus te rade en pikt hierbij ter parafrase paragraaf 1-2 uit
diens zestiende hoofdstuk van Boek II ( 16 ) en hopt dan weer naar paragraaf 6. Cicero heeft hij daarom niet vergeten noch opgegeven, want

(8) Cfr. Verslagen en Mededelingen. Kon. Academie v. Ndl. Taal- en Letterkunde. 1975, p. 43-52.
(9) Rhetorica... Fol. Aij - Fol. [Av vo].
(1'0) Rhetorica... Fol. [Aijvo] - Fol. Aiij.
(11) Rhetorica... Fol. Aiij.
(12) Cicero : De Inven... I.Y.1.
('13) Quintilianus... Il.xvi. i .
(14) Cicero : De Inven... I.11.2-3.
^

(15) Rhetorica... Fol. Aiiij.
( 111 )

Quintilianus... II. xvi.1- 2.
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de De Inventione (17 ) wordt er dan opnieuw bijgehaald om de gevaren van het misbruik van het woord bijzonder van de welsprekendheid -- in 't* licht te stellen, en om op de plicht te wijzen alle misbruik
te bekampen.
Quintilianus wordt er echter opnieuw bij betrokken wanneer jan
van Mussem de superioriteit van de mens boven het dier
dank
zij de gave van het woord wenst te onderstrepen (18) • Uit verschillende paragrafen van de I nstitutio oratoria put hij dan enkele ideeën
en formuleringen (' 19 ), om dan plots Quintilianus zonder meer na te
schrijven : „Ist ooc niet een schoon sake widen seluen verstande 7 ende woorden die alle menschen int gemeene gebruycken / so vele prijs
ende eere te vercrijgene / dat ghi schi j net niet alleen li j c te spreken
ende segghene / maer te blexemen ende te donderen ?' ( 2'0 ) . Is dit niet,
op een lichte begrijpbare omissie na, wat Quintilianus schreef ? NI.:
„nonne pulchrum vel hoc ipsum est, ex communi intellectu verbisque,
quibus utuntur omnes, tantum adsequi laudis et gloriae, ut non loqui et
orare sed, quod Pericli contigit, fulgurare ac tonare videaris ?" (21).
En dan komt de laatste bazuinstoot : "Aldus ghi edele ende ver
een sonder--standeliogrvVamschentiwgod
linge bequaemheyt der tongen beghift heeft. Ouergemerct die duecht /
oorboorlicheyt / eerlicheyt / ende nootsakelicheyt van die edele Rhetorijcke. En wilt die godlijcke gaue der bequamer tongen in v niet cleyne
achten / noch den versmaders van alle goede consten geen gehoor
gheuen / maer wilt met alder neersticheyt die const van wel seggene
ondersoecken leren ende achteruolghen / wt dye w elcke so veel duechden spruytende zijn : Als voor uwen eewighen prijs / eere ende weerdicheyt / voor uwe vrienden / ende voor alle tghemeene / eenen vasten ende alder sekerste toeulucht. Ende teghen die onbeschaemde clappers nv ter tijt donrecht teghen trecht sustinerende een nootsakelijcke
remedie ende onuerwinnelijcke wapene. Dixi" (22).
Wie nu zou menen dat Jan van Mussem zich hier, in deze laatste
oproep, op eigen gevoel en gedachten los liet voortdobberen als een
spriet op 't water van de Leie die hem zo lief was, heeft het verkeerd
.

( 11 ) Cicero : De I neen... I.ui.4-5.
(18) Rbetorica... Fol. Av - [AvT0].

(19) Quintilianus..., II.xvz.12-16 ; 17 en 19.
(20 ) Rbetorica... Fol. [Av^vol.
(21) Quintilianus...; Il.xvi.19.

(22) ,Rhetorica... Fol. [Av^vo].
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op. Dit drieledig sterrenbeeld : „die eeuwighen prijs / eere ende weerdich t" dat Jan van Mussem aan de woordkunstenaar als persoonlijke
bevrediging in uitzicht stelde, de verzekering dat hij als geschoolde redenaar zijn vrienden of f ici&ite hulp zal kunnen verlenen, en als men
ietwat hogerop leest de verwijzing naar het algemeen welzijn dat
hij bevorderen zal : dit alles is een echo van een zin die Cicero in zijn
De Inventione neerschreef ('23 ) , en waarvan de elementen echter door
Jan van Mussem door elkaar gehaald werden.

Heeft Jan van Mussem bij 't samenstellen van zijn voorwoord herhaaldelijk over 't muurtje bij meer dan één van zijn geburen gekeken,
staat hij dan vaster „op eie poten" in het stuk waarmede hij zijn werk
afsluit ?
Neemt men de algemene „Conclusie" van zijn Rhetorica onder de
loep dan ziet men aldra dat hij in dit deel van zijn omlijsting al even
schatplichtig staat tegenover één van de bronnen waaruit hij reeds
zo vaak geput heeft. Inderdaad, het slotakkoord waarop de Rhetorica
van Jan van Mussem uitklinkt 24 ), is een echo van de allerlaatste
paragraaf van ... de Ad Herennium 25 ). Jan van Mussem geeft hierin, naar het voorbeeld van dit latijns vademecum, een schematisch
overzicht van zijn traktaat. In zijn ietwat overladen stijl vertoont dit
afsluitstuk dezelfde bouw, houdt het dezelfde stellingen voor en gebruikt het soms zelfs dezelfde formuleringen als deze van de door
Jan van Mussem zo graag gehanteerde Ad Herennium.
(

(

En dan het „corpus" van het werk zelf, een geheel waarvan de
draagelementen, wandvullingen en sierstukken opgebouwd zijn uit
het meest verscheiden materiaal dat hij uit soms ver van elkaar gele
groeven en mijnen heeft opgehaald.
-gen

2 3 ) Cicero : De Inven... Liv.5. „Nam hinc ad rem publicam plurima commoda veniunt... ; hinc ad ipsos qui earn adepti sunt laas, honos, dignitas confluit ; hinc amicis quoque eorum certissimum et tutissimum praesidium comparatur".
24 ) Rhetorica. . . Fol. [Kijvo] - Kii j .
2. 5 ) Ad Herennium ... IV. Lvi.69.
('

('

(1

-
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Wie in een van de schachten die hij in het weids veld van de latijnse grammatikale en „rhetoricale" traditie zinkt, neerdaalt, stoot
herhaaldelijk op de talrijke zijgalerijen die naar lagen leiden die Jan
van Mussem sporadisch heeft afgehouwen en die de koppige zoeker
plots in een heel ander mijnrevier doen terechtkomen. M.a.w. uit éénen hetzelfde geschrift put Jan van Mussem gegevens die hij soms uit
verschillende hoeken van dit werk haalt en samenleest ; ofwel bedt hij
in een ogenschijnlijk gaaf tekstfragment dat hij voorlegt elementen in,
die hij uit werken van verschillende auteurs lichtte.
Dit maakt het bronnenonderzoek zo spannend ; doch en dat mag
wel gezegd -- soms zo tijdverslindend.

Vooraleer sommige delen van het „corpus" stelselmatig te doorlichten, zoals b.v. zijn hoofdstuk over de stijlmiddelen, wens ik op een
paar karakteristieken van dit zijn samenbrengen van excerpten te wij
Eerst zouden hierbij tekstfragmenten kunnen betrokken worden-zen.
waarin zijn theoretische uiteenzettingen vervat zijn ; daarop zouden
de passages behandeld worden waarin de voorbeelden voorkomen, die
tot verheldering of staving van zijn betogen worden verstrekt. In beide gevallen doet Jan van Mussem vaak beroep op zeer diverse bron
Dat zijn eclectisch procédé hem zelf soms in verlegenheid brengt-ne.
kan als curiosum ook even belicht worden.

Wat de theoretische uiteenzettingen betreft, een eerste voorbeeld !
Neemt men het eerste stuk „van Prohemie" 26 ) waarin, binnen het
raam van het betoog over de „Inventie", over de „Prologhe, Prefatie /
oft Voorredenen" wordt gehandeld, dan staat men voor één van de
talrijke puzzles die in de Rhetorica voorkomen.
Parallelteksten, eerst uit de Ad Herennium 27 ) en dan uit de De
Inventione ('28 ), kan men hier voor wat de aanhef van het stuk zelf
betreft naar voren schuiven. Plots duikt er echter een zin op die sterk
aan Quintilianus herinnert:
(

(

(26)
,Rhetorica... Fol. Bv - [ Bvvo].
(27) Ad Herennium... I.iii.4.
28 ) Cicero : De Invest... I.xv.20.
(
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Stel b.v. „Ende niet teghenstaende dat dese drie saken inde geheele
Cause oft relaas moeten gheobserueert wesen / te wetene dat dye auditeurs vanden beghinne totten eynde sullen goetwillich wesen / neer
ende verstant crijghen / nochtans moetmen int be--stichoern/
ghin vander saken aldermeest daer op toe leggen" ('Z 9 ) naast Quintilianus: „Id fieri tribus maxime rebus inter auctores plurimos constat,
Si benevolum, attentum, docilem fecerimus, non quia ista non per totam actionem sint custodienda, sed quia initiis praecipue necessaria, per
quae in animum iudicis, ut procedere ultra possimus, admittimur" (
Al het overige van dit stuk „Ende eerst van Prohemie" lijkt me
bij de De Inventione én bij de Ad Herennium aan te leunen ; het parallelisme is m.i. echter vaster en constanter met de Ad Herennium
volgehouden dan met het klassieke werk van Cicero, behalve inzake
de op- en uitbouw van deze lange paragraaf. Inderdaad, het drievoudig of f ekt dat elk auteur door zijn „proloog" moet bereiken is, volgens
Jan van Mussem, bij zijn gehoor „goodwill", aandacht en receptiviteit te wekken. Jan van Mussem behandelt deze drie doelwitten in dezelfde orde als een Cicero het doet in zijn De Inventione. Doch door
deze rangorde in de opstelling van de drie te beogen of f ekten aan te
kleven wijkt hij van de Ad Herennium af. Anderzijds, wanneer het in
dezelfde paragraaf gaat over de vier factoren die tot het winnen van
de ,,goetwillicheyt van den auditeurs" kunnen bijdragen volgt hij, qua
orde in de behandeling er van, noch de Ad Herennium, noch Cicero's
De Inventione en gaat hij schijnbaar zijn eigen weg.
Om op het inhoudelijk element zelf van deze passus terug te komen,
sluit de Rhetorica zich hier, zoals gezegd, nu eens dichter bij de Ad
Herennium, dan weer bij de De Inventione aan. De Ad Herennium
blijkt nochtans de meeste kans te hebben als steuntekst te hebben gediend (31).
) Rhetoica. .. Fol. Bv.
(30) Quintilianus... IV.i.5.
(31) Nog een paar gevallen ! Jan van Mussem schrijft : ,,Niet te min die
oude Rhetorisienen houden datmen die goetwillicheyt van // den auditeurs
vercrijghen mach sonderlinghe in vier manieren" (Rhetorica... Fol. Bv [Bvvol). In de Ad Herennium (I.Iv.8) lezen we : „Benevolos auditores facere
quattuor modis possumus..." terwijl we in de De Invention (I.xvz.22) daar
volgende hebben : „Benevolentia quattuor ex locis comparatur". Ver-overht
b.v. „Ten derden ende laetsten // ist dat wij den auditeurs willen ver -gelijk
genen wij moeten int corte exponeren / waer af wij spreken sullen"-stan
(Rbegorica... Fol. [Bvvo] [ Bvjl) met : „Dociles auditores habere poterimus
('29

,

-
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Een ander voorbeeld van inlegwerk is de behandeling „Van die Insinuatie" 3.2 ), een middel om langs omwegen de welwillendheid van
zijn gehoor te winnen.
In dit stuk incrusteert Jan van Mussem teksten die hij blijkbaar nu
eens uit de De Inventione dan weer uit de Ad Herennium heeft gelicht.
kan in drie gevallen toezij terloops opgemerkt
Insinuatie
gepast worden : „Ten eersten als die sake odieux ende leelijck
es..." ( 33 ), „Ten tweeden... als wij dincken dat die auditeurs ende
Jugen ghepersuadeert zijn vanden ghenen die voor ons gheseyt hebben..." ( ; „Ten derden... als ons dunct die auditeurs ende iugen
vermoeyt te wesen van hem lieden te hooren / die voren gesproken
hebben" ( 35 ) . Deze drie gevallen worden zowel in de Ad Heren
( 3.6 ) als in de De Inventione ( 37 ) , en dit in dezelfde orde behan--nium
deld . Jan van Mussem heeft hier echter andermaal de ene noch de
andere in zijn verdere uiteenzetting op de voet gevolgd.
Bij de behandeling van punt één, een „sake odieux ende leelijck"
raadt hij aan dat men zou uitweiden over „andere personen / of ander
saken / die si [d.i. rechter en toehoorders] beminnen oft geerne hooren. En hi [d.i. de redenaar] sal hem dissimuleren als niet te willen
excuseren tghene dat si meenen dat hi excuseren sal" ( 38 ) .
(

Si summam causae breviter exponemus..." (Ad Herennium... I.iv.7) en ,,Dociles auditores f aciemus si aperte et breviter summate, causae exponemus, hoc
est, in quo consistat controversia" (Cicero : De I nven ... I.xvi.2 3) . Een tekst
als deze : „Ten vierden vanden persoon / vanden iugen oft audituers / ist
dat wi die pri j sen / segghende hoe si tanderen tijden / ende in anderen saken
hem ghedreghen hebben vromeli j c / wi j self j c / goedertierli j c / eerli j ck /
ende dierghelij cke..." (Rhetotica... Fol. [BY«Yol) ligt die dichter wat dit
„hoe si tanderen tijden / ende in anderen saken hem ghedreghen hebben" betreft bij de tekst van de De Inventione (I.xvi.22), waar men leest „Ab
auditorum persona benevolentia captabitur si res ab eis fortiter, sapienter, mansuete gestae proferentur" dan bij de meer specifieke ,,res... iudicatas" in de
Ad Herennium (I.v.8) waar -de auteur zelfzeker beweert : „Ab auditorum, persona benevolentia colligitur si res eorum fortiter, sapienter, mansuete, magnifice iudicatas pi of eremus" ? De eerste persoon meervoud „Wi ", en het „eer lij ck" als weergave van het latijnse „magnif ice" schijnen dan weer veeleer in
de richting van de Ad Herennium te wijzen.
32 ) Rh e^orica... Fol. [Bvj ] - [Bvijl.
-

(

($ 3 ) Rhetorica... Fol.

[Bvj ] .

( 34 ) Rhetorica... Fol. [Bvjvol.
35 )
Rhetorica... Fol. [Bvij ] .
( 316 ) Ad Herennium... I.vi.9-10.
(37) Cicero : De Inven... I.xvii.23-24.
(38) Rhetorica... Fol. [Bvj ] - [BYjvol.

(
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Deze termen „beminnen" en „dissimuleren" wijzen hier wellicht
naar de formulering in de De Inventione, waar Cicero in deze gevallen aanraadt : „spreek in die gevallen over een ander persoon of over
iets „quod diligit" ... en hij gaat voort : „dissimulare te id def ensurum quad existimeris" ( 39 ) . In de Ad Herennium is er geen spoor
van dit „diligere" of „dissimulare" te zien.
Anderzijds volgt er dan weer in Jan van Mussems stuk : „Dan als by
dent dat si wat te passe gecomen zijn / hi sal luttel ende luttel tot
zijnder defensie comen / seggende datmen die sake ende niet den persoon / oft den persoon ende niet die sake aenmercken sal" (40).
Hierbij zou men dan weer de Ad Herennium kunnen aanhalen. Inderdaad, in een van de uitgaven van dit werk leest men „rem non hominem, hominem non rem spectari oportere" (41 ) .

Leest men verder bij Jan van Mussem dat de verweerder aangemaand wordt met vorige uitspraken een vergelijking te maken „betooghende wat van ghelijcken saken / oft mindere oft meerdere
geiugieert [sic] heeft gheweest" ( 42 ) dan moet men in dit geval vaststellen dat deze formulering weer dichter ligt bij deze die in de Ad
Herennium voorkomt dan bij deze die Cicero gebruikte. De auteur
van de Ad Herennium schreef voor : „aut aliquorum iudicium de simili causa aut de eadem aut de minore aut de maiore prof eremus" ( 43 ) ,
terwijl Cicero daarentegen voorhoudt : „et aliquorum iudicium simili
de re aut auctoritatem proferre imitation dignam ; deinde eandem aut
consimilem aut maiorem aut minorem agi rem in praesenti demonstrare" (").
Het moet echter erkend dat over 't algemeen de behandeling van de
„Insinuatio" dichter bij deze in de De Inventione dan bij het betoog in
de Ad Herennium aansluit ; zelfs de bindtekst met het volgend stuk,
getiteld „Van die goede prologhe", is haast woordelijk uit de De In-

(39) Cicero : De Inven... I.xvn.24.
(40) Rbetarica... Fol. [Bvjvol.
(41) Cfr. voetnoot 1 op p. 16 van de hier gewoonlijk geciteerde uitgave bezorgd door Harry Caplan in The LoebClassical Library.
(42) Rhetorica... Fol. [Bvj'v ].
0

(

43

( 44

) Ad Herennium... I.vL9.

) Cicero : De I nven ... I.xvli. 24.
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ventione gelicht. Jan van Mussem schrijft : „Nv hebben wij van die
Prologhe / ende ooc van die Insinuatie ghesproken van elck bisondere. Voorts sullen wij bescrijuen sommighe condicien int generale / nopende so wel deene als dandere" (45) .
Is het vermetel daarin een vernederlandsing te zien van wat Cicero
in zijn De Inventione vaststelde en heel lakonisch aankondigde : „Ac
separatim quidem quae de principio et de insinuatione dicenda videbantur haec fere sunt ; nunc quidem brevi communiter de utroque praecipiendum videtur ( 4e) ?
Uit het doorlichten van dit stuk blijkt m.i. eens te meer hoe dezelfde
ideeën, die én in de Ad Herennium én in de De Inventione verwoord
werden, door Jan van Mussem
zij het ook in een andere orde
werden vooruit gezet, waarbij hij formuleringen nu eens van het eerste dan weer in hoofzaak van het tweede werk volgt.

Heeft Jan van Mussem het dan over „een goede Insinuatie" (47)
dan is de aanhef van deze paragraaf andermaal een onmiskenbare echo
van de De Inventione.
Het aanslaan van een stuk moet gekarakteriseerd zijn door een
„sekere grauiteyt / ende statelicheyt" (48 ) leert hij ons. Dit is naar
alle waarschijnlijkheid aan de De Inventione ontleend, waarin voor
wordt : „Exordium sententiarum et gravitates plurimum de--gehoudn
bet habere et omnino amnia quae pertinent ad dignitatem in se con(49).
tinere ... "
Van „gravitas" of „dignitas" is er daarentegen geen sprake in de
Ad Herennium hierin wordt echter wel gewezen op het gebruik van
een eenvoudige stijl en van de gewone woordenschat, opdat het alles
als improvisatie zou kunnen overkomen. „Exordienda causa servandum est ut lenis sit sermo et usitata verborum consuetudo, ut non apparata videatur oratio esse" ("). Nu vindt men bij Jan van Mussem
ook wel iets in die aard daar waar hij voorschrijft : „INt beghinne van
;

(45)
(46)
(

41 )

(48)

(49)
(

50 )

Rhetorica... Fol. [Bvij].
Cicero De I nven ... I.xvlu. 2 5
Rhetorica... Fol. [Bvij YO ] [Bviijl.
Rhetorica... Fol. [Bvijv'ol.
Cicero De Inven... I.XVIII.25.
Ad Herennium ... I.vii.11.
:

.

-

:
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een cause / ... dient ooc geseyt met slechten verstandelike redenen
ende ghemeene daghelicsche woorden / om dies wille dat een seer
constich geaf f ecteert tbeginsele / geeft grote suspitie tselue meer een
gemaecte of versierde sake te wesen dan anders" ( 1"). Doch hier moet
onmiddellijk bijgevoegd dat deze opvattingen over stijl en taal eveneens
door Cicero verwoord worden, al heeft deze hiervoor een abstrakte en
negatieve formulering verkozen. Hij heeft het over „... splendoris et
festivitatis et concinnitudinis minimum" ( 52 ) en gaat dan verder : „proterea quod ex his suspicio quaedam apparationis... nascitur" (53),
m.a.w. hier komt dan het woord „suspicio" dat ook door Jan van
Mussem gebruikt werd
plots opduiken.
Aan welke ruif heeft Jan van Mussems paard hier het langst gestaan ?

De behandeling van de zeven fouten die men in de inleiding tot een
stuk vermijden moet (") vindt haar weerga in de Ad Herennium (55)
zowel als in Cicero's De Inventione ( 56 ) . De door Jan van Mussem gebruikte terminologie (o.a. geval nr. 3 : lichtelijk > leviter in de De
Inventione) het feit dat hij zowel als Cicero bij geval nr. 5 een voorbeeld aanhaalt wat in de Ad Herennium niet gebeurt —, de vaststelling dat hij over de laatste fout, „wier const te gaan", uitweidt
wat bij Cicero eveneens en in de Ad Herennium weer niet voorkomt
deze drie bijzonderheden kunnen m.i. voor de stelling pleiten dat de
tekst van Jan van Mussem dichter bij de De Inventione ligt dan bij
de Ad Herennium. De vreugde aan deze bevinding kan echter niet
ongemengd zijn, want de enigszins banale uitklank van dit hoofdstuk
blijkt dan weer plots aan de Ad Herennium te herinneren. De slotzin
luidt alsvolgt : „De exordia satis erit dictum, deinceps ad narrationem
transeamus" ( 5 ?), wat ongeveer hetzelfde is als wat Jan van Mussem
schrijft : „Dit is nv genoech gheseyt van die Prologhe ende Insinuatie /
,

(51) Rhetorica... Fol. [Bvij'vo].
(52) Cicero De I nven..., I.xVIIi.2 5.
(53) Cicero De Inven... I.xVIII.25.
(54) Rhetorica... Fol. [Bvijv<>] [Bviijl.
(55) Ad Herennium.... I.vii.11.
(56) Cicero De I even I.xvin. 2 6.
57
Ad Herennium... I.v1II.11-12.
:

:

-

:

(

)

...
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als voor het eerste deel vander Inuentie / voorts sullen wij spreken
van die Narratie" ( 58 ) .

Een derde geval ! In „die Narratie" ( 59 ) of het tweede deel van
de „Inventio" onderscheidt Jan van Mussem „diuersche manieren"
van verhaal of betoog ; in feite komt dat op drie soorten neer, waarvan men dan de hoofdelementen bij Cicero in zijn De Inventione (gyp)
evenals in de Ad Herennium terugvindt (st).
Soms, nl. in verband met het tweede genre, als „Wij verhalen exempelen, comparatien oft ghelijckenessen ten propooste dienende" (Cfr.
similitudo ghelijckenes) meent men te mogen denken dat hij een
oog op de tekst van Cicero's De Inventione had ; in een ander geval
blijkt er echter een treffende overeenkomst met de Ad Herennium te
bestaan. Inderdaad, betreffende de omschrijving van de betekenis van
,,Argumentum" lezen we én bij Cicero én in de Ad Herennium dezelfde tekst, nl. „Argumentum est ficta res, quae tamen fieri potuit" (62).
Doch in de Ad Herennium volgt daar nog op „velut argumenta comoediarum", m.a.w. zoals b.v. de intrigue van de blijspelen.
Had Jan van Mussem deze tekst uit de Ad Herennium in 't oor of
op 't oog toen hij schreef : ,,... argumenten / dat zijn versierde saken / die welcke niet gheschiet en zijn / maer souden moghen gheschieden ,/ ghelijck dye argumenten vanden Esbatementen / en dier
ghelijcke" ( 63 ).

><

En zo gaat het verder!
Daarop handelend „Van die drie condicien van een goede Narratie" kort, klaar en waarschijnlijk-klinkend -- heeft het betoog van
Jan van Mussem ( 64 ) meer weg van een korte parafrase van wat in de
-

(58) Rhetorica... Fol. [Bv.l*ij ] .
(59) Rhetorica... Fol. [Bviijl.
(&0 ) Cicero : De Innen'... I.xix.27.
(ex) Ad Herennium... I.viII.11-13.
(62) Cicero : De Innen... I.xix.27 én Ad Herennium... I.VI11.13.
(63) Rhetorica... Fol. [Bviij ] .
64
) Rhetorica... Fol. [Bviij'Y<I] - [ Cjvo].
(
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Ad Herennium wordt voorgehouden dan van wat Cicero in zijn De Inventione uiteenzette, althans wat de vorm betreft ; want in de grond

is het koek en een deeg bij beiden.
Jan van Mussem lijkt me hier althans meer vertrouwd met de terminologie van de Ad Herennium („ brevis, dilucidus, verf similis” (65)
„cart", „claer", en „der waerheyt ghelijcken") dan wel met deze van
.
Cicero : „brevis, apertus, probabilis"
Deze veronderstelling lijkt me ook verantwoord wegens 't feit dat
de transpositie van het voorbeeld, dat aangehaald wordt bij de behandeling van de noodzakelijkheid immer bondigheid inzake verhaaltechniek na te streven, gemakkelijker verklaard wordt wanneer men van
het voorbeeld van de Ad Herennium uitgaat, dan wel van Cicero's
„exempel ". Ten derde, omdat sommige passages haast woordelijke
vertalingen zijn van wat er in de Ad Herennium te lezen staat : „Want
hoe corter narratie / ende met min verloren woorden / hoe die claerder ende verstandelijcker wesen sal" ("). Dat is toch in feite een ver
„nam quo brevior, dilucidior et cognitu facilior-nedrlasigv
narratio fiet" ! Welnu, dit is een passus uit de Ad Herennium (s$) en
dergelijke formulering is in de De Inventione niet te bespeuren.
Dus !
('6f> )

Hoe fragmenten van verschillende herkomst in elkaar verwerkt kunnen worden leest men eveneens af uit Jan van Mussems hoofdstukje
over het „derde deel der Inventien ghenaemt die diuisie" ( 69 ) .
De inleiding daartoe, gewijd aan de eerste manier van „deelinghe'',
is grotendeels een vertaling en parafrase van een fragment van de
Ad Herennium ("). In dit handboek wordt ten andere ook de technische term Avisio gebruikt, terwijl Cicero deze term in dit verband
niet kent, daarentegen wel van „partitio" spreekt.
Gaat het nu over „die andere maniere van diuisien", dan is het eer
gedeeltelijk eveneens in de Ad Herennium thuis te bren--stelmn
gen, het tweede daarentegen waarvan daarenboven in de Ad HeY>

(65) Ad Herennium ... I. ix.14.
(66) Cicero : De Inven... I.xx.28.
(67) Rhetorica... Fol. Cj.
(68) Ad Herennium. . . I.ix.15 .
(69) Rhetorica... Fol. [Cjv0].
(70) Ad Herennium. . . LX-17.
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rennium zelfs geen sprake is is m.i. een echo van wat Cicero in zijn
De Inventione daarover voorhield.
Jan van Mussem schrijft : „Die andere maniere van diuisien die geschiedt / als wij exponeren oft declareren bi ghetale / van hoe vele
ende wat saken wij spreken sullen", en hij gaat verder met te wijzen
op het beoogde of f ekt : „op dat die audituers vast moghen inden sin
hebben tghene dat wij segghen /ende ooc beseffen wanneer wij vul
hebben / dat hem lieden ooc bi dien ons segghen min ver -seytuln
-drietn
ende verlanghen mach" ("').
Dit „bi ghetale" komt in de De Inventione niet voor, wèl echter in
de Ad Herennium waar men leest : „Enumeratione utemur cum dicemus numero quot de rebus dicturi sumus" ( 72 ) . en „wat saken wij
spreken sullen" is de „expositio" die wordt toegepast „cum res quibus de rebus dicturi sumus exponimus breviter et absolute ('73) .
Denkelijk smolt Jan van Mussem dit alles in elkaar, en meende het
nuttig in dit verband op het na te streven doel te wijzen aan de hand
van wat uit de De Inventione te lichten was : de „enumeratio" „het
declareren bi ghetale" was er nodig „ex qua certum quiddam destinatur auditori in quo animum debeat habere occupatum" ( 74 ) ; de
„expositio" het „exponeren" kon hier evenmin gemist worden,
omdat, volgens Cicero, en na hem ook volgens Jan van Mussem „ex qua conficitur ut certas animo res teneat auditor, quibus dictis
intellegat fore peroratum" (75).

amper een halve bladzijde lang ! —
Neem nu het hoofdstukje
over de „Confirmatio" en dan treft U in de eerste zin een definitie aan
die bij de De Inventione aansluit, en anderzijds een slotbemerking die
een echo is van de aanhef van paragraaf 18 van Hoofdstuk X van
Boek I in de Ad Herennium. „Confirmatie / dat es een vastmakinghe
oft versekeringhe / bi den welcken wij ons narratie oft Propositie vast
maken / doen blijcken / ende geloue gheuen" (76).

Rhetorica... Fol. [Cjv0].
Ad He ren nium ... I.x.17.
( 73 ) Ad Herennium ... I.x.17.
(74) Cicero : De Ineen ... I.xxu. 31.
(75) Cicero : De Inven... I.xxiL.31.
( 76 ) Rhetorica... Fol. Ci j .
("I')

(72)

186
Is dit niet hetzelfde als wat Cicero schreef, al is de orde der elementen in het tweede lid omgekeerd, : „Conf irmatio est per quam argumentando nostrae causae f idem et auctoritatem et firmamentum adiun-

git"

( 77 ) ?

En de lange pedante opmerking van Jan van Mussem dan op 't einde van zijn paragraaf ! „Hier es wel te noteren hoe alle die victorie
vanden Rhetorisien / metgaders die hope ende cracht van wel te pessuaderen / principalijc ghelegen es in tween saken dat es in wel zijn
'oorstel ende redenen te confirmeren / ende dat hem tegen es wel
constelijc te refuteren" ( 78 ). Ligt dat alles niet in een notedop in de
eerste slagzin van de Ad Herennium : Jota spes vincendi ratioque persuadendi posita est in confirmatione et in confutatione" ( 79 ) ?
Wat Jan van Mussem tussen de aanslag van deze paragraaf en het
slotakkoord heeft ingebouwd kan ik niet thuiswijzen. Is het van eigen
vinding ? Mogelijk !

In een stel beschouwingen over sommige aspekten van rechtskundige techniek, die de folio's [Evijltot en met [Fiijvol vullen en die
ogenschijnlijk aanleunen bij uiteenzettingen die in de Ad Herennium
voorkomen (so), zindert plots een, zij het ook nog zwakke echo uit
de De Inventione na ($ 1 ), nl. in een korte passus op Fol. Fj.

Een ander typisch voorbeeld van zijn inlegwerk is zijn betoog over
tegenspraak in verschillende wetten.
Op een passus die een vertaling uit de De Inventione is volgt een
lange uiteenzetting op basis van de Ad Herennium, waarin plots een
korte zinsnede uit de De Inventione ingebed wordt.

Cicero : De I nven... I.xxiv.34.
(78) Rhetoorica... Foil. Cij.
(79) Ad Herennium ... I .x.18.
(?7)

( 80 ) Cfr. de synoptische tabellen in : Verslagen en Mededelingen. Kon.
Academie v. Ndl. Taal- en Letterkunde. 1975, p. 43-52.
($ 1

) Cicero : De

Inven... II.xxxiii.102.
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„Eerst salmen considereren
welcke van den tween / oorboorlicste / eerlicste /ende meest van
nooden es.
Ten anderen J oft die selue wetten niet eensdeels oft al gheaboliert ende ghecesseert zijn. Item
oft die selue wetten in sulcker maniere contrarieren / so dat deene
beueelt / ende dandere verbiedet
/ oft dat deene bedwingt / ende dandere toelaat. Want zijn defensie es crane / die daer kent
niet ghedaen te hebbene / daer
toe dat hi door de wet bedwonghen was / en wil hem defenderen
midts dat een ander wet / tselue
es toelatende. Om dies wille dat
een beuel ende bedwanc meer es
te obseruerene / dan een permissie oft toelatinghe. Desghelijcx
ist ooc een crancke defensie / als
men betoocht wel ghedaen te hebbene / also die wet beueeldt / als
die selue wet eensdeels / oft algheabolieert es / ende te niete.
En niet ghedaen te hebbene /
tghene dat bi die laetste wet gheoordineert ende beuolen es. Want

maer die andere wet die welcke
ons contrarie es / die sullen wij
declareren interpreteren / ende
trecken tot onsen profijte / besoeckende oft si in eenich deel
van rechte ghefundeert -es.
85
"Primum igitur leges oportet
contendere considerando, utra lex
ad maiores, hoc est ,ad utiliores,
ad honestiores ac magis necessarias res pertineat" (82).
" ... videndum est primum num
quae abrogatio aut derogatio sit,
deinde utrum leges ita dissentiant ut altera iubeat, altera vetet,
an ita ut altera cogat, altera permittat. Infirma enim erft eius defensio qui negabit se fecisse quod
cogeretur, cum altera lex permitteret ; plus enim valet sanctio permissione. Item illa defensio tenuis est, cum ostenditur id f actum quod ea lex sanciat cui legi
obrogatum aut derogatum sit, id
quod posteriore lege sanctum sit
nam
esse neglectum" 83
.."

(

(

) .

) . „...

postrema quaeque gravissima
est" ( 84 ) . „ Cum haec erunt consi-

derata, statim nostrae legis expodye laetste wet es dye vroomste. sitione, recitatione, conlaudatione
Dit al geconsidereert wesende wij utemur. Deinde contrariae legis
sullen ons wet / daer mede wij enodabimus voluntatem et earn
ons behelpen willen / prapone- trahemus ad nostrae causae comren / verhalen / ende prijsen / modum... 86
" (

) .

) Cicero : De I nven ... II.XLIX.145.
) Ad Herennium II.x.15.
(84) Cicero : De Inven... II.XLIX.145. Cursivering van passus in NdI. en latijnse tekst van mij.
(85) Rhetorlca... Fol. F.iiij.
8$) Ad Herennium ... I I.x.15 .
($ 2

( 83

(
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Een soortgelijk geval doet zich nog elders voor, met dien verstande echter dat het hier gaat om het ineenklinken van tekstelementen
die uit een en hetzelfde werk „ghenomen" zijn hoe ver uit elkander
ze in dit geschrift ook mogen liggen. Het wordt nog pikanter wanneer men vaststelen kan dat Jan van Mussem er daarenboven nog
in slaagt één zinnetje, dat uit een werk van een ander schrijver zou
ontleend zijn, in te schakelen.
Inderdaad, een ander voorbeeld van het inbedden in een betoog van
een fragment dat hij licht uit een ver afliggend hoofdstuk van een
werk, waaruit hij volop aan 't putten is, levert het uit elkander nemen
van zijn stuk „Van die ghelijckenessen met andere wetten" ('87) .
De eerste paragraaf leunt bij de Ad Herennium aan, namelijk bij
Bk I, Hfdst. XIII, 23 ; de tweede is gedeeltelijk een vertaling en para
-frasevnBkI,Hdt.X§18
Om zijn stelling te illustreren haalt Jan van Mussem dan verschil
voorbeelden aan, en om deze „exempelen" of hun aanknopings--lend
punten te vinden, moet men in de Ad Herennium de weg terug naar
Bk. I, Hfdst. XI II, § 23.
Men zou hier echter ook aan Cicero's De Inventione kunnen denken, nl. II.L.148-149. Er komen wel sommige details in verband met
de behandeling voor die in de richting van de Ad Herennium wijzen;
zo b.v. het aantal van de „exempelen" en de orde waarin deze voor
worden ! Er is bovendien het geval van de moordenaar ! Eerst-geld
en vooral dit : bij Jan van Mussem heeft deze zijn moeder vermoord,
zoals in de Ad Herennium („ Mableotus iudicatus est matrem necasse” (88 ) terwijl hij zich, in het voorbeeld dat Cicero aanhaalt, aan één
van zijn ouders vader of moeder of aan een andere verwante
zou vergrepen hebben ( „Quidam iudicatus est parentem occidisse” 89 ) Komt daarbij dat Jan van Mussem verder vertelt hoe „som
ende oor -mighevanzjdrks.beghnict/pamr
si scrijuen daer in zijn presentie een testament" (") -cond.emth/
Dit „in zijn presentie" vindt men in de Ad Herennium („ipso presente” (91 ) doch niet in de De Inventione, wat uiteraard iemands geloof in
de Ad Herennium als steuntekst zou versterken. Doch Jan van Mus
(

Rhetorica... Fol. [Fvjvol - [ Fvijl.
) Ad Herenmum ... I.xIII. 2 3.
(89) Cicero : De Inven... II.L.149.
(90) Rhetorica... Fol. [Fvij :i.
(91) Ad Herennium. . . I .XiiI. 2 3 .

(87)
( 88
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sem wijst tevens op de bepalingen van dit testament als „ordinerende
ende gheuende zijn goet daert hem patient selue ghelieft", en hij voegt
er bij „het testament is bi suffisante oorconden ende testamenteerders
behoorlijcke gehanteekent" (12 ) , wat dan weer herinnert aan wat in
de De Inventione te lezen staat, en daar alleen. Inderdaad, niets van
die aard is in de Ad Herennium te ontdekken. Wel echter in de De
Inventione, nl. „heredes, quos ipse iubet, scribunt ; tabulae obsignantur" (93).
Wie lost deze puzzle op ?

Wanneer men nu herhaaldelijk bevonden heeft dat jan van Mus
elementen —voorschriften, richtlijnen en waarschuwingen -semt
die hij uit geschriften van verschillende auteurs put zo speels omgaat,
zal men niet verbaasd opkijken bij de vaststelling dat, zelfs wanneer
hij een en dezelfde auteur, haast woord voor woord, een tijdje gevolgd
heeft, soms plots de orde van zijn „ontleningen" omgooit. Zo wordt
b.v. het geval van de onverwachte redding van schip en lading ( 11 ),
dat Jan van Mussem uit Boek I van de Ad Herennium heeft overgenomen (' 95 ) gekommentariëerd (9s) aan de hand van een tekst die
in Boek II van dezelfde Ad Herennium te vinden is 11
(

").

En dit brengt ons tot het spel met de „voorbeelden" of „exempelen"
die de beschouwingen over theorie en praktijk van de „rhetorica" illustreren moeten.

Inderdaad, het is niet alleen op het stuk van de theoretische uiteen
betoog dat Jan van Mussem eclectisch te werk gaat ; ook-zetingof
(92) Rhetorica... Fol. [Fvij ] .
(93) •Cicero : De 1 n ven ... I I L.149.
94
( ) Rhetorica... Fol. Fij.
(85) Ad Herennïum ... I .xI.19.
('96 ) Rhetooica... Fol. [Fijv].
(97)
Ad Heren nium ... I I . ix.13 .
.
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wanneer hij zijn bespiegelingen of richtlijnen wil verduidelijken puurt
hij soms zijn voorbeelden uit een andere „bron" als deze uit de welke
hij tot dan toe met gretige hand geput heeft.
Een typisch geval in dit opzicht is het „Exempel van een cause of
questie coniecturael" ( 98 ) . Het is het verhaal van twee reizigers : Van
een „coopman" die, op weg naar een jaarmarkt, langs de baan een
„schamel ruter" ontmoet. Ze zetten samen de reis voort. In een „herberghe" waar zij te zamen overnachten wordt de groothandelaar door
de waard vermoord, doch de „schamel ruter" wordt van de roofmoord
verdacht, beticht en uiteindelijk berecht en terechtgesteld. Dit bloedig
verhaal was in de Middeleeuwen in verschillende versies in verschil
talen in omloop. Het wonderlijke van het geval in dit verband-lend
is dat het voorafgaande betoog dat Jan van Mussem houdt waarschijnlijk op de Ad Herennium (99 ) teruggaat, terwijl er van dit verhaal
van de reis, overnachting, moord en berechting geen spoor in de Ad
Herenmum waar te nemen is, doch dat het wel in gelijkaardig verband „conjecturalis constitutio" in Cicero's De Inventione 1'°'°)
verteld wordt. Jan van Mussem kon denkelijk niet weerstaan aan de
bekoring om deze bloedrode rubijn uit Cicero's rijke schat met voor
vingers te lichten en hem te rijgen aan de koude kraal van-zichtge
koele beschouwingen en voorschriften die hij denkelijk uit de door
hem zo zeer bewonderde Ad Herennium genomen had.
-

(

Een andere illustratie van dit procédé kan men halen uit de behandeling van de vier manieren om zich te verdedigen ( 101 ) Hier kan
men gemakkelijk inlegstukken uit de Ad Herennium naast andere uit
Cicero's De Inventione aanwijzen.
Bij de bespreking „Van die Comparatie"
een onderdeel van dit
citeert Jan van Mussem een voorbeeld dat aanleunt bij
hoofdstuk
dit van Cicero (x02 ), en dat dan weer gevolgd wordt door richtlijnen
die een sterke inslag van de Ad Herennium verraden, en die soms zelfs
woordelijke vertalingen zijn (').

(98) Rhetorica... Fol. Eiij - Eo!. Eiiij.
(99) Ad Herennium. . . H. vii.11.
( 100 ) Cicero : De Inven... Il.iv.14-15.
(lol) Rhetoric... Fol. Ev - Fol. [Fjvol.
(102) Cicero : De Inven... Il.xxiv.72.
(103) Ad Herenniium ... I I . xJv. 2 2 .
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Of neem b.v. zijn uiteenzetting over de themata die een „verweerder" gebeurlijk kan behandelen om verlichting van schuld te bekomen,
zo wanneer het een geval van heirkracht geldt.
Bij de behandeling hiervan („Van die Nootsakelicheyt"), die blijk
Ad Herennium steunt (i) , geeft Jan van Mussem drie-baropde
voorbeelden, die hij niet in de Ad Herennium vond. Voor geval nr. 2
(een banneling die schipbreuk lijdt en aan land spoelt) ligt er denkelijk een aanknopingspunt in de De Inventione (105 ) . Het derde geval,
nl. dit van een gedagvaardigde, die tengevolge van een overstroming
„niet in tijden" „tsinen ghedinge te comen” vermocht, roept een soort
geval op dat eveneens in Cicero's De Inventione ('°) te vinden-gelijk
is, zij het ook in een ander verband (e4 ?)

Soms geeft hij ter illustratie van een voorschrift een „exempel" dat
opgebouwd is met elementen die uit twee verschillende voorbeelden
van een latijns werk voortkomen.
Zo, om één geval te noemen, zijn lang uitgesponnen „exempel" bij
de behandeling van wat in margine „Occupatio" genoemd wordt ('<").
Hij schrijft „Hoe ghy uwe ioncheyt in alle wulpscheyt ouer gebrocht
hebt / dat soude ick hier verhalen / waerder tijt ende stont /" ( 1%)
Dit is zijn versie van de aanhef van het eerste voorbeeld in de Ad
Herennium : „Nam de pueritia quidam tua quam to omnium intemperantiae addixisti, dicerem, si hoc tempus idoneum putarem" 1").
'Wanneer Jan van Mussem echter ietwat verder doch immer in 't
raam van hetzelfde voorbeeld verklaart : „ v versweeren / v roouen / v
stelen / ick late dat al achtere" ('111 ), dan zit hij reeds aan de slotzin
van het tweede voorbeeld dat in de Ad Herennium wordt aangehaald
(

) Ad Herenniium... II.xvL23-24.
,
( Cicero : De Ineen... II.xxxu.98.
(106)Cicero : De I even... II.xxxr.96-97.
(107)Nl . bij de behandeling „Van dat ongheluck" („Casus").
( 108 ) Rhekrica... Fol.
Gvv' 1 1 - [ Gvj].
(109)
Rhetorlca... Fol. Gvvol.
(

104

1,1 11 )

[,

[,

(120)
(

111

Ad Herenniumi... IV.xxvi. 37.

) Rhetorica... Fol. [Gvj

I.
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en hoort men de echo van wat deze latijnse auteur daar belooft : ,,furta, rapinas omnes tuas omitto" (112).

Zelfs binnen het raam van het vakje gewijd aan de behandeling
van een stijlmiddel eigent Jan van Mussem zich een zekere vrijheid
tegenover zijn steuntekst toe en schikt hij naar eigen zin en goeddunken de elementen die hij naar alle waarschijnlijkheid aan een bepaalde auteur ontleend heeft.
Inderdaad, in de onderdelen van zijn hoofdstuk over ,,Watmen doen
sal om chierlijck / statelijc ende heerlijck te sprekene" volgt hij in de
regel het gewoon patroon dat in de Ad Herennium aan de basis van
de beschouwingen over de verschillende stijl- en woordfiguren ligt.
Elk stukje van deze latijnse tekst bestaat, naar ik meen te kunnen opmaken, gewoonlijk uit drie luiken : een definitie of, omschrijving van
de bepaalde figuur ; dan gewoonlijk één of meerdere voorbeelden ter
verduidelijking, en ten derde een, wat men brutaal de ,,gebruiksaanwijzing" zou kunnen heten, met tevens de vermelding van het of f ekt
dat men bij 't aanwenden van het besproken middel beoogt en bekomen kan.

Een typisch voorbeeld op het stuk van het betrekkelijk volgzaam
overnemen van dit schema van de Ad Herennium zij het ook met
een zekere inkorting van de formuleringen en met een aanpassing van
d „exempelen" is, om er één te geven, dat van de „Descriptio" (113) . Dit loopt uit in de gebruikelijke vingerwijzing, waarbij hij,
de wijze ondervindingri j ke man op leeftijd, de deugdelijkheid van dit
procédé tevens wil onderstrepen : „Dese exornatie es crachtich ende
goet / om tot medelijden oft indignatie te verweckene" (114 ). Ook
de auteur van de Ad Herennium sloot, zakelijk en koel, zijn paragra-

Ad Herennium ... IV.xxvi.3 7.
Rheto rica... Fol. [Gvjvol- [ Gviijl. Te vergelijken met Ad Herennium. . . IV.xxxix.51.
(1'14) Rhetorica... Fol. [Gviij ] .
(11L2)

(113)
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fen over de „Descriptio" af met : „Hoce genere exornationis vel indig( 1-15),
natio vel misericordia potest commoveri ... "

Of wil men nog een ander geval, dan legge men de behandeling
van de „Demonstratio" (116) naast de tekst van de Ad Herennium ( 1 ").

Meestal gebruikt Jan van Mussem in dit verband de drieledige indeling ; het komt zelfs herhaaldelijk voor dat hij dit schema strenger
dan zijn oor- en voorbeeld, in casu de Ad Herennium, toepast.
Inderdaad, in sommige gevallen „verbetert" hij zijn prototype en
splitst twee aan elkaar geklonken. elementen (b.v. definitie en effekt)
om aldus tot de gewone drieledige indeling van de behandeling van
de stijlfiguur terug te keren.
Een paar gevallen ten bewijze!
Bij zijn beschrijving van de „Conduplicatio" ('111 ) heeft het er alle
schijn van dat Jan van Mussem zeer sterk bij de Ad Herennium aan
Nochtans, de toespeling op het te bereiken effekt, die de auteur-leunt.
van de Ad Herennium in zijn bepaling zelf invlecht, wordt door Jan
van Mussem, die hier op klaarheid en bondigheid uit is, in de aan
-lop
logischerwijze ter zijde gelaten.
Vergelijk b.v. de Ad Herennium- passus „Conduplicatio est cum ra
-tioneamplfcsu ieratonsdmu plri
(119)
met wat Jan van Mussem leert,
verborum iteratio, hoc modo..."
nl. : „Wij verchieren somtijds een redene / als wij een woort oft meer
dobbeleren / in deser manieren" ( 120 ) .
Van „cum ratione amplif icationis aut commiserationis" is er bij hem
geen sprake. Het effekt van het toepassen van deze vakmanschappe'lijke kneep formuleert hij op een bondiger wijze dan de auteur van
de Ad Herennium het gedaan had, al wordt hij door de imaginatieve
:

Ad Herennium. I V. xxxix. 51.
Rhetorica... Fol. [Gviijvo] Hj.
(117) Ad Herennium... IV.Lx.68-69.
(1") Rhetorica... Fol. [Gvjvol.
( lie ) Ad Herennium. IV.xxvliI.38.
(120) Rhetorice... Fol. [,Gvjvol.
(115)

. .

(1'1s)

-

. .
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stijl en verwoording van zijn oorbeeld onmiskennelijk geïnspireerd
waar hij planmatig op 't einde van deze paragraaf na zijn „exempel"
verzekert : „Dese manere van sprekene commoueert sterckelijck die
af f ectien / als twee slaghen vallende op een wonde" (121 ) .

Een tweede voorbeeld in dezen is zijn stuk over de Jrequentatio 21 (11122)

.

In de Ad Herennium (1'23) sluit het na te streven doel bij de definitie aan : „quo gravior aut acrior aut criminosior oratio sit". Daarop
volgt dan normaal een voorbeeld.
Jan van Mussem echter, gewoontegetrouw, splitst het eerste lid van
de Ad Herenniumparagraaf op, en bedt het voorbeeld tussen de
beschrijving van het procédé als aanhef, en de verwijzing naar het te
bereiken resultaat als slotakkoord in : „Want als daer vele cleene redenen ende suspicien die van selfs cranck zijn / al bi een ghebrocht
worden / so maken ('1:24 ) si de cause vele stercker scherper ende swaer-

der" (125)

Het omgekeerde doet zich echter ook voor ; d.w.z. het drieledig
definitie, voorbeeld en effekt
schatloon van de Ad Herennium
ofwel omstandigheden waarin het stijlmiddel best gebruikt wordt
wordt door Jan van Mussem verlaten ; bepaling en gebruiksaanwijzing worden versmolten.
Kenmerkend in dit opzicht is zijn paragraaf over de „Dissolutio" of
„Asyndeton" ( 1'26 ) : „Men verchiert somtijts een redene achterla //
tende die coniunctien oft dat waardekin / ende sonderlinghe alsmen

(121)Rhetorsc4... Fol. [Gvjvo] . Cfr. Ad Herennium : „Vehementer audiicit in contratorem commovet eiusdem redintegratio verbi et vulnus maius efficit
rio causae, quasi aliquod telum saepius perveniat in eandem corporis partem"
(IV.XXVIII.38).

(122)Rhetorica... Fol. [Gviij ] - [.C3viijvO].
(123)Ad Herenmum... IV.xL.5 2.
(124) In de tekst : waken.
(L2s)
' ^e'tO^tCdl...
Fol. Gviij vo l .
( 1.2e) Rhetorica... Fol. [Gvjvo]- [Gvij].
[
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yet vierichlijc ende int carte segghen wil" ; en daarop volgt dan het
voorbeeld.
Het laatste element van deze uitspraak is een echo van wat in de
Ad Herennium op 't einde van de paragraaf wordt voorgehouden, nl.
„Hoc genus et acrimoniam habet in se et vehementissimum est et ad
brevitatem adcommodatum" (12?).

Het daarop volgend stuk over de „Praecisio" of „Aposiopesis" levert een ander soortgelijk voorbeeld op. Inderdaad, Jan van Mussem
haakt aan de omschrijving van dit stijlmiddel de bedenking vast:
„twelcke meer suspicie geeft dan oft ment geheel wtsprake" (128),
terwijl deze beschouwing in de Ad Herennium normaliter als sluitstuk
na de voorbeelden wordt ingeschoven. Zijn paragraaf over dit stijl
klinkt daar uit in de verzekering : „Hic atrocior tacita suspicio-midel
quam diserta explanatio facta est" ('1129 ) .

En dat dit speels omspringen met de voor hem liggende elementen
sporadisch voorkomt moge verder blijken uit de behandeling van
„Brevitas" (130 ), waar hij de eindzin van het stuk in de Ad Herennium
over „Brevitas" loshaakt en naar voren schuift. Want schrijft hij : Jes
somtijts chierlijck datmen een sake cort segt metten principalen woorden / sonderlinghe // als den tijt cort es / of dat gheen noot en es van
langhe te vertooghen" ( 131 ) , dan hoort men in het eerste zinsdeel een
weerklank van de aanhef van de Ad-Herennium-passus : „Brevitas est
res ipsis tantummodo verbis necessariis expedita ... " (""), terwijl het
tweede element in Jan van Mussems tekst in omgekeerde orde de
twee omstandigheden vermeldt waarin bondigheid voornamelijk aan geprezen wordt en die in de Ad Herennium worden aangeduid : „Qua-

Ad Herennium. . . IV.xxx.41.
) Rhetorica... Fol. [G'vij].
( 1'9 ) Ad Herennium... IV.xxx.41.
( 1,3,0 ) Rhetorica... Fol. Hj - [ Hjvo].
(131) Rhetorica... Fol. Hj - [ Hjvo].
(13,2) Ad Heren nium ... I V. Lev. 68 .

(127)
( 12
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re adhibenda saepe est, cum aut res non egent longae orationis aut
tempus non sinet commorari" ('133)
Deze transpositie laat nochtans het voorbeeld, dat jan van Mussem
dan geeft, niet helemaal in 't ijle hangen ; het krijgt toch nog een
voetstuk, zij het uit andere als de gewone steen gehouwen, nl. de lakonieke zakelijke vaststelling : „Hier zijn veel saken gheseyt met luttel
woorden" ( 134 ), wat denkelijk beantwoordt aan de kommentaar die
na het aanhalen van het tweede voorbeeld in de Ad Herennium ver
wordt : „Habet paucis conprehensa brevitas multarum rerum-strek
expeditionem" ('135)

Zou dit ook niet het geval zijn bij de behandeling van „Correctio" ( 136 ), wanneer Jan van Mussem zijn omschrijving van de figuur
onmiddellijk expliciteert als volgt : „Te wetene als een sake naer ghemeene maniere van sprekene gheseyt es / dat wij dan die selue met
claerder woorden / ende beteekentlijckere wtleggen" ? ( 137) . Is deze
verduidelijking geen nazindering van wat in de Ad Herennium pas
voorkomt, ten eerste als kommentaar na het tweede voorbeeld dat hij
geeft, en ten tweede als verantwoording van het gebruik van deze f fi
? Het gevolg hiervan is dat hij het als derde element in zijn ge--gur
woon schema op 't einde van de paragraaf plaatsen kan : „Commovetur hoc genere animus auditoris. Res enim communi verba elata levius tantummodo dicta videtur ; ea post ipsius oratoris correctionem
insignior magis idonea fit pronuntiatione" (138).

Soms beperkt Jan van Mussem zijn schema tot de eerste twee elementen, nl. de definitie of omschrijving en de illustrerende voorbeelden. Inderdaad, hij klampte zich niet aan dit drieledig gebinte vast,
en wist af en toe overtollig bint- en spanhout op te offeren. Lees b.v.

(133)Ad Herenmum ... I V. LIV. 68.
(134)Rhetorica... Fol. [Rjvo].
(135) Ad Herennium...
IV.LIv.68.
Rhetorica... Fol. [Gvvo].

(e

(137)

Rhetorica... Fol.

( 1S)

Ad Herenmum

...

[Gvvo].

IV.xxvi. 36.
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zijn stukje over „Divisio" (139) • Hij zet het in met een omschrijving
van de figuur ; volgt dan als tweede element een voorbeeld dat overeenkomt met het eerste „exempel" dat in de Ad Herennium wordt gegeven. Elke aanduiding echter betreffende het „waar", of „wanneer"
of het of f ekt van de figuur heeft Jan van Mussem laten vallen. Waar
verkoos hij het stilzwijgen boven het z.i. herhalen van de-schijnlk
gemeenplaats die in de Ad Herennium op 't einde van de paragraaf
voorkomt, nl. dat de schoonheid van de stijl van een betoog verhoogd
werd door 't aanwenden van deze figuur („haec ... exornat oratio
nalopen van de auteur van de Ad Herennium is hem den--nem”).Ht
kelijk zinloos en overbodig voorgekomen. Inderdaad, het ging hier toch,
in de voorgaande zowel als in de volgende paragrafen, over „Watmen
doen moet om een redene te verchieren", zoals de lopende titel van het
hoofdstuk dit zegt. Daarenboven, de aanhef van zijn stukje over de
„Divisio" zelf zette in met de aankondiging van zijn thema : het „verc ieren" of „exorneren" van „een propooste".

Ook in zijn nochtans sterk bij de Ad Herennium ( 140 ) aanleunende
uiteenzetting over „E,f f ictio" (""), of „portretschildering" laat Jan
van Mussem de beschouwingen van de latijnse tekst over het nut en
de schoonheid van deze figuur eenvoudig weg.

Bij 't naspeuren van zijn spel met voorbeelden of „exempelen" en
het nagaan van hun herkomst belandt men soms in vreemde oorden.

Heeft jan van Mussem het over „Macrologia" (""*') en vervolgens
over „Pleonasmos" ( 143 ) dan vindt men in deze passages aanknopings-

(139) Rhetorica... Fol. [Gviij].
(140)Ad Herennium ... IV.xLix.63.
(141)Rhetorica... Fol. [Hjvol.
(142) Rh-etoricc... Fol. [Gjvol.
143 ) Rhetorica... Fol. [Gj'o] _ Gij.
(
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punten met uitspraken van Quintilianus ('") en treft men daar eveneens dezelfde voorbeelden aan als deze die door deze theoreticus
in dit verband verstrekt werden (145).
Opvallend is nu weer dat wanneer Jan van. Mussem de volgende te
vermijden fout, nl. de tautologie, behandelt (146 ) , er inzake voorbeelden geen aanknopingspunt bij Quintilianus te vinden is, doch wel in
de Ad Herennium ( 147 ) . Inderdaad, het „exempel" dat in dit handboek
gegeven wordt : „Nam cujus rationis ratio non extet, ei rationi ratio
non est fidem habere admodum" sluit toch aan bij wat Jan van Mus
als voorbeeld citeert, nl. „Een reden die gheen reden en heeft /-sem
ten es gheen reden datmen die redene geloouen sal" (148).

op de manier waarop het stuk over de „Paronomasia" ( 145 ) ineengetimmerd lijkt werd reeds vroeger de aandacht gevestigd. Men vindt
hier elementen die zowel naar Quintilianus als naar de grammatica van
Diomedes of de De Figuris van J. Despauterius verwijzen. Terloops
kan hier echter bijgevoegd dat indien Jan van Mussem hierbij Quintilianus gedeeltelijk gevolgd heeft --- waarbij hij dan Boek IX.III.66
voor ogen zou gehad hebben -- hij plots bij de daarop onmiddellijk
volgende uiteenzetting over het „Incrementum" (W) naar Boek VIII.
iv.6 zou gegrepen hebben, terwijl hij dan bij de behandeling van de
daarbij aansluitende „Gradatio" opnieuw Boek IX.III.56 van de Institutio oratoria heeft gebruikt.
Doch dat is niet alles.
Voor de illustratie bij zijn bespreking van de „Litote", „Repetitio",
Contentio" Exclamatio" Interrogatio" Ratiocinatio" Contrari-

(144)Quintilianus... VIII .III .5 3.54.
(145) Het voorbeeld dat J. v. Mussem in verband met de „Macrologia ' citeert, nl. ,Als si daer ghinghen ende nyet en vercreghen / si keerden weder omme tot buys / van daer si ghecorn^en waren" (Fol. [Gm], vindt men niet
enkel bij Quintilianus, doch ook in de Ars grammatica van Diomedes (Ed. H.
Keil. Vol. I. p. 446) in de Ars grammatica van Charisius (Ed. H. Keil. Vol.
I, p. 271 ) , en zelfs in de De Figuris (1557) van J. Despauterius Fol. [Aiv].
(1i46) In margine leest men „Trantologia".
(147) Ad Herenniium ... IV.xIi.18.
(1'48)
Rhetorica.. Fol. Gij.
( 149 ) Rhetoricar... Fol. Giij - [GiijYO].
( 1 :50 ) »etorr ... Fol. [Giijvol .
,

.

199
um", „Dif f initio", Jransitio " etc... (151) zou hij dan „exempelen"
uit de Ad Herennium putten of aanknopingspunten daarvoor in ditzelf de handboek vinden. En wat de identificering niet lichter maakt:
deze door Jan van Mussem gebruikte voorbeelden of hun vertrekpunten liggen wel in Boek IV van de Ad Herennium, doch soms over zeer
ver uit elkaar gelegen plaatsen als het ware gesprenkeld C52).

Reeds herhaaldelijk is gebleken dat de afstand tussen twee latijnse
teksten die door Jan van Mussem in zijn nederlandse uiteenzetting werden samengelast, betrekkelijk groot kon zijn.
Dit ver uit elkaar liggen van twee gebruikte tekstgedeelten had uiteraard zijn nadelen.
Een typisch geval in dezen is zijn stuk „Van die Pronunciatie" (13),
over het voordragen van een tekst. Bij deze voordracht zijn er z.i.
drie elementen te onderscheiden. Hij schrijft : „PRonunciatie / dat
eseen moderatie of bestier des voys / des aenschijns ende der gesten /
met een welbehagen vanden genen die dat horen oft lien" ('154).
( 1.51 ) Cf. Verslagen en Mededelingen. Kon. Academie v. Ndl. Taal- en
Letterkunde. 1975, p. 43-52.
( 152 ) Cfr. b.v. het geval van de „Litotis" : „Als ghy swijghen soudt dan
spreect ghi. Als ghy spreken soudt dan swi j cht ghy. Alst pays es / ghy soect
oorloghe / alst oorloghe es ghy soect pays / Thuys spreect ghi van groter
vroomheyt / inden crijch en dort ghi de vianden // niet aensien". (Fol. Giiij [Giiijvo] ).
Is dat niet ongeveer hetzelfde als wat in de Ad Herennium Bk. IV, Hfdst.
XV, § 21 wordt voorgehouden, nl. „... ubi loqui convenit, obmutescis ; ... in
pace bellum quaeiitas, in bello pacem desideras ; in contione de virtute loqueris, in proelio prae ignavia tubae sonitum perferre non potes" ?
Doch Jan van Mussem gaf nog een ander voorbeeld, en sloot deze paragraaf
over de „litotis" met een laatste „exempel" af : „Ghi hebt rauwe om dien
man. En hi . verblijtt hem int quali j ck varen van alle tghemeente" (Fol.
[Giiij `'° ]) .
Dit is dan te zoeken in hetzelfde Boek IV van de Ad Herennium, doch
dertig hoofdstukken ve4der, nl. in Hfdst. XLV, § 58 als : „vos huius incommodis lugetis, iste rei publicae calamitate laetatur" .
M.a.w. voor dit arenlezen heeft Jan van Mussem Hoofdstuk XV zowel als
Hoofdstuk XLV afgelopen. Dit is het gevolg van het feit dat hij soms geen
onderscheid maakte tussen „f igurae verborum" en „f igurae sententiarum".
( 1-5-3 retorica... Fol. [Bjv0} - Bij.
(x 54 ) Rhelorica... Fol. [Bjvo].
)

Zoo
Deze stelling is ongetwijfeld geïnspireerd door wat hij, Jan van
Mussem, in de Ad Herennium Boek I las, nl. : „Pronunciatio est vocis,
vultas, gestus moderatio cum venustate" (155) . Te vermelden is nochtans dat er toch een verschil ligt tussen de opvattingen van beide theoretici. Inderdaad, Jan van Mussem denkt veeleer aan de uitwerking van
stem-, gelaats- en gebarenspel op de toehoorders en toeschouwers, terwijl de auteur van de Ad Herennium eerder de praktische middelen
op 't oog heeft die een redenaar of declamator kan aanwenden om zijn
voordragen van een tekst aantrekkelijker te maken.
Jan van Mussem beklemtoont het belang van een degelijke voordracht en verantwoordt dan ook de lange bespreking die hij aan dit
onderdeel van de „rhetorica" wijden zal. Lang inderdaad ! Aan de
behandeling „Van die vroome voysen", van de verschillende soorten
„Van die gebroken voysen" en „Van het roeren des lichaems" zal hij
niet minder dan zes bladzijden besteden. En dit uitvoerig betoog wordt
ingezet als volgt : „Daerom ouergemerct dat die Pronunciatie so grotelicx te achten es / wij willen tot profijt ende onderwijs der longer
Rhetorisienen / wat breeder daeraf scrijuen" (15,6). En dit laatste gebeurt inderdaad, doch ditmaal op basis van wat in het voorlaatste boek
van de Ad Herennium, nl. III, Hoofdstuk XI, tot en met XV door
hem gelezen werd.
Jan van Mussem leidt zijn betoog als volgt in : ,,Die pronunciatie
so wij voren gheseyt hebben / es gelegen in twee saken / te weten den
voys ende genten" ('157) .
Uit deze boude uitspraak blijkt m.i. dat hij inmiddels vergeten was
wat hij bij de aanhef van zijn hoofdstuk had voorgehouden, nl. dat
er drie factoren zijn „voys, aenschijn ende Besten" die bij de voordracht een belangrijke rol spelen, en dat hij hier eenvoudig naschreef
wat hij in Boek III van de Ad Herennium. las, nl. „Dividitur igitur
pronuntiatio in vocis figuram et in corporis motum" 1 "). Deskundigen die een scherp en vast inzicht in het schema en de terminologie van
de Ad Herennium blijken te hebben zetten dit om als volgt : „Bij het
voordragen zijn belangrijk : de stemkwaliteiten en 't spel van 't lichaam" .
Aanvankelijk herinnerde de auteur van de Ad Herennium in zijn
(

(155) Ad Herennium ... I.I.3.
(156) Rhetorica... Fol. [BJvO].
(157) RhetoricaL.. Fol. [Bjvo] .
(158) Ad Herennium. . . I I I.xi.19.
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Boek I wel aan de „vox, vultus et gestus", doch later, in zijn Boek
III, wijdt hij slechts aandacht aan twee van deze factoren.
Jan van Mussem ging denkelijk in het „bewerken" van deze laatste
geciteerde paragraaf uit Boek III van de Ad Herennium zo goed op,
dat hij de preciese formulering van de aanhef van zijn eigen hoofdstuk enkele regels vooraf uit het oog verloor. Hij was de tel kwijt, en
verergerde nog zijn geval door er gewichtigdoend aan toe te voegen:
„so wij voren gheseyt hebben" (19).
M.a.w. Jan van Mussem geraakte af en toe het spoor bijster ; of mag
men zeggen dat hij verstrikt geraakte in de netten die hij soms voor
zijn lezers met een verbluffende argeloosheid gespannen had ?

Na deze bespreking van sommige groepen van typische verschijn.
selen in verband met de bewerking van latijnse teksten, die Jan van
Mussem hoogst waarschijnlijk ter hand nam, past het m.i. even een
stuk van zijn werk systematisch te doorlopen. Wellicht kan dit onder
gelijksoortige of andere eigenaardigheden van zijn procédé van-zoek
„wt te nemen", van „colligieren" en „translateren" blootleggen.

Op het stuk van „Watmen doen sal om chierlijck / statelijc ende
heerlijck te sprekene" (*"') gaat Jan van Mussem blijkbaar het meest
bij de Ad Herennium in de leer : voor het beschrijven van de verschil
stijlmiddelen die men gebruiken kan, zowel als voor het voor-lend
-legnva
passende voorbeelden.
Uit deze vaststelling mag men echter niet besluiten dat hij de slagorde, waarin deze stijlmiddelen in de Ad Herennium opgesteld staan,
eerbiedigt en slaafs overneemt (161) • Evenmin mag men ,daaruit afleiden dat hij alle in de Ad Herennium behandelde stijlmiddelen van
deze kategorie behandelt. Inderdaad, van „Conjunctio", van „Adjunc-

(159)Rhetorica... Fol. [Bjvo].
(160) Rhetorica... Fol. Giij.
(1,11) Dit blijkt m.i. reeds voldoende uit de synoptische tabellen. Cfr. Verslagen en Mededelingen. Kon. Academie v. Nld. Taal- en Letterkunde. 1975,
p. 43 -52.
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do", van „Disiunctio" ( 1 ') of van „Expeditio" ("') is er bij Jan van
Mussem geen sprake. Ten andere, het aantal stijlmiddelen dat hij onder de loep neemt, noch de orde waarin deze vakmanschappelijke knepen door jan van Mussem behandeld worden, valt samen met deze
van welk ander „grammatikaal" of „rhetorikaal" klassiek, postklassiek,
middeleeuws of vroeg-zestiende-eeuws traktaatje dat ik ter hand nemen kon.

De wegen die Jan van Mussem bewandelt zijn wonderbaar.
Na de behandeling van sommige stijlmiddelen (o.m. Fol. Giij tot
Fol. Hij), waarbij hij denkelijk de Ad Herennium indachtig geweest
is, begint hij een nieuw hoofdstuk over de zgn. „tropoi" .
Jan van Mussem kondigt deze uiteenzettingen aan op een wijze die
enigszins herinnert aan de aanhef van Hoofdstuk XXXI van Boek IV
van de Ad Herennium. In feite echter blijkt hij bij de daaropvolgende
bespreking van de verschillende tropen zelf bij Quintilianus aan te
leunen. Nochtans kan men soms in zijn tekst ideeën weervinden of
zelfs fprmuleringen ontmoeten die dan weer schijnen te wijzen op
ingrediënten die hij uit de Ad Herennium zou gepuurd hebben. Het
gevolg hiervan is dat sommige passages van dit hoofdstuk, ('nl. op Fol.
Hij - [Hiv:vol) echte legpuzzles blijken te zijn.
De orde die Jan van Mussem bij de behandeling van de tropen volgt
verschilt -- zoals gezegd van deze die in de Ad Herennium werd
toegepast, zowel als van deze die door Quintilianus werd aangenomen.
Dit is haast normaal. Quintilianus wees er reeds op dat, bij de dis
deze stijlmiddelen, filologen zowel als filosofen, die zich-cusievan
met deze problemen inlieten, onderling immer een bittere strijd gestreden hebben over het probleem van de soorten, speciën, aantal en
klassificering van de „tropoi" (1M).
Het kan dus geen verwondering wekken dat ook Jan van Mussem
zijn eigen weg ging inzake het bepalen van de volgorde bij de bespre-

Ad Herennium. . . IV.XXVII.3 8.
Ad Herennium... I V . xxix. 40 .
( 164 ) Cfr. Quintilianus... VIII.vi.l : „Circa quern (= tropum) inexplicabilis et grammaticis inter ipsos et philosophis pugna est, quae sint genera,
quae species, qui numerus, quis cuique subiiciatur" .
(16:2)

(

1 1")
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king, van de tropen zowel als op het stuk van het formuleren van hun
bepaling, rol en passende illustrerende voorbeelden.

De eerste tropos die hij in 't gelid opstelt is de „Metonymia". De
omschrijving die jan van Mussem ervan geeft ligt ogenschijnlijk dichter bij deze van Quintilianus (1") dan bij de „definitie" in de Ad Herennium (1 °) ; hij levert drie soorten voorbeelden, waarvan de laatste
twee in beide latijnse geschriften aanknopingspunten kunnen hebben,
en waarvan het eerste letterlijk in Quintilianus ( 1$ 7 ), en
wat de klassieke periode betreft
daar alléén, dus niet in de Ad Herennium
te vinden is, nl. : „den besitter voor datter beseten es. Exempel. Sij hebben dien man ingheeten dat es si hebben zijn goet verdaen" (1"). Bij
Quintilianus luidde dat : „Nisi forte hoc potius est, a possessore quod
possidetur, ut hominem devorari, cuius patrimonium consumatur" (169).
Er is echter een „maar" ! Zelfs meer dan één !
Inderdaad, men zou eventueel kunnen opwerpen dat hij dit voor
hebben dien man ingheeten" elders kan opgepikt hebben.-beld„Sij
Uit de eigentijdse latijnse traktaten waarvan de auteurs de klassieke
schrijvers kenden !
Uit Petrus Pontanus, b.v. ! Inderdaad onderscheidt deze in zijn
Liber figurarum acht verschillende manieren om een metonymie te vormen ( 170 ) ; bij hem is de zevende : „ubi possessor pro sua possessione
collocatur. Plautus in mercatorem Hominem vorasti icelesta : id est
possessionem vel patrimonium hominis" (""). En in het werk van

een ander Zuidnederlander, en dan nog van iemand die in zijn eigen
streek ook bedrijvig is geweest, nl. Joannes Despauterius, komt dit
voorbeeld eveneens bij de beschrijving van de zevende vorm-zelfd
van

metonymie voor (1'7 2)

(1$5) Quintilianus... VIII.vi.23.

(áe6 ) Ad Herennium ... IV.xxxii.43.
( 167 ) Quintikanus,... VIII.vi.25.
( 1,18 ) Rbetorica.... Fol. Hij.
( 169 ) Quintilianus..., VIII.vL25.
(1710) Petrus Pontanus : Liber figuroum...„et fit praecipue octo modus"
(Fol. [viii^01.
(171) Petrus Pontanus : Liber figurarum... Fol. [ Xvo ] .
(.112) Joannes Despauterius : De Figuris... Fol. Cij.
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Dit wijst m.i. uit dat in Jan van Mussems tijd dit „exempel" een
klassiek voorbeeld van metonymie geworden was. De formulering van
dit voorbeeld door Jan van Mussem sluit echter zo dicht bij deze van
Quintilianus aan dat ditmaal twijfel over de bron van Jan van Mussem
moeilijk te verantwoorden zou zijn (173)
Een tweede „maar" weegt echter zwaarder

Jan van Mussem geeft als laatste „exempel" : „Also neemtmen ...
Cupido voor dye minne / ende veel meer andere dier ghelijcke / dye
welcke in daghelicher spraken gebruyct worden" (174 ) .
Nu verklaart Quintilianus wel dat we vaak dergelijke tropen horen
(,,vulgo audimus" ( 275 ) en dat we ze ook in de omgang gebruiken
('„dicimus» ( 17'6 ) ; in feite is het nochtans in de Ad Herennium dat
er een formulering voorkomt die het dichtst bij dit tekstgedeelte van
Jan van Mussem ligt. Daar leest men inderdaad : Jdeo quod plena
consuetudo est non modo poëtarum et oratorum sed etiam cotidiani
sermonis huiusmodi denominationum" (177)
Is dit „cotidianus sermo" hier weer als een eenzame herfstdraad
uit de mysterieuze sfeer van de nawerking van zijn vroegere studie
of lektuur van de Ad Herennium komen overzweven ? En is dit als
een stille getuige van zijn afhankelijkheid, ook van de Ad Herennium,
als „dagheliche sprake" blijven hangen ?
.

Een gelijkaardig geval is de paragraaf over de ,,Onomatopoeia" (178)
die is als een parelsnoer van aaneengeregen notities die uit zeer diverse tresoorschrijnen kunnen gelicht zijn, al is het zeker dat de dikste
kralen die 't zwaarste doorhangen, van eigen vinding zijn en uit zijn
eigen rijke taalschat geput, nl. „kakelen / croggelen / buerlen / pijpen / alsoo segghen wij dat tgheschot afgaat / tijf / taf / touf / die

(173) Als „passe-partout" vootbeelden moet men beschouwen „Mars voor
die oorloghe. Venus voor oncuysheyt / Bacchus voor wijn... ". Mars, Venus,
Ceres komen ook bij Quintilianus voor (VIII.vi.24) en Petrus Pontanus citeert
(Fol. [viii^ >J : „vt Bacchus pro vino / Ceres pro pane. venus pro libidine".
(174) Rhetorica..., Fol. Hij.
(115) Quintilianus. . . VIII.vi.24.
(176) Quintilianus... VIII.vi.26.
,

Herennium... IV .xxiz .43.
(1,78) Ryjet+o ica... Fol. [Hijvol.

(117) Ad
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tegeldeckers / dijckeren / dakeren / die dronckaerts / swijueren /
sweueren / hateren / tateren" (1'79)
De inleidende omschrijving van dit taalverschijnsel zowel als het
afsluitende hekken, dat het gebruik van dit woordsoort beperkt, komt
echter van elders.
Jan van Mussem stelt nl. vast : „Somtijts worden daer woorden ghemaect / naer den voys oft gheluyt (";'0 ). Dit „naer den voys oft gheIuyt" vindt geen klaar uitgesproken tegenhanger, noch bij Quintilianus,
noch in de Ad Herennium. Ten andere, Quintilianus blijkt een rui
opvatting van de onomatopoeia te hebben (1 "). Anderzijds moet-mer
echter onderstreept dat beide latijnse auteurs verduidelijkende voorbeelden (naam- en werkwoorden) vermelden die auditieve gewaarwordingen verwoorden (1,82) .
Nu zijn er wel postklassieke en middeleeuwse traktaten waarin expliciet op het nabootsen van geluiden als een essentieel element in
het scheppen van onomatopeeën wordt gewezen. Lees er b.v. de Ars
grammatica van Donatus op na. Deze zegt ondubbelzinnig : ,,onomatopoeia est nomen de sono factum" ( 183 ) . Ook in het grammatikaal geschrift van Diomedes (' 84 ) en in dit van Charisius (' 185 ) wordt dit aspekt van deze woordvorming even in 't licht gesteld. Alexander de Vil
Dei heeft het zelfs in zijn Doctrinale over „nomina ... , de sonitu-la
tracta" (1S 6 ), en in 't begin van de zestiende eeuw wijst een Joannes
Despauterius (187 ) zowel als een Petrus Pontanus ( 1$8 ), op het be(179) Rhetorica... Fol. [Hijvol.
(180)Rhetorica... Fol. [Hij -vo].
(*181) Cfr. : Sullaturit = hij wenst een tweede Sulla te zijn. Quintilianus :
VIII.v1.32.
( 182) In de
Ad Herennium (IV.xxxi.42) is dat „rudere", „mugire'', „murmurari en „sr i are .
(. 183 ) Donates : Ars grammatica... Ed. H. Keil. vol. IV, p. 400.
( 1 ) Diomedes : Ars grammatica... Ed. H. Keil. Vol. I, p. 460.
(185) Charisius : Ars grammatica... Ed. H. Keil. Vol. I, p. 274.
(1116)
Alexander de Villa Dei : Doctrinale... Ed. D. Reichling ... p. 169.
Cfr. verzen § 2519-2520.
(187) Joannes Despauterius : De Figuris. Fol. [Cijv 0 1 Onomatopoeia est
dictionis ex sono confictio, vt mugio, hinnio, pipilo... Fit autem quando vocis
confusae nomen ad imitandum sonum affingimus : vt Ovum dicimus balatum,
bourn mugitum, equorumn hinnitum, aeris tinnitum...''
(188)Petrus Pontanus : Liber figurarum... Fol. IXT° : „Est enim dictionis a
nano fitte prolatio : vt hinnio is. equorum / mugio is. taurorum : boo is.
bourn / ballo is. ouium / grunio is. porcorum / grinio is. catorum etc...".
:

„

-
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lang van het klanknabootsend element in de ,,onomatopoeia".
Daarenboven wordt het geval inzake samenstelling van deze paragraaf er niet helderder om, wanneer men de aanslag en het slot er
van onder de loep neemt.
In de aanhef ligt een element dat in de richting van Quintilianus
wijst. Inderdaad Jan van Mussem schrijft : „Somtijts worden daer
woorden ghemaect / ... " ; in de Ad Herennium is er wel sprake van
het gebruiken van deze woorden („est utendum"), doch niet van het
scheppen --- d.i. het „maecken" van woorden, zoals Jan van Mussem
het noemt wat wèl in de definitie van Quintilianus voorkomt, ni.
„onomatopoea quidem, id est fictio nominis... ” ( 189 ) en wat in ge
-varied
vormen in latere traktaten eveneens opduikt (' 190 ).
Luistert men nu naar het slotakkoord van deze paragraaf dan is
het geenszins de stem van een Quintilianus, doch veeleer een echo
uit de Ad Herennium die uit dat einde opklinkt. Inderdaad, die opmerking „maer dit [nl. het scheppen van onomatopeeën] moet selden
geschieden / anders souden dye nyeuwe woorden verdrietelijck worden om te hooren" (191) Deze formule „nyeuwe woorden" vindt geen
tegenhanger in Quintilianus, wèl in de Ad Herennium, waarin — in
verband met deze waarschuwing inhoudelijk en haast woordelijk
hetzelfde wordt voorgehouden. En dat is wat hier de doorslag geeft:
„Hoc genere rara est utendum, sic ut ne novi verbi adsiduitas odium
pariat" (192 )
Hier heeft men andermaal een bewijs hoe elementen van diverse
oorsprong tot een gaaf geheel door Jan van Mussem kunnen verwerkt
worden.

(189)Quintilianus... VIII.vI.31.
(190)Cfr. supra. Diomedes schreef : „O. est dictio conf igurata" (Ed. H.
Keil. Vol. I, p. 460) ; Charisius : 0. est dictio ad imitandum sonum vocis
confusae ficta..." (Ed. H. Keil. Vol. I, p. 274) ; Donatus : „O. est nomen
de sono factum" (Ed. H. Keil. Vol. IV, p. 400) ; Alexander de Villa Dei :
„nomina de sonitu tracta" (D octminale... Ed. D. Reichling, p. 169) ; J. Despauterius : ,,O. est dictionis ex sono conf ictio... " ( De Figuris... Fol. [Cijvol
Petrus Pontanus : „Est enim dictionis a sono ficte prolatio... " ( Liber figurarum... Fol. [ikvo].
-

;

(191)
(192)

Rhetorica... Fol. [Hijvo].
Ad Herenmum ... IV.xxxi.42.
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Men kan m.i. hetzelfde zeggen over de paragraaf die hij aan de
„Antonomasia" wijdt.
Of er veel van Quintilianus inzit betwijfel ik sterk ; anderzijds is
het niet vermetel, meen ik, in de opmerking van Jan van Mussem, dat
deze figuur gebruikt wordt „alsmen yemant prijsen oft misprijsen
wil" ( 1>3 ) een nazinderen te horen van een gelijksoortig woordenspel
in de Ad Herennium, waarin in tegenstelling met de Institutio oratoria
van Quintilianus, die over deze rol van deze tropos zwijgt, te lezen
staat : „Hoc pacto non inornate poterimus, et in laudando et in laedendo ... dicere sic uti cognomen quod pro certo nomine collocemus" (194).

Ook bij de „Periphrasis (195) ligt de bepaling, die Jan van Mussem
er van geeft, 't dichtst bij deze van Quintilianus ( 1 %). Voor het laatste
voorbeeld in de Rhetorlca vindt men eveneens een aanknopingspunt
bij dezelfde auteur, Quintilianus ; de kiem van het eerste van de
„exempelen" van Jan van Mussem schuilt echter denkelijk in een passus van de Ad Herennium (1v).
**
De paragraaf over de „Hyperbole" ( 198 )
waarover reeds vroeger
gehandeld werd
bestaat uit het gewone drieluik : een omschrijving
van het geval, een stel van vijf voorbeelden, een waarschuwing.
Wat het eerste element --- de „omschrijving" --- betreft kan Jan

) Rhetorica... Fol. [HijYo].
Ad Herennium... IV.xxxt.42. In andere traktaten is er gewoonlijk
sprake van laas
vituperium en laudare vituperare. Het is natuurlijk ook
mogelijk dat dit woordenspel prijsen misprijsen louter toevallig is, geheel
onafhankelijk van het laudare > l aed ere in de Ad Herennium.
(195) Rhetorica... Fol. [}jijYo] ` Huj).
( 198 ) Quintilianus... VI I I.vt. 5 9.
(197) Ad Herennium... IV.xxxii.43. Vergelijk : „Die groote voorsienicheyt
subti jlheyt, ende wi j sheyt der Grieken / heeft dye machtighe / edele code
rijcke stadt der Troianen / ter neder gheworpen" (Rhetorica... Fol. Wij) met
„Scipionis providentia Kartiginis opes fregit" (Ad Herennium ... IV.xxxu.43) .
(198)Rbetorica... Fol. Hiij.
( 193

( 14 )

<>

c <>
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van Mussem zowel bij de Ad Herennium ( 199 ) als bij Quintilianus ('2 )
te rade geweest zijn, al maakt het eerste werk, de Ad Herennium, m.i.
hier de meeste kans. Wat Jan van Mussem hier levert is echter een
verminkte omschrijving, want in zijn tekst is geen sprake van de twee
mogelijkheden (similitudo <> comparatio) die door de twee latijnse
auteurs vermeld en die door beiden elk afzonderlijk geillustreerd worden. Een dergelijke „vereenvoudiging" of „verminking" van zijn zgn.
bronnen komt nog meer voor.
Het is echter onthutsend vast te stellen dat in zijn voorbeelden deze
twee mogelijkheden of kategoriee*n wel degelijk vertegenwoordigd zijn.
Men leest er : „Witter dan een sneeu / snelder dan een voghel /
claerder dan die sonne / lichter dan een plume" met daarnaast ,,Alsoo sterck als Samson" ( .
Als vertrekpunt voor sommige van deze vergelijkingen zou men
kunnen denken aan een paar voorbeelden uit de Ad Herennium, nl.
„Corpore niveum candorem, aspectu igneum ardorem adsequebatur" ("'), en aan het laatste „exempel ", waarin sprake is van de Julpp
gar solis.
In feite echter duikt hier ten minste één „exempel" op
nl. „witter

dan sneeuw"
dat van de IVde eeuw af (o.m. bij Donatus) ver schijnt, ook in middeleeuwse grammatikale traktaten voorkomt, en in
zestiende-eeuwse geschriften te vinden is. Inderdaad, het is zelfs beland in de De Figuris van Joannes Despauterius
zijn rivaal Petrus
Pontanus echter gebruikt het niet in zijn Liber figurarum !
terwijl
Erasmus er niet voor terug schrikt het in zijn De Ratione in te schakelen ('203).
En de meesterlijke menger die jan van Mussem is, plaatst U voor
een nieuw bewijs van zijn heksenkunst wanneer hij aan 't einde van
zijn paragraaf over de „hyperbole" een greep naar Quintilianus doet
en U voorhoudt : „Men moet wachten dese exornatie te seer bouen
maten te af f ecterene / want tes den rechten wech tot dat ghebreck /
Cacozelia / daer voren af ghesproken es"
Want dit is toch ook
de gevaarlijke bocht waarvoor Quintilianus waarschuwde in zijn aan(204 )

.

(199)Ad Heiennium ... IV .xxxiii .44.
(200)Quintilianus... VII I. vI.67.
(1201 ) Rhetorica... Fol. Hiij.
(*202 ) Ad Here nnium ... IV.xxxm.44.
(203)Cfr. supra.
(204)Rhetorica... Fol. Hiij. Voor de „cacozelia" cfr. Fol. Gij - [Gij^vo].

maning : „Quamvis est enim omnis hyperbole ultra fidem, non tamen
esse debet ultra modum, nec alfa via magis in xaxo^•r ,l ocv itur" (1205).
En hier was Jan van Mussem het spoor niet bijster, want hij had
een goeie twintig bladzijden daarvoren (Gii - [Gij" 1) voor de „cacozelia" gewaarschuwd.
In elk geval het is moeilijk, meen ik, zich een meer sprekend voor
sterk assimilatievermogen en van de meesterlijke voor -beldvanht
te denken dan dit geval van de-stelingkuvaJMsemin
hyperbole oplevert.
Deze bedenking kan allicht als aanvaardbare verontschuldiging
gelden om er op terug te komen, te meer daar het typisch is voor de
werkwijze van Jan van Mussem.
;

0

Inderdaad, zijn behandeling van de volgende figuur, nl. de „Synedoche" ('2»6 ), waarover ik het ook reeds had bij de verwijzing naar het
parallelisme tussen hem en... Donatus en anderen ( 7 ), is een ander
sprekend voorbeeld van dezelfde virtuositeit. Hij is een prins onder
de filologen-alchimisten.

Of het stuk over de volgende „f igura", nl. de „Metaphora" (Z ,08 ) ,
een gelijkaardige verscheidenheid van inspiratiebronnen vertoont lijkt
mij echter twijfelachtig.

Al kan ook aan de Ad Herennium gedacht worden in verband met
de omschrijving van de tropos, toch is het overwegend Quintilianus
die men hier terugvindt, in verband a.m. met de verhelderende rol die
de metafoor spelen kan. Inderdaad, zegt Jan van Mussem dat zij „een
schoone maniere van verchierene / exornerende ende verlichtende een
(205)Quintilianus... VIII.vi.73.
(206) Rhetoric4... Fol. Hiij.
( x07 ) Vermeldenswaard is dat het voorbeeld van de tweede vorm van synedoche dat Jan van Mussem geeft, nl. „In dye areke van Noe waren acht
sielen" (Fol. Hiij) herinnert aan de „multae animae pro hominibus", voor
dat Ludovicus Vives in zijn De RJtione dicendi aanhaalt ter illustratie van-beld
de synedoche (Cfr. joannes Ludovicus Vives : Opera omnia. Valentiae, 1782.
Vol. II, p. 98-99).
( 2(8 ) Rhetorica... Fol. Hiij - [Hiijvlj.
^
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redene ... " is, dan is het licht spel daartegenover Quintilianus' stelling te plaatsen dat zij kan gebruikt worden „ut in oratione quamlibet clara proprio tamen lumine eluceat" (2%) . Daarenboven, al zijn
sommige voorbeelden van eigen vinding, andere daarentegen vinden
hun aanknopingspunt niet in de Ad Herennium, maar wel degelijk in
de Institutio oratoria. De raakvlakken liggen hier in de behandeling
van de eigenlijke metafoor ofwel van de ,,simile" (similitudo).
Jan van Mussem citeert als een exempel van metafoor : „hi es een
leeu / voor hi es vroom" ('210 ) . Quintilianus stelt : „Comparatio est,
cum dico fecisse quid hominem ut leonem ; translatio, cum dico de
homine, leo est" (211) . Vindt men bij Jan van Mussem Jes een hardt
man" ('212) dan is dat toch de tegenhanger van de „homo durus aut asper" die Quintilianus als een voorbeeld van metaforiek aanhaalt (213).
Er is zelfs meer ! Waar Jan van Mussem in de reeks van zijn „exempelen" „het lant heeft grooten dorst" als een ander voorbeeld voorlegt,
dan is dat weer een hem eigen manier van het „sitire segetes" uit Quintiiianus te bewerken (214 ) . En is het de zaken forceren wanneer men
in een van zijn laatste voorbeelden, nl. „wat bast ghi op mi" (215) een
echo meent te mogen horen van wat Quintilianus als illustratie beschouwt van de eerste van de vier soorten metaforen die hij onder
nl. „ut Livius Scipionem a Catone adlatrari solitum refert" (216) -scheidt, ,.
Een ander bewijs van de afhankelijkheid alhier van Jan van Mussem
t.o.v. Quintilianus veeleer dan t.o.v. de Ad Herennium, is de nadruk
die de Vlaming legt op het volkse van dit procédé dat door de gewone man spontaan en vaak gehanteerd wordt. Jan van Mussem stelt
vast dat het „daghelijcx in onse ghemeene tale oock onwetens ons
seere gebruyct" wordt ('217) . De auteur van de Ad Herennium daarentegen had in dezen geen oor voor wat rondom hem gonsde en ronk(209)Quintilianus... VII I.vi.4.
(210)Rhetorica. . . Fol. [Hiijvo].
(:211) Quintilianus... VIII.vz.9.
(212) Rhetorica... Fol. [Hiijvol.
( 21,3 ) Quintilianus... VIII.vi.6.
(-214) Quintilianus... VIII.vi.6. Ook J. Despauterius citeert als voorbeeld
„sitiunt segetes" (De Figuris... Fol. Crvvo) ; en in de Liber figurarum van P.
Pontanus wordt de „hete zomer" er nog bijgevoegd : „segetes sitiunt aetate"
(Fol. VIII) .
(.215) Rhetorica... Fol. [Hiijvo].
( 21 $) Quintilianus... VII I.vi.9.
(217) Rhetorica... Fol. [Hiijvo].
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te ; Quintilianus echter wèl. En wie zou durven beweren dat Jan van
Mussem de mening van Quintilianus niet zou gezien of gehoord hebben, wanneer deze schreef : „Quae (= translatio) quidem cum ita est
ab ipsa nobis concessa natura, ut indocti quoque ac non sentientes ea
frequenter utantur" (' 218 ) ?

„Allegoria",
Bij de behandeling van de volgende stijlmiddelen
lijkt
Parabola" Paroemia" Japinosis", „Ironia" en Enigma"
hij wel met lossere en vrijere hand geschreven te hebben.
In elk geval, zijn stuk over de„Parabola” ('21'9) geeft, inzake bepaling van het bronnengebruik, weinig hecht houvast.
Quintilianus gebruikt de term „Parabola" wèl ( 2'Z°) ; in de Ad Herennium komt deze echter niet voor (,,similitudo" wordt hier gebruikt !) , al lijkt de definitie van dit stijlmiddel die jan van Mussem
geeft, bij deze van de Ad Herennium aan te sluiten. Daarentegen gaat
het uitgesponnen voorbeeld van de speelman, dat Jan van Mussem
hierbij geeft, onmiskenbaar op de Ad Herennium terug (221).

De omschrijving van „Ironia" als „somtijts verchiertmen een redene
alsmen in manieren van schimpen oft ghecken / anders oft contrarie
segt dan datmen meynt" (' 222 ) doet wel denken aan wat Quintilianus
schreef : Jaudis adsimulatione detrahere et vituperationis laudare" (223)
en dan iets verder er bij voegt : „Aliquando cum in risu quodam contraria dicuntur its quae intelligi voluut" 1-21 ). Het doorlichten en ver
voorbeelden levert anderzijds slechts povere troost ; de-gelijknvad
draad valt eerder dun uit wanneer men enig verband tussen de voor
bij beide schrijvers nagaat. Van de „exempelen" die jan van-beldn
Mussem aanhaalt komt slechts het tweede in aanmerking, en dit ver(

( 21$) Quintifianus...Yfflxi.4.
(219) Rhetorica... Fol. [iiiijvo] - Hiiij.
("0 ) Quintilianus... VII I.III.7 7.
(1221) Ad Herennium ... IV.XLvu.60.
222 ) Rhetorica... Fol. [Hiujvo].
( 22 s) Quintilianus... VIII.vi.5 5.
(

('224)

Quintilianus... VIII.vi.5 6.
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toont dan nog een miezerig aanknopingspunt met de voorbeelden van
Quintilianus.
Moet men hier wellicht een andere hoek uitkijken ('2.25) ?

Jan van Mussem wijdt een uitgebreid hoofdstuk aan „dye argumentatien de welcke een yeghelijc goet Rhetorisien schuldich es te wetene" (2 ') . Hierin gaat het o.m. over de soorten en wat ons hier
meer interesseert -- over de „gebreken' 'en ook de „mogelijkheden"
van het materiaal dat door de „redenaar" en meer algemeen gesteld
door de woordkunstenaar
gehanteerd kan worden.
Het is vooral de Ad Herennium die voor dit kapittel aanknopingspunten en ,,grondstof", zou men kunnen zeggen, leverde. Cicero met
zijn De Inventione en Quintilianus met zijn Institutio oratoria worden
er echter ook bij betrokken. M.a.w. ook hier zijn sommige onderdelen
ware voorbeelden van zijn onmiskenbare vaardigheid in het leveren
van echt inlegwerk met speelse tekening en rijke kleurenvariatie.
Jan van Mussem handelt b.v. over „die argumentatie perfect" (2,21) ,
zoals hij dat noemt en sluit deze korte uiteenzetting af met een tekst
die uit de Ad Herennium als het ware vertaald is ( 2218 ) om dan de
discussie van het „Dilemma" aan te vatten.
Het wondere is dat deze term, „dilemma", enkel in margine voorkomt, en Jan van Mussem het in de tekst heeft over een „argument
gehoornt", wat een technische term is die niet bij de klassieke schrijvers doch enkel in scholiën voorkomt en later in de scholastieke dialectica opgang maakte (22")
Zijn bepaling er van sluit m.i. dicht aan bij deze die dan weer door
Cicero in zijn De Inventione gebruikt wordt ('230) .
(225) Te vermelden
is toch even dat J. Despauterius (De Figuris) met zijn
definitie van „ironie", nl. „Ironic, est dissimulatio aut illusio, qua contraria
ostenduntur sensui quern verba prae se f erupt" (Fol. [Ciijvo] ) .
(22$) Rhetorical..., Fol. Hv.
( 227) Rhetorica... Fol. [Hvvol
- [Hvj].
( 22S) Ad Herennium,. I I . xix. 3 0.
( 229) Cfr. supra.
(230) Cfr. Rhetorica... Fol. [Hvj'vo] : „Men maect somtijts een argument
gehoornt oft met twee aensichten / vanghende van beeden siden / welck dat-

men consenteert / men werf begrepen" met : Cicero : De Inventione... I.xxix.

45 : „Complexio est qua, utrum concesseris, reprehenditur...".
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Volgen dan voorbeelden waarvan het laatste uit het Evangelie van
Sint Jan herkomstig is ( 1 ").
De aanhef van het daarop volgend stuk over de manier waarop een
dilemma kan geneutraliseerd worden herinnert dan weer plots aan
stellingen die in de Ad Herennium verdedigd worden ('232) .

Zijn er in de aanloop tot deze rubriek over het foutieve dilemma (233)
denkelijk kontaktpunten met Bk II van de Ad Herennium te ontdekken, de daaropvolgende uiteenzetting door Jan van Mussem over de
„expeditio" en de „subjectio" (234) verwijzen ons plots naar Bk. IV.
In verband met de defintie van de „expeditio", met het illustrerend
voorbeeld en met de vermelding van het passend gebruik dat men van
de „expeditio" maken kan, is het immers mogelijk de vinger te leggen
op inhoudelijke en zelfs woordelijke overeenkomsten van Jan van
Mussems tekst met een passus in de Ad Herennium ('235) .
Daarop krijgt de „Subjectio" of „hypophora" haar beslag ('23$).
De definitie die Jan van Mussem er van geeft is m.i. een verminkte
versie van een tekst uit de Ad Herennium (237), zowel als zijn „exempel" een aangepaste bewerking is van het eerste voorbeeld waarmee
de auteur van de Ad Herennium in dezelfde paragraaf zijn bepaling
van de ,,hypophora" illustreert (238).
M.a.w. Jan van Mussem plonst zich in de vloed „figuren" die de
auteur van de Ad Herennium op de lezer of toehoorder liet aanspoelen

Rhetorica... Fol. [Hvjvol : „;Ghi hebt onghelijck op my / want heb
ick qualijc ghesproken / gheeft ghetuygenisse van quade / heb ick ooc wel
ghesproken / waerom slaet ghi mi". ([ Hvi`'° ]) c „Si male locutus sum,
testimonium perhibe de malo ; si autem bene, quid me caedis ?" (Joh. XVII.2 3 )
(232)
Cfr. Rhetorica... Fol. [Hvjvo] : „ DJe argumentacie met twee hoor
te wetene alsmen se in contrarien omme keeren mach-nesomtijvalch/
teghen hem seluen diese gheproposeert heeft ", met Ad Herennium : II.xxiv.38 :
„Quae hoc modo concludentur aut ex contrario convertentur aut ex simplici
paste reprehendetur" .
(.231)

Rbetor1ce ... Fol. [Hvjvol.
Rhetorica... Fol. [Hvijl - [ Hvijvol.
(235) Ad Herennium ... IV.xxix.40-41.
(236) Rhetorica.... Fol. [Hvijvol.
(2.3T)
Ad Herennium... IV.xxIII.3 3.
(238)
Ad Herennium. . . IV.XXIII. 3 3.
('233)

(2,3-4)
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in zijn uitvoerig stuk over de talrijke „f igurae verborum" ; hij pikt er
dit geval uit, verwijlt er een tijdje bij, om dan weer plots elders in
hetzelfde handboek, nl. de Ad Herennium, te gaan grasduinen. Inderdaad, die Sint Vitusdans is hem nog niet genoeg : het stuk over de
„subjectio" of „hypophora" krijgt nog een bijlage, een ,,Nota ", zoals
het in marigine heet ( 239 ), over verschillende vormen van „vitiosa expositio". En in deze paragraaf zijn sporen te vinden van ideeën die
dan weer in Boek II van de Ad Herennium (24 ) uiteengezet werden.

Doch hier houdt het verspringen van tekst tot tekst niet op.
Ietwat verder bij de behandeling van de „Inductio" (1241) ontmoet
men plots Cicero en diens De Inventione (242 ), niet alleen als waarschijnlijke bron voor de omschrijving die Jan van Mussem van de Jnductio geeft, doch ook voor het exempel" dat hij er aan toevoegt.
Een curieus geval, dit „exempel" .
De tekst is de volgende : „Ic vraghe v / oft v ghebuer een beter
peert hadde / dan het uwe / welc ghi kiesen soudt ? ghi segt v ghebuers peerdt. Voort vraghe ic v / oft hi een schoonder huys hadde
dan ghi / welc dat ghi kiesen soudt ? ghi segt zijn huys. En oft hi een
beter tabbaert hadde dan den uwen ? ghi segt ghi soudt den sinen
kiesen. Nv vrage ick v / oft hi een beter wijf hadde dan die uwe /
^2

soudt ghi die oock voor die uwe begheeren ? Ghi swijcht daer op /
maer aenghesien dat ghi verswijcht tgene dat ic principalijc van v te
hooren begheerde : Ick sal selue segghen wat ghi peynst. Ghy hadt
lieuer zijn wijf dan die uwe. Daerom ten si dat ghi v laet duncken
tbeste wijf te hebbene vanden lande / ghi sult altij is begheeren een
andre / die ghi meenet beter te wesen dan die uwe" (243).
Nu zou men bij 't lezen van dit relaas van dit verhoor aan Quintilianus ( 44 ) kunnen denken. Deze vertelt immers hoe Aspasia de
vrouw van Xenophoon in dezelfde zin ondervroeg. Bij Jan van Mussem is het echter Xenophoon zelf, en Xenophoon alleen, die op de
(239) Rhetorica... Fol. [Hviij ] .
('3D) Ad Herennium ... I I.xxL 3 3 -34.
( 241) Rhetorica... Fol. [Hviijvo].
(`242) Cicero : De Inver... I.xxxi.51-52.
( 243 ) RiJetorica... Fol. [Hviij'vo].
(M) Quintilianus... V.xi.28.
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rooster gelegd werd. De vernederlandste versie van dit verhaal zoals
Jan van Mussem ze ons levert ligt dan ook m.i. dichter bij deze die Cicero in de De Inventione geeft ('25 ) dan bij deze van Quintilianus.
Inderdaad, Cicero verhaalt daarin hoe niet enkel Xenophoons vrouw
doch ook Xenophoon zelf aan een gelijkaardig verhoord werd onder
-worpen.
Jan van Mussem, die algemeen gezien op beknoptheid uit was, heeft
denkelijk heel eenvoudig het voor hem liggend verhaal gehalveerd.

buiten
Om dit onderdeel af te sluiten levert Jan van Mussem
een bespreking van het „Sylogismus" (sic) en van de „Ratiocinatio"
nog een uiteenzetting over het ,,Exemplum".
Dit stuk ( 2 ") is blijkbaar ook een hybried geval ; de aanhef er van
alleszins !
Leest men daar : „By exempelen van saken * die geschiet zijn oft
schijnen geschiedt te wesene / machmen ooc seer schoone argumentatien waken (sic) ... " ('247 ) dan klinkt dit toch zo vreemd niet naast de
uitspraak van Quintilianus : „Potentissimum autem est inter ea quae
sant huius generis, quod proprie vocamus exemplum, id est rei gestae
aut ut gestae utilis ad persuadendum ... " ( 248) !'
Wat de omschrijving van het wezen van het bruikbaar materiaal in
dezen betreft ligt de overeenkomst van Jan van Mussem met Quintilianus klaarder voor de hand dan met een passus uit de Ad Heren nium, waarin eveneens een bespreking aan het ,,Exemplum" gewijd
wordt ('241' ) .
Gaat men echter in dezelfde Ad Herennium op zijn stappen terug
dan wordt men aldaar gewezen op de affiniteit die er tussen het
„exemplum" en de „similitudo" of vergelijking bestaat. Deze laatste
zou, naar het heet, een viervoudig of f ekt kunnen bereiken : „Ea sumiter aut ornandi causa, aut probandi, aut apertius dicendi aut ante oculos ponendi" ('250 ) . Welnu deze stelling ligt toch weer zo ver niet van
(Z45)Cicero : De Inven... I.xxxi.51-52.
(Z46)Rhetorica... Fol. [Jiijvo]- Jiij.
( 247 ) Rhetorica... Fol. [Jijvol.
( 248 ) Quintilianus... V.xi.6.
( 249 ) Ad Herenniumn... IV.xux.62.
('250) Ad Herennium... IV.xLV.59.
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wat Jan van Mussem meent te mogen bevestigen, nl. dat deze „exempelen" kunnen aangewend worden „om te confirmeren / persuaderen
/ verbreeden / ende verchieren (251) En hij volhardt in de boosheid
en verduidelijkt dit verder, wanneer hij voortgaat : „Dese exempelen
ende ghelijckenessen salmen int argumenteren ghebruycken als ghelijc
/ als onghelijc / of als contrarie" (252, wat dan weer haast woordelijk
hetzelfde is als wat Quintilianus betoogde : „Omnia igitur ex hoc genere sumpta necesse est aut similia esse aut dissimilia aut contraria" (253) . Doch dat was de slagzin waarmede Quintilianus de behandeling van het „Exemplum" inzette, terwijl de gewraakte passus bij
Jan van Mussem de laatste zin is van zijn betoog die netjes tussen zijn
theorie en zijn reeks voorbeelden ingebed wordt.
Waar is de leidraad die de zoeker op 't rechte pad houdt ?

Jan van Mussem sluit zijn discussie van de argumenten af met een
tekst die op de Ad Herennium teruggaat (254). Vooraf echter drukt hij
er nog op dat het noodzakelijk is dat een „goet Rhetorisien" „niet alleenlijck weten [zou] hoe ende waer by dat hi zijn causen ende redenen verchieren mach / maer ooc neerstelijc obserueren [zou] wat
vitien ende ghebreken daer wesen mogen" ('255) .

En daarmede is het zware woord gevallen : „vitien" of „ghebreken" !
Jan van Mussem zal zich nu verder vermeien in het aanduiden van
alle misgewas of onkruid dat de literaire warande van het pleidooi ontsieren kan. Het lijkt wel alsof hij zich 't zaligst verlustigt in het uit
feilen die een betoog ontkrachten kunnen.
-enztvad
Al volgt hij bij de behandeling van de te vermijden fouten veeleer
de De Inventione én de Ad Herennium, toch kan hij niet vergeten zijn
wat hij denkelijk bij een Quintilianus had gelezen, nl. dat ook deze

Rhetorica... Fol. [Jijvol,
Rhetorjca... Fol. [Jij'Y<>].
('
253)
Quintilianus...V.xI.5.
(254) Ad Herennium ... I l.xx.31.
(255) Rhetorica... Fol. Jiij.

(

251 )

( 252)
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grootmeester van de literaire theorie het als zijn eerste taak beschouw
te schuwen tekortkomingen aan te duiden ('25,6).
-de
Jan van Mussem neemt aanvankelijk Cicero als leidsman het stevigst
bij de hand. Inderdaad, voor de volgorde van de „vitia", voor de omschrijving van elk geval en voor de voorbeelden gaat hij meestal bij
Cicero te rade, en steunt zich dan op diens De Inventione.
Er zijn afwijkingen, en na wat voorafgaat kan men haast zeggen : uiteraard !
Zo b.v. na het eerste geval, nl. dit van een „openbare leugen"
(„perspicue mendacium", zoals Cicero dat noemt) schakelt Jan van
Mussem een kort intermezzo in, en verwijlt even bij een argumentatie
die „bedrieghelijc es / twelcke die dialectici een sophisma heeten" (257).
Ook inzake voorbeelden gaat hij soms zijn eigen gang en last hij
„exempelen” van ogenschijnlijk eigen vinding in ; a.m. wanneer hij
over een „crancke" argumentatie handelt.
Toegegeven dat het soms om een zuiver-persoonlijk ingrijpen gaat,
toch kan men het vermoeden niet onderdrukken dat hij af en toe een
oogslag op de Ad Herennium wierp, of dat er reminiscenties van de
lektuur of studie van dit handboek mysterieus bij hem opdoken. Hij
heeft het b.v. over een argument „dat van al seer verre ghehaelt
es" (' 258 ) . Cicero formuleerde dit als „Remotum est quad ultra quam
satis est petitur" (259 ) . De vraag rijst hier echter of Jan van Mussems
tekst niet dichter aansluit bij wat in de Ad Herennium wordt voorgehouden, nl. „Item vitiosa expositio est quae nimium longe repetitur" (2%).
En hoe kan men met zekerheid achterhalen hoe Jan van Mussem er
toe kwam te schrijven : „Item alsmen een quade dif f initie gheeft.
Exempel. Een dief / dat es een quaet onrechtueerdich mensche. Een
ander mach segghen / so es ooc een roouer / een moorder / een ouerdraghere / een valsch oorcondere / ende veel // meer andere..."
(261) ?
Wat daar het naaste bijstaat in Cicero's De Inventione is de
technische term die hij gebruikt „mala definitio" ; het voorbeeld van

(256) Quintilianus... VIII.III.44 : „Sed quoniam vitia prius demonstrare aggressi sumus... ".
(257)Rhetorica... Fol. [Jiijvlj.
258
Rhetorica... Fol. [Jiij vo ].
259 ) Cicero : De Inven... I.XLIX.91.
(23O) Ad Herennium. ..
II.xxii.34.
(261) Rhetorica... Fol. [Jiij*"vo] • Jiiij.
(

(-

)
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Cicero daarentegen luidt : „Seditiosus est is qui malus atque inutilis civis ; „nam hoc non magis seditiosi, quam ambitiosi, quam calumniatoris, quam alicuius hominis improbi vim describit..." (282) • Nu weet
ik wel dat de Ad . Herenmum niet van „mala ", maar van Jalsa of
„vulgaris def initio" spreekt ; doch wat dan te zeggen van het „exempel" dat daarin aangehaald wordt : „Quadruplator, ut breviter scribam
capitalis est, est enim inprobus et pestifer civis". Nam nihilo magis
quadruplatoris quam furis, quam sicarii aut proditoris adtulit def initionem" ('26 -3 ) ?
Welnu dat gortig zooitje van een „quadruplator" (overdrager), „fur"
('dief), „sicarius" (moordenaar) en „proditor" (verrader of meinedige getuige) dat men niet in de De Inventione ontmoet, doch wel
in de Ad Herennium --- beloert U loens van uit het tafereeltje dat Jan
van Mussem in zijn „exempel" ophangt, wanneer hij een model van
„quade dif f initie" illustreert.
.VIP

Vermeldenswaard is alleszins dat de verdere behandeling van de
verschillende soorten gebrekkige argumentatie (12t4) weer voorname
de Ad Herennium steunt, al zijn er gevallen waarvan sommi--lijkop
ge elementen waarschijnlijk in Cicero's De Inventione te zoeken zijn.
Onvervalste Ad Herennium -taal zijn zijn stelling en zijn illustratie
in verband met een argumentatie waardoor „... men een sake seere
groot maken wille ende hooghe heffen / diemen behoorde te docerene" (').
Zijn definitie van het geval sluit inhoudelijk en zefs woordelijk innig bij deze van de Ad Herennium aan : „Item vitiosum est id quid
augere quod convenit docere" ( 16 ) en Jan van Mussems „exempel" (267 ) is hetzelfde als dat van de Ad Herennium.

Cicero : De I nven... I.xLIx.91.
) Ad Herennium I I.xxvi.41.
(2154)Rbetorica... Fol. Jiiij - [ Jvj0].
('565) Rhetorica... Fol. Jiiij.
( 266) Ad Herennium. . . II.xxix.46.
( 7) Rhetorica... Fol. Jiiij.
(62)

(

263

...
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Kan men van het volgende geval, „een sake... de welcke genoech
bekent es" getuigen dat Jan van Mussem voor de omschrijving er van
veeleer bij de auteur van de Ad Herennium dan bij Cicero in de leer
gegaan is, dan moet men daarenboven ook nog vaststellen dat, wanneer Cicero wèl een voorbeeld geeft, Jan van Mussem er geen verstrekt, evenmin als de schrijver van de Ad Herennium. Er bestaat dus
ook in dit geval, ook in opzicht van de uitbouw van de paragraaf die
gewijd wordt aan de discussie van dit „ghebreck", een zeker parallelisme tussen de Rhetorica van Jan van Mussem en de Ad Herennium.

Van de andere kant weet ik niet of er in de Ad Herennium een tegenhanger te vinden is van de negatieve uitspraak door Jan van Mus
een argumentatie waarin men „spreect tghene dat leelijck oft-semovr
oneerlijck es" (268 ) ; in Cicero's De Inventione vindt men die wèl. En
bij deze gelegenheid haalt Cicero vijf verschillende punten aan : Jurpe est quod aut ex loco in quo dicitur, aut eo homine qui dicit, aut eo
tempore quo dicitur, aut eis qui audiunt, aut ea re qua de agitur, indignum propter inhonestam rem videtur" ('269)
Van die vijf punten vermeldt Jan van Mussem er slechts drie . spreker, publiek en plaats, waar hij een reden Jeelijck oft oneerlijck"
noemt „om die personen die dat segghen / of hooren oft om die
plaetse daert gheseyt wordt" (270) .
Het voorbeeld dat hij hierbij geeft en dat triviaal aandoet, blijkt
van eigen vinding te zijn.

„Item alsmen segt tgene dat den iugen of f enderen mach. Exempel.
Dat wij accuseren wilden den // ghenen die de Jugen seer lief ende
weerdt hebben ... " (*271 ) is een andere crux.
In de Ad Herennium is er geen sprake van „of f ensus", wèl echter bij
Cicero ("). Denkelijk ligt nochtans de tekst van Jan van Mussem
Rhetorica... Fol. jiiij.
Cicero : De Inven... I.XLIX.92.
27
( °) Rhetorica... Fol. Jffij .
(271)
Rhetorica... Fol. jiiij - [ Jiiijvo].
(272) Cicero : De Inven... I.L.93.
(2)

('269)
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dichter bij de Ad Herennium. Daarin wordt inderdaad gesteld dat een
argument fout is „quod dicitur contra iudicis voluntatem aut eorum
qui audiunt, si aut partes quibus illi student, aut homines quos ills
. Van een allusie op personen die de
caros habent laedantur..."
belangstelling van de rechters opwekken of die hun lief waren is er
daarentegen in Cicero's korte uiteenzetting geen spoor te vinden.
(273)

Volgt dan na dit geval een heel stel beschouwingen over verschillende soorten argumenten, zo b.v. „argumentum contrarium", „inconstans" of „adversarium" ; soms met voorbeelden die alle in de De Inventione terug te vinden zijn.
steekt Jan van
en dit is in 't midden van fol. Jv
Plots dan
Mussem de vinger op : „Alle dese pointen zijn sonderlinge te notere
ne / want als si beuonden werden in ons wederpartije / tes een teeken
En dit is
dat hi niet en heeft om hem wel te verantwoordene"
niet het koel verder naschrijven van Cicero ; wat men hier hoort is
een stem die al meteen uit de Ad Herennium opklinkt : „Hoc si dihi(1274).

genter in oratione adversariorum observaverimus, saepe deprehendemus eos de ea re quod dicant non habere" ('275) . En met het strakste
gezicht ter wereld keert Jan van Mussem naar de De Inventione terug (276), om vijf andere gevallen van argumenten die fout zijn te
behandelen. Eens deze kaap met zijn vijf uitlopers omzeild, wijzigt hij
andermaal zijn koers. Inderdaad, voor alle verdere gevallen die Jan
van Mussem behandelt, tot en met de laatste foutieve argumentatie
die hij onder de loep neemt (277 ), loopt hij weer bij de auteur van de
Ad Herennium „ter scole", al blijkt dat niet op het eerste zicht. Hij
verlaat de algemene slagorde waarin de gevallen in de Ad Herennium
opgesteld werden ('z7$) ; hij gooit eveneens de orde van de ,, exempelen" die hij in de Ad Herennium aantreft onderste boven (' 219 ) ; hij
Ad Herennium. . . I I. xxvi.43.
) Rhetorica... Fol. Jv.
(127,5)
Ad Herenmum... II.xxvii.43.
(2'76)
Cicero : De Inven...I.L.95.
(277)
Cfr. Rhetorica... Fol. [Jvjvol : „ Item die argumentatie es vitieux als
wij een quade conclusie maken".
( 278)
Cfr. de synoptische tabellen in : Verslagen en Mededelingen. Kon.
( 273)

(

274

Academie v. Taal- en Letterkunde. 1975, p. 43J-52.
(27,9)

Cfr. het geval van de „quade enumeratie". Fol.

[Jv"].
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past deze voorbeelden aan eigen tijd en lezers aan ; zelfs méér : wanneer men zijn tekst harder doorlicht dan blijken er zich trekken en
vlekken geleidelijk af te tekenen die zouden kunnen wijzen op een
zekere affiniteit met de De Inventione ( 2&0 ).
Anderzijds doen sommige van zijn bepalingen of omschrijvingen
verminkt aan in vergelijking met wat hij in de Ad Herennium vinden
kon.
Dat alles neemt niet weg dat de Ad Herennium veeleer dan de De
Inventione in deze laatste ronde (Fol. Jv tot [Jvjvol) zijn stut en steun
geweest is.

Hij sluit dan zijn stuk over foutieve argumentatie ruwweg af met
„Dit Si ghenoech van die argumentatien / of si goet oft quaet
zijn" C"), maar kondigt tevens de behandeling aan van wat ,,vanden
Rhetorisienen Loci communes / dat zijn ghemeeneplaetsen" geheten
wordt. In deze programmatische verklaring legt hij dan verder de nadruk op de noodzakelijkheid van de studie van deze zgn. „loci communes" : „Want ghelijckerwijs alle saken niet in alle landen gheuonden werden maer alsmen coemt ter plaetsen daer dye selue zijn / so
salmense lichtelijc mogen aenschauwen / also en salmen oock een argumentatie niet wel moghen maken / ten si datmen weet dye principale plaetsen in de welcke si geuonden moet wesen" (2S2).
Ik meen hierin een fletse weerglans te mogen zien van wat in de
Institutio oratoria van Quintilianus -- ja, Quintilianus verschijnt hier
nu weer plots op het podium ! --- in verband met de „loci communes", zoals hij en na hem Jan van Musser ze opvatten, te
wiegelen ligt. Quintilianus schreef : „Nam, ut in terra non omni generantur omnia, nec avem aut feram reperias, ubi quaeque nasci aut
morari soleat ignarus, et piscium quoque genera alia planis gaudent
alia saxosis, regionibus etiam litoribusque discreta sunt, nec helopern
nostro marl aut scarum ducas, ita non omne argumentum undique venit ideoque non passim quaerendum est" (283).

(28O) Cfr. Ad Herennium ... II.xxI.3 3 > De 1 nven ... I.XLV.84 ; of Ad Herennium... I.xxi.33 > De Inven... I.xLIII.80.
( 281 ) Rhetorica... Fol. [J vjvo}.
( 282)
Rh.etorica... Fol. [Jvjvol.
( 283)

Quintilianus... V.x.21.
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Nu kan hij zich zetten aan de behandeling van de twee kategorieën
van „loci communes" ; deze in verband met personen ; de tweede in
verband met zaken.
Bij een eerste onderzoek blijkt hij hier andermaal Quintilianus te
volgen.
De aanhef van zijn stuk luidt : „Dje gelegentheyt Vanden gemeenen
plaetsen es tweederhande / te weten personeel ende reel / dat es aengaende den personen / ende den saken" (' 284 ) .
Een tegenhanger van „personeel ende reel" is, voor zover ik zag,
noch in de Ad Herennium, noch in de De Inventione, noch in de Institutlo oratoria te vinden ; wèl is er de zakelijke aanduiding van Quintilianus : „In primis igitur argumenta a persona ducenda sunt ; cum
sit, ut dixi, divisio, ut amnia in haec duo partiamur, res atque personas... " ( 2:85 ) . Daarom heeft Quintilianus het echter nog niet over de
vier verschillende soorten personen waarover Jan van Mussem handelt,
nl. de „heesscher", de „verweerder", de Juge" en de „hoorders" (28j6)

In de eerste hoofdgroep, „nopende den personen ", houdt Jan van
Mussem zich aanvankelijk aan dezelfde orde als deze die Quintilianus
volgde inzake de in overweging te nemen elementen. „Genus" („afcoemste"), natio" („natie")., patria" („steden of plaetsen") sexus „van man of wijf"), „aetas („ouderdom"), „educatio et disciplina" („van wien / ende hoe hi opgeuoedt / onderwesen ende
gheleert es") komen achtereenvolgens aan bod. Dan duikt er plots een
afwijking van de volgorde en terminologie van Quintilianus op, en
lezen we in margine 287 ) aanduidingen zoals : „a forma", „ab habitu", „ab af f ectione", „a commodis et incommodis animi et corporis" .
Op de volgende folio echter 288 ) neemt hij kalm en koelbloedig,
zonder van iets verder te gebaren opnieuw de volgorde van behandeling van de laatste personele „loci communes" van Quintilianus over,
zij het ook met weglatingen.
(

(

(:

284 )

Rhetorical... Fol.

[Jvijvo].

(285)Quintilianus..., V.x. 2 3.
(286) Rhetorica... Fol. [Jvijvo].
Rhetorica... Fol. [Jviij].
( 288 ) Rhetorica... Fol. [Jvfij*O].
(2,87)

223
De „forma" een term die bij Quintilianus niet voorkomt wordt
door Jan van Mussem gebruikt voor het weergeven van wat Quintilianus „habitus corporis" heet, en waarbij deze aantekent : „ducitur
enim frequenter in argumentum species libidinis, robur petulantiae,
his contraria in diversum" (289 . Aan de „habitus corporis" moet dus
volgens hem aandacht besteed worden, d.i. aan de lichamelijke gesteldheid", „want wie schoon is wordt vaak als wulps afgeschilderd,
wie sterk is al onbeschaamd, en wie de tegenovergestelde eigenaar
vertoont wordt beschouwd als iemand die zich in zijn hou-dighen
gedragingen in tegenovergestelde zin zal voordoen". Bij Jan-dinge
van Mussem is dat geworden : „van wat maecsele / schoon oft leelijc
etc . want schoonheyt gheeft dicwils suspicie van oncuysheyt / leelicheyt ter contrarien" ( 2 )
Nu is het opvallend dat Jan van Mussem in zijn zucht naar bondigheid slechts het eerste punt van Quintilianus, nl. de „species", de
schoonheid, aanvoert, en dan dit element op eigen hout in tegenstelling tot „leelicheyt" plaatst. Deze hang naar 't antithetische waarover later meer ! -- verklaart wellicht eveneens waarom hij onmmiddelijk daarop over de „habitus" handelt. In feite gaat het hier over de
„habitus animi" die bij Quintilianus slechts veel verder ter sprake
komt, en waarbij deze schrijver aanraadt zich van de gemoedsstemming
van de betrokken persoon te vergewissen, meer in 't bijzonder of hij
.
vriend of vijand van iemand is
Nu is het echter niet uitgesloten en mij lijkt deze verklaring verkieslijker dat hier veeleer de invloed van de De Inventione te zien
valt, omwille a.m. van de koppeling van de „habitus corporis" en de
„habitus animi" in één en dezelfde paragraaf door Cicero en Jan
van Mussem.
Cicero, en niet Quintilianus, hierbij betrekken zou de volgorde van
behandeling van deze „loci communes" bij jan van Mussem kunnen
verklaren, en ten tweede : het voorkomen van overeenkomsten in de
formuleringen bij jan van Mussem en bij Cicero kunnen uitleggen.
Inderdaad, Cicero huldigt inzake de noodzakeljkheid om de „habitus" van een persoon na te gaan de volgende opvatting : „Habitum
autem appellamus animi aut corporis constantem et absolutam aliqua
(291)

) Quintilianus... V.x. 26.
) Rhetorica... Fol. [Jviij ] .
(291) Quintilianus... V.x.28.
( 2S 9
('

290

224
in re perfectionem, ut virtutis aut artis alicuius perceptionem aut quamvis scientiam et item corporis aliquam commodidatem non natura datam, sed studio et industria partam" ('). Deze laatste zinsnede herinnert scherp aan wat Jan van Mussem daaromtrent voorhoudt : „van
saken die inden mensche zijn / niet van geboorten / maer bi gewoonte ende exercitie vercregen" ('293 )
Anderzijds is er dan weer de bemerking die deze paragraaf over de
„habitus" afsluit, nl. „dese [door gewoonte en praktijk verworven karakteristieken ] ende deser gelike geuen of beletten dicwils die geloof saemheyt" ( 294 ) . Is dit dan ook weer niet een herinnering aan wat
Quintilianus opmerkte, nl. „animi natura, etenim avaritia, iracundia,
misericordia, crudelitas, severitas aliaque his similia adferunt f requenter fidem aut detrahunt" ('219 5 )?
QuinWat er ook door de geest van Jan van Mussem spookte
onmiskenbaar is dat onmiddellijk
tilianus of geen Quintilianus !
daarop, nl. bij de behandeling van de „af f ectio", de De Inventione
er bij te betrekken valt. Inderdaad, in dit latijns traktaat wordt als
eerste voorbeeld „laetitia" geciteerd ; net zoals bij Jan van Mussem
opent „blijschap int aenschijn" eveneens de rij van voorbeelden. Cicero
schreef : „Af f ectio est animi aut corporis ex tempore aliqua de causa
commutatio, ut laetitia..." (' 2'96 ) . En al vermeldt Quintilianus eventjes
een „temporarium animi motum, sicut iram, pavorem" (2'97) in dit geval is de overeenkomst met Cicero's formulering m.i. onbetwistbaar (298)
Dan is er nog de paragraaf „A commodis et incommodis animi et
corporis", d.i. de ingeboren gaven van lichaam en geest. Hiervoor is
Jan van Mussem veeleer aan Cicero dan aan Quintilianus schatplichtig,
wanneer hij schrijft : „Van bequaemheyt of onbequaemheyt des sins
ende des lichaems / de welcke alleenlijc by natueren es / ende niet
by ghewoonte of exercitie vercreghen. Also scherpheyt van verstande
) Cicero : De Inven... I.xxiv.36.
Rhetorica... Fol. [Jviij].
( 294)
Rhetorica... Fol. [Jviijl.
( 295)
Quintilianus... V.x.27.
(zes) Cicero : De Ineen... I.xxiv.36.
(297) Quintilianus... V.x. 2 8.
(298) Jan van Mussem heeft het ook over „... beuinghe onghestadige sprake / onghewoonlijcke roeringhe ende Besten / den ganck nv traech / nv haestich..." (Rhetorca... Fol. [Jviijl). Moet men hier aan een passus uit een
ander werk van Cicero denken, nl. zijn De Partitione oratoria. xi.39 ?
(2912

( 29,3)

225
oft plomheyt [sic] / stoutheyt / bloodheyt / schalcheyt / sotheyt / /
wel onthouden oft verghetelheyt / ghesontheyt onghesontheyt / licht
-heyt/swarlncothey/
ende dier ghelijcke" (209).
Dit is een parafrase van wat Cicero voorhield in zijn De Inventione,
met dien verstande echter dat Jan van Mussem, in tegenstelling met
Cicero, o.m. de orde van de begaafdheden omgooit : eerst de geestelijke
en dan pas de lichamelijke kwaliteiten behandelt, en dit overeenkom
orde van de vermelding van deze elementen in zijn definitie.-stigde
Cicero schreef voor : „Paeterea commoda et incommoda considerantur
ab natura data animo aut corpori, hoc modo : valens an imbecillus,
longus an brevis, formosus an deformis, velox an tardus sit, ... " ( 3).

En dan, alsof Jan van Mussem op een smalle veldwegel terecht gekomen was en deze niet meer verlaten kon loopt hij opnieuw Quintilianus haast op de voet achterna. Inderdaad, de volgende paragrafen,
waarnaast, geplant als wapperende vlaggetjes, latijnse aanduidingen
voorkomen en waarin hij het heeft over „a f ortuna", „a condicione"
„a victo [sic], „a studijs , „ab ante actis slue dictis , „a nomine ,
deze paragrafen zijn als het ware uit de Institutio oratoria van Quintilianus gelicht, Quintilianus die ook in extremis deze verschillende aspekten van de personen behandelt ( 301 ). Zelfs het afsluitstuk van deze
rubriek gaat op dezelfde bron terug. Hij besluit aldus : „Dese ende
deser ghelijcke plaetsen zijn vanden ( 302 ) personen / die welcke niet
al en moghen bescreuen wesen / maer hier es die maniere betoocht /
hoe men die sal moghen vinden" ( 1" ). Met deze pirouette neemt Jan
van Mussem afscheid van de ietwat onthutste lezer. Men weze echter
niet te hard voor hem : Quintilianus trok zich op gelijkaardige manier uit de slag, wanneer ook hij concludeerde _: „Neque enim complecti amnia vel hac in parte vel in ceteris possumus, contenti rationem plura quaesituris ostendere" (34&).

) Rhetorica... Fol. [Jviijl - [ Jviij*vol.
) Cicero : De I nven... I.xxiv. 3 5 .
( 801 ) Quintilianus... V.x. 2 6- 2 7.
( 302) In de tekst : vandrn.
303 ) Rhetorica... Fol. Ki.
() Quintilianus... V.x. 31.
(299

( 300

(
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Bij zijn laatste hoofdstuk „Van die plaetsen Reeil / dat es aengaende den saken" ( 305 ) blijkt Jan van Mussem eveneens meestendeels bij
Quintilianus en zijn Institutio oratoria aan te leunen. Vermeldenswaard
is toch dat Quintilianus problemen over het waarom, het waar, het
wanneer en het hoe een daad begaan werd, veel uitvoeriger behandelt dan Jan van Mussem dit doen kon.
Kristalhelder is het verband tussen beide versies niet altijd . Bij de
uiteenzetting van Jan van Mussem over de manier waarop een daad
gesteld wordt ( 306 ) zou men zelfs veeleer aan de De Inventione van
Cicero denken ( 3'07 ) dan wel aan Quintilianus (308).
Of is er een derde bron waaruit geput werd ?
Is de herkomst van zijn alinea over de „materie oft instrumenten" ( 309 ) niet vast aan te wijzen, de uiteenzetting over „die macht"
daarentegen is haast letterlijk in Quintilianus terug te vinden (310).
Springt men dan een goeie twintig paragrafen verder in 't betoog
van Quintilianus dan zit men bij de bron van het volgend stuk van
jan van Mussem over „a simili" (311)
M.a.w. grosso modo lijkt me ook dit laatste hoofdstukje overwegend
op Quintilianus terug te gaan.
.

Rhetorica... Fol. Kj.
(:306) Rhetorica... [Kj'vol : „Van die maniere. Hoe die sake ghebuert es.
Subti j li j c oft bi crachte / heymelijck
ck of int openbaer / bi yemants raet oft bi
eyghen voornemen / wetens oft onwetens / bi gheualle oft bi voorsienicheyt".
(307) Cicero : De Inven... I .xxvii .41 : „Modus autem est in quo, quemad modum et quo animo factum sit, quaeritur. Eius partes sunt prudentia et imprudentia. Prudentiae autem ratio quaeritur ex eis, quae clam, palam, vi persuasione fecerit. Imprudentia autem in purgationeni confertur, cuius partes sunt
inscientia, casus, necessitas..."
(308)Quintilianus... V x.52 : ,,Hic adiicitur modus, quern „póicov dicunt,
quo quaeritur, quemadmodum quid sit factum. Idque tuur ad qualitatem scriptumque pertinet, ut Si negemus adulterum veneno licuisse occidere, turn ad
coniecturas quoque, ut Si dicam bona mente factum, ideo palam ; mala ideo ex
(3,05 )

insidiis, nocte, in solitudine".
(309) Rhetorica... Fol. [Kjvo l.
(31'0) Rbetorjca... Fol. [Kjvol : „Van die macht. Want tes bet ghelouelijc
luttel volex van velen versleghen te wesen / die slapende vanden wakende /
de crancke vanden- stereken / die onghewapende vanden ghewapenden -die
onbereede vanden gheenen / die hem van te voren daer toe bereedt hadde.
etc" Vgl. met Quintilianus... V.x.49 : „... credibilius est enim occisos a pluribus, pauciores, a f irmioribus imbecilliores, a vigilantibus dormientes, a paeparatis inopinantes ... ".
(311 Rhetorica Fol. [Kjvol - Kij > Quintilianus... V.x.73.
^

)

...
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Besluit
Uit wat voorafgaat blijkt m.i. duidelijk en onmiskenbaar dat, afinhoudelijk en vormelijk
gezien van een zekere eigen inbreng
Jan van Mussem talrijke fragmenten van latijnse geschriften van literaire theoretici in een zeer ingewikkeld inlegwerkpatroon voor ons in
zijn moedertaal uitstalt.
Ingewikkeld doordat, ten eerste, stukken uit zeer verscheiden werken „ghenomen" zoals hij dat heet hecht en stevig in elkaar geklonken werden, en zelfs méér : doordat elementen die hij uit ver
bronnen put, vaak samen-, in- en doorelkander vloeien ; ten-schilend
tweede, doordat sommige belangrijke fragmenten, die van één bepaald geschrift herkomstig zijn, opgesplitst werden en in een nieuwe
volgorde opgesteld staan ; ten derde, doordat onmogelijk kleine splinters van vreemd allooi in een totaal andere, nieuwe kontekst plots de
reeds zo grillige marketterie komen kleuren.
De vraag rijst dan : hoe heeft Jan van Mussem die krachttoer van
incrustatiewerk realizeren kunnen ?
Ofwel had hij een latijnse tekst voor zich, b.v. notulen van een college waarin dat geheel vervat lag, en dat in de loop van de jaren,
naargelang de docent in wijsheid en ervaring, in studie en lektuur
vorderde, gegroeid was en steeds grilliger van tekening en bonter van
kleur geworden was. Of een gelijkaardige tekst in handschrift of
druk bestaat of bestaan heeft, heb ik niet kunnen achterhalen. Ten
andere, wat dan met de verklaring op zijn titelblad, nl. dat het werk
van „Rhetorica [is]... ghenomen wt die oude vermaerdtste Rhetorisienen ende Orateuren / als Cicero / Quintilianus / ende meer andere ... Ouerghestelt wt den Latijne in gemeender Vlaemscher spraken ?"
Of is deze programmatische titel geheel of gedeeltelijk door
de drukker of uitgever geformuleerd ?
Men zou daarenboven in verband met deze titel kunnen argueren
dat de formulering er van er ook zou kunnen op wijzen dat het samenlezen van de teksten en het vertalen er van door twee verschillende personen werden verricht : een niet genoemde compilator en de bij naam
vermelde vertaler, Jan van Mussem. Inderdaad, op het titelbld ligt er
tussen „ghenomen wt die oude vermaerdtste Rhetorisienen ende Orateuren..." een dertienregellange tekst ten gerieve van de interessenken" ?
Opmerkenswaard is alleszins dat op deze verklaring van het titelblad inzake opzet en presentatie van het werk ietwat verder in het boek
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zij het nu in een meer gebalde vorm -- wordt teruggekomen. Inderdaad, na zijn woord „Tot den goetwillighen Leser" sliert er als een
wapperende wimpel boven het eerste hoofdstuk van zijn eigenlijk betoog de lange titel : „Rhetorica in Vlaemsche / ghenomen ende ghecolligiert wt dye oude vermaertste Oratueren ende Rhetorisienen. Als
Cicero / Quintilianus / ende meer andere. Ouerghestelt wt den Latijne in ghemeender duytscher talen" (312) .
Of moet men hier andermaal schichtig staan tegenover deze mededeling waarin tot tweemaal toe op het compilatorisch karakter van
het werk gewezen wordt ! ? Moet men hierin enkel een publiciteitsstunt zien van de drukker of uitgever ! Is het een poging van zijnen
om de degelijkheid van het werk te beklemtonen en het gezag-tweg
van de daarin voorgehouden stellingen en voorschriften te verhogen
en meteen de handelswaarde van het werk te laten uitschijnen ?
Omzichtigheid dat leert de ervaring is in dergelijke gevallen
geboden. Toch meen ik dat Jan van Mussem in de formulering van
die titels wèl de hand zal gehad hebben.
Hij schaamde zich niet over de tweeslachtigheid van dit werk : 't
samenlezen van bruikbaar latijns materiaal en 't overzetten er van in
zijn moedertaal. Ten andere buiten de titel om maakt hij in de loop
zelf van zijn betoog een toespeling op stellingen van „ouden ende
seer geleerde Oratueren ende Rhetorisienen" ('313) .
En waarom zijn getuigenis hier of op 't titelblad of elders in twijfel
trekken ? Uit sommige fragmenten van zijn werk klinkt U de -stem
tegen van iemand, die gehoor en vertrouwen waardig is.
En daarenboven, hij hoefde zich niet te schamen om vrijmoedig zijn
afhankelijkheid van grote voorgangers te erkennen. Inderdaad, de methode die hij bij 't samenstellen van zijn Rhetorica gevolgd heeft is
eeuwenlang als de doelmatigste aanvaard en door de voortrekkers op
dit gebied toegepast.
Ik zie dan ook niet in waarom men — tot verder bericht --- de
authenticiteit van het essentiële in deze titelformulering in twijfel zou
trekken, en als gevolg daarvan het auteurschap van het werk aan Jan
van Mussem, als compilator én als vertaler er van, zou ontzeggen, af-

(

32 `2

) Rhetorica... Fol. [ Avj ] .

(

313

) Rhetorica...

Fol. [Bj'v*].
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gezien van de erkenning van zijn persoonlijke inbreng als bewerker
van de „modellen" die hij voor zich had.
Hoe hij nu practisch te werk is gegaan is m.i. feitelijk onmogelijk
ten volle te achterhalen !
gelet op de complexiteit van de
Ik kan me moeilijk voorstellen
bouw van het geheel en van de verschillende onderdelen, en tevens
rekening houdend met het verschil van herkomst van de diverse bouwstoffen, dat dit werk in één geut zou ontstaan zijn.
Is het vermetel te veronderstellen dat de eerste vorm waarin het
gegoten werd herhaaldelijk werd bijgewerkt en gepolitoerd ?
op het grondstramien dat hij zich uittekende en uitspande, borduurde hij hele partijen die hij met links en rechts ontleend goed
gaaf overgenomen of door hem „bewerkt" vulde, en liet een of
andere draad van eigen gespin er doorspelen. Dit borduursel nam hij
dan later weer af en toe ter hand om het verder bij te werken, en met
festoen en loof werk, van anderen afgekeken of van eigen vinding, te
verrijken. M.a.w. naargelang hij zijn tekst opnieuw opnam puttend
uit inmiddels rijkere persoonlijke ervaring en aan de hand van notities
uit zijn verdere lektuur, of wellicht af en toe onder de betovering van
plots opduikende herinneringen aan wat er van zijn „schools" onderricht in zijn hoofd en vingers was blijven rondfladderen en natintelen,
liet hij zijn eerste versie geleidelijk uitgroeien tot wat het nu geworden
is. En de Rhetorica van Jan van Mussem is geen toevallige vormloze
samenklontering van bestanddelen van vreemde en eigen oorsprong,
doch een sterk geheel. Het bevat gewis zeer diverse elementen, die
hoe ver uit elkaar ze over het gebied dat hij bestrijken wou
echter
ook verspreid lagen
toch zijn scherp zoekende blik niet ontgingen
en met vaste hand in een uiteindelijk toch rationeel verantwoord geheel werden samengebracht.
Dat hij op meer dan één veld volle garven weghaalde en tevens op
meer dan één stoppelveld losse aren las hoeft niemand te verwonderen. Wat hij in, 't Nederlands deed was zoals reeds gezegd -eenvoudigweg een eeuwenlange traditie voortzetten. De oudste schrijvers van leerboeken over „grammatica" en „rhetorica" waren hem op
die weg voorgegaan. De auteur van de Ad Herennium verklaarde nogal brutaal : „Indien de oude redenaars en oude dichters de werken van
de schrijvers van handboeken over rhetorica zouden ter hand nemen
en elk van hen daaruit het zijne uitlachten zou, dan zou er niets over-
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blijven dat deze handboekenschrijvers als hun persoonlijke bijdrage
zouden kunnen opeisen" (314)
En Jan van Mussem moest dit weten, want ook nog andere auteurs
bij wie hij zonder enige twijfel eveneens in de leer ging, nl. Cicero
en Quintilianus om slechts deze twee te vernoemen -- hadden diezelfde eclectische werkwijze toegepast. Zij waren hem hierin voorgegaan ; zelfs méér : ze hadden deze methode verantwoord en aangeprezen.
Cicero b.v. geeft ons vrijmoedig inzicht in de werkwijze die hij bij
't samenstellen van zijn De Inventione volgde : „Wanneer me de neiging beving om een handboek over welsprekendheid te schrijven heb
ik niet één enkel model voor mij geplaatst dat ik nodig achtte in al
zijn bijzonderheden zonder onderscheid te moeten weergeven. Integendeel, ik bracht in een stel alle bestaande werken over dit onderwerp
samen, en nam uit elk van deze geschriften de best passende voor
leerstellingen over... " ( 315) • En dit gebeurde zelfs wanneer-schriften
hij stond voor werk van auteurs met wier opvattingen hij niet immer
instemmen kon, want „de weigering de goede ideeën van een auteur
te volgen omdat sommige uitingen van deze schrijver hem ergerden
leek hem zo dwaas als de overname van fouten van een andere die hem
door eene of andere juiste lering zou bekroond hebben" In zijn eigen
woorden : „Quapropter stultitia visa est aut a bene inventis alicuius
recedere si quo in vitio eius of f enderemur, aut ad vitia eius quoque
accedere cuius aliquo bene praecepto duceremur" (316).
En Quintilianus verklaart al even openhartig in de loop van zijn
I nstitutl o oratoria : „Ik vrees ... dat mijn werk des te minder inslaan
zal omwille van het feit dat de meeste voorschriften daarin vervat
geen persoonlijke vondsten zijn, doch van anderen werden overge-

( 314)Ad Herennium... IV.Ini. 5 : „Nam si eorum volumina prenderint antiqui oratoren et poëtae et suum quisque de libris sustulerit, nihil istis quod
suum velint relinquatur".
( 315) Cicero : De 1 nven ... II.ii.4.: „Quad quoniam nobis quoque voluntatis
accidit ut artem dicendi perscriberemus, non unum aliquod proposuimus exemplum cuius omnes partes, quocumque essent in genere, exprimendae nobis ne
-cesarivdntu;,ombsinlcuoatrpbs,qud
quisque commodissime paecipere // videbatur excerpsimus et ex variis ingeniis
excellentissima quaeque libavimus. Ex eis enim qui nomine et memoria digni
sunt nec nihil optime nec omnia praeclarissime quisquam dicere nobis videbatur"
(316)

Cicero : De Ineen... Il.ii.4.
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nomen..." (317 ) En even verder in zijn werk verdedigt hij het toepassen
van deze werkmethode bij 't opstellen van een leerboek. „Een ervaren
leraar zegt hij zal dan ook het beste uit de verschillende auteurs,
die over dat onderwerp gehandeld hebben puren ; hij zal vrede nemen
met zijn rol voorschriften, die zijn goedkeuring wegdragen, aan anderen mede te delen, zonder zijn tijd te verkwanselen aan een ijdel
weerleggen van wat hij niet aanvaarden kan" (31.8) .
Schrijft Cassiodorus over de „orthographia" dan vestigt hij van af
letterkundige traktaten blijven deze werkwijze trouw. Sommigen komen voor hun beroep doen op hun voorgangers vrijmoedig en volmondig uit, dit in tegenstelling met anderen die als echte vrijbuiters hun
eigen vlag boven schip en lading van hun konkurenten heeschen,
slechts de titel van het gekaapte geschrift wijzigden en zich eigendom
en verder bezit van het werk volledig toeeigenden.
Priscianus stelde reeds gelijkaardige vrijbuiterij aan de kaak (319)5
hij die eerlijk erkent bij anderen in de leer te zijn geweest ('3'-°) .
Vóór hem echter in de vierde eeuw had Charisius reeds gewezen
op de hulp die hij in 't werk van vroegere schrijvers had gevonden (21).
Schrijft Cassiodorus over de „orthographia" dan vestigt hij van af
de eerste regels van zijn voorrede de aandacht op zijn afhankelijkheid
van de „duodecim auctorum opuscula" (322) , en ietwat verder in zijn

Quintilianus... III.1.5 :,,Quin etiam hoc timeo, ne ex eo minorem gratiam meat, quod pleraque non inventa per me, sed ab aliis tradita continebit..."
(318) Quintilianus... VIII. Proem. 3 : „Eligat itaque peritus ille praeceptor
ex omnibus optima et tradat ea demum in praesentia quae placet, remota refutandi cetera mora".
( 319) Cfr. de klacht van Priscianus in de voorrede-brief aan Julius Consul ac
Patricius, in zijn I nstitutione grammaticae : „Namque festinantius quam volui
hos edere me libros compulerunt, qui alienis laboribus insidiantes furtimque et
quasi per latrocinia scripta aliis subripientes unius nominis ad titulum pertinentis
infanda mutatione totius opens in se gloriam transferre conantur" (Ed. H.
Keil. Vol. I. p. 2) .
( 120 ) Priscianus : Institutiones grammaticae... Ed. H. Keil. Vol. I, p. 2.
(3'21) Charisius : Ars grammaiica... Cfr. in de opdracht : „Amore Latini
sermonis obligare te cupiens, fili karissime, artém grammaticam sollertia doctissimorum virorum politam et a me digestam in libris quinque tibi misi... ". Ed.
H. Keil. Vol. I, p. 1.
( 3' 22 ) Cassiodorus : De Orthographia... In de „Praefatio" Ed. H. Keil.
Vol. VII, p. 143.
( 317)
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stuk ( 323 ) geeft hij zelfs de titels van de twaalf werken waaruit hij
„ghenomen ende ghecolligiert" had.
En Alexander de Villa Dei verklaart boudweg bij de aanhef van zijn
Doctrinale dat het zijn bedoeling geweest is een groot aantal van de
geschriften van zijn leermeesters samen te brengen : „pluraque doctorum sociabo scripta meorum" (3!24).
Dichter bij Jan van Mussem staat dan nog Joannes Despauterius die
in de titel van zijn De Figuris een reeks namen van zegslie opsomt ; de
meeste van deze namen worden andermaal in zijn opdracht aan Joannes Molinus en die gedagtekend is van februari 1519 vermeld (325)
Terloops nog dit ! In deze gegevens, geput uit de traditie, zou men
een argument te meer kunnen zien om de stelling te schoren dat Jan
van Mussem niet enkel een vertaler is van een door een compilator bij
materiaal, doch dat hij zelf dit materiaal in feite heeft ver -engbracht
bewerkt, geordend, zowel als hij het heeft vernederlandst.-zameld,
Want hij heeft dezelfde weg bewandeld als deze gevolgd door de
klassieke, postklassieke, middeleeuwse en humanistische theoretici van
taal- en woordkunst die hem zijn voorgegaan ; hij heeft hun werkmethode overgenomen bij het samensnoeren en vernederlandsen voor zijn
publiek van passages uit o.a. de Ad Herennium, de De Inventione en
de Institutio oratoria.
Zelfs indien er nu mocht blijken dat Jan van Mussem deze werken
via een of meer toen bestaande excerpta heeft gekend dan zou ik nog
menen gerechtigd te zijn de overtuiging te hebben dat deze ogenschijnlijk onbeschaamde dissectie van zijn Rhetorica niet ijdel zal geweest
zijn, al was het maar om een bewijs te meer te leveren van de blijvende populariteit van een Ad Herennium en een De Inventione en van
de doorbraak van het toen onlangs ontdekte geschrift van Quintilianus.
Een van de uitingen en vormen van de originaliteit van Jan van
Mussem ligt m.i. in zijn kiezen, in zijn nemen en laten van regels,

(
Cassiodorus : De Orthographia...: „Tituli libri orthographiae indicantes ex quibus auctoribus scribendi peritia Domino praestante collects est" Ed.
H. Keil. Vol. VII, p. 147.
( 1` 24 ) Alexander de Villa Dei : Doctrinale... Vers 2. Ed. D. Reichling...
p. 7.
(825)
Cfr. b.v. het titelblad van de door mij gebruikte uitgave van 1557:
„De Figuris Liber ex Quintiliano, Donato, Diomede, Valla, Placentino, Mancinello, Nigro, pluribusque diligenter concinnatus".
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voorschriften, waarschuwingen en voorbeelden, waar hij die ook mocht
aantreffen.
Het meest treffende is wel zijn bijdrage inzake kiezen, aanpassen
of vinden van voorbeelden „ofte exempelen".
Inderdaad inzake voorbeelden, die gewoonlijk tot verheldering van
de voorschriften of waarschuwingen moesten dienen, heeft Jan van
Mussem een zekere persoonlijke stempel op zijn werk gedrukt ; en dit
op drie manieren. Ten eerste door zich tot een keuze te beperken, daar
waar in zijn vermoedelijke steuntekst(en) er verschillende voorlagen ;
ten tweede door meestal de door hem uitgepikte voorbeelden aan zijn
tijd en midden aan te passen ; ten derde, door „exempelen" van eigen
vinding in te schakelen. In deze laaste houding moest hij zich gesterkt
gevoeld hebben door de radikale stellingname van de auteur van de
Ad Herennium. Inderdaad, deze verwierp de traditionele eclectische
methode van de Grieken inzake het voorleggen van „exempelen", en
verklaarde boudweg : „nostris exemplis usi sumus" ( 3- s) en hield
daarenboven een uitvoerig en vinnig pleidooi om zijn aanspraak op
recht en zelfs plicht van originaliteit in dezen te staven (327) • Jan van
Mussem blijkt dit standpunt ook ingenomen te hebben, en al zet hij
deze opvatting niet uiteen, hij heeft haar herhaaldelijk toegepast.-zelf
De Rhetorica van jan van Mussem is een harde en ruige schelp.
Wie ze openen kan en van paarlemoer houdt komt gewis in de ban
van de zachte weerglans van de speels ineenvloeiende tinten die in
haar satijngladde holte te wiegelen hangen.

(

8,2,6 )

Ad Herennium... IV.i.1.
Ad Herennium IV.i.1 tot en met IV.vi. i O.

( 3,27)

...

DE PLAATSING IN DE BIJZIN
VAN ENKELE HULPWERKWOORDEN
EN DE AANVULLENDE INFINITIEF
IN 13de-EEi.TWSE GENTSE TEKSTEN.

-door A. DE MEERSMAN

0. Algemeen
In zijn „Syntaxis van gesproken taal te Aalst en in het Land van Aalst
in de XVde, de XVIde en de XVIIde eeuw" 1 ) behandelt V.F. Vanacker uitvoerig de dubbele werkwoordgroep met een infinitief (groep)
als aanvulling bij o.m. zullen, moeten, mogen, willen en kunnen als
syntactische kern. Door een analyse van zijn materiaal komt Vanacker
tot een conclusie over de plaatsing van die hulpwerkwoorden t.o.v. de
aanvullende infinitief in de bijzin 2 ) . Wat de volgorde van I en Vf
in de bijzin betreft, besluit hij : „Váór ± 1600 was de volgorde I.Vf zo
niet de enig gebruikte, dan toch zeker de in overgrote meerderheid
overheersende voor het gebied en de periode die we met onze vbb. omvatten (± 1495 - ± 1600) . Na ± 1600 wordt de volgorde I.Vf ver
uitsluitend gebruikte Vf .I" (). Het spreekt van--dronge u
zelf dat wat van toepassing is op Vanackers Aalsters materiaal niet
noodzakelijk geldt van materiaal uit andere plaatsen en een andere
(

(

periode.
Bij het doorlezen van een paar 13de-eeuwse teksten viel het ons op
dat de hulpwerkwoorden zullen, mogen, willen er nu eens voor de bijhorende infinitief stonden en dan weer erachter. Dat zette er ons toe
aan wat dieper op het probleem in te gaan, wat natuurlijk een uit
materiaal onontbeerlijk maakte. Bereidwillig gaf Dr.-breidngvaht
M. Gysseling ons een deel van zijn nog niet gepubliceerde corpus van
(1) V.F. Vanacker, Syntaxis..., Belgisch interuniversitair centrum voor Neerlandistiek, 1963, pp. 125-133.
Zie ook : V.F. Vanacker, De plaatsing van enkele hulpwerkwoorden in de
Aalsterse bijzin (1457-1700), in : Album Edgard Blancquaert, 1958, pp. 249252.

(2) Vermeld in A.A. Weijnen, Schets van de geschiedenis van de Nederlandse syntaxis, Assen, 1971, p. 17.
3 ) V.F. Vanacker, Syntaxis..., p. 133.
(
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13de-eeuwse teksten ter inzage, waarvoor we hem hier zeer oprecht
dank zeggen. Zo, konden we beschikken over alle ambtelijke teksten
tot 1280. Locaal beperkten we ons onderzoek tot die teksten die door
Dr. M. Gysseling expliciet als te Gent of door een Gentse scribent geschreven, worden aangeduid.
We willen er hier wel onmiddellijk op wijzen dat ons materiaal
van een andere aard is dan het hierboven vermelde materiaal van
Vanacker, dat als een vrij betrouwbare weergave van gesproken taal
kan worden beschouwd C).
Ons corpus bestaat uit ambtelijke teksten van diverse aard, zoals
statuten, keuren, koopakten enz. We mogen niet aannemen dat die
teksten de mondelinge taal weergeven, hoewel een aantal ervan meer
dan waarschijnlijk bedoeld waren om voorgelezen te worden. Koch 5
en Gysseling 6 ) wijzen hier resp. op voor de Gentse keurenvertalingen en de Statuten van de Gentse leprozerie. Bij een vergelijking van
onze onderzoeksresultaten met die van Vanacker zal dus behalve met
de verschillende periode waarin de teksten geschreven zijn en de ver
herkomst ervan, ook rekening gehouden moeten worden met-schilend
de verschillende aard en bestemming van de bestudeerde geschriften.
Dergelijke factoren kunnen immers de syntaxis van die teksten in zekere mate hebben beïnvloed.
Natuurlijk waren niet alle stukken even bruikbaar voor ons onder
Veruit de gunstigste tekst was „De statuten van de Gentse le--zoek.
prozerie van 1236", waarin we liefst 51 vbb. aantroffen ; dat hoge
aantal vbb. hangt wel samen met de aard van de tekst : in gebods- en
verbodsbepalingen ligt het gebruik van modale hulpwerkwoorden immers voor de hand. Vierentwintig van de dertig teksten leverden voor
Een volledige lijst van de geëxcerpeerde stukken wordt-beldnop.
achteraan gegeven.
De cijfers van het aantal combinaties van zullen, mogen, willen en
moeten vbb. met kunnen kwamen niet voor met een infinitief
en van de volgorde in die combinaties hebben we bijeengebracht in
een staatje :
(

)

(

pp. VII-X.
De plaatsing ... , p. 249.

(4) vgl. V.F. Vanacker, Syntaxis.

..,

(5) A.C.F. Koch, Vroeg Middelnederlandsr ambtelijk proza, Gentse keuren
van vóór 1240, 1960, p. XVI.
6 ) M. Gysseling, De statuten van de Gentse leprozerie van 1 236 ; in:
Studia Germanica Gandensia, V, 1963, p. 13.
(
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zull en
mogen
willen
moeten
TOTAAL

Vf.I

I.Vf

39(58,2 %)
16(41,00Jo)
13(48,1 °Jo )
3
71(51,1%)

28
23
14
3
68

TOTAAL

67
39
27
6
139

We vonden ook 8 voorbeelden van een drievoudige ww -groep met
één van de bovengenoemde hulpwerkwoorden als Vf. Op die gevallen
komen we later nog terug.
Uit de algemene cijfers die we boven hebben gegeven blijkt al dadelijk dat de conclusie die Vanacker steunend op zijn Aalsters materiaal trekt, niet opgaat voor onze 13 de-eeuwse Gentse teksten. Er is
hier geen sprake van een uitgesproken voorkeur vooriVf , miar wel
van een gelijkwaardigheid tenminste wat de frequentie betreft van de beide volgordes IVf en Vf I. Een analyse van het materiaal kan
aan het licht brengen of er factoren zijn die de plaatsing van I en Vf
beïnvloed hebben of hebben kunnen beïnvloeden. Om eventuele tendenzen naar voren te brengen zullen we onze voorbeelden verder ontleden, uitgaand van het kernhulpwerkwoord dat wordt gebruikt in de
1

werkwoordgroep.
1.1 ZULLEN (sullen, zullen, seul en)
Door de aard van de bestudeerde teksten vnl. oorkonden -- komen bepaalde zinstypes, die we beginformules kunnen noemen, dik
terug. Bij die formules kunnen we een tweetal types onderschei--wijls
den, waarop vele varianten mogelijk zijn:
(1) Wei ... doen cont alledenghenen die dese letteren sullen
zien... (19, rg. 1-3) (7)
(2) Hei sij cont alle den ghenen die nu sijn ende hier nae
wesen sullen... (227, rg. 1)

De schikking in de ww -groep lijkt in de geëxcerpeerde documenten
bij die twee types vrijwel vast : in de 12 vbb. van type (1) staat het Vf
sullen voor de I, in de 5 vbb. van type (2) is de volgorde IVf. We
moeten hier wel wijzen op een belangrijke variant van type (1), waar-

(

7

) Voor de nummering van de teksten zie de lijst achteraan.
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in sullen wordt gevolgd door een infinitiefgroep die bestaat uit de nevengeschikte infinitieven horen en zien (4 vbb.)
Het si cont al den ghenen die dese lettren sullen horen ende

zien... (213, rg. 1)

In één voorbeeld is het tweede deel van de nevenschikkende infinitiefgroep zelf al samengesteld uit een onderschikkende werkwoord groep met twee infinitieven :
maken kenlic ende doen te verstane allen den ghenen die dese
lettren sullen zien ofte horen lesen. (135, rg. 3-4)

Het is niet erg waarschijnlijk, hoewel niet onmogelijk, dat we zien
(in 213, 1) of horen (in 135, 3-4) moeten beschouwen als een tweede
Vf dat nevenschikkend met sullen verbonden is. Als we voor de werkwoordgroepen de struktuur Vf (I + I (I) ) aannemen, lijkt de plaatsing
van het Vf vóór de infinitiefgroep om ritmische factoren de voorkeur
te krijgen : zo ontstaat immers een niet te zwaar beklemtoonde zinssluiting, met als accenten hóren ende zièn. Bij (I + I) Vf-volgorde
krijgen de infinitieven allebei een zwaar accent, zodat het weinig beklemtoonde zullen nog nauwelijks een tegenwicht vormt om de spanning door die accenten teweeggebracht enigszins op te heffen. Daarbij
komt nog dat de volgorde (I + I) Vf horen ende lien sullen licht
aanleiding kan geven tot verwarring ; horen wordt dan immers gemakkelijk als Vf geïnterpreteerd. Hierbij mogen we de voorkeur voor de
V'fI^schikkuig in de ww- groepen van het type (1) niet uit het oog
verliezen.
Een combinatie van de twee beginformules, waarbij die van type (1)
als beperkende betrekkelijke bijzin op lijkt te treden t.o.v. zijn antece-

dent, dat bestaat uit de eerste

—

nevenschikkende

—

betrekkelijke bij-

zin en diens antecedent, treffen we aan in 317, rg. 1-2

Weten alle deghene die nv sin ende die irna sullen cowmen
die dese letteren sullen sien ;
De eerste betrekkelijke bijzin is een variant van type (2) . Nochtans
is de schikking van de ww -groep hier Vf I. Merkwaardig is wel dat die
ongewone volgorde samengaat met een andere afwijking van het type (2) . Normaal heeft dat type het struktuurschema SAVf 1 + (S)AL
Vf sup yen, het eerste Vf en de I zijn dus vormen van hetzelfde werk
dat niet het geval : SAVf sin cwesen> + SAVf-word.In317,2is
sup yen I c,omnnen. In hoeverre die afwijking van belang is voor de volgorde van I en Vf is niet uit te maken. In ieder geval vinden we in een
paar zinnen die, wat het struktuurschema betreft, dicht aanleunen bij
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het formuletype (2) en waarin het eerste Vf en de I vormen zijn van
hetzelfde werkwoord, de volgorde IVf :
vort verbiede wi allen den cnapen die int dorp wonen ofte
wonen sullen die voer mééster sin bestaet... (317, rg. 16-17)
Behalve de beginformules zijn er nog een paar andere zinnen die
enkele keren in vrijwel dezelfde vorm voorkomen. Zo vinden we in
tekst 317 drie — op de spelling na identieke bijzinnen:
te Bane al daert scepenen goet sal dinken (rg. 14 ; 21, 25)
Een lichte variant hierop treffen we aan in rg. 35
also langhe alst den here . ende scepenen goet sal dinken.

De volgorde VfI lijkt hier niet dwingend ; we komen op deze voorbeelden nog even terug op p. 249.
Drie op het bedrag en de spelling na identieke vbb. komen voor in
de Gentse Keuren, p. 9:
uan den welken de graue sal hebben wp ( 13 ) pont. de borchgraue én pont. ter stade boef én pont. den ghenen die slegen
es drie pont.

De plaatsing van het Vf voor de I lijkt hier om ritmische redenen
wel gewenst : het subject de graue is normaal beklemtoond als eerste
(contrasterend) element in de opsomming ; bij de volgorde Vf I wordt
de I dan bijtonig, waardoor de door Overdiep als het meest voorkomend beschouwde (bij)zinssluiting ' = ontstaat (9).
Tenslotte nog een paar parallelle zinnen uit 317 :
die hem an de parmentrie sullen gheneren (rg. 7-8)
ende hem an de parmentrie sullen gbeneren (rg. 32-33)

Er blijken dus heel wat parallelle zinnen in ons materiaal voor te
komen, waarin we overwegend de schikking Vf I aantreffen.
In de grotendeels gelijke teksten 92, 93 en 94 vallen een paar merkwaardige varianten van éénzelf de zin op, die de gelijkwaardigheid van
de IVf- en de VfI- volgorde in heel wat gevallen laten vermoeden:
dat si dit gulde redenlike ende wettelike ouden sullen .i. jar
(92, 1 r°a, 20-21)
dat si dit guide redenlike ende wettelike sullen ouden i. jar
(93, 1 r°a, 17-19)

dat si dit gulde redelike ende wettelike ouden sullen .i. jar
(94, i r°a, 18-19)
(:8 ) lees wf
(11 ) G.S. Overdiep, Zeventiende-eeuwscbe Syntaxis (Eerste Stuk), 1931, pp.
62-63.
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Die vbb. lijken erop te wijzen dat -het belang van ritmische factoren
op zijn minst relatief moet worden genoemd (°).
Enkele voorbeelden mogen hier volstaan om te illustreren dat, als
het zinsritme buiten beschouwing gelaten wordt, de onderlinge volgorde van I en Vf onverschillig is:
VfI nemar al dat ambacht dat hem dementer sal setten. moet elc...
(Le/. § 7)
alse lange alse hi sal wesen in desen dinste scrauen. (GK, 15)
IVf end Begone die meschien noch bi hars selues quátheiden uan
desen bus sceden sullen ; (Lep. § 4)
alsoe vele als hi den bode Geeft die dien wech 1.1 ) doen sal,
(

(93, 2r°a, 11-12)

In de 7 dubbele werkwoordgroepen met soude als syntactische kern
merken we een zeker evenwicht in de onderlinge plaatsing van I en Vf.
Vier keer staat de infinitief vooraan, drie keer het Vf. Soude gedraagt
zich dus blijkbaar als de andere vormen van sullen 12 ).
(

Ende gevielt dat men vorder scouwen soude loke joƒ waterlaet.

(SB, rg. 18)
bi redenen dat men neghen zeluer soude cume ghecrighen
peneghe af te makene... (16, 34 v°, 17-18)

Terloops wijzen wij erop dat in de laatste zin het Vf en de I gescheiden worden door het bijwoord cume, dat als een zeer vrije
bepaling optreedt.
Als het hulpwerkwoord sullen wordt aangevuld met een samengestelde inf initief groep, staat het vóór die T-groep. In 6 vbb. is de inf initief groep nevenschikkend ; vijf ervan behoren tot het f ormuletype (1) ('11 ). In het zesde voorbeeld bestaat het tweede deel van de nevenschikkende I-groep uit twee hiërarchisch geordende infinitieven :
Alle de ghene die dit guide sullen sterken ende helpen betren
(92, 1 v°b, 7-8)

De kern sullen staat ook vóor twee niet-nevenschikkend verbonden
infinitieven :
Ende de ghene die valenslachte
34 r°, 14)

(

14

) sal doen werken... (16,

(10) In hoeverre die toch een rol kunnen spelen bij de schikking van de
ww•vormen proberen we te achterhalen in § 2.
(11) wech = bedevaart.
(12) Vgl. cijfers p. 236 en 244.
(13) Cf. p. 236.
14 ) valenslachte = munt van Valenciennes.
(
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Op die schikking Vf ('I (I) ) werd o.m, ook al gewezen door Vanacker ( 15 ) en Ornée (18 ). Bij een nevenschikking van twee geordende
I-groepen is achterplaatsing (of tussenplaatsing) van sullen vrijwel
ondenkbaar:
... sullen elpen sterken ende elpen betren (93, 94/var. van
92, 1 v°b, 7-8)
1.2. MOGEN

De cijfers van de plaatsing van mogen t.o.v. de aanvullende infinitief worden niet beïnvloed door het voorkomen van parallelle zinnen
of formules, zoals bij zullen het geval was. We kunnen uit het materiaal besluiten dat er een lichte voorkeur is om mogen na de I te laten
komen ( 17 ) . Of ritmische factoren hiervoor verantwoordelijk zijn zul
verder na proberen te gaan. Een paar voorbeelden mogen hier-lenw
volstaan :
IVf dat men oec ten .rieken wart merken mach ; (Lep. § 1)
dat hit gelden mach (GK, 35)
war bi dat thuis lachter van hem hebben mochte (93, 2r°a, 4344)
Vf I so dat de brodre ende .rustre uan den hus binnen deren mogen
onderuinden sine seden ende sine cracht. (Lep. § 3)
alse uele alse hi bi wette mach betogen. (SB, rg. 32)

De aanwezigheid van het negatiepartikel en (ne) ( 18 ) lijkt de IVfvolgorde te bevorderen. Waarschijnlijk spelen ritmische factoren hier
een belangrijke rol. In ieder geval ontstaat door de plaatsing van-bij
en tussen I en Vf de ritmisch gunstige zinssluiting ----. Merkwaardig
is wel dat het gebruik van en in het moderne Aarschots „noodzakelijk
de plaatsing van het vervoegd w.w. achter de infinitief meebrengt" (19).

(15) V.F. Vanacker, Syntaxis. p. 127.
(16) W.A. Ornée, De zin in het Nederlands proza en de poëzie van Philips
van Marnix heer van St. Aldegonde, 1955, p. 105.
(17) Zie cijfers p. 236.
(18) Cf. C.B. van Haeringen, „Tangconstructies" en reacties daarop, in:
N. Tg. 40 (1947), pp. 4-6.
Van Haeringen zag, het gebruik van en, o.i. ten onrechte, als een poging tot
opheffing van de spanning tussen S en Vf in de bijzin.
( 19 ) J.L. Pauwels, De plaats van vervoegd hulpwerkwoord, verleden deelwoord en infinitief in de Aarschotse bijzin. I. In : Taal en Tongval, II, 1950,
p. 57.
..,
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Ook Pauwels verklaart dat verband tussen de constructie en het gebruik van en vanuit „het voordelige zinsritme dat verkregen wordt
door het plaatsen van het totaal onbetoonde en tussen de twee zwaarder betoonde delen van de werkwoordelijke verbinding".
In drie van de vier vbb. uit ons materiaal hebben we de volgorde
I (en) Vf. B.v.
so sal hi sueren dat hire niet hebben nemah. (GK, 51)
ende so dat mense niet begripen ne moge. (Lep. § 5)

In het vierde vb. is het zinsritme bij VfI-schikking o.i. gunstiger:
het contrast tussen de zinselementen ewelike en tenen termte komt door
de extra-zware accentuering bijzonder goed tot uiting :
oft niet ne mochte sin ewelike dat mense liete gaen tenen termte. (16, 34 vo, 46)

Verder onderzoek kan uitwijzen of het gebruik van het negatiepartikel en inderdaad de IVf-volgorde bevordert. Door het kleine aantal
voorbeelden kan aan de hier omschreven tendens zelfs voor teksten
uit de 13de eeuw of, nog beperkter, voor de Gentse teksten uit die
eeuw ten hoogste een voorlopige waarde worden toegekend (20).
In vier zinnen treffen we een combinatie aan van een Vf mogen en
een ww-groep die bestaat uit een VD en een I (4x hww. van passief).
In alle vier gevallen komt het Vf voor de I. Het VD staat, ofwel v or
Vf en I (2x) :
dat merre raet up hadde hoet ghebetert mochte werden. (16,
34 vo, 14-15)

ofwel achter Vf en I (1x)
so dat dese ui f honderd pater nosier. of dese honderd ende ui f tech miserere mogen sin geseit .ronder enech uerlát (Lep. §
10)

ofwel ertussenin (1x)
dor dehope dat hi moge achter mals ontfan wesen ouer gants.
(Lep. § 4)

Een paar keren heeft de bijzin een hoofdzinspatroon, door de splitsing van Vf en I:
Vort ghebiede wi dat de mééster mach sin kint omme niet leren. (317, rg. 13-14)

20 ) Ook in het materiaal van Vanacker (b.v. Syntaxis.
(De zin. .. p. 112) kamt eveneens de VfI-volgorde voor.
(

..,

p. 129) en Ornée
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1.3 WILLEN
Ook bij de werkwoordgroepen met willen als kern zijn de beide
schikkingen VfI en IVf gewoon:
VfI Nemar die dicker willen blodlaten (Lep. § 13)

ombe dat elc wilde weten sin recht. (SB, rg. 1)
IW ende waer dat zake dat hiemene van tuinen hoer dese vorseide
marsc behouden wilde... (307, II hand 1, 20-21)
in alse ziele alse hem de o pmester gebingen wille (Lep. § 1)

We moeten hier wel wijzen op een aantal zinnen die meer dan eens
voorkomen, met ten hoogste lichte varianten:
Met IVf :
joƒ hire wesen wille (3 x, SB)
ende die dit rekenen wilde... (2 x, 16)

Met VfI :
ware enech man die int guide wilde gaen (4 x parallel ; 92, 93,
94)

Als we die zinnen buiten beschouwing laten, blijft de verhouding
VfI-IVf evenwichtig.
Ook hier valt een bijzin met het negatiepartikel en te noteren. De
schikking van de ww-groep is er weer IAVf :
of hi niet bliuen ne wille (Lep. § 6)

Tenslotte vermelden we twee drievoudige werkwoordgroepen, met
struktuurschema V f 1(1):
die yemene wille doen gbebieden (GK, 47)
Ende Si dat sake dat de gratie wille emmer niwe peneghe doen
maken. (16, 34 v°, 28)

In het laatste vb. valt de scheiding van het Vf en de twee I's door
twee A-elementen op.
1.4. MOETEN
Het aantal vbb. met mo(e)ten is heel beperkt (6). Toch is er ook
hier reeds een aanwijzing dat de beide volgordes VfI en IVf gewoon
zijn (zie cijfers p. 236). •
.roe harm dat hi sun broed bidden moeste (93, 2 r°a, 42)
dat si dese al morene so wel doen dat hem got mote lonen (48,
rg. 25)

Niets wijst erop dat het betekenisverschil tussen moeten, en moe-
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tent (— mogen) van belang is voor de schikking van de ww-groep.
Een uitgebreider materiaal kan hier uitsluitsel geven.
In het ene geval met een nevenschikkende I-groep krijgen we weer
de verwachte Vf (I + I)-volgorde
ouer alle die in penitentien dot sin dat hem god hare pine mote
lichten ende corten. (Lep. § 1 obis)
2.

Het belang van ritmische factoren

In de literatuur over de plaatsing van de I en het Vf in de ww-eindgroep hebben vooral Overdiep ('21 ) en Ornée ) een belangrijke rol
toegekend aan ritmische factoren bij de keuze van de volgorde van de
verbale delen. Zo schrijft Overdiep op p. 62 : „(Ook) bij de verbindingen met een infinitief schijnt de rhytmische constellatie beslissend
voor de keuze". Overdiep constateert hierbij dat bijzinnen met I en
Vf in zijn 17de-eeuws materiaal ('23 ) over het algemeen achteraan in
het zinsverband staan en dat de toon en het accent dus dalend zijn
naar het einde. Kenmerkend is hier dus de zinssluiting ' %. Die zinssluiting ontstaat als na een (vrij) onbeklemtoond element de verbale
delen in de volgorde IVf staan en na een zware heffing in de volgorde VfI. In het algemeen stelt Overdiep vast dat de vbb. uit zijn materiaal dat intonatie- en volgordepatroon vertonen.
Ornée gaat er van uit dat het normale zinseinde-accent '
of
Het is hierbij niet heel duidelijk of hij dat criterium af ge
heeft uit zijn materiaal of dat hij vanuit het criterium deductief-leid
zijn voorbeelden verklaart. In ieder geval heeft hij Overdieps ritmische
principe verder gesystematiseerd. Ornée wijst op het samengaan van
het aantal lettergrepen waaruit I en Vf bestaan en de volgorde van
die verbale delen. Daarbij besteedt hij veel minder aandacht aan de
(22

( 21

) G.S. Overdiep, Zeventiende-eeuwscbe Syntaxis,, Eerste Stuk, pp. 62-63,

§ 3 6.

W.A. Ornée, De zin in het Nederlands proza en de poëzie van Philips
van Marnix... , pp. 104-116.
(.22)

(28 ) Dit materiaal is geput uit twaalf werken van uiteenlopende aard. Zowel toneel tragedies en blijspelen als proza en poëzie komen er aan
bod. Ook de ambtelijk betogende stijl vinden we in een paar van de door Overdiep gekozen fragmenten. Voor verdere uitleg : zie G.S. Overdiep, Zeventien
Syntaxis, Eerste Stuk, pp. 5-7.
-deuwscb
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ritmische constellatie van de andere bijzinsdelen. Als regel voor de
schikking van Vf en I lijkt Ornée aan te nemen dat een eenlettergrepig Vf normaal achter de I staat en een meerlettergrepig ervoor of erachter, met een duidelijke voorkeur voor de VfI-schikking (24) • Vooral aan het feit dat een éénlettergrepig Vf na de I komt blijkt Ornée
belang te hechten. Uitzonderingen op die regel probeert hij te ver
vanuit het zinseinde-accent of andere ritmische factoren. In die-klaren
gevallen waar de cijfers niet overtuigend zijn (of zelfs in tegenspraak
met de regel) laat hij zich verleiden tot de voorzichtige suggestie dat
we hier misschien „met een uitzondering te maken hebben" (25 ) . Ornée lijkt hier soms wel gebukt te gaan onder een zekere systeemdwang.
In hoeverre nu is de syllaberegel van Ornée bruikbaar voor ons materiaal ? In de volgende tabel zoeken wij naar het mogelijke verband
tussen het aantal lettergrepen van Vf en I en de onderlinge plaatsing
van die verbale delen.
INFINITIEF

II

TOTAAL

VfI IVf I VfI IV f I VfI IVf I VfI Nf II

VfI IVf

1 left. I
SULLEN

1 lett.
2

2

2

1

lett.

11

2

2 left.

2

1

2 left.

6

1

5

l lctt.

—

—

—

I

4

I

3
2

18

14

4

I

—

1

1

MOGEN

8 15

— I) 23 16

i

II 11 1 6

4(—

II 13 14
—
—

1
1

WILLEN
MOETEN
TOTAAL

2left.
1

9
—

2

2 17 20

1

— — I 3 3

lett.

3
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(24) cf. Ornée, vooral p. 108 : „Is het Vf tweelettergrepig, dan is de voor
Infinitief niet nodig." Dat Ornée de plaatsing van het-oplatsingvde
tweelettergrepige Vf voór de I de gewone vindt, blijkt uit het feit dat hij de
vbb. met schikking IVf steeds tracht te verklaren. Zie bijv. p. 110-112.
(25) W.A. Ornée, o.c., p. 111, 113.
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Uit de cijfers blijkt al dadelijk dat het verband tussen het aantal
lettergrepen van het hulpwerkwoord en de volgorde van dat hww. en
de I zeker niet overtuigend kan worden genoemd. Het eenlettergrepige Vf dat bij Ornée in veruit de meeste gevallen (Z') na de infinitief komt, staat er in ruim 40 °%o van onze voorbeelden voor. Het feit
dat een aantal ww-groepen met sal+I in parallelle zinnen voorkomt
('cf. sub 1.1.) kan die conclusie in slechts geringe mate relativeren. Alleen mach blijkt duidelijk het liefst achter de infinitief te staan.
Ook het tweelettergrepige Vf toont nauwelijks een voorkeur voor
de plaatsing voor de infinitief ( 27 ). Zo'n Vf staat zelfs meer achter
een tweelettergrepige infinitief dan ervoor. Alleen bij de combinaties
van sullen en willen (en misschien ook mogen) met een éénlettergrepige infinitief lijkt de schikking VfI de gewone, hoewel het kleine aantal vbb. hier ten hoogste tot een voorlopige conclusie mag leiden.
Waarschijnlijk wordt de VfI-volgorde bij een tweelettergrepig hulp
een (steeds min of meer beklemtoonde) eensyllabige-werkodn
infinitief bevoordeeld doordat dan normaal de zinssluiting ' .,- ontstaat.
In het algemeen kunnen we dus besluiten dat Ornées syllaberegel
niet of nauwelijks opgaat voor ons rna eciaal :het aantal IettergrCpcii
waaruit het Vf bestaat oefent zeker geen beslissende invloed uit op de
volgorde van I en Vf in de bijzin (;"').
Meer mogelijkheden lijken ons te zitten in Overdieps criterium omdat het meer rekening houdt met de (mogelijke) invloed van zinsele-

(' 2.6 ) In een paar van Marnix' werken, met name het Advys en de Beelden,
is die tendens toch niet zo uitgesproken.
(27)
Vgl. hiervoor o.m. de beginformules : het tweelettergrepige Vf staat
v or de I in type ( 1 ) , erachter in type (2) .
(' 28 ) We mogen hierbij niet uit het oog verliezen dat Ornees (resp. Overdieps) materiaal, noch wat de periode, noch wat de taalsfeer betreft, vergelijkbaar is met het onze. Dat -die factoren van groot belang zijn bij syntaxis onderzoek hoeft geen betoog. We kunnen dan ook niet verwachten dat de regels van Ornee en Overdiep zonder meer toepasbaar zijn op ons materiaal. Beperking van het corpus brengt natuurlijk ook beperkte geldigheid van de conclusies mee : Ornee bestudeert alleen de taal van Philips van Marnix (proza en
poëzie), wij blijven binnen het enge kader van de 13de-eeuwse Gentse ambtelijke teksten ; buiten die respektieve tekstverzamelingen hebben eventuele
conclusies dan ook ten hoogste suggestieve waarde.
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menten buiten de werkwoordgroep (' 29 ) . Toch is het zeker niet zo dat
het voorafgaan van een sterk beklemtoond element, in de werkwoord groep automatisch de VfI-volgorde met zich zou brengen.
Als bijvoorbeeld een substantief, wat meestal een (min of meer)
beklemtoond element is, voorafgaat aan de werkwoordgroep, is de
voorkeur voor de VfI- schikking lang niet zo uitgesproken als misschien
verwacht zou worden. De cijfers voor de schikking Vf I en IVf zijn
respektievelijk : sullen (26-8) 3 0 ), mogen (7-3), willen (8-4). Als
het voorafgaande substantief een beslist zware klemtoon draagt, b.v.
een contrastief accent zoals in GK,9 (cf. p. 2 38), krijgt VfI de voorkeur.
Die volgorde vinden we dan ook b.v. na het sterk beklemtoonde substantief in een adverbiale bepaling van richting : zie voorbeeld p. 242
(92, 93, 94) . De lichte (?) voorkeur voor de VfI -volgorde in een wwgroep waaraan een substantief voorafgaat, lijkt gepaard te gaan met
een voorkeur voor de VfI -schikking als in de bijzin nog één of meer
zinselementen volgen op die ww-groep. In 9 van de- 14 gevallen —
we laten de formules buiten beschouwing waar sullen kern is van
de ww-groep en voor de I staat, is de ww-groep niet het laatste element
van de bijzin. Dat is bij de vbb. met IVf- volgorde slechts in twee van
de acht zinnen het geval. Het aantal vbb. is hier wel gering om een conclusie mogelijk te maken, maar die tendens verdient in ieder geval nader onderzocht te worden. Een paar voorbeelden :
ww -groep zinseinde
(

'

Vf I dat hi al tgoel terechten g h e d e l e sal bringben. (GK, 51)
IVf ende wanér men desen brief in d ied sch lesen sal. (Lep. § 23)
Als men danne enen lazerzen mensche in degemeentucht uan
den hu s ont f angen sal ; Lep. § 4)
(

29 ) In zijn doctorale dissertatie wijst G. De Schutter, voor het hedendaagse Nederlands, op een aantal factoren die de volgorde in de ww- eindgroep
kunnen beïnvloeden. Door het ontbreken van voorstudies zijn die criteria jammer genoeg nog niet bruikbaar voor Middelnederlands materiaal.
G. De Schutter, Het Nederlandse werkwoord. Enkele hoofdstukken uit de
grammatika van de woordgroep met een werkwoord als konstituent. Pp.
('

398-410.

Tot die 26 vbb. met VfI- volgorde behoren 12 vbb. van het formuleook nog enkele andere parallelle zinnen (cf. p. 5) ; de cijfers
zijn hier dan ook in aanzienlijke mate vertekend. Als we alleen de beginformules buiten beschouwing laten wordt de verhouding 14 Vf I-8 IVf.
(

,310 )

type (1) en
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A-element na de ww -groep
VfI in maniren dat die helegheest van wo nd el gh em sal gbeuen
helkes iaers hewelike staende .iij. s parisis der capelrien (307,
.II hand. I, 17-18)
oec Baer toe dat hi vrou auen kinder sire S u e g e r soude eruen

jn alse goede Jij. gemete lants ... (29, rg. 10)
IVf ende si ebben ouer een ghedreghen dat men dit guide sitten
sal elcs jars vp den sondach na sancte Jacobs dach ende sancte
kerstoffels ; (92 1 r°a 8-11, 93, 94)

De voorbeelden met mogen en willen zijn op dit punt niet of nauwelijks bruikbaar voor ons onderzoek : van de bijzinnen met willen is
er maar één met een A-element na de ww-groep ; bij de bijzinnen met
mogen is het aantal voorbeelden ook nog te klein om er iets uit te
besluiten : van de 7 bijzinnen met VfI zijn er 4 met een A-element na
de ww-groep, van de 3 met IVf is er 1 met zo'n A-element.
Als aan de werkwoordgroep een dikwijls niet of weinig beklemtoond element, met name een voornaamwoord, voorafgaat, dan lijkt
de IVf -volgorde de voorkeur te krijgen. De cijfers voor VfI en IVf zijn
hier respektievelijk : sullen (4-6), mogen (3-12) en willen (2-7). Het
valt wel op dat in de 7 vbb. waar sullen en mogen aan de infinitief
voorafgaan, die infinitief nog wordt gevolgd door andere zinselementen. Dit kan erop wijzen dat de naplaatsing van een A-element (of van
A- elementen) in de uitloop inderdaad de VfI -volgorde bevordert, zoals hierboven (p. 246) al voorzichtig werd gesuggereerd. Voorbeelden :
of dat m e n se mach winden binnen derden daghe. of doch

binnen andagen. (GK, 13)
al re lange alse hi sal wesen in desen dinste scrauen. (GK, 15)

In de twee voorbeelden met willen voor de I staat de wou-groep nu
eens wel op het einde van de bijzin, dan weer niet. In SB 1 is het vnw.
wel duidelijk beklemtoond, wat op zichzelf de volgorde VfI waar schijnlijk bevordert:
ombe dat elc wilde weten sin recht.

Dat is niet het geval in Lep. § 9 ; ook is er hier geen nageplaatst A-element, zoals in SB 1.
ende als si willen monegen.

Hierbij moeten we wel opmerken - dat ook bij de IVf-volgorde de
werkwoordgroep dikwijls niet op het zinseinde staat (sullen 2 op de 6,
mogen 6 op de 12, willen 1 op de 7) . De band tussen de elementen
na de ww-groep en de rest van de bijzin is van uiteenlopende aard,
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soms kan er zelfs een duidelijke pauze tussen beide zijn. Om de invloed van zo'n zinseinde-element op de voorafgaande ww-groep na te
gaan zou een verdere differentiëring nodig zijn. Omdat ons materiaal
hiervoor ruim onvoldoende is zullen we daar niet verder op ingaan.
Een paar voorbeelden mogen volstaan:
sullen :
Iii ghebieden dat dat so wat kinde dat leren sal int ambacht...
(317, rg. 9)
also Boet alse de ghene die m e n slaen soude. (16, 34 v°, 45)

mogen :
Dandere dinghe die geschien mogen alse uan mesdaden te
beterne (Lep. ml.)
ende so rike es dat hit gelden mach (GK, 35)

willen .•
of sijt nemen willen (SB, rg. 25)
Die ouer i e m e n e clagen wille uor den mester (Lep. § 15)

Het is duidelijk dat ook de voornaamwoorden van heel verschih
lende aard zijn. Of dat invloed heeft op de plaatsing van Vf en I
moeten wij hier nog in het midden laten.
Nog onduidelijker is de situatie als er een ander element dan een
substantief of een voornaamwoord aan de ww-groep voorafgaat.
Als het voorafgaande element het negatiepartikel (of het pronomen)
niet is, dan krijgen we gewoonlijk de volgorde I (en) Vf, zoals we
hiervoor al hebben aangeduid. (p. 240 v., 242).
Gaat er een bijwoord op -like vooraf, dan krijgt de IVf-volgorde
de voorkeur (4x), maar ook de andere schikking is mogelijk (cf. p. 238,
vb. 93, ir°a, 17 -19) . Het bijwoord krijgt (meestal) een sterke klemtoon en hoewel de I hier niet echt hoofdtonig is heeft hij toch een vrij
sterk accent. Misschien kan die voorkeur voor de IVf-volgorde enigszins verklaard worden vanuit het vrij gunstige zinseinde-accent dat zo
ontstaat : ' '
, (het aantal onbeklemtoonde lettergrepen kan varieren) . In ieder geval worden eventuele bezwaren tegen de IVf-volgorde na een zwaar beklemtoonde syllabe opgevangen door de aanwezigheid van het onbeklemtoonde suffix -like. B.v. :
ende huo Si hem geménlike scheren sullen. (Lep. § 5)

Ook hier is ons materiaal niet toereikend om die tendens als een
„regel" te interpreteren.
In twee vbb. met een ander bijwoord hebben we nu eens de Vf I- dan
weer de IVf -schikking :
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Nemar die dicker willen blodlaten ; (Lep. § 13)
Ende gevielt dat men vorder scouwen soude loke joƒ waterlaet. (SB, rg. 18)

Als het woord dat aan de ww-groep voorafgaat een adjectief of
een voorzetselbijwoord is dat inherent verbonden is met de I, krijgt
de VfI-volgorde de voorkeur : 9 VfI - 1 IVf. In het moderne Neder
vormen het adjectief of het voorzetselbijwoord en de I vaak-lands
een scheidbaar samengesteld werkwoord. Voor dat hedendaagse Nederlands wijzen Meeussen-Vanacker ( 31 ) en De Schutter ( 32 ) op de
volgende tendens : de voorkeur voor de volgorde VfI wordt bevorderd
door het samengesteld zijn van het aanvullende werkwoord. De Schut
verklaart die voorkeur ( 33 ) vanuit het gunstige zinseinde dat zo-ter
ontstaat : „tenminste twee, in zeer veel gevallen drie of zelfs meer
niet- of zwakbetoonde lettergrepen na elkaar ", want ,, (het woordaccent) ligt namelijk bij de scheidbaar samengestelde werkwoorden niet
op het grondwoord maar op het niet-werkwoordelijke element van
de samenstelling". Ook onze middelnederlandse vbb. wijzen in die
richting : de schikking VfI levert het zinseinde ' (...) % (.. .) ( 34)
op.
Met VfI:
te gheuene daert scepenen go et sal dinken (4 x parallel 317)
uan wiep óc dat men g e w a r e mach werden bi toj f elingen uan
linen leden dat hi dronkin si. (Lep. § 19)
newar alse en gands w o c h wille gán achter dien dat ... (Lep.
§ 6)

Het enige vb. met IVf :
uan dien die terwereld weder keren willen. (Lep. § 6)
(vgl. die weder ter wereld willen kéren ; /Lep. § 6)

Na een adjectief dat, als syntactisch complement, een vrij zwaar accent krijgt, hebben we twee maal de volgorde VfI. B.v. :
oem waer rce pe te doene van deren .1iá. gemeten dat de coep
vast & gestade sal bliuen ... (29, rg. 6-8)

(31) A.E. Meeussen en V.F. Vanacker, De dubbele werkwoordgroep. In:
N.Tg., 44 (1951), vooral p. 40.
(32) G. De Schutter, De dubbele werkwoordgroep in het Nederlands. In:
Stud ia Germanica Gandensia, 6 (1964) , p. 74 v.
(33) G. De Schutter, De dubbele werkwoordgroep..., p. 70 (I.v.m. de
volgorde Vf VD) .
(34) Het aantal niet- of zwakbeklemtoonde lettergrepen kan variëren.
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Als aanvulling komen we hier ook nog even terug op de ww-volgorde in de formuletypes (1) en (2) . In het formuletype (1) wordt de
ww-groep steeds voorafgegaan door een substantief ; zoals we hierboven (p. 246) hebben opgemerkt valt dan een lichte (?) voorkeur voor
de VfI-schikking te constateren. Daarbij komt dat in dat eerste type
de I 10x éénlettergrepig is, 7x komt die monosyllabische I niet in een
nevenschikking voor. We hebben (p. 245) reeds gewezen op een voor
voor de VfI-schikking bij zulke I's, terwille van het zinsritme. Bij-keur
de vbb. met nevenschikkende I-groep is de VfI-volgorde nog meer
aangewezen - (zie p. 239) . In het formuletype (2) wordt de ww-groep
voorafgegaan door het vnw. bijw. hierna, dat steeds een klemtoon
draagt. Het contrastieve accent dat ontstaat bij de IVf-volgorde (die
nu sin ende hierna wésen sullen) gaat grotendeels verloren bij de
VfI-schikking (35).
We kunnen besluiten dat de ritmische factoren wel een zekere rol
gespeeld zullen hebben bij de ordening van de dubbele werkwoord groep. De accentuering van het aan de ww-groep voorafgaand - element bevordert, misschien samen met een aanwezig niet-werkwoordelijk bijzinbesluitend element, de VfI -volgorde. Aan de andere kant
hebben we in een werkwoordgroep voorafgegaan door een niet-beklemtoond woord vooral de IVf-schikking. Die ritmische factoren schijnen lang niet dwingend 1 Het belang ervan moet trouwens nog in
een andere zin gerelativeerd worden : elke poging om geschreven
teksten op het gebied van zinsritme e.d. te onderzoeken is immers
niet alleen uiterst delikaat, maar leidt op bepaalde punten onvermijdelijk ook tot een zekere willekeur.
(

').

3. Besluit
1. In ons dertiende-eeuwse Gentse materiaal treffen we een tweetal formuletypes aan, waarin de onderlinge plaatsing van het kernhulpwerkwoord sullen en de infinitief vrij vast lijkt. Ritmische factoren kunnen hiervoor gedeeltelijk verantwoordelijk zijn. Ook moet hier
met stereotypering rekening worden gehouden.

(35) Voor het enige dergelijke vb. zie p.. 237, 317, 1-2.
(36) In zijn ,,Syntaxis. komt Vanacker voor zijn materiaal trouwens tot
de conclusie dat ritmische factoren bij de volgorde van Vf en I waarschijnlijk
slechts een geringe rol hebben gespeeld. Zie zijn besluit p. 133.
. ."
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2. Ritmische factoren kunnen de plaatsing van sullen, mogen, wil 1 en en moeten voor een nevenschikkende of een onderschikkende infinitiefgroep beïnvloeden.
3. Als een tweede negatiepartikel (en) optreedt is er een voorkeur
voor de volgorde IVf.
4. Ter wille van het zinsritme bestaat er een -- zij het lang niet altijd uitgesproken -- voorkeur voor de VfI- schikking, als het element
dat aan de ww-groep voorafgaat, beklemtoond is en een voorkeur voor
de IVf- schikking als dat voorafgaande element duidelijk niet beklem toond is. Waarschijnlijk speelt ook het al dan niet voorkomen van de
ww-groep op het einde van de bijzin — d.w.z. het al dan niet optreden van een A-element na de ww-groep --- een rol bij de keuze tussen
VfI en IVf.
Vooral bij beklemtoonde adjectieven en voorzetselbijwoorden die semantisch inherent zijn aan het werkwoord, lijkt de ritmische factor
belangrijk te zijn. Als er een substantief voor de ww-groep staat lijkt
de schikking van de verbale delen heel wat vrijer. De bijwoorden op
-like ten slotte worden meestal gevolgd door een dubbele werkwoord groep met IVf-schikking.
5 . ornées syllaberegel, d.w.z. de ritmeregel die hij geeft ter verklaring van de onderlinge plaatsing van sullen, mogen... en de aanvul
infinitief in de bijzin, gaat in slechts heel geringe mate op voor-lend
ons materiaal.
6. Wat Vanacker constateert voor zijn 15de- en 16de-eeuwse Aalsterse materiaal, met name een sterke voorkeur voor de IVf-volgorde,
geldt niet voor de Gentse ambtelijke teksten uit de 13de eeuw. In de
dubbele werkwoordgroepen met sullen, mogen, willen, moeten als
syntactisahe kern, komen de beide schikkingen VfI en IVf ongeveer
even veel voor.
Lijst van de geëxcerpeerde teksten.
De nummering van de teksten komt overeen met die van het corpus
Gysseling. Bij de eerste drie teksten hebben we de
niet zo moeilijk
bereikbare
oorspronkelijke uitgave geraadpleegd. De stukken worden opgesomd in chronologische volgorde 3
(

").

37 ) Voor verdere gegevens omtrent deze teksten verwijzen we naar het
corpus Gysseling, een zo volledig mogelijke verzameling van 13de-eeuwse
ambtelijke stukken, waarvan de publikatie op dit ogenblik voorbereid wordt.
(

252

Lep.: De statuten van de Gentse leprozerie van 1236.
Uitgave : M. Gysseling, in : Studia Germanica Gandensia, V,
1963, pp. 9-43.
GK Vroeg Middelnederlands ambtelijk proza. Gentse Keuren van
vóór 1240.
Uitgave : A.C.F. Koch, in de reeks Fontes Minores Medii Aevi,
X, Wolters, Groningen, 1960.
Uitspraak van zegslieden in de twist, welke ontstaan was tusSB
sen de St. Baafs-abdij te Gent en haar schout, in zake hun wederzijdse rechten en verplichtingen. 17 maart 1253.
Uitgave : H. Obreen en A. Van Loey, De oudste Middelnederlandsche Oorkonden, in : VMA, XLIII, 1934, pp. 341-345.
16
Advies van muntdeskundigen t e Gent nopens de muntslag in
Vlaanderen. ± 1240-1260.
Uitgave : C. Wyf f els, Contribution a 1'histoire monetaire de
Flandre au XIIIe siècle, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie
en Geschiedenis, 45, 1967, pp. 1113-1141.
Bij de vbb. wordt verwezen naar de oorspronkelijke folio's.
19
Schenking van een rente aan het Sint-Janshospitaal te Gent. 25
december 1260.
Verkoop van land aan het Sint-Janshospitaal te Gent. April 1263
29
of 1264.
Uitgave : H. Obreen en A. Van Loey, De oudste Middelnederlandsche ... , p. 367 no 8.
Eigendomsoverdracht van Niclais, baljuw van Aalst, aan het
35
begijnhof ter Ooie te Gent. 19 juni 1266.
Schenking van een rente aan de Heilige Geest in Onze-Lieve43
Vrouwkerk te Gent. April 1266 of 1267.
44
Verkoop van een hofstede aan de Heilige Geest van Sint-Michielskerk te Gent. April 1266 of 1267. Ontwerp (A') en origineel (A).
Schenking van een rente aan het Sint-Elizabethbegijnhof te
48
Gent. Mei 1267.
Optekening van het logeerrecht van de proost van Sombeke
69
(Boechout) te Zundert en te Rijsbergen. ± 1266-68. Denkelijk geschreven in de Sint-Baafsabdij te Gent.
Schenking van een rente aan het Sint-Janshospitaal te Gent. 27
79
oktober 1269.
Uitgave : H. Obreen en A. Van Loey, De oudste Middelnederlandsche..., p. 406 n° 30.
-
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A. Van Loey, ]Middelnederlands, pp. 198-199 no 31.
92 : Statuten en ledenlijst van de broederschap van Sint-Jacob in
het Sint-Jacobsgodshuis te Gent. (Sint-jansparochie). Kort voor
22 augustus 1270.
93 : Idem. (Sint-Jacobsparochie).
94 : Idem. (Sint-Niklaasparochie).
135 : Schulderkenning van het Sint-Janshospitaal te -Gent aan Sanders van den Boengarde. 4 juni 1273.
Uitgave : F. Blockmans, Eenige nieuwe gegevens over de Gentsche draperie : 1120 -1313, p. 217 n° 4, in : Handelingen Ko
Commissie voor Geschiedenis, 104, 1939, pp. 195-260.-niklje
157 : Verkoop van een meers aan de Heilige Geest van de Sint-Janskerk te Gent. 26 augustus 1274.
Uitgave : C.P. Serrure, in : Vaderlandsch Museum 3, Gent,
1859-60, pp. 432-433.
Wilhelm, Corpus, p. 231 no 227.
171 : Verzoek van de gemeente van het Sint-Pietersdorp (Gent) aan
de echtgenote van Mechiel van Lembeke om tussenkomst in
een proces. 3de kwart 13 de eeuw.
206 : Regeling van een erfeniskwestie ten behoeve van de Lazerij te
Gent. 22 september 1277.
208 : Schenking van een meers aan Domaes de Maech, ten behoeve
van de Lazerij te Gent. 3 oktober 1277. Ontwerp (A') en onigineel (A).
210 : Schenking van een meers aan Domaes de Maech, ten behoeve
van de Lazerij te Gent. 11 oktober 1277. Ontwerp (A') en onigineel (A).
213 : Schuldverklaring van 4 Gentse poorters aan Jan van Wickede.
19 december 1277.
214 : Aankoop van een stuk meers door de grootmeesteres van het
begijnhof van Sint-Elizabeth te Gent en een huurovereenkomst
m.b.t. die meers. ± 1273-77.
Uitgave : J. Béthune, Cartulaire du béguinage de Sainte-Elisabeth a Gand, 1883, p. 28 n° 33.
215 : Aankoop van 2 bunder broek door de grootmeesteres van het
begijnhof van Sint-Elizabeth te Gent en huurovereenkomst
dienaangaande. -!- 1273-77.
Uitgave : J. Béthune, Cartulaire ..., pp. 28-29 n° 34.
227 : Kennisgeving van een eigendomsrecht door de vroegere schepenen van Gent aan hun huidige collega's. 29 mei - 4 juni 1278.
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Uitgave : F. Blockmans, Het Gentsche stadspatriciaat tot omstreeks 1302, 1938, pp. 505-506.
2,89 : Erkenning door de abdis en het convent van ter Hagen dat
twee kloosterlingen enkele bunder land „in aelmoessenen" mee
hebben gekregen. Geschreven door een Gentse stadsklerk. 25
februari 1280.
307 : Rol van de goederen en renten die toebehoren aan de Heilige
Geest van Wondelgem. Juli 1280.
314 : Lijst van pachtlanden in Assenede- ambacht, toebehorend aan
het Sint-Danshospitaal te Gent. Kort na 1 oktober 1280.
317 : Keure van de parmentiers (kleermakers) in Sint-Pietersdorp te
Gent. 27 oktober 1280.
Uitgave : C.P. Serrure, in : V ad erl and sch Museum 2, 1858, pp.
359-360. A. Van Lokeren, Chartes et documents de l'abbaye
de Saint-Pierre au Mont Blandin à Gand, I, 1868, pp. 390-391
no 894.

Wilhelm, Corpus, I, pp. 385-386 no 435.
319 : Rekening, van de stad Gent over de ontvangsten van 8 september tot 14 november 1280. 1280 (na 14 november).
;Uitgave : J. Vuylsteke, Comptes de la vill e et des bail/is de
Gand 1280-1336, 1900, pp. 1 -4.

SCHRIJVERS LANGS DE WEG

door
P. LESaAv.
Lid van de Academie.
De kennismaking met een schrijver in levenden lijve valt soms niet
mee. Men zoekt de schrijver en vindt een mens, een mens met zijn
tics en hebbelijkheden, die wij in zijn werk niet hadden vermoed. Bovendien is die mens meestal niet bereid bij een toevallige ontmoeting
al dadelijk zijn diepste ik open te leggen.
Soms is die mens beminnelijk en open. Met zo'n man zou men
vriendschap willen sluiten. Daarom is men nog niet bevriend met de
river.
Een lezer kan zijn bewondering uitdrukken en hulde brengen aan
de schrijver. Maar een schrijver brengt pas hulde aan een andere
schrijver, als die dood is of bijna. Als een schrijver een ander schrijver
benadert, dan is het of twee bewoners van verschillende planeten elkaar verkennen. Zelden herkent een schrijver zich in het literair por
dat een ander schrijver van hem maakte. En al brengt een jong-tre
schrijver uitzonderlijk al eens hulde aan een oudere collega, dan betekent dat zeker niet dat hij bereid is in de lijn van de andere te gaan
schrijven. En dan zegt de oudere : een vriendelijke jongen, maar hoe
schrijft die nou !
Ik geloof dat het voor een schrijver zeer moeilijk is bevriend te worden met een ander schrijver. Ik zeg wel als schrijver, niet als mens.
Laat een voorbeeld die stelling verhelderen.
In mijn jonge jaren ging ik veel om met jonge kunstenaars, schilders en beeldhouwers, die in het Antwerpse altijd welig getierd hebben. Twee onder hen waren zeer op elkaar gesteld. Het waren echte
vrienden. Laat mij ze Jan en Lode noemen.
Toen Jan exposeerde, bezocht ik zijn expositie met Lode en omgekeerd. Mijn bedoeling was eigenlijk me zelf een beetje technisch bij
te scholen, want ik had wel een indruk, maar zag niet hoe die werd
teweeggebracht.
Maar ik werd er niet wijzer door.
Jan zei somber : „De Lode is een goeie jongen. Hij is m'n beste
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vriend. Maar hij zou niet mogen schilderen ! Kijk nu naar dat naakt.
Dat is ne zak patatten !"
Milder was het oordeel van Lode over Jan : „Zeg het hem niet. Hij
doet het zo graag en doet er niemand kwaad mee. Maar hij heeft geen
poot. Het zijn postkaarten."
Ach ja, ieder leefde in zijn wereld, met zijn eigen optiek. Maar als
mens konden ze best met elkaar opschieten, al was de een dan meer
colorist en de andere meer cubist.
Bij de auteurs mag dan de geslotenheid voor elkaars verbeeldingswereld niet zo groot zijn, ze bestaat evenzeer. Ook hier een voorbeeld.
Het gaat om twee auteurs, die u allen kent, maar die ik discreet
Janssens en Peeters zal noemen.
Janssens, was toen nog een opkomend auteur met een uitgesproken
voorkeur voor de avant-garde en werkte als lector bij een uitgeverij,
waar de werken van Peeters, een reeds gevestigd auteur, toen verschenen.
Ik ontmoet Janssens en die zegt me : Ik heb daar een manuscript van
Peeters gekregen, ongelooflijk slecht, Courths-Mahler !
Het weze hier even aangestipt, dat de naam Courths-Mahler in ons
land gebruikt wordt als literair nekschot. Nochtans heeft niemand ooit
iets van Courths-Mahler kurzes Malheur, zeggen de Duitsers ge
-lezn.
Het boek van Peeters verscheen elders en kreeg de staatsprijs. Nochtans golden die twee auteurs destijds als vrienden en misschien zijn ze
het nog.
Deze lange inleiding om u te zeggen dat ik als schrijver met geen
enkel schrijver bevriend ben geweest. Toch is mijn levensweg langs
vele schrijvers heengelopen. Ik las hun werk, altijd met interesse, vaak
met bewondering, steeds met het besef dat ik anders was.
Met sommigen onder hen onderhield ik de beste relaties, op het
menselijk vlak, en van enkelen vertel ik u de vrolijke herinneringen die
ik van hen heb meegedragen.
De eerste schrijver op mijn weg was een vreemde verschijning. Ik
was een kind dat een heerlijk speelterrein vond in de straat waar wij
woonden, en waar het gras tussen de keien groeide. Het was oorlog
en onze ouders werden al te zeer in beslag genomen door de oorlogsgebeurtenissen en door de jacht op eten. Niets kon ons van het spel
afhouden dan soms het plotse verschijnen van een vreemde figuur.
Hij dook meestal op bij schemering en schreed door onze kring als
een schim. Hij scheen onmetelijk lang, met laarzen aan en een vreem-
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de hoed op en zijn ogen staarden door ons heen.
Dan weken wij uit elkaar en zagen hem huiverend na en dachten
aan de verhalen van kinderen die door een vreemde man waren meegenomen en nooit meer werden weergezien.
Mijn moeder zei dat hij een schrijver was en slechts een paar huizen
verder woonde. Een schrijver leek me dan ook een wezen dat met
schimmen verkeerde, Zijn hersens waren verbrand, zei mijn moeder, in
de woestijn, daarom keek hij zo raar.
Jaren later las ik van hem „Het Zuiderkruis" want de man heette
Delrue en schreef onder de naam Emiel Van der Straeten. Maar toen
was hij al lang gestorven in een inrichting voor geesteszieken.
In de collegejaren zagen wij soms Pol de Mont in de K.N.S. ver
Hij kwam steeds een loge binnen boven op het eerste bal--schijne.
kon en liet dan zijn met witte zijde gevoerde kapmantel van de schouders glijden. Dan keken alle mensen die beneden zaten naar hem op
en klapten in de handen. Pol de Mont kwam even naar voren en
groette hoofs en genadig. En ik dacht : een schrijver is een grote meneer.
Op weg naar school schreed ons soms een ander schrijver plechtig
voorbij, de ogen maar half open van pure extase. Hij droeg een f luwe
een hidalgo hoed ; iedereen zag dat hij een schrijver was:-lenvst
Anton Van de Velde. En ik dacht : een auteur moet zich ook uiterlijk
van de anderen distantiëren.
Wij begonnen nu naar voordrachten en lezingen te lopen. Steeds
stond de schrijver op het podium en wij zaten in de zaal en geen van
ons kon er prat op gaan een schrijver in intimis te hebben benaderd.
Ook in Leuven veranderde dat niet. Als secretaris van „Met Tijd
en Vlijt" was het mijn taak de heren schrijvers, die een lezing kwamen geven, aan het station af te halen en veilig aan Prof. Boon af
te leveren. Ik vond geen graten in die rol van loopjongen, voelde me
integedeel zeer vereerd.
Toen zou Top Naeff komen spreken. Prof. Boon zei dat hij onmogelijk met een dame in het publiek kon gaan dineren en dat ik het
dan maar moest doen. Zij was een indrukwekkende dame, gecorsetteerd als een geharnaste Brunhilde. Ofschoon ik mij voorgenomen
had haar een vraaggesprek af te nemen over „Letje", haar laatste boek,
was zij het die mij allerhande dingen vroeg over Leuven en de Vlaamse literatuur. En ik was zo diep onder de indruk dat ik stotterde en
morste en razend op mezelf was. Ik sloeg een modderfiguur.
Toch wist ik van mezelf dat ook ik ooit eens zou schrijven. Ik heb
,
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reeds vroeger verhaald hoe ik met mijn eerste gedichten naar mijn
professor in de Nederlandse letteren toog, hoe ik hem die voorlas na
het middageten en hoe hij daarbij in zachte sluimer verzonk. Maar
wat ik nooit verteld heb, is hoe Prof. Boon mij als het ware onrecht
duidelijk maakte dat mijn geschrijf toch wel publiceerbaar was.-strek
Prof. Boon gaf mij nu en dan een boek te lezen en dan moest ik bij
wijze van oefening daar een analyse en een bespreking van maken.
Wie schetst mijn blijde verwondering toen ik zekere dag het boek, dat
ik besproken had, met een nieuwe wikkel in de etalage zag liggen
en daarop in koeien van letters : ziehier de mening van Prof. Dr. Boon
en volgde dan mijn bespreking.
Na mijn studies begon ik mijn carrière als leraar aan het gemeentelijk Atheneum van Borgerhout. Dat werd toen pas opgericht ten gevolge van een lang aanslepend gewring tussen Staat en Gemeente. De
Staat eiste sinds lang dat er in Borgerhout, een gemeente van 50.000
inwoners een instituut voor Middelbaar Onderwijs zou opgericht worden. De Gemeente vroeg sinds lang aan de Bisschop om een college,
een Vlaams weliswaar, wat de bisschop weigerde. Toen richtte de Staat
een middelbare school op en onmiddellijk stichtte de gemeente een
atheneum. Alle leervakken werden gedoceerd door leraars uit het Atheneum te Antwerpen, behalve Frans, want dat werd daar onderwezen
door Nederlands-onkundige Walen.
Dus begon ik mijn carrière als leraar Frans.

De school hing direct af van de schepen voor Onderwijs. Die werd
door het volk Christus genoemd. Hij droeg een baard, was vrijgezel,
sprak A.B.N. en zette nooit een voet in de cafés, wat zijn politiek gezag geen goed deed.
In de loop van het lste schooljaar werd hij dan ook door zijn politieke vrienden ten val gebracht. Bovendien werden de leraars van
Antwerpen door de staat gedwongen ontslag te nemen en op mijn
jeugdige schouders viel de taak de administratieve kwesties te regelen met de nieuwe baas. Dat was de schepen van Openbare Werken,
die ad interim de taak van zijn verdwenen collega op zich zou nemen.
Die man was een schrijver. Zijn naam was Juul Grietens, Dr. in de
Germ. Phil., oud-leraar van het Ath. van Antwerpen, oud-redacteur van
het tijdschrift Het Land, auteur van Kempische en landse vertellingen.
Hij was een grote vierkante man met een rond gezicht en een broske.
Iedereen wist dat hij de machtigste man van de gemeente was. Onze
burgervader, die het volk „Gust laat me gerust" noemde, verbleef
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meestal in het buitenland en liet het bestuur van de gemeente volledig
aan Grietens over.
Ik heb nooit begrepen waarom de energieke hofmeier, de scholenbouwer Juul Grietens, de vadsige koning niet onttroonde. Maar de koning, die niets deed en dus nooit iets misdeed, beschikte over de
kracht der inertie, waartegen ook de sterke man niet opgewassen bleek.
Toch wist iedereen dat de ongeduldige Juul Grietens, die heel wat jonger was dan de burgemeester, weldra deze functie officieel zou bekleden.
Juul Grietens ontbood mij ten zijnent en nam me, als vakman, een
soort examen af over mijn belangstelling en mijn studentenleven. Ik
was blijkbaar geslaagd, want hij nam mij mee naar zijn studeerkamer.
Hij woonde in een statig herenhuis, dat destijds werd gebouwd door de
schilder De Vriendt en in het zeer ruime atelier in de tuin had hij
zijn bibliotheek ingericht.
Die was prachtig. Hij bezat tal van kostbare uitgaven die hij met
trots toonde.
Tot mijn verrassing liet hij een nauw verholen heimwee naar de literatuur horen. Hij gaf mij begonnen maar niet voleinde verhalen en
toonde mij de uitvoerige documentatie voor een historische roman die
Maagdendal moest heten, maar die in het dak was blijven steken.
Waarom ? vroeg ik.
Ik -zag de centen te geren, zei hij kwaad.
op een avond belde hij mij op en beval met hem mee de stad in te
gaan.
Ik ging hem afhalen en zijn vrouw drukte mij op het hart toch goed
op hem te passen. Ik beloofde het, maar begreep het niet. Hij was

veel groter en forser dan ik. Maar het duurde niet lang of ik begreep.
Grietens voerde mij eerst naar het patronaat, in de volksmond „de
schuur". Ik dacht verdrietig dat dit een parochiale avond werd. Maar
Grietens bestelde een driedubbele tappist, abt genaamd. Ik kende het
goedje en wist dat elke abt een perfide aanslag betekende op de recht
standvastigheid van 's mensen gang. Daarom verkoos ik-lijnghed
een pilsje.
Nadat hij drie abten verzwolgen had, verklaarde Grietens dat hij
nu vaste grond onder de voeten voelde en samen gingen wij op stap.
Hij bezocht tal van gelegenheden waar mannen van de Kempen zaten.
Naarmate de stemming steeg, maakte hij van zijn abt een prelaat door
er nog een witteke bij te drinken. Ik zag hoe ik gaandeweg in zijn achting daalde omdat ik meer en meer mijn toevlucht zocht in Spa en kaf-
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fie. Betalen mocht ik echter niet.
Het was laat geworden. Van een taxi wou hij niet weten en zo goed
en zo kwaad als het ging, loodste ik het wankelend gevaarte naar huis.
Met een zucht van verlichting overschreed ik de grens van Borgerhout, we kwamen terug in de buurt waar hij woonde.
Plotseling bleef hij staan en leunde tegen een groot herenhuis. Ik
dacht dat hij onwel werd en keerde me discreet af. Toen zag ik tot mijn
ontzetting dat hij het onsterfelijk gebaar van het Brussels manneke
herhaalde tegen de keurige arduin van het patriciërshuis.
„Maar Meneer de Schepen !"
"Hier woont de grootste smeerlap van Borgerhout" was zijn excuus.
Ik keek naar de naamplaat. Daar woonde de schepen voor Financién, zijn collega en partijgenoot.
Gelukkig was onze tocht weldra ten einde. Ik schelde aan. Mevr.
Grietens snelde naar buiten en met vereende krachten kregen wij hem
de stoep op. Daar griende hij dat zijn beste vriend dat was ik, althans op dat ogenblik nog een afzakkertje nodig had. Maar zonder
pardon duwde Mevr. Grietens mij onzacht buiten alsof zij haar man
voor zijn slechte geest wou behoeden.
Zo heeft hij mij nog enkele malen „auf commandeert„ met steeds
hetzelfde ritueel.
Toen, plots was het gedaan. Zonder vorm van proces werd de hele
school, leraars en leerlingen door Grietens aan de Staat overgemaakt.
Ik geloof niet dat hij dit deed wegens mijn geringe aanleg voor de
omgang met abten. Maar wel omdat de jezW**eten begonnen waren een
Nederlandstalig college op te richten. En Juul Grietens heb ik niet
meer ontmoet. Hij stierf een jaar jaar nadien, net voor de hardnekkige
burgemeester eindelijk ter ziele ging. En misschien waren de abten niet
vreemd aan zijn vroegtijdig heengaan.
Tenslotte geloof ik niet dat Grietens zo erg op me gesteld was. Hij
keurde het af dat ik nooit een voet zette in „ons lokaal". Hij keurde het
nog meer af dat ik gewerkt had over de Boomgaard en A. De Ridder,
voor wie hij slechts spot en misprijzen had.
Hij noemde hem „de fat in de boomgaard".
André De Ridder had slechts spot en misprijzen over voor Grietens.
Hij noemde hem „de boer die drinkt".
A. De Ridder betrok aan het Borgerhouts park twee huizen naast
elkaar, niet wegens zijn gezin dat hij bij mijn weten niet bezat, maar wel
om zijn enorme collectie schilderijen te bergen.
Hij geleek veel meer op de zoon van de „Progrès" waar ik vroeger
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met mijn ouders al eens een limonade mocht drinken, dan op de auteur
van de koude Eros.
Bovendien stotterde hij telkens als hij geestdriftig werd of zich opwond. Hij was zeer begaan met mijn werk. Maar ik had meer oog
voor de meesterwerken van het Vl. expressionisme, die daar soms nonchalant in de gang stonden of als schubben de muren bedekten en
die ik kende van tentoonstellingen of van „Sélection" .
Want De Ridder was een man, die op vele vlakken actief was. Zo
was hij ook professor in de statistiek te Gent. Enkele jaren geleden
sprak ik met zijn opvolger, die zich met de meeste waardering uitliet
over zijn voorganger wat niet zo vaak voorkomt. Maar toen ik iets
losliet over de literaire en vooral de kunstkritische activiteit van zijn
voorganger, viel hij uit de lucht. Daarvan had hij nooit iets vermoed.
Ik zei aan De Ridder dat hij . toch veel geld moest gestoken hebben
in die nu zo beroemde werken. Hij lachte... „ Och neen, ge weet hoe
dat gaat als ge over die mannen schrijft."
Ik wist het inderdaad. Er was eens een jong schilder naar mij gekomen en had me verteld dat hij de prijs Godecharles gekregen had.
De helft was vooruit betaald voor de kunstreis ; de tweede helft kreeg
hij pas na het toezenden van een rapport over zijn reis. Nu was dat
rapport geweigerd.
Hij gaf mij een reeks prentkaarten, die men kopen kan aan de uit
musea. Ik liet mijn fantasie los, hij kreeg zijn tweede helft-ganvde
en ik een schilderij.
Maar ik had noch de flair noch de belangstelling van een A. De
Ridder of van een Paul Van Ostayen. Die kocht voor een prikje massa's werken van de avant-garde van toen. Voor een iets groter prikje
verkocht hij die werken aan zijn broer, die ze in een bankkluis sloot.
Onlangs hebben de nazaten van de broer de kluis open gemaakt en waren op slag multimiljonair.
Trouwens het was toen zwarte tijd voor de artiesten, want er was
geen zwart geld. En als ze al eens een koper vonden, was het feest
in het atelier en daarna begon de zwarte tijd opnieuw.
Door een tweejarige afwezigheid verslapte echter mijn contact met
de artiesten en het hield helemaal op toen ik verloofd was. Want mijn
aanstaande ergerde zich aan de grove taal van mijn kunstenaars en nog
meer aan hun weinig stabiel en ongeregeld amoereus leven.
De eerste kennismaking met andere Vlaamse auteurs was niet erg
bemoedigend. Ik wekte de woede op van Maurits Roelants door een
lezing te houden over de decadence van Karel Van de Woestijne. Op
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een filologencongres hield ik een referaat over de desagregatie van het
individu in de letterkunde. Stijn Streuvels zat op de eerste rij.- Maar
hoe meer ik uitweidde over de multipliciteit van het ik en teksten citeerde uit „Der Steppenwolf ", hoe meer hij het hoofd schudde en hoe
bozer hij leek. Hij hield blijkbaar alleen van mannen uit één stuk. Achteraf was er een dispuut waar Streuvels echter dreigend en mokkend
bijzat.
Pas na de oorlog leerde ik Streuvels beter kennen, vooral door een
boottocht met de Clauwaertschrijvers. Toen hij 80 jaar werd zou er
een grootse hulde voor hem plaatsvinden te Brussel. Het was een mooie
herfstdag. Ik liep over de De Keyserlei te Antwerpen en wie zag ik
daar breed glimlachend op een terrasje achter een koffie zitten : Streuvels. Het was me een echt genoegen hem te kunnen feliciteren in - een
a parte, terwijl ze hem in Brussel aan het vieren waren.
Het is wel erg om te zeggen maar de eerste auteurs met wie ik kon
praten van schrijver tot schrijver waren Fransen.
Toen ik voor de eerste maal naar Parijs spoorde om aan het ,,Institut
de Littérature comparée", dank zij een beurs, te gaan studeren, zag
ik op de schuddende trein een zwaarlijvig man, die zich moeilijk, blijkbaar op kunstbenen, voortbewoog. Ik hielp hem. Het bleek de Vlaamse
schrijver Paul De Mont te zijn, die zich naar Parijs begaf voor de
première van zijn in het Frans geschreven stuk J é^lescopage".
Hij inviteerde me in de Coupole op Montparnasse en zijn vriend,
de Franse schrijver Léon Treich bezorgde me introducties voor Franse
schrijvers en een perskaart.
Zo maakte ik, in m'n enigszins naar bier ruikende smoking, alle
premières mee in de beroemde schouwburgen van. toen : Pitoëf,f , Gymnase met Louis Jouvet, Gaston Baty. Zo kwam ik ten huize van Mauriac, Henri Massis en Jules Romains. Vooral de twee eersten maakten
een sterke indruk op mij.
Mauriac woonde in Auteuil als een grand seigneur, lakei met zilveren schotel, enz. Wij bespraken zijn romans alsof ik ze mee had gecomponeerd. Vrijmoedig beantwoordde hij al de vragen die ik hem
stelde en schonk mij zijn laatste boek „Le Noeud de Vipères" voorzien
van een vleiende opdracht. Toen ik dan wou afscheid nemen, deed hij
mij opnieuw gaan zitten en zei met zijn hese stem „Parlez-moi du mouvement f lamand" .
Wat er over zijn werk gezegd werd ga ik hier niet herhalen, ik heb
het destijds in een essay neergeschreven.
Henri Massis woonde veel eenvoudiger. Hij had een antwoord ge-
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schreven op Splenglers „Untergang des Abendlandes", dat heette „Déf ense de 1' Occident" . Hij was zeer bedreven in de filosofie en behandelde mij als een gelijke ofschoon ik zijn mening niet deelde dat namelijk het Oosten begon aan de Rijn en dat de filosofie van het Oosten het nihilisme was.
Wat mij echter het meest in Parijs beviel was het zgn. „salon". Och
het was waarschijnlijk maar een bescheiden salonnetje dat ik heb gekend, dat van mijn prof. Baldensperger, waar elke donderdag van 4
tot 6 gepraat werd. Ik betreurde het dat wij zoiets niet kenden als
vorm van intellectuele interpenetratie. Dat wij het moesten stellen
met een vulgair café.
Welnu, enige jaren later zou ik een Vlaams salon leren kennen en
de heugenis daarvan behoort tot de mooiste herinneringen van mijn
leven. .
Ik bedoel de vrijdagavonden ten huize van Prof. Arthur De Groodt.
In dat huis defileerde al wat naam had in Vlaanderen en Nederland.
De Groodt zelf, een der edelste mensen die ik ooit heb gekend, heeft
zelf ook geschreven, niet enkel wetenschappelijke literatuur. Hij wijd
een boek aan Huizinga, een van zijn meest geziene gasten en aan-de
zijn grote liefde, het Waasland waaruit hij stamde.
Maar de spil van het vaste gezelschap was ontegenzeggelijk Jozef
Muls. Ik kende Muls al lang als spreker op vergaderingen, als voor
Maar ik had hem nooit benaderd. Op sou--drachtgevinmus.
vereine wijze bezat hij de kunst der conversatie, een vermogen tot
communicatieve ontroering, dat ik sindsdien nooit meer heb ervaren.
Ik heb geprobeerd die kunst der conversatie te analyseren in het ver
dat over Muls na zijn verscheiden verschenen is. Ik zal-zamelwrk
dat hier niet herhalen.
Het zou echter duren tot 1950 vooraleer Muls mij toeliet tot zijn
sacrosanctum.
Wij hadden toen voor de zomermaanden een villa gehuurd in Kap
waren wij toegekomen of ik zag Muls traag voorbijped--pelnbos.Pa
delen op een stokoude fiets met een panama op uit de Belle Epoque.
Weldra kwam hij even aanlopen en nodigde ons ten zijnent uit. Ik
bewonderde zijn schilderijen, het wapen van zijn familie op zijn gebrandschilderde ruiten. Hij stelde zijn domein voor ons open, we mochten gaan zwemmen in zijn vijvers en de kinderen speelden in zijn onmetelijke tuin.
En toen kwam de dag dat hij mij uitnodigde hem te volgen op zijn
studeerzolder, waar hij mij de brieven van Leon Bloy wilde tonen.
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Het leek me wel een riskante onderneming. De ladder boog dreigend
door onder ons beider gewicht. Tenslotte arriveerden wij veilig en wel
op zijn prachtig ingerichte studeerzolder.
En plotseling werd ik opnieuw 14 jaar.
Toen ik 14 jaar was liep ik altijd naar het college langs de Jezusstraat. Daar, op de hoek met de Meir was vroeger een fotograaf gevestigd, die blijkbaar de best gesitueerden onder zijn cliënteel telde.
Ik bleef altijd enige ogenblikken voor de vitrine staan. Want in het
midden, rijkelijk gedrapeerd stond daar de foto van een vreemde
schoonheid, een soort prae-raphaelitische droomengel met schaduwen
onder de ogen, die melancholisch in de verte staarden. En daar, midden
op het bureau van Muls zag ik mijn droomengel weer. Verstrooid
luisterde ik naar de uitleg van Muls bij de brieven van Bloy.
Ik hield niet van Bloy en begreep niet hoe Muls kon dwepen met
iemand die zo fanatiek kon haten. Ik durfde echter niet vragen wie de
mooie onbekende was op zijn bureau, wier beeld ik zo goed kende en
die voor mij alleen maar als een droom had bestaan.
Pas na zijn dood waagde ik te informeren naar de identiteit van de
onbekende. Ik werd er niet veel wijzer door. De man die Muls zo goed
had gekend begon te lachen en zei „Dat was de grote liefde van Muls.
Hij werd afgewezen omdat zijn gezondheid niet zo goed leek. De dame in kwestie is echter wel 30 jaar voor Muls zelf gestorven".
Muls beschouwde mij nu als een vriend van den huize. Hij vertrouwde me toe dat hij niet als voorzitter van de vereniging van Vlaamse Letterkunde was herkozen en dat had hem pijn gedaan. Ja, Muls
hield wel van decorum. Nu was hij lid geworden van de Kempische
schrijvers. Die hielden hun jaarlijkse samenkomst in Kalmthout en na
een bezoek aan de heide, richtte Muls voor hen in zijn huis en zijn
feestelijk verlichte tuin een receptie in.
Wij waren ook van de partij. Ik was net de foto's aan 't bewonderen,
die Muls had opgesteld op een secretaire : aan de ene kant Muls met
de oude koningin, aan de andere kant Muls met de koning en in 't
midden op een fluwelen kussen : de flonkerende decoraties.
Plotseling stoot iemand mij aan en ik hoor een zware stem : Anton
Van Duinkerken met een leeg glas in de hand. Hij vroeg of ik niets
te drinken wist ja er was nog wat fruitsap dat lustte hij niet.
Toen zei hij dat hij veel van Muls hield, dat hij een grand seigneur
was, je hoefde maar naar de 1.5 Ha. tuin te kijken, maar of ik ook vond
dat de receptie nogal langs de zuinige kant was.
Tenslotte vroeg hij mij boudweg hoe je hier in de kelder geraakte.
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En waarachtig, Van Duinkerken verdween in de kelder en kwam met
zijn armen vol oude Bourgogne terug. Die Bourgogne gaf zijn inspiratie vleugels om dadelijk op Muls een vuurwerk van welsprekendheid
af te steken. En Muls was ontroerd en vond het een zeer geslaagde

avond.
Ik hoorde Muls doodgraag spreken. Het was altijd boeiend, leerrijk,
interessant en soms zelfs meeslepend. Tot zijn gouden mond verstomde
en ik treurig Muls in een rolstoel door zijn domein voerde. Maar wat
ik ook zei, er kwam geen antwoord meer.
In de kring bij Prof. De Groodt ontmoette ik soms ook Willem
Elsschot. Ik mag niet zeggen dat ik hem ken. Ik ken alleen zijn werk
en de enkele keren dat ik hem heb gadegeslagen, versterken mijn stelling dat men de auteur moet zoeken in zijn boeken en niet daarbuiten.
Het is waarschijnlijk mijn eigen schuld dat ik er niet in slaagde mij
op zijn „diapason" te brengen want vele anderen vonden hem een
patente kerel en prof. De Groodt zei me op zijn ziekbed, dat Elsschot
een van de weinige trouwe vrienden was, die hij had gehad.
De eerste keer ontmoette ik Willem Elsschot in mijn studententijd,
in het ,,Duifje". Dat was een onooglijk cafeetje ergens in een vergeten
straatje te Berchem. Het werd gedreven door drie verlaten dames:
grootmoeder, dochter en kleindochter.
Een paar studenten hadden voorgesteld een rolavond te beleggen te
Berchem om „het eigen schoon" te leren ontdekken. In de loop van
deze ontdekkingstocht werd ook het Duifje aangedaan en daar zat
Willem Elsschot.
Hij was blijkbaar het pronkstuk van het café, want moeder en
dochter stelden hem met fierheid voor als „onze" Vlaamse schrijver
en wij werden in een eerbiedige kring om hem heen gestuwd.
Hij zat als een glimmende en mysterieus glimlachende Boeddha te
genieten van zijn spijsvertering en zei geen woord. Ik kende wel zijn
Villa des Roses maar eigenlijk beroemd was hij toen nog niet.
Toch begroetten de studenten hem met luid gejubel en zongen het
meesterwerk dat Elsschot in zijn studententijd zou geschreven hebben:
het baldadig liedje : De Schele Vanderlinden.
Er kan gesteld worden dat tot nog toe geen enkele romanfiguur
de biologische ijver van die held heeft overtroffen, ofschoon sindsdien
in Noord en Zuid op dat gebied wel een en ander werd gepresteerd.
Ik geloof zelfs dat meer dan enig andere romanfiguur deze Antwerpse
Casanova het levendigst is gebleven bij de Antwerpse bevolking, zij
het dan niet bij de intellectuelen. Het mag dan ook geen verwondering
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baren dat een Antwerpse popgroep onmiddellijk aan deze figuur dacht
toen zij een Vlaams equivalent zocht voor Gigi l'Amoroso.
Elsschot, die er toen uitzag als een zorgvuldig verpakt burgermannetje, bleef maar glimlachen en knikken en wuifde eens met de hand bij
wijze van dank. Maar daar hij toch geen rondje betaalde, dropen de
studenten weldra af.
Ik ben dan op mijn eentje terug naar het Duifje gegaan en bevond
dat men het eigenlijk de Roofvogel moest noemen. Maar Elsschot heb
ik niet meer ontmoet.
Jaren later kwam ik op een feestje ten huize van Hélène Van Herck
naast hem te zitten. „Meneer Elsschot", zei ik, „u moet toch goed
Menno ter Brack gekend hebben ?" (die was toen pas overleden) .
„En of !" zei Elsschot hij sprak blijkbaar principieel Antwerps
--- „nen iele intelligente jonge !"
Vol ijver begon ik over „Het Carnaval der Burgers".
Elsschot viel me in de rede Jommer, ik heb er niks van gelezen !"
Een onthutsend man !
Dat bleek ook later toen ik hem meer en meer bij De Groodt ontmoette.
Hij deed niet de minste poging om zich aan te passen aan het ni
toch beschaafde conversatie. Integendeel zou ik zeggen. -veaund
Op een avond er was een biezonder keurig gezelschap zelfs uit
Zuid-Afrika, Anna Needling-Pohl. Er werd over muziek gepraat, over
literatuur en iedereen koesterde zich in cultuur.
Plots stoot Elsschot die weer naast me zat, me aan en roept in het
Antwerps : ,;Wette Lebeau -- hij sprak mijn naam afschuwelijk uit
wette waar da ge moet gaan as g'is goe mosselen wilt eten ?"
Op slag viel de hooggestemde conversatie stil en iedereen keek naar
mij, naar mij die niets gezegd of gevraagd had, die alleen maar luisterde en die bovendien helemaal geen mosselen lustte.
Elsschot was een onberekenbaar en anti-conventioneel man. Maar
tegen alcohol was hij niet bestand. Gewoonlijk werd er geen sterke
drank geserveerd, maar Elsschot vroeg erom. En dan gaf hij soms een
vertoning weg, die ik nogal pijnlijk vond.
Dan veerde hij plotseling recht en declameerde in het puikste Nederlands zijn beroemd gedicht „Het Huwelijk". De voordracht was
goed, zeer goed, maar iedereen keek naar de oude Mevr. Elsschot, die
daar apatisch in een zetel verzonken zat. En als hij werkelijk boven zijn
theewater was, declameerde hij zijn gedicht aan Borms.
Omstreeks die tijd kreeg ik een uitnodiging van Corrie Lievens om
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op een middag van de poëzie te spreken over de gedichten van Els
Wie haar die tip gegeven had, weet ik niet, maar aan Elsschot-schot.
had ik nooit iets losgelaten van mijn bewondering. De dag voor de
spreekbeurt kreeg ik van hem een brief : dat hij dolgraag gekomen
was, omdat hij wist dat ik het goed zou doen, maar dat hij de avond
tevoren naar een verklede braspartij moest. en zich dan pas in de namiddag in zijn keuken zou aanmelden.
Tegen het einde van zijn dagen leek hij mij stiller en vriendelijker
geworden. Ik ontmoette hem soms in het Rubenshof waar hij rustig
zijn glas zat te drinken. In dat Rubenshof wordt zijn nagedachtenis
in ere gehouden door een portret in gebrandschilderd glas. Daar hangt
hij broederlijk naast Bruno De Winter, met wie hij enkele raakpunten
vertoonde.
Dames en Heren, ik zou nog tal van anekdoten kunnen vertellen
over schrijvers die ik heb ontmoet, schrijvers die ik heb gekend, schrijvers met wie ik bevriend was. Maar ik mag de koffie niet laten koud
worden.
Toch kan ik van u geen afscheid nemen zonder nog een woord te
zeggen over de vriendelijkste en gemoedelijkste schrijver die ik ooit
heb gekend : Nest Claes.
Sommigen beweerden destijds dat hij van de gemoedelijkheid zijn
imago had gemaakt. Dat was voor hem niet moeilijk. Het was zijn natuur.
Ik kende hem reeds van uit mijn studentenjaren, toen hij Wannes
Raps kwam lezen in „Met Tijd en Vlijt". Elk jaar hoorde ik hem op
de oud-Germanistendag. Zulke sprekers vindt men vandaag niet meer.
Iedereen noemde hem Nest. Ik heb ooit maar één man ontmoet die ver
toegaf dat hij dat niet mocht zeggen. Maar dat was dan ook-drietg
zijn zoon, KiKi.
Hij liep over van liefde voor de mensen, met een zekere voorkeur
voor de zwakke kunne. Telkens als hij bij mij op bezoek kwam, en hij
had goed gegeten en zijn geliefde Martell gedronken, omhelsde hij
ten afscheid alle vrouwelijke wezens in huis, van de tachtigjarige grootmoeder tot de kleine buurmeisjes die met mijn dochtertje kwamen spelen, zonder het Hollandse dienstmeisje te vergeten.
Het is al wel gebeurd dat ik een novelle pleegde, waarvan mijn
vrienden mij discreet te verstaan gaven dat het eigenlijk niet om te
gillen was. Maar Nest Claes gilde en dikwijls gilde Stee, Mevr. Claes
mee.
Onder alle schrijvers was hij de beminnelijkste, de vriendelijkste,
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de man wiens komst overal vrolijkheid bracht.
Zijn nagedachtenis weze gezegend !
Dames en Heren, zeg niet dat ik niets substantieels over de schrijvers gezegd heb. Dat geef ik volmondig toe. Wat een schrijver is,
moet u in zijn werken zoeken!
Maar dan na de koffie.

JAN VAN MUSSEN
EN ZIJN HOUDING TEGENOVER ZIJN MOEDERTAAL
KANTTEKENINGEN BIJ ZIJN „RIET ORI CA"
door
JAN F. VANDERHEYDEN

Lid van de Academie
Jan van Mussem stond o.m. het gebruik van het woord in zijn juiste
betekenis voor. In die geest voegde hij bij zijn traktaat Rhetorica, dat
wezenlijk een verhandeling én over de theorie en techniek van het
woordkunstwerk én over de redekunst is, een „Vocabularius van
sommige vreemde wtlantsche termen oft woorden / diemen onder ons
Vlaemsche sprake dagelicx vserende es" ('). Dit is een merkwaardige
lijst van toen gebruikelijke zgn. bastaardwoorden met hun „vlaemsche"
ekwivalenten.
Jan van Mussem was inderdaad geen enggeestig fanatische purist die
alle vreemd gewas onvoorwaardelijk en volstrekt weren wilde. Klaar
inzicht in de juiste betekenis van deze „wtlantsche" woorden, eerbied
voor de „usus" of 't algemeen gebruik, en gevoel voor het passend aan
vreemde termen waren de drie voorwaarden die hij in-wendva
verband met het inschakelen van bastaardwoorden stelde (2).
Hij was inderdaad begaan met de gaafheid van zijn moedertaal. Hij
wordt zelfs heftig bewogen wanneer hij de toen woekerende verwording van de landstaal vaststelt en zien moet hoe „ons natuerlijcke suyuere vlaemsche sprake / schandelijcke bedoruen wort ende verduistert"
3 ) . Zijn humanistische opvattingen inzake taalgebruik, o.m. zijn overtuiging van de noodzakelijkheid een accurate en klare verwoording van
de gedachten en gevoelens met de juiste en zuivere termen na te streven, kon en wilde hij ook niet in verband met zijn volkstaal verloochenen. Dit ideaal wilde hij in haar dienst beleven en a.m. daarom
(

(1) Rhetorica... Fol. Kiij.
(2) Hij zegt dat negatief als volgt „woorden (also ons dunct) dye wij selue
nyet en verstaen / oft niet geuseert en zijn / noch geensins ten propooste dienende" (Rhetorica... Fol. [Kij*vo]. Cfr. ook Fol. Kiiij . )
3 ) Rhetorica... Fol. [Kiijvol.
(
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heeft hij, naast het houden van vurige pleidooien voor een zuiver en
juist taalgebruik, deze lijst dan ook opgesteld „op dat si / die niet dan
huer Vlaemsche moeder tale en connen / die wtlantsche woorden van
anderen ghesproken wesende / verstaen moghen / hemlieden wachtende die te misbruyckene / tsi int qualijck spellen / pronuncieren /
stellen oft spreken in plaetsen daer si gheen goede beteekenesse en
hebben / of voor lieden dies niet en verstaen" C).
En hij legt nogmaals de nadruk op een beperkt gebruik van dit soort
woorden. Inderdaad, hun inschakeling is slechts verantwoord als de
sprekers en schrijvers „gheen bequamere vlaemsche woorden vinden
moghen / oft ter cause van dicht oft rijme. Maer altijts in goeder beteekenesse in bequamen plaetsen / voor bequame persoonen / ende met
grooter discretie" ( 5 ) . Gebeurt dit niet dan „soude hier bastaerdt
Vlaemsch tot gheck ende spot werden" ( 6 ) . En dat zou een onverantwoorde en ergerlijke situatie zijn, „Aengesien dat die Vlaemsche sprake
niet min dan andere goede spraken [— let op dat woordje ,,goede"
] in huer seluen genoech oueruloedich es / in goede woorden ,/ ... "
( 7 ) . Anders gezegd : het „Vlaems" is ten overvloede voorzien van een
rijke schat aan woorden en wendingen.
Lovende, zowel als bittere en bijtende bemerkingen over mensen en
dingen, kan hij soms met volle hand en weidse zwaai over zijn stuk uitstrooien, en ik weet ook dat hij als captatio benevolentiae in hetzelfde
voorwoord tot zijn „Vocabularius" het b.v. ook heeft over „once fraie
Vlaemsche Jonghers const beminders" (8 ) en over „goetwillighe
Vlaemsche ionghers" ( 9 ) . Zijn epitheta in verband met zijn taal doen
echter niet als loze woorden aan. Inderdaad, spreekt hij over zijn streektaal dan leeft er hartstocht in zijn stem, dan straalt er warmte uit zijn
woord. Hij heeft het dan over „ons vlaemsche Tale" (1°), over „ons
natuerlijcke suyuere vlaemsche sprake" (11 ) en over „huer Vlaemsche
moeder tale" (12) .

(4) Rhetorica...
(5) Rhetorica...
(6) Rhetorica...
(7) Rhetorica...
(8) Rhetorica...
(9) Rhetorica...
(10) Rhetorica...
(11) Rhetorica...
(12) Rhetorica...

Fol. Kiiij.
Fol. Kiiij.
Fol. Kiiij.
Fol. Kiiij.
Fol.[Kiijvo].
Fol. Kiiij.
Fol. [Kiijvol.
Fol. [Kiijvol.
Fol. Kiiij.
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In de lezer die Jan van Mussem zo bewust en zo fier over zijn moedertaal hoort zal dan ook licht begrip groeien voor de heftigheid waarmede deze soms in zijn traktaat zelf, in zijn Rhetorica, voor een juist
en zuiver taalgebruik ijvert, uitvalt tegen de virtuosen van taalbederf
en waarschuwt voor de hachelijke en tevens belachelijke gevolgen van
dit narrenspel. „Ooc moet men wachten van allen vreemden ongheuseerde / onuerstandelijcken woorden / in dye welcke / metgaders oock
in dye onbequaemheyt der woorden / dye ongheleerde dichters hedensdaechs so meesterlijc ontsinnen / dat si meer schijnen vreemde wtlantsche / wilde barbaren te wesen / dan ingheboren Vlaminghen / oft dat
Si als dele boose bli j Iers een arragoensch oft ghemaecte tale spreken
willen / die niemant dan si selue verstaen en Boude" (13 ) .
Zelfs bij de behandeling van literair-technische problemen kan hij
in de loop van zijn geschrift met heftigheid voor eerbied voor het geschreven en gesproken woord uitkomen.
Handelend over de „barbarismen" staat hij een juiste spelling en uitspraak voor — dit waarschijnlijk in overeenkomst met sommige opvattingen van Quintilianus ( 14 ) . Hij schrijft : „Alder eerst moetmen
wachten van die woorden te corrumperen ./ so wel int stellen alst int
pronuncieren ,/ op datmen gheen letteren min / oft meer / oft onbehoorlijcke stelle" 1-5 ).
Nu kan men wel vaststellen dat Quintilianus eveneens een zekere
bewogenheid bij de discussie van het „barbarisme" verraadt, wanneer
hij zich tot de „grammatici" op de „taal- en litertuurleraars" richt om
hen aan hun plicht van staat te herinneren. Quintilianus deinst zelfs
niet voor scherpe ironie terug wanneer hij het heeft over de wereldvreemde haarklieverij vanwege deze die hij noemt „ille pexus pinguisque doctor" ( 16 ), „deze zwaarlijvige, modezuchtige schoolmeester" die
inzake taalonderwijs te kort schiet.
(

(13) Rhetorica... Fol. [Cvj 1.
(14) Quintilianus ... ,,... aut quis hoc nescit, alios barbarismos scribendo
fieri alios loquendo" (I.v.6). En ietwat verder : „Tertium est illud vitium barbarismi, cuius exempla vulgo sunt plurima, sibs etiam quisque fingere potest,
ut verbo, cui libebit, adiiciat litteram syllabamve vel detrahat alio quam rectum
est loco ponat" (I.v.10), een herhaling van wat hij reeds impliceerde waar hij
beweerde dat spelfouten begaan werden door „adiectione, detractione, immutatione, transmutatione" (I.v.6).
(15) Rhetorica... Fol. Gi.
(16) Quintilianus... I.v.14.
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En toch is er in dezen verschil in toon en taal tussen Quintilianus en
Jan van Mussem.
Inderdaad, bij Jan van Mussem is het de heftigheid van toon die
treft wanneer de verontwaardiging en het schamper misprijzen, die
hem beroeren, in zijn emotionele aanklacht tegen sommige plichtvergeten en onbevoegde schoolmeesters tot uiting komen. „Het qualijc
spellen" zegt hij „es een groote schande ende gheensins te ver
mede win--draghen/solivdghen arlt
nen" (17)
Wie zo ontsteld is op het zien van het zielig schouwspel van het dagelijks schofferen van zijn eigen moedertaal, wie zo tuk is op het najagen van het juiste en zuivere woord, en inzake juist en zuiver taalgebruik zo schrap op zijn stuk staat, en blijft staan in een periode van niets
ontziende verwildering, en wie zich zo met zeisemscherpe spot of ijzig
misprijzen opstelt tegen al wie de gaafheid van zijn taal, in schrift of
spraak, in gevaar brengt, moet wel m.i. diepdrongen en in de fijnste
vezels van zijn innigste wezen doortrokken zijn van de humanistische
ideeën inzake zuiverheid, en juistheid, en klaarheid in het taalgebruik.
Hij moet tevens als het ware bezeten zijn door een ankervast geloof in
de intrinsieke waarde van zijn taal die hem dan ook zo lief was (").
En dat geloof dat door niets losgeslagen worden kon leefde inderdaad in hem.
**

Wat de benaming van zijn taal betreft kan hier terloops gewezen
worden op het feit dat hij zijn moedertaal „Vlaams" heet, niet alleen
wanneer hij zijn lexicografische bijlage inleidt of wanneer hij even in
de loop van zijn betoog in zijn leerboek taalkundige aspekten van het
woordkunstwerk onder de loep neemt ; reeds op het titelblad zelf heeft
hij het
voor zover men aannemen kan dat de formulering van de
titel van hem is
over de taal die hij in zijn werk hanteren zal, daar
waar hij meldt dat hij het stuk heeft „ouerghestelt ... in gemeender
Vlaemscher spraken" ; in het voorwoord tot de lezer worden daarenboven de termen „onse Vlaemsche tonge" en „vlaemsche taele" herhaaldelijk gebruikt (19).
(17) Rhetorica... Fol. Gi.

(18) ar supra.
(19)

Rhetorica... Fol. Aij & Fol. [Aijvol.
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Bij de aanhef van zijn eigenlijke uiteenzetting hernieuwt hij de aan
deze luidt echter thans : „Rhetorica in Vlaemsche/ gheno--kondig;
men ende ghecolligiert... Ouerghestelt wt den Latijne in ghemeender
duytscher talen" (20).
Dit is de enige maal dat hij de term „Vlaams" ter zijde schuift.
Dat Jan van Mussem de benaming „vlaams" voor het Nederlands
gebruikte is normaal voor een West-Vlaming uit de XVIde eeuw.
Eveneens is het een gewoon verschijnsel dat, gelet op de tijd waarin de
Rhetorica ontstond en uitgegeven werd, in dit werk, gedrukt in 1553,
„duits" ter aanduiding van de nederlandse taal slechts eenmaal opduikt. Dat deze term „duits" hier enkel één keer opflitst is daarenboven
een getuigenis te meer van het opvallend geleidelijk wegzinken en
verdwijnen van deze benaming voor het Nederlands van :± 1550 af.

De heftigheid waarmede Jan van Mussem zijn ideeën over zuiverheid
en juistheid in het taalgebruik uiteenzet en verdedigt, en de fierheid
die hij uitspreekt over de rijkdom van zijn moedertaal
die hij daarenboven tot de „goede" talen rekent (21) wijzen tevens op het bestaan in hem van een zeker bewustzijn van eigenaard in het vlak van de
taal, en op het leven in hem van een zeker besef dat hij behoort tot een
gemeenschap die zich onder meer, doch v or alles, door haar taal van
andere groepen dif f erencieert.
Inderdaad hij behoort tot de „Vlaemsche natie", d.i. een taal- en
cultuurgemeenschap die zich eerst en vooral van de haar omliggende
volkeren of groepen door haar taal onderscheidt, en verder door haar
levenshouding en levenstrant bij de andere gemeenschappen afsteekt.
Eerst en vooral door haar taal ! Inderdaad, het taal- en spraakverschil geeft z.i. de doorslag ; voor „Vlaminghen" en Jngheboren Vlaminghen » ( 22 ) gebruikt hij de omschrijving „die vander Vlaemscher
tongen" ( 23 )

(20) Rhetorica... Fol. [Avj].Cfr. in verband met deze benamingen
„vlaemsch" en „duytsch'' de studie van dr. J. Claes : De Benaming van onze
Taal in woordenboeken en andere vertaalwerken uit de zestiende eeuw. P. 288301 in : Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. LXXXVI (1970) .
(21) Rhetorica... Fol. Kiiij.
(22) Rhetorica... Fol. [Cvj I.
(23) Rhetorica... Fol. Aij.
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Is het dan een wonder dat hij herhaaldelijk spreekt van de „vlaemsche natie" (2¢) waarvan hij zich afvraagt „oft dye... voor eenighe
andere ter werelt in consten soude mogen wijcken" (25 ) ; of dat, wanneer hij zijn jong publiek volledig winnen wil, hij zich richt tot de
„edele ende verstandele ionghers - vander Vlaemscher natien wien god
met een sonderlinge bequaemheyt der tongen beghift heeft" ( 26 ) ; of dat
hij de Jngheboren Vlaminghen", zoals hij ze soms noemt (27) , er nogmaals aan herinnert dat zij, de „vlaminghen een sonderlinghe gratie
hebben vander tonghen / bouen vele andere natien om alle talen fraylijc
te moghen spreken" ( 28 )
Is het dan een wonder det hij het herhaaldelijk heeft over „Vlaendere", als over een land waar zij, die „vander Vlaemscher tongen" ( 29 )
zijn, van 'oudsher op allerlei gebied ,,vele prijselijcke ende seer by ongeloouelijcke grote saken / so wel in tijde van payse / als fayte van oorloghen ghedaen hebben" ( 3 °) en op het stuk van wetenschap en kunst
„fray zijn / ende excellent" ( 31 ),
Eén kunst werd er echter z.i. verwaarloosd, nl. „die edele Rhetorijcke", al is het dat „in Vlaendere... alderhande ander goede consten
perfectelike besocht ende gehanteert zijn" (32).
Wie zo schreef had zijn taal, zijn volk, zijn land lief.
En die aanhankelijkheid verklaart gedeeltelijk het opzet van zijn
werk ; en de warmte er van ademt U uit menige bladzijde tegen.
Inderdaad, blijken van zijn belangstelling voor en van zijn liefde tot
de streek waarin hij leefde komen zelfs in dit literair-theoretisch en
-technisch traktaatje herhaaldelijk voor.
( 24) „Natie" is
een van de vreemde woorden die Jan van Mussem in zij n
„Vocabularius" opneemt en waarvan hij aldaar de betekenis omschrijft als „een
geslachte oft manieren van volcke" (Fol. [Lvjl). Dat dit een volksgroep beduidt met eigen taal en eigen kultuur blijkt uit zijn behandeling van de locus
communis „natio" op Fol. [ Jvijoo] . Daar schrijft hij : „Van wat natien van
volcke / Italien / duytsch / Spaengiaert / Franchoys / want elcke natie heeft
huer maniere van doene : seer diuersch en dicwils gheheel contrarie van andere" .
(25) Rhetorica... Fol. Aij.
(26) Rhetorica... Fol. [Avvol.
(27) Rhetorica... Fol. [Cvj ] .
(28) Rhetorica... Fol. Aij.
(29) Rhetorica... Fol. Aij.
(30) Rhetorica... Fol. Aij.
(31) Rhetorica... Fol. [Aijvol.
(32) Rhetorica... Fol. Aij.
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Localiseert hij gebeurtenissen, feiten of de gewone handel en wandel van bepaalde personen of groepen dan zijn het vaak „Vlaamse"
plaatsen en steden die hij vermelden zal : Kassel, Brugge, Gent !
Wil hij de stijlfiguur „tapinosis" illustreren, die hij als een „tropus"
beschouwt en geenszins als een fout, temeer daar „die maniere van
sprekene... in ons vlaemsche goet ende ghenoechlijc / in ghenoechlijcke materien" is, dan is zijn enig voorbeeld : „Ich Nebbe ouer den
grooten molhoop ghegaen / ende ouer den wijden pit gheuaren / dats
ouer den Casselberch ghegaen / ende ouer die zee gheuaren" (33) .
Als voorbeeld van een ,,amphibologia" citeert hij : „men siet wel de
lieden van Cassel op thoochste vanden berch / te Brugghe op de maerct
gaen" (34) , en hij voegt er onmiddellijk in hetzelfde verband aan toe:
„Niemant en mach te Ghent bi nachte achter straten gaen op zijn
hooft" (35).
Hij laat zoals er reeds vroeger op gewezen werd Lieven zijn
Jeyskinp> Jancx die Leye" leiden (36).
Hij heeft het in Palieterstijl over ,,die velden" die „lachen" ( 37 ), wat
volgens hem als een staal gelden kan van wat hij „daghelijcx in onse
ghemeene tale" ( 38 ) , die door de gewone man vol metaforen wordt
gepropt, horen kon.
Alleszins een merkwaardig geval, die „lachende velden" van Jan van
Mussem !
Inderdaad kan men hierbij aanmerken dat dit laatste beeld van lachende landouwen één van de kenmerkende komponenten is van de
„locus amoenus", een topos die in de grieks-romeinse traditie wortelt ( 39 ) . Derhalve kan deze variante van de „prata jam rident amnia"
als een bewijs aangevoerd worden van de humanistische desem die in de
(33) Rhetorica... Fol. [Hiiijvol.
(34) Rhetorica... Fol. Gij.
(35) Rhetorica... Fol. Gij.
(36) Rhetorica... Fol. Gi.
(37) Rhetorica... Fol. [Hiijvol.
(38) Rhetorica... Fol. [Hiijvol.
( 39 ) Over de grasrijke of met bloemen besprenkelde weiden in de schildering van het ideale landschap cfr. Gerhard Schónbeck : Der Locus Amoenus von
Homer bis Horaz. 1 naug. - Dissertation. Heidelberg 1962. Heidelberg, 1962.
Cf r. o.m. p. 34 en p. 46 over de vermenselijking van het landschap in de antieke dichtkunst en zijn stelling op p. 66 : „Mit den Wiesen wird ein weiterer
Grundaspekt der Ideallandschaft erw" nt, der ebenfalls ein traditioneller Bestandteil wurde... ".
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Rhetorica van Jan van Mussem
zowel in de voorbeelden als in de
geest en in de voorschriften en waarschuwingen of aanmaningen -stil en geheimzinnig werkt.
Is het een nabloesem onder invloed van eigen lektuur van antieke
latijnse schrijvers ? Of kende Jan van Mussem de Carmina Burana ?
Inderdaad in sommige van deze vagantengedichten wordt, zoals dit ook
in de klassieke latijnse poëzie gebeurde, in de lenteliederen om de ,,la-

chende weiden" gejubeld (' 40 ).
Of is dit „exempel" als een getuige te beschouwen van de invloed
van de humanistisch -georiënteerde grammatici van zijn eigen tijd ?
Van een Joannes Despauterius b.v., die eveneens in verband met de matafoor het voorbeeld „rident prata" citeerde. (41 ) !
Doch men kan daarin eveneens een blijk te meer zien van het innig
zich inleven vanwege Jan van Mussem in het levende taalgebruik van
zijn tijd- en streekgenoten.
In elk geval, onze eigen gebrekkige kennis van en ons eigen gemis
aan klaar inzicht in het web van de slingerpaden in de jungle van de
postklassieke, middeleeuwse en humanistische grammatikale traditie in
't algemeen, en hier, in het bijzonder eigen geval van Jan van Mussem
zelf, zijn door elkander halen in deze paragraaf van „exempelen" van
eigen vinding en van enkele voorbeelden, die hij toch eerst en vooral
in de Institutio oratoria gevonden heeft, maken het onmogelijk, voorlopig althans, hierover definitief uitspraak te doen. Vast staat alleszins
dat geen van zijn twee gewone steunteksten nl. de Ad Herennium,
noch de Institutio oratoria zelfs maar aanleiding tot de inschakeling
van deze metafoor lachende velden geven kon.
In de formulering „die velden lachen" van Jan van Mussem, tegenover het „prata rident" van de latijnse traditie, zie men thans liefst niet
een illustratie van het afzwakken van de pastorale inslag van de latijnse lyrische of „grammatikale" teksten, waarvan Jan van Mussem
denkelijk kennis had genomen ; liefst zie men thans evenmin daarin
een aanduiding dat Jan van Mussem meer oog zou gehad hebben voor
't welig en golvend groen van veie akkers dan voor de malse vacht van

Ch. o.m. Helen Waddell : Medieval Latin Lyrics. London, 1948. Op p.
212 het gedicht uit de Carmina Burana- overlevering : „Iamiam rident prata".
( 41) J. Despauterius : De Figuris... Fol..
[CjTo] : , Metaphora est rerum ver
-borumqepsiltdnrao:vRietp,sungro
florent et humore indigent et anent".
(40)
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de door witte en gele bloemen doorschoten grasbeemden in de hooimaand.
Zijn versie is immers een treffend bewijs te meer van zijn taalbeheersing en zijn taalkennis, wijl „velden" in de eerste helft van de
XVlde eeuw in onze zuidelijke streken in de bijbeltaal zowel als in het
rederijkersreferein ook voor aanduiding van stukken wei- of grasland
gebruikt werd (42).
Treffend is m.i. vooral dat hij, in verband met de metafoor als stijlmiddel, de spontane creativiteit van zijn streek- en taalgenoten in dat
opzicht heeft opgemerkt en hier benadrukt, en meteen de kleurvolle
metaforische rijkdom van het Westvlaams met welbehagen in 't licht
stelt (43).

Buiten het volk van wat wij nu Frans-Vlaanderen en West-Vlaanderen zouden heten kent hij nog andere nederlandssprekenden, b.v. de
Oost-Vlamingen.
De Gentenaars neemt hij schijnbaar graag in 't ootje. In zijn stuk
over de „antonomasia" geeft hij eerst enkele „exempelen" die hij aan
de Bijbel ontleende ; en dan vervolgt hij : Also segghen wij / Dyen
Ghendtenaer / dien Oosterlinck / dien mostaerteetere / dien wijnsuypere..." (44).
Opmerkenswaard is dat dit voorbeeld in tegenstelling met de
meeste andere gevallen niet voorafgegaan wordt door het haast
(42) Cfr. Woordenboek der Nederlandsche Taal. XVIII Deel. 's- Gravenhage-Leiden, 1958. Kol. 1461-1462. Hier wordt er op gewezen dat „veld" als
collectief ook de betekenis van „bouw- of weiland" had en heeft ; ook het
pluralis, „velden '', kwam in de eerste helft van de XVIde eeuw voor als aanduiding van „stukken weiland of grasland" (Cfr. kol. 1466) , en er wordt ver
naar de Liesveltbijbel van 1532 en een rederijkerstekst van .± 1540. -wezn
(43) Volgens Gerhard Schonbeck o.c. p. 134, voetnoot 1 maakten Albert
Forbiger en Heyne voor hem, beiden uitgevers van Vergilius in de eerste helft
van de XIXde eeuw, in verband met de „acanthus ridens" in vs. 20 van de Egl.
IV van Vergilius o.m. de volgende aantekening : „HEYNE bei FORBIGER 83 zu V. 20 : „ridens est florens, pulcher : notissimo usu vocis ridere
yeX xv, yavo c, yavova8.cc et similium, etiam in vernaculo sermone." Forbiger
o.O. „Dicitur enim de omnibus, quae iucundum, hilarem adspectum praebent.".
Bemerkenswaard is hier dat reeds in zijn uitgave van 1816 te Hannover ook
Heyne wijst op het voorkomen van gelijkaardige uitdrukking in zijn eigen
landstaal.
(44) Rhetorica... Fol.
[Hijvol.
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vaste clichéwoord „Exempel", of de banale formule „Men seght". Als
een vaststelling van een algemene, dagelijkse ervaring, waarbij ook hij
persoonlijk betrokken is, beweert hij boud en stout : „Also segghen
wij ", wat het prikje nog scherper, en de zet nog pikanter maakt. Daardoor deze
enboven wordt de Gentenaar -- de mostaardeter 45
man van de Westhoek hier niet in 't gezelschap van de Bruggeling geplaatst, zoals dat wel elders gebeurt, doch in dit van de „Oosterlinck"
Of Jan van Mussem hier nu de Duitsers uit het Oostzeegebied op 't oog
heeft, ofwel de Oost-Vlamingen 46 ) kon ik niet uitmaken.
-

(

)

--

(

**
van
Dit scherp besef
eigenheid en eigenwaarde leidt zelfs tot een
soort zelfverheerlijking, wanneer hij b.v. de „vele prijselijcke ende seer
by ongeloouelijcke grote saken" herdenkt, die „die vander Vlaemscher
tongen" in 't verleden hebben verwezenlijkt 47 ), of wanneer hij de
nationale karakteristieken van verschillende volkeren, zoals hij die
meent te kunnen onderkennen, naast elkaar opstelt, en schrijft : „also
segtmen den duytsch es vroom / den Spaengiaert stout / den Francoys
48
houerdich den Inghelsman bedect / den Vlaminck ongheueynst...
(

"

(

) .

Zijn zorg om het welzijn van zijn volk komt in niet geringe mate
tot uiting in zijn wil te dienen, en in dat opzicht is hij eveneens een typisch voorbeeld van de humanistisch gevormde geleerden uit de XVIde
45 ) Cfr. o.a. Rhetorica... Fol. Jv. De spotnaam „mostaardeter" werd in de
XV de en XVIa8 eeuw aan inwoners van andere Vlaamse steden als Gent gegeven, b.v. aan de inwoners van Dendermonde en aan dezen van Oostende. Cfr.
Jozef Cornelissen : Nederlandsche Volkshumor op Stad en Dorp, Land en
Volk. Antwerpen, De Sikkel, s.d. 5 vol. Cfr. o.a. Vol. I, p. X ; Vol. II, p.
(

119 & p. 182
48 ) Cfr. Woordenboek der Ndl. Taal. Dl. XI. Kol. 213. In het zoëven
aangehaalde werk van J. Cornelissen : Nederlandsche Volkshumor. Vol. II, p.
8 leest men : „In West-Vlaanderen heeten de Oost-Vlamingen Oosterlingen.
Al wie den Oostvlaamschen tongval spreekt, wordt bij het Westvlaamsche
volk een Oosterling of Oostersche genaamd".
(47) Rhetorica... Fol. Aij.
(48) Rhetorica... Fol. Hiij. Hij had oog voor het agrarisch karakter van
zijn streek, voor de nabijheid van kust en zee en voor de visserij zowel als voor
sommige uitingen van eigen volksleven. Een overzicht van uitingen van deze
belangstelling kan m.i. beter tot zijn recht komen in het raam van de behandeling van de gebondenheid van zijn werk met de tijd en plaats waarin hij
leefde. En dat is voor later !
(
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en uit 't begin van de XVIIde eeuw die de verworvenheden van de
nieuwe wetenschap onder de latijn-onkundigen in de landstaal wilden
verspreiden.
Hij, Jan van Mussem, stelde belang in de redekunst -- inhoudelijk
en vormelijk ; ook in de dichtkunst, en zeer algemeen gesteld : in de
woordkunst. Hij zou derhalve het zijne bijdragen om de nieuwe ideeën
op dat gebied ook bij de zgn. leek ingang te doen vinden.
Meteen zou hij ingaan tegen bepaalde vormen van verworden woordkunst van toen, nl. tegen sommige literaire opvattingen en praktijken
van dezen die hij de „ongheleerde Rhetorisienen" noemde. En hij omschrijft de ontaarde literatuur van deze verwaten en verdwaalde beoefenaars van „die ongheleerde Rhetorijcke" als „die ongheschicte dichtinge / diemen nv dagelicx in Vlaendere seer gebruyct / twelcke altijts ende in allespraken wel seer genoechlike const geweest is. Nochtans vanden ongeleerde dichters / dicwils schandelijcke misbruyct /
meynende Rhetorijcke te wesene een onuerstandele rijminghe / oft een
const van veel segghene / ende nyet van wel segghene" (49 ) .
Zijn opvatting was inderdaad anders : „Maer ic spreke van die goddelijcke const van wel ende geschictelijcke te segghene met crachtigher
CO).
spraken ende redene / tsi in dichte / Ri jme ,/ oft prose... "
Dat was zijn belijdenis.
Het was daarenboven geen loze formule of lege belofte van zijnentwege wanneer hij verklaarde zich te willen inzetten voor de gezondmaking van de literaire kunst in Vlaanderen in de landstaal.
Er bestonden geen handleidingen in de volkstaal ! Hij zou in deze
behoefte voorzien.
„Ouergemerct die duecht / oorboorlicheyt / eerlicheyt / ende noot
edele Rhetorijcke" zou hij de mogelijkheid schep--sakelichytvnd
pen opdat de « edele ende verstandele iongers vander Vlaemscher natien wien god met een sonderlinge bequaemheyt der tongen beghift »
had, « met alder neersticheyt die const van wel seggene ondersoecken
leren ende achteruolghen..." ( 31 ) zouden kunnen.
Een handboek in de volkstaal, voor zijn taal- en tijdgenoten geschreven, bondig gehouden en derhalve handzaam, was in zijn ogen de passende bijdrage die hij leveren kon, en zou.
Bondig inderdaad, hoeveelomvattend ook!
(49) Rhetorica... Fol. [Aijvol.
(50) Rhetorica... Fol. [Al*jvol.
(51) Rhetorica... Fol. [AvTo].

280
Reeds bij de aanslag zelf hoort men in zijn voorwoord „Tot den
goetwillighen Leser" dat zijn bedoeling was „een sonderlinge goede
profitelijcke ende nootsakelike onderwijsinge... int corte te bescrijuene" ( 52 ) en in de slotparagraaf van zijn Rhetorica beklemtoont hij
andermaal die immer aanwezige bekommernis een bondig en handzaam leerboekje te leveren : „WJ hebben nv int corte vertoocht al
tghene dat een Rhetorisien principalijc schuldich // es te wetene" (53).
En dat hij eerst en vooral voor eigen tijdgenoten schrijft blijkt uit
de herhaling van „nv" en „nv ter tijt" in het voorwoord ( 54 ), uit de
allusie op „dye ongheleerde dichters hedensdaechs" (55 ) en denkelijk
eveneens uit de pathetische oproep aan „ghi edele ende verstandele
iongers (56 ) vander Vlaemscher natien" (56) .

Jan van Mussem had zijn taal en volk lief. Door zijn bezorgdheid om
de gaafheid van zijn eigen handstaal te vrijwaren, door zijn bereid
om de nieuwe wetenschap en kunst van het woord onder latijn --heid
onkundigen te verspreiden behoort hij tot die bent van Westerse humanistisch-gevormde geleerden die kontakt met het leven van eigen volk
en eigen tijd bewaarden en hun kennis ten dienste van hun minderbedeelde taal- en volksgenoten stelden.
**

(52) Rhetorica... Fol. Aij.
(53) Rhetorica... Fol. [Kijvo] - Kiij.
(54) Rhetorica... Fol. [Cvj ] .
(55) Rhetorica... Fol. [Cvj ] .
(56) Rhetorica... Fol. [AvYo}.

JAN VAN MUSSEM EN DE WOORDKUNST
KANTTEKENINGEN BIJ ZIJN „RKET ORI CA"
door

JAN F. VANDERHEYDEN
Lid van de Academie

De Rhetorica, het leerboek van Jan van Mussem, handelt volgens de
getuigenis van de auteur zelf over de „Const van welsegghene", d.i. de
kunst van argumenteren en betogen met het doel de toehoorder of lezer
te overtuigen door een handig uitgebouwd betoog of verhaal, dat in de
passende vorm voorgedragen of voorgelegd wordt. Het is een handboek
over rede- en redenaarskunst. In feite kan dit werk echter ook in een
zekere mate beschouwd worden als een traktaat over woordkunst in
't algemeen, hoezeer ook de schrijver er van de klemtoon het zwaarst
mag leggen op de uiteenzetting van de theorie en techniek van de overredingskunst, meer bijzonder dan nog wel op de gerechtelijke wel
inderdaad, hij gaat vaak in, niet alleen op vragen in--sprekndhi.E
zake de „taalkundige" vorm waarin hoofdzakelijk gerechtelijke problemen behandeld en schriftelijk of mondeling zouden voorgelegd en
voorgedragen worden, doch ook op vragen betreffende argumentatie
en taktiek die o.m. eiser en verweerder zullen toepassen.
Zelfs het titelblad laat geen twijfel over de bedoelingen van de
auteur bestaan. Bij de aanbeveling van zijn werk aldaar noemt hij het
„Nyet alleene goet / eerlijck ende oorboorlijck : maer ooc bouen alle
dinghen nootsakelijc voor alle ionge Rhetorisienen / Practisienen /
Dichters / Procureurs / Taellieden / Cl.ercken / Notarissen / Aduocaten / Orateuren / ende generalijck voor alle menschen die eenighe
materien oft causen / van wat saken dattet si / lichtelijc willen vinden
/ constelijc oordineren / crachtelijc / soetelijc / bequamelijc ende oueruloedelijc wtspreken / Tsi by ghescrifte te stellene / oft verbalijck te
vertooghene : met een verwonderinghe ende welbehaghen vanden ghenen die dat hooren sullen".
Ten andere in de rijmregels, die hij na een eerste schematische behandeling van de vijf onderdelen van de klassieke „rhetorica" inlast, herhaalt hij zijn niet zo onbaatzuchtige aanmaning :
„Dus edel iongers / die geerne spreect van iustitien
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En vander Rhetorijcken excellentie
Leert achteruolgen die Romeynsche eloquentie" (I),
Nochtans worden andere vormen of uitingen van woordkunst niet
helemaal verwaarloosd, hoe stiefmoederlijk zij ook soms behandeld
worden. Hij zelf zegt het ondubbelzinnig ,,... ic spreke van die goddelijcke const van wel ende geschictelijcke te segghene met crachtigher
spraken ende redene / tsi in dichte / Rijme / oft prose want wij
nyemant berispen en willen" (2 ) .
We staan hier m.i, voor een bewijs te meer van het geleidelijk verplaatsen van de grenspalen van het begripsveld van de term „rhetorica" in onze westerse landen in de XVde en XVIae eeuw. We komen
daarop later wel terug ! Inmiddels kunnen we hier even aanstippen dat
Jan van Mussem twee termen gebruikt : ,,Rhetorica" -en „Rhetorijke",
en beide hanteert nu eens in de zin van kundigheid, van „ars", van leer
en kennis van een stel regels en voorschriften inzake argumentatie,
overredingskunst en haar formele, d.i. taalkundige en stilistische aspekten, dan weer met de betekenis van scheppende literaire kunst, in
eerste plaats zelfs, dichtkunst.
**

Waarom besteedde Jan van Mussem een stuk van zijn leven aan 't
schrijven van een dergelijk werk ?
Eerst en vooral omdat hij zo'n leerboek nodig achtte!
Op 't stuk van de „const van welsegghene" kent zijn Vlaanderen van
toen, waarin nochtans „alle goede consten besocht ende vermenichf uldicht worden" ( 3 ), een achterstand in vergelijking met de andere
„naties" „ter werelt" (4).
Daarenboven is het instrument dat de woordkunstenaar bespelen kon
en waarmee te werken viel, de taal, een „goede" taal, d.i. een volwaar
taal, uitzonderlijk rijk aan woorden en wendingen.
-dige
Anderzijds werden er in 't land tal van misopvattingen inzake woord
verspreid die tot jammerlijke praktijken -- bijzonder op. 't ge--kunst
hebben geleid. Er zijn in Vlaanderen een
bied van de dichtkunst
een
gebrek aan kennis van de techniek van
mangel aan inzicht in en
(1)
(2)
(3)
(4)

Rhetorica... Fol. Ciij.
Rhetorica... Fol. [Aijvol.
Rhetorica... Fol. Aij.
Rhetorica... Fol. Aij.
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de ware woordkunst vast te stellen. In deze veie teeltbodem waarover
nu eens kille mistflarden hangen en dan weer broeierige wasems slieren
woekert dan ook o.m. een rijmkunst -- of algemener gesteld een
woordkunst „vanden ongeleerde dichters / dicwils schandelijcke mis
te wesene een onuerstandele rijminghe-bruyct/mendRhoijk
/ oft een const van veel segghene / ende nyet van wel segghene" 5
„Rhetorica" is echter voor Jan van Mussem iets anders ; is méér dan
dat ; en hij meent derhalve dat het niet alleen nodig, doch ook nuttig
is een leerboek op te stellen.
Het gaat inderdaad volgens hem om een „ars ", een „const", d.i. zijns
inziens eerst en vooral een kundigheid en vaardigheid die een woord kunstenaar aanleren kan en moet. Het cultiveren van de wil om zich
met man en macht op de studie van de techniek van elk te beoefenen
kunst toe te leggen, het aanvaarden van een zware en lange praktische
proeftijd om zich de ambachtelijke knepen en grepen van 't vak eigen
te maken, het ontwikkelen tevens van een scherp en juist inzicht in de
eigenheid van de kunst die hij beoefenen wil zijn de drie door hem gestelde voorwaarden die, wie de weg naar de volmaakte kunst wil opgaan, vervullen zal.
Zo luidt althans een typische uitspraak van Jan van Mussem (g) bij
het inzetten van de bespreking van het formele van het woordkunstwerk, nl. de leer der stijlmiddelen, de zgn. ,,elocutio" van de klassieke
theoretici, „elocutio", een term die hij vernederlandst in „goede wt(

) .

sprekinghe oft wtlegghinge" 7
Opmerkelijk en veelzeggend is zelfs de plaats in het geheel zowel
als de omvang van dit betoog over de stilistische middelen.
Inderdaad, deze groots-opgezette verhandeling over de „elocutio",
waarin het uiteraard in hoofdzaak gaat over de vakmanschappelijke
knepen „Om een redene te verchieren" of „te exorneren" heeft een
voorhalle waarin de stenen tafelen worden opgesteld met de tien, of
juister gesteld, de twaalf geboden. Inderdaad, twaalf praktijken die de
woordkunstenaar „schuwen", „vlieden ende laten" 8 ) moet, wil hij
een „perfecte elocutie" 9 ), d.i. een volwaardige artistieke zegging bereiken, worden hier omstandig behandeld.
(

) .

(

(

(5) Rhetorica... Fol. [Aij'vlol.
(6) Rhetorica... Fol. [Fviijvo].
(7) Rhetorica... Fol. [Fviij'vo].
(8) Rhetorica... Fol. Glij.
9 ) Rhetorica... Fol. [Gijvo]„
(
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Jan van Mussem plaatst deze uiteenzetting over wat niet mag voor
denkelijk naar het voorbeeld van de antieke theoretici. Inderdaad-an,
dezen wijzen insgelijks eerst op feilen en fouten die redenaar en schrijver moeten trachten te vermijden, om dan pas positief-gerichte aanduidingen te verstrekken of strakke richtlijnen uit te tekenen ( 1 ').
Daarenboven spant hij zijn stramien zo wijd en fijn uit omdat hij er
van overtuigd is dat beoefening van elke kunst studie en arbeid voor
hij komt hiervoor vrij en vrank uit. Hij meent dat het ver -opstel.En
kennis van wat ten allen prijze te vermijden valt een-wervnad
bijzondere inspanning vanwege onervaren jongeren en beginnelingen
vergt. Hij is hard en formeel inzake leerplicht, en stelt bij de aanhef

van de uiteenzetting over de „elocutio" „datmen in alle consten / altijts groote neersticheyt doen moet / om ter vulmaectheyt vander const
te gherakene ... " ( 11 ) en dat dan ook in de woordkunst „ perfectie "
„alleenlijck bi grooten labuere / bi langhen tijt / ende bi een sonderlinghe verstant vercreghen moet wesen" (12 ).
Deze geestesgerichtheid verklaart eveneens, gedeeltelijk althans, de
pathos van zijn oproep op 't einde van zijn algemeen ,,voorwoord"
aan de „edele ende verstandele iongers vander Vlaemscher natien"
opdat ze „met alder neersticheyt die const van wel seggene ondersoecken leren ende achteruolghen" (13).

Wie zou dan het nut, de „oorboorlicheyt", van een handzaam leerboek durven betwijfelen ?
Jan van Mussem vond het dan ook verantwoord dat hij in dienst
van zijn volk het opstellen van een handleiding op zich zou nemen,
en dit wegens het belang van het onderwerp zelf.
Het overgroot gedeelte van zijn voorwoord „Tot dye goetwillighe
Lesers" is inderdaad een hartstochtelijk betoog over de heerlijkheid van
de gave van het woord en over de oorsprong en nut van de woordkunst.
Hij staat het langst stil bij de welsprekendheid ,,wt dye" (en hier
volgt hij denkelijk Cicero ( ) !) „so veel duechden spruytende zijn:
94

Als voor uwen eewighen prijs / eere ende weerdicheyt / voor uwe

(10) Cfr. supra.
(11) Rhetorica.... Fol. [Fviijvo].
(12) Rhetorica... Fol. [Fviij'vo]. Cfr. ook supra.
(13) Rhetorica... Fol. [Avy^o].
( 14 ) Cicero : De I nven ... I. iv. 5 : „...hinc ad ipsos qui earn adepti sunt
laus, honos, dignitas confluit ; hinc amicis quoque eorum certissimum et tutissi-

mum praesidium comparatur".
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vrienden / ende voor alle tghemeene / eenen vasten ende alder sekerste
toeulucht" (15).
Voor iemand als Jan van Mussem, die zo overtuigd was van de grootheid van het onderwerp dat hij behandelde en van de doeltreffendheid
van het wapen„ waarvan hij het slagvaardig hanteren voor stoot en
wederstoot in zijn leerboek beschreef, is het niet te verwonderen dat
hij, voor wie dit geschrift hand- én hartwerk was, op 't einde van zijn
arbeid op de knieën zeeg en bad : „God gheue dat si [dit is : „die
inghelijcke const Rhetorica"] tot zijnder eeren / onser salicheyt ende
ons euennaesten gestichticheyt / gebruyct moet wesen. Amen" ( .
Dat Jan van Mussem een hoge dunk van ,,Rhetorica" had en ik
zou hier durven zeggen van de „woordkunst" als dusdanig blijkt
m.i. ook uit het feit dat hij het „officie" of rol van een „Rhetorisien"
op hetzelfde plan plaatst als het „officie van eenen goeden medecijn"
of arts. Naar het voorbeeld van Cicero (1 e) ziet hij een parallelisme
tussen het uitoefenen van de geneeskunde of „Const van medecijnen"
en het beoefenen van „die edel Rhetorica" (18).
„Die edel Rhetorica !"
Hier laat hij al voor Uw ogen één parel flonkeren uit dat schitterend
snoer van epitheta dat hij rond die term „Rhetorica" ophangt.
In 't voorwoord had hij het al over „de edele Rhetorica" ( 19 ), over
de „conste so goet / so eerlijck / ende so oorboorlijck" (°), over de
„onuolprijselijcke const van wel segghene" (21 ), daar waar zijn latijns
voorschrift simpelweg „eloquentia" had ( 22 ) . Gebruikte Cicero de term
„oratio" (' 23 ) dan werd dat onder de veder van de enthousiaste Jan van
Mussem : „die soete Eloquentie" ( 24 ) . Meegesleept door zijn van verontwaardiging trillende uitval tegen die „ongeleerde dichters" spreekt
(15) Rhetorica... Fol. [Av'].
(16) Rhetorica ...Fol. Kiij.
(17) Cicero De Inven. . . I . v. 6 : „Ut medici officium dicimus esse curare ad
sanandum apposite, finem sanare curatione, item, oratoris quid officium et quid
finem esse dicamus, intellegimus, cum id quod facere debet officium esse dicimus, illud cuius causa facere debet, finem appellamus" .
(18) Rhetorica... Fol. [Ciij'vol.
(18) Rhetorica... Fol. [Aij"vol ; Fol. Aiiij.
(20) Rhetorica... Fol.. Aiij .
(21) Rhetorica. ..• Fol. Aiij.
(22) Cicero De Inven... I.i.1.
(23) Cicero : De Inven... I.iz.2.
(24) Rhetorica... Fol. [Aiij'vo].
:

:
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hij zelfs van „die goddelijcke const van wel ende geschictelijcke te segghene" ( 25 )
Het is echter niet alleen in het voorwoord dat begrijpelijkerwijze de
„ars rhetorica" met koninklijk thebaans trompetgeschal wordt binnengeleid, ook in de loop van het betoog zelf klinken af en toe gelijkaardige triomfantelijke bazuinstoten op.
Begint hij een nieuw hoofdstuk op fol. [Ciijvol, dan verwijst hij in
de inleiding daartoe naar de „edel Rhetorica / dat es die inghelike
const van welsegghen" ; ietwat verder heeft hij het over die „wtwijsen
der edelder consten Rhetorica" (2,6 ) en in de eindkonklusie van zijn
traktaat zelf herinnert hij aan de verschillende onderdelen die hij
behandeld heeft „in welcke saken die inghelijcke const Rhetorica ghelegen es" ( 27 ) .
Daarenboven heeft Jan van Mussem het niet bij deze uitingen van
zijn verering voor woordkunst gelaten. Hij zelf was een beoefenaar er
van ; en niet alleen in proza sommige fragmenten van zijn Rhetorica
zijn goed leesbaar ! ; hij wist ook de eigenaardige taal en techniek
van de rederijkers te hanteren. Zo laste hij als voorbeeld van perifrase
een vers in :
„Hi heeft in zijns liefs armkens ghelegen
Also Venus scholieren pleghen" ( 28 ),
en hij vlocht een berijmd stuk, naar de trant van de rederijkers geschreven, in zijn handboek in ( 29 ), al was hij tegen sommige taalpraktijken
van „dichters / diemen meer abuselijc dan anders rhetorisienen noemt"
(30)

Rhetorica... Fol. [Aij'Y<)].
Rhetorica... Fol. Ciiij.
(27) Rhetorica... Fol. Kiij.
(28) Rhetorica... Fol. Hiij.
(25)

(26)

(29) Rhetorica... Fol. Ciij
icien
„NV hebben wij bescreuen die vijf officien
Van een goet Rhetorisien sonder vitien
Metgaders die ses deden vander Inuentie.
Dus edel iongers / die geerne spreect van iustitien
En vander Rhetori j eken excellentie
Leert achteruolgen die Romeynsche eloquentie
Of tes te vergeefs / al seyt ghi hondert // saken.
Maer volcht ghi Rhetorica met diligentie
Ghi sult in spreken elc man verwondert // maken."
(30) Rhetorica... Fol. [Avijvol.
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Ook noemde hij de studie van sommige delen van zijn Rhetorica,
o.m. het derde, een „must" voor hen „die hem onderwinden met Rhetorijcke te stellen in dichte of rijme ('so ment noemt)" (31).

Op de vraag voor wie deze Rhetorica bestemd was werd reeds gedeel-

telijk geantwoord.
Het wezenlijke van zijn stelling in dezen kan men reeds van het
titelblad leren (312).
Dat in de titel zelf een gedetailleerde lijst van verschillende kategorieën van gebeurlijke „gebruikers" wordt opgehangen van personen
die baat zouden kunnen vinden bij de studie van deze Rhetorica en
o.m. bij het toepassen van de voorschriften daarin vervat is uiteraard normaal ; de schrijver, en voornamelijk de drukker- uitgever, had
alle belang bij de verspreiding van het werk. Het toenmalige titelblad
verving niet alleen onze inhoudstafel doch ook de huidige publicitaire
aanduidingen betreffende interessenten.
Anderzijds is het opvallend dat er ook elders in zijn werk herhaaldelijk door hem gewezen wordt op zijn wil en wens tot het vormen van
de ideale „Rhetorisien" bij te dragen, en dat, wanneer hij zijn werk met
een algemene „Conclusie" afsluit, deze inzet met de boude bewering
dat hij in zijn compendium alles behandeld heeft wat een „rhetorisien"
moet weten : „W J hebben nv int corte vertoocht al tghene dat een Rhe(33).
torisien principalijc // schuldich es te wetene"

**
Dat jan van Mussem eerst en vooral de jongeren op 't oog had blijkt
herhaaldelijk uit zijn voorwoord 34 ) en hij verklaart het nogmaals volmondig daar waar hij zijn plan van indeling en de door hem gevolgde
methode van uiteenzetten verdedigt. Inderdaad, zijn schema en betoogtrant zijn zo gekozen „op dat die leeringhen (sic) ende ionghers voor
den welcken wij dit scrijuen) bet verstaen ende onthouden moghen"
(

( 31 ) Rhetorica...
( 32) Cfr. supra.

Fol.

(33) Rhetorica... Fol.

(34) Cfr. supra.

[Avijvo].

[Kijvo])

- Fol. Kiij.
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. Daarenboven komt hij daar andermaal op terug in de inleidende
algemene bespreking van de „elocutio" waar hij de wens uit dat „alle
iongers ende andere / die hem onderwinden met Rhetorijcke te stellen
in dichte of rijme" (36 ) voor dit deel van de Rhetorica bijzondere aandacht zouden opbrengen (3T).
De keuze van dit publiek verklaart m.i. de vereenvoudiging die hij,
vertrekkend van een latijnse steuntekst, inzake bepaling en kategorisering van taal- of stijlverschijnselen doorvoerde ; deze keuze heeft gedeeltelijk ook haar invloed doen gelden inzake de konkreet gehouden
taal die hij gebruikt ; en deze keuze bepaalde m.i. eveneens de aard van
de voorbeelden en de formulering van de „exempelen" die bij sommige stellingen of voorschriften ter verheldering van theorie of regel werden verstrekt.
Of hij zijn werkje als een schoolboek zou beschouwd hebben betwijfel
ik, al is er soms wel een aanduiding dat bepaalde elementen in zijn werk
op een betrekkelijk jong gehoor werden afgestemd.
Blijven we in dit verband even bij enkele voorbeelden stilstaan (38).
Neemt Jan van Mussem één exempel over uit een stel van twee of
drie, die door een van zijn latijnse leermeesters worden gegeven, dan is
de keuze er van, in opzicht van het publiek dat hij op 't oog heeft, zeer
kentekenend ; en de „retouches" die hij gebeurlijk aan deze voorbeelden
aanbrengt ' hoe licht die ook mogen uitvallen
zijn uiterst revelerend voor de houding van Jan van Mussem in dit verband.
Een geval ter zake ! nl. het „exempel" bij de behandeling van het
„asyndeton", die m.i. op de tekst over de „Dissolutio" in de Ad Heren
teruggaat ( 39 ) . In dit latijns handboek komen in dit verband twee-nium
voorbeelden voor. Het eerste luidt als volgt : „Gere moreen parenti,
pare cognatis, obsequere amicis, obtempera legibus", of „Wees Uw vader ter wille ; wees Uw verwanten onderdanig ; volg Uw vrienden in,
en onderwerp U aan de wetten".
Dit eerste latijnse voorbeeld, waarin het ook nog blijkbaar om een
adolescent gaat, wordt door Jan van Mussem op een m.i. nog jonger gehoor afgestemd ; het wordt terzelfdertijd enigszins verkristelijkt en om( 35)

-

,

(35) Rhetorica... Fol. [Dij ] .
(36) Rhetorica... Fol. [Avijvo].

Cfr. supra.
(38) De twee andere punten behandelen we elders, o.a. in verband met de
taal en stijl van de Rhetorica.
(39) Ad Herennium IV. xxx. 41.
( 37)

...
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gebogen tot een schijnbare afscheidsvermaning aan een jonge biecht- en
boeteling : - „Gaet thuys /" schrijft Jan van Mussem „zijt uwen
ouders onderdanich , / obegiert uwen ouersten / wacht -v voort van
misdoene / dit is v vergeuen" (40) .
Het tweede voorbeeld van de Ad Herennium waarin over slaven
wordt gehandeld wordt door Jan van Mussem volstrekt genegeerd (411).
**

Is zijn werk op een jong gehoor afgestemd, dit publiek is daarom niet
homogeen.
Inderdaad, de lange lijst van gegadigden, waarmede het titelblad
gevuld werd, kan men in twee ongelijke groepen opdelen. In de eerste
komen dezen terecht die het woord mondeling of schriftelijk in
gerechtelijke of andere ambtelijke omstandigheden hanteren ; in de
tweede de „dichters", met het accent op de dramatici en lyrici, m.a.w.
de rederijkers van -zijn eigen tijd, van wie sommigen, volgens hem de
titel „rhetorisien" ten onrechte dragen ; de „dichters / diemen meer
abuselijc dan anders rhetorisienen noemt " (42 ) . Bedoeld worden hier,
meen ik althans, dezen die hij elders (43 ) de ,,ongheleerde dichters"
noemt. Dezen verwijt hij vooral hun onjuist en onzuiver woord- en taal
-gebruik.
Hij laat niet af, en gaat ze herhaaldelijk te lijf.
Reeds in zijn voorwoord schandvlekt hij hun onterend misbruik van
de dichtkunst ( 44 ), en in de inleiding tot zijn bijlage, de Vocabularius,
gebruikt hij vlammende taal tegen „die ongheleerde dichters ende Procureurs / slachtende der Symmen oft Scymminkel / ooc alsulcke vreemde onghehoorde termen spreken / ende nae huer eyghen fantasie nyeuwe versieren / weder die in vsancie zijn oft niet" (45).
Daarbij blijft het echter niet 't Is immers niet enkel bij de slagbomen
aan de in- en uitgang van het jachtrevier, dat hij als het zijne beschouwt,
dat hij tegen de misbruiken van de „ongheleerde dichters" waarschuwt.
Ook in de loop van de verkenning van het terrein zelf laat hij deze
schof f eerders van taal en letterkunst niet los.
Zeisemscherp is de ironie van het woord waarmede hij toespeling
(40)

Rhetorica... Fol. [Gvij ] .

Verdere bewijzen vindt men in de uiteenzetting over de wijze waarop
Jan van Mussem zijn materiaal „ghecolligiert" heeft.
( 41)

(42) Rhetorica... Fol. [Avijvol.
(43) Cfr. o.a. : Rhetorica... Fol. [Aij'vol ; Fol. [Cvj] en Fol. [Kiijvo].
(44) Rhetorica... Fol. [Aijvol.
(45) Rhetorica... Fol. [Kiij*vol.
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maakt op de virtuositeit van deze taalbedervers, die „vreemden ongheuseerde / ouerstandelijcken woorden" en zgn. „onbequaeme" woorden
hanteren, „in dye welcke... / dye ongheleerde dichters hedensdaechs
so meesterlijc ontsinnen / dat si meer schijnen vreemde wtlantsche /
wilde barbaren te wesen / dan ingheboren Vlaminghen/ oft dat si als
dese boose blijters een arragoensch oft ghemaecte tale spreken willen /
die niemant dan si selue verstaen en soude" ( 46 ) .
En zo heftig gaat het er ook toe wanneer hij voor het gebruik van
solecismen waarschuwt, d.i. van „quade ongheuseerde tale", waar hij
het in feite hoofdzakelijk heeft over foutief grammatikaal gebruik.
Daaraan wordt dan de bedenking vastgeregen : „Dese ende deser ghelijcke faulten vanden ongheleerden dichters en zijn ooc gheensins te
lijdene (47 ) een opmerking die dan ook weer zo gedraaid is, alsof
zij, de „ongheleerde dichters", en zij alleen, dergelijke misslagen begingen.
Niet dat Jan van Mussem tegen de dichters in 't algemeen of zelfs
tegen de rederijkers van zijn tijd per se gekant was.
Integendeel ! jan van Mussem zelf speelde blijkbaar een aktieve
rol in de rederijkerskamer van de ,,Communicanten" van Wormhout,
waar hij „residerende" was toen zijn leerboek uitgegeven werd.
En zijn kontakt met de westvlaamse rederijkerswereld zowel als het
algemeen literair tijdsklimaat heeft sporen in zijn Rhetorica achtergelaten.
Inderdaad in dit werk, dat m.i. een traktaat is over de redekunst en
over de woordkunst -- eerst en vooral opgevat als „hoor-" en niet als
„leeskunst" laat Jan van Mussem zich echter in dit verband niet enkel in met de welsprekendheid -- de gerechtelijke meer in 't bijzonder -- maar ook met twee andere vormen van literatuur die juist de
rederijkers van zijn tijd graag beoefenden : toneel en lied.
Dat hij niet onvoorwaardelijk sommige hebbelijkheden van de rederijkers als toneelspelers goedkeurde blijkt m.i. uit zijn allusie op de gedragingen van de „camerspeelders" op de planken, wanneer hij het
heeft over de houding en 't gebarenspel van de volmaakte redenaar.
In deze bepaalde passus volgt hij de auteur van de Ad Herennium op
de voet, 48 ) en de „histriones" van deze Romein uit de Iste eeuw wor(

(46) Rhetorica... Fol. [Cvj
(47) Rhetorica... Fol. Gj.
48 ) Ad Herennium... III. xv. 26 : ,Convenit igitur in vultu pudorem et
acrimoniam esse, in gestu nec venustatem conspiciendam nec turpitudinem esse,
ne aut histriones aut operarii videamur esse".
] .

(
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den de „camerspeelders" bij de Westvlaming uit de XVIde eeuw, waar

deze schrijft : „Alder eerst int aenschijn moet wesen een tamelijcke eerbare schaemte met een scharpe gestadicheyt / die gesten en moeten niet
te verdrietelijc noch te curieus wesen / den camerspeelders ghelijckende
/ noch ooc te bot op datmen den boeren niet en ghelijcke" (4'). De
opzichtelijke elegantie in houding en gebaar van de toneelspelers uit de
Ad Herennium wordt hier vervangen door het vervelend en geaffecteerd spel van de rederijkers.
Jan van Mussem was mens genoeg om te weten dat een lach veel
draagbaar maken kan.
Zelfs in een technische gerechtelijke argumentatie is 't verwekken
van een lach door 't inschakelen van „een fabele / ghelijckenesse /
cluchte / sotternye / oft eenighe andere vreemdicheyt" ( 50 ) een aan
te raden procédé. Zo luidt tenminste zijn advies ; en dit naar wat hij
denkelijk van Cicero leerde (51) .
Dat hij het eigentijds toneel en de populaire genres van toen kende
blijkt uit zijn allusies op de „esbatementen". Hij gebruikt deze term ter
vertaling van het latijnse „comoediae". Inderdaad, wanneer in de Ad
Herennium betoogd wordt „Argumentum est ficta res quae tamen
fieri potuit / velut argumenta comoediarum" ( 512 ) , dan steunt Jan van
Mussem zich daarop om voor te houden : „argumenten / dat zijn ver
niet gheschiet en zijn / maer souden moghen-sierdakn/wlc
geschieden / ghelijck dye argumenten vanden Esbatementen / en dier
ghelijcke" (53).
En gaat het over wat hij „amphibologien" ( 54 ) noemde dat zijn
woordschikkingen die tot misverstand aanleiding kunnen geven dan
wijst hij deze niet af, zoals een Quintilianus of, váór dezen, de auteur
van de Ad Herennium het deed, maar dan legt hij veeleer de nadruk op
het nut dat dichters in het lichtere genre daaruit halen kunnen. ,,Dus
dienen wel in ghenoechlike materien / om te-danighempbol
doen lachene / als esbatementen ende dierghelike ... " ( 55).
(49) Rhetorica... Fol. Biiij.
(50) Rhetorica... Fol. [Bvij].
(51) Cicero De Ineen ... I. xvii. 25.
(52) Ad Herennium... I. yin. 13.
(53) Rhetorica... Fol.[Bviij
(54) Rhetorica... Fol. Gij.
(55) Rhetorica... Fol. Gij.
:

] .
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Ook in verband met de „sermocinatio" wordt het esbatement als een
speciale woordkunstvorm vermeld : „Men verchiert seer wel een redene
/ als men bescri j f t / oft verhaelt / die woorden of fayten van eenigen
persoonen / ende sonderlinghe alsmen fingieren wil als in Esbatementen / oft andere versierde materien..." ("').
**

Bij een andere loot van de dichtkunst van toen blijft hij eventjes mij
stilstaan wanneer hij de elisie bespreekt en dan voorhoudt:-mernd
„Men sal dit sonderlinghe obserueren alsmen liedekens dichten wil /
ende mate van syllaben houden" (57) .
En bij de behandeling van de „syncope" is het andermaal de lyrische
dichter die op de mogelijkheden gewezen wordt om in 't vers „mate
van tijde ende syllaben te houdene" ( 58 ) .
**

Uit de Rhetorica van Jan van Mussem blijkt de hoge dunk die de auteur had van hen die de studie van de redekunst en van de theorie en
van de techniek van de welsprekendheid en van de woordkunst in 't algemeen beoefenden ").
Tot uiting komen tevens zijn persoonlijke hoogschatting van en verering voor de woordkunst zelf. Het is o.m. deze hoge opvatting van de
literatuur, en bijzonder van de kunst van het gesproken woord
naast nationale, sociale en godsdienstige overwegingen die hem
aanzette tot - het helpen verspreiden van z.i. gezonde ideeën en passende richtlijnen terzake, en die hem soms tot scherpe kritiek van eigentijdse, en, naar hij oordeelde, afkeurenswaardige praktijken noopte.
Voortgaande op zijn eigen uitspraken en op zijn toespelingen op de
„ouden ende seer geleerde Oratueren ende Rhetorisienen" ( 60 ), waarvan hij een paar zelfs in de titel vernoemt, en steunend op de uitkomsten van de ontleding van zijn bewerking van antiek literair -theoretisch
en - technisch werk, en op de gegevens die het onderzoek van de door
5

(

.

(56) Rhetorica... Fol. [Gviijvol.
(57) Rhetorica... Fol. [Gijvol .
(58) Rhetorica... Fol. [Gij**vo].
(59) Cfr. b.v. zijn verering voor de „ouden geleerden Rhetorisienen" wier
advies moet ingewonnen worden (Rhetorica... Fol. [Cvij ]
80 ) Rhetorica... Fol. [Bjvo]. Cfr. ook b.v. fol. Ciiij.
(
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hem hierbij toegepaste methode opleveren, kan men stellen dat volgens hem heil te verwachten was van een oordeelkundig aangepaste
overname van wat de latijnse grootmeesters van de literaire theorie en
techniek en sommigen van hun navolgers hadden geleerd en voorgehouden.

EEN KLERIKAAL KADER VOOR EEN 19e EEUWSE
ANTIKLERIKALE VLAAMSE ROMAN (UIT DE 19e EEUW) (*)
door
M. HOEBEKE

Lid van de Academie

Sommigen onder u zullen zich stellig hebben afgevraagd waarop en
op wie mijn antithetische, misschien ook min of meer enigmatische titel, mag zinspelen. Ik wil niemand lang op de verlangde informatie
laten wachten en al dadelijk zeggen over wie en over welk werk ik het
wil hebben. De auteur die ik bedoel is Pieter Frans Van Kerckhoven;
de roman : De twee Goddeloozen, a° 1857 kort voor Van Kerckhovens
dood verschenen onder het pseudoniem Jan De Vrij.
Dat ik mijn keuze voor de lezing van vandaag op dit onderwerp heb
laten vallen, vindt z'n motivering in meer dan één reden. Om te beginnen boeit de figuur van Van Kerckhoven mij al sedert mijn studententijd, dat is nu al bijna 30 jaar terug. In de tweede kandidatuur Germ.
Fil., a° 1945, gaf Prof. Baur ons, z'n studenten, een opdracht waaruit
— zo zei hij — onze aanleg als aankomende filologen kon blijken ; we
moesten met name een soort monografie schrijven over een auteur. En
omdat hij toen zelf materiaal verzamelde voor zijn „in het vooruitzicht
gestelde" deel van de Standaard-Literatuurgeschiedenis, waarin hij zou
handelen over de Vlaamse letterkunde in de 19e eeuw, werd elk van
onze groep met een Vlaamse 19e-eeuwse figuur bedacht ; het toeval
heeft gewild, dat het voor mij de Antwerpenaar Van Kerckhoven
werd.
De tweede reden is het feit dat deze auteur met de dag steeds meer
weer onder de aandacht van het publiek wordt gebracht, en blijkbaar
als „Vlaanderens eerste negentiende-eeuwse contestant" thans de waardering schijnt te zullen vinden die hem in de eigen tijd werd ontzegd.
Een zeker teken daarvan is de onlangs door H. Lampo bezorgde „vertaling" in hedendaags Nederlands van Van Kerckhovens roman „Lief de (1843) ".
(*) Lezing gehouden op de openbare vergadering te Beauvoorde op 17 juli
1974.
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Een derde reden zal u, zo hoop ik, duidelijk worden zodra ik aan
het einde van mijn lezing zal zijn gekomen.
Het is te verwachten -- en het ligt volkomen in de lijn van het normale -- dat velen van ons het werk van P. Fr. Van Kerckhoven nauwelijks of niet (meer) kennen, en nog meer dat de roman De Twee Goddeloozen sommigen van ons totaal onbekend is. Het worde mij daarom gegund, dat ik begin met iets te zeggen over de schrijver en het
werk.
P. Fr. Van Kerckhoven werd te Antwerpen geboren op 10 november
1818, als zoon van welgestelde ouders (de vader was makelaar) . Over
zijn jeugd licht Domien Sleeckx, zijn boezenmvriend, ons in in z'n Indrukken en Ervaringen. Samen studeerden ze trouwens aan het Atheneum te Antwerpen, maar onmiddellijk daarna, nl. in oktober 1836,
vertrok Van Kerckhoven naar Bologna waar hij medicijnen en filosofie
ging studeren. Hij moet er, zoals Dra. Yvette Stoops heeft kunnen uitmaken, op 18 november 1836 zijn aangekomen. Maar nauwelijks een
20 -tal maanden later moest hij Italië verlaten : Yvette Stoops heeft
bewezen, dat hij uit Bologna vertrok op 8 juni 1838 en op 21 juni 1838
van Valenciennes naar Brussel reisde 1 ). Zijn studies te Bologna bleven
dus onvoltooid. Later ging hij te Antwerpen zelf verder geneeskunde
studeren aan het St.-Elizabeth-hospitaal, waar hij De Laet als medediscipel ontmoette, maar de studie nooit voltooide.
Er is geen enkele reden om aan het getuigenis van D. Sleeckx te
twijfelen, wanneer deze schrijft dat Van Kerckhoven met totaal veranderde ideeën uit Italië is teruggekeerd : uit een overdreven, scrupuleuze christelijke jonge man was een vurig en overtuigd liberaal gegroeid, een verlichte geest. En het vermoeden, dat Van Kerckhoven te
Bologna contacten had gehad met de beweging van de carbonari en erdoor beïnvloed werd, en dat hij -- zoals het al eens met Gendebien was
gebeurd — uit Italië werd gewezen, kan met de waarheid stroken.
Of moest hij vluchten ? Iets wat collega Schmook in 1953 voor mogelijk hield. Hoe dan ook, Van Kerckhoven zal weldra in de Antwerpse
groep, en daarbuiten in de Vlaamse Beweging over het algemeen,
brand stichten en tweedracht zaaien : voortaan neemt hij het op voor
de verbreiding van de liberale ideeën en zal de splijtzwam in de Vlaamgelederen worden of — zoals Dr. H.J. Elias het uitdrukt : ,,de fakkel".
Van Kerckhoven ontziet niets en spaart niemand. En Conscience die
hem einde 1838 in „De Olijftak" introduceert en zijn eerste stappen in
de Wereld van de Vlaamse Letterkunde als het ware leidt, zal het aan
den lijve ondervinden. Wanneer Conscience weigert zijn strijdgenoten
-

(
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voor het liberalisme te winnen groeit bij Van Kerckhoven de vijandschap die zich ontlaadt in zware beschuldigingen tegen de schrijver
van de Leeuw van Vlaanderen en Het Wonderjaar, en precies de 2e
uitgave van dit laatste werk in 1843 gaf Van Kerckhoven harde en
bittere woorden in de pen. Al deze feiten zijn sedert lang bekend en
werden herhaaldelijk door onze literatuurhistorici uit de doeken gedaan. Ik hoef er hier niet over uit te weiden.
P. Fr. Van Kerckhoven heeft ons een overvloedige produktie nagelaten : een omvangrijk werk in proza (romans en novellen) , historische
verhalen in poëzievorm, een negental toneelstukken en een eerbied
vooral kritisch werk. Zo--wardigeksvntu,oerign
als velen uit zijn tijd, en zoals Conscience, bevond hij zich „op het
scherp van het mes tussen romantiek en realisme" — de uitdrukking is
van H. Lampo , maar anders dan Conscience, slaat hij resoluut de
weg in van de vrijzinnigheid. Hij pleit voor meer sociale rechtvaardig
hervormingen : hij bindt de strijd aan tegen de armoede, de-heidn
honger, de armbesturen en de commissies der burgerlijke godshuizen
— de voorlopers van de latere commissies voor Openbare Onderstand —;
hij gispt de schijnheiligheid en de huichelarij ; hij klaagt de klassen
aan, kortom hij verdedigt socialistische stellingen en dat-matschpij
bijna avant Marx.
Het lijdt geen twijfel, dat Van Kerckhovens grootste verdienste ligt
op het gebied van de kritiek. Terecht heeft A. Vermeylen hem „de
beste criticus" van zijn tijd genoemd. Maar we voegen daar graag aan
toe, dat Van Kerckhoven in de Noordstar — tijdschrift waarvan hij de
leiding had en dat bestond van 1840 tot 1842 — ideeën verdedigde die
Vermeylen aankondigen, die evenwel door de laatste op een zo beknopte, gebalde wijze werden geformuleerd, dat ze alleen in Vermeylens formules in onze literatuurgeschiedenissen terecht zijn gekomen:
ik denk aan het „more brains" en het bekende we moeten Vlaming
zijn om Europeeër te worden".
En nu het boek in kwestie. De Twee Goddelozen brengt ons het
verhaal van twee wezen : Arie, een timmerman die als meesterknecht
bij een weduwe werkt en haar zaak rechthoudt, en Anna, een kantwerk
Wegens tegenslag is Arie, na het overlijden van de vader, met-ster.
z'n blinde moeder naar de stad gekomen, maar hoe hard hij ook werkt,
het loon reikt niet uit om het gezin van de armoede te redden. Intussen heeft hij Anna een arme, maar eerlijke jonge vrouw leren kennen :
Arie en Anna houden van elkaar en het meisje komt geregeld Arie's
blinde en zieke moeder helpen en verzorgen. Wanneer de moeder wel-
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dra -- en vrij plots sterft — wordt het voor de twee jonge mensen van
kwaad tot erger. Kwatongen hadden al beweerd dat Arie een verhouding had met de weduwe, met Anna ook. Doordat de doodstrijd van
de moeder zo onverwachts komt en mee door het talmen van de koster, komt de priester te laat bij het sterfbed . Arie's moeder is al overleden en omdat er geen geld is wil de priester ook geen De profundis
bidden. Geld voor de begrafenis is er al evenmin en Arie besluit zelf
de kist te timmeren en zelf z'n moeder te begraven : hij doet het met
de hulp van een bereidwillige voerman. Een eigen begrafenis dus,
maar Arie moet toch de kerkrechten betalen : dat kan alleen nadat Anna haar enige juwelen heeft verkocht. Maar . in de stad worden de f eiten verdraaid : Arie heeft geen priester bij het sterfbed gewild, heeft
een kerkelijke begrafenis geweigerd en er wordt een lastercampagne
op touw gezet. Aanstokers zijn de twee broederschappen ,,Saint-Vincent-de-Paul" en „Saint-Jean-Francois de Regis" (beide met een Franse naam !) . Wanneer, na de begrafenis, Arie en Anna besluiten samen te gaan wonen om aldus de armoede het hoofd te kunnen bieden
-- N.B. samenwonen, niet samenleven, want ze willen alleen een soort
gemeenschap van goederen, avant le manage, niet de vleselijke gemeenschap, en ze leven als broer en zuster ; het huwelijk zullen ze sluiten zodra de armoede overwonnen is -- worden ze beschuldigd van concubinaat, en nu zet een ware vervolging in. Aan de bevolking van de
stad wordt een wachtwoord gegeven : die twee moeten worden geschuwd, en op de werkgeefster van Arie wordt drukking geoefend:
Arie wordt gebroodroofd. Gelukkig voor hem worden op dat ogen
stad kazernen gebouwd, en de aannemer is een Gentenaar,-bliknde
iemand met begrip, iemand die Arie kan en wil redden. Maar de
ijveraars geven het niet op. Ze kopen iemand om, en die zal met een
list Arie ten val brengen : de man stopt in Arie's zakken -- beiden werken op het atelier van de Gentse aannemer — allerlei voorwerpen, en
gaat dan achteraf Arie verklikken, in de hoop dat deze op diefstal zal
worden betrapt. De list mislukt evenwel, want een opzichter heeft
gezien wat er gebeurd is en de bedrieger wordt ontmaskerd. Toch is
Arie niet gered : in zijn woede ranselt hij de bedrieger af, wat dan tot
een proces leidt. En in weerwil van z'n onschuld wordt Arie tot een
maand gevangenis veroordeeld. Wat velen in de stad al hadden gefluisterd, formuleerde de voorzitter van de rechtbank : Arie en Anna
zijn twee „goddelozen ". Arie wordt als een ongeloofwaardige misdadiger gebrandmerkt, met het getuigenis van de ene opzichter wordt geen
rekening gehouden. Arie zit dan in de gevangenis van de eigen stad
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zijn tijd uit, maar in die gevangenis ontmoet hij een medegevangene,
Pieter Strens, die hem spreekt over vrijheid en toekomstmogelijkheden
in Amerika, en Arie gaat plannen maken. Als hij uit de gevangenis
ontslagen wordt, gaat hij hard werken en • sparen : hij trouwt met Anna, maar als die aandringt op een kerkelijk huwelijk weigert hij dat,
hier niet, niet in deze stad. Wanneer Anna dan een erfenis krijgt, worden de plannen uitgevoerd : ze wijken uit naar Amerika.
Opmerkelijk in deze roman is het sneeuwbaleffekt, na elk incident
wordt de houding van Arie strakker en na elke verstrakking laat ook
de vervolging zich krachtiger voelen. Zo is het boek gebouwd op een
dubbele climax : naarmate de incidenten zich opstapelen, groeit het
hoofdpersonage steeds verder van de kerk weg, gaan Arie en Anna inderdaad ook meer en meer buiten de maatschappij staan, maar worden
ze tevens steeds duidelijker de slachtoffers van die maatschappij. Overigens werkt Van Kerckhoven met zwart-wit-verhoudingen : tegenover
de feiten, die strikt genomen niet laakbaar zijn en niet indruisen tegen
de decaloog en, aanvankelijk althans, ook niet tegen de geboden der
kerk, plaatst de schrijver de verdraaide waarheid, tegenover de adel en
de zuiverheid van de twee jonge mensen, de laster en de huichelarij
van de overgrote' meerderheid van de door bepaalde leerstelsels gevormde — voor Van Kerckhoven misvormde -- gemeenschap.
Dat deze roman een antiklerikale tendens -roman is staat buiten kijf .
Dat hij onze éerste bepaald antiklerikale roman is, wordt algemeen er-

kend. Om maar naar het oordeel van enkelen te verwijzen : Coopman
en Scharpé in hun Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde (1899) ,
blz. 209 in voetnoot ; Lode Baekelmans, Vier Vlaamsche Prozaschrijvers, 1931, blz. 24 ; Dr. H.J. Elias in zijn Geschiedenis van de Vlaamse
Gedachte, II,blz. 249 en passim. Dat antiklerikalisme van P. Fr. Van
Kerckhoven kan men trouwens geleidelijk zien groeien. Lode Baekelmans heeft het ongetwijfeld juist gezien, toen hij schreef : „Van Jaek',
over 'Jan Reim' tot 'De Twee Goddeloozen' ... loopt één lijn ". In
,Jack of een arm Huisgezin ", dat in 1842 verschijnt, brengt Van Kerckhoven in de eerste plaats bittere maatschappijkritiek : kritiek op de
armbesturen, kritiek op het leger en het onrechtvaardige systeem van
het zich vrij kunnen kopen, kritiek op een tot kwaadspreken en lasteren
steeds bereide volksmentaliteit, op een maatschappij waarin de goederen ongelijk en onrechtvaardig verdeeld zijn, èn kritiek op de geldzucht van de kerk, kortom : kritiek op een maatschappelijk patroon met
nochtans alleen occasioneel een anti- kerkse uitval, nl. naar aanleiding
van de begrafenis van Jaeks zuster -: rijk en arm, worden door de kerk
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niet op gelijke wijze behandeld. Maar de schrijver valt de clerus niet
rechtstreeks aan en stellig niet de godsdienst. Dat Snellaert dit werk
„godloos" heef t genoemd, komt mij op z'n minst overdreven voor. De
dominante in Van Kerckhovens werk is de sociale kritiek, de aanklacht
tegen de huichelarij en de laster, ondeugden waaraan mensen uit alle
lagen van de maatschappij lijden. Zo zal het trouwens lange tijd blijven : men leze Daniël (1845) en de merkwaardige filosofische roman
Ziel en Lichaam (1848) . In Daniël maakt hij een onderscheid tussen
goede en slechte priesters, veroordeelt hij dus de clerus niet ('of nog
niet ?) in zijn totaliteit. In Ziel en Lichaam, een werk waarin geloof en
rede, gevoel en verstand, geest en stof met elkaar geconfronteerd moorden, zijn geen echt anti-religieuse stellingen verdedigd, wel délstischpanthéïstische (het moet nader worden onderzocht), maar wordt vurig
gepleit voor sociale hervormingen. Van een ,,vehement antiklerikalisme" -- het woord is van Lampo -- kan er voor De Twee Godd ell ozen
stellig geen sprake zijn. Maar in dit boek, met zijn aanklacht van een
klasse-gerecht, dat in handen is van de „huichelaars" van de kerkelijke
broederschappen, een boek ook dat openlijk de leerstelsels van de
kerk verantwoordelijk stelt voor een volksmentaliteit die zonder schromen de vervolging van mensen organiseert, in dit boek is het antiklerikalisme onmiskenbaar en wordt het in geconcentreerde vorm aan
toch moeten we nog constateren, dat noch de geestelijke,-gebodn.E
noch de burgerlijke overheid in de gebeurtenissen ingrijpt.
Voor dat werk had Van Kerckhoven een kader nodig. Hij die zijn
prozaverhalen en romans met uitzondering van de Italiaanse en enkele andere verhalen en novellen -- te Antwerpen of in de Antwerpse
omgeving situeert, kiest voor zijn Twee Goddelozen een kleine Vlaamse stad, waarvan hij de naam verzwijgt. Of heeft hij niet gekozen en
hebben de feiten tevens de plaats bepaald ? De auteur stelt de geschiedenis die hij zal verhalen voor als een niet-fictieve, werkelijke gebeurtenis, maar wil voorkomen, dat iemand tot „nieuwsgierige opsporingen
zou overgaan, waaruit dan onaangename verdenkingen zouden spruiten". De „lering" die in zijn verhaal besloten ligt zou er trouwens zo
zegt hij -- niet door „versterkt" worden.
Al moet ik toegeven dat Van Kerckhoven gelijk heeft, wanneer hij
zegt dat het identificeren van het bedoelde stadje voor de grond van
zijn verhaal van weinig betekenis is, heb ik me toch gewaagd aan de
„nieuwsgierige opsporingen ", en ik ben van mening, dat wat ik al
lang vermoedde, door het onderzoek wordt bevestigd.
Laten we even luisteren naar de wijze waarop Van Kerckhoven het
-

kader waarbinnen zijn verhaal is geplaatst bij de lezer introduceert ('):
„Het stadje, welk wij bedoelen, bevat ongeveer tien duizend zielen
zoodat het te groot is opdat de eerste de beste kwatong u op haren
duim de geschiedenis van al de inwoners zou kunnen verhalen, en een
enkel notaris u, op honderd francs na, het fortuin van al de ingezetenen zou kunnen berekenen. Dat is altijd een voordeel dat de steden
op de dorpen hebben, en wij benijden het haar niet, want zij bezitten
zo vele andere onaangename dingen, welk men op het platteland niet
ontmoet.
De ligging van het bedoelde steedje biedt voor het oog een lachend
vertoog aan. Langs de eene zijde is het voor de noorderwind beschut
door zachte opklimmende heuvelen, welke hun schilderachtig voorkomen verloren hebben, doordien ze, zooals de velden, beploegd worden, doch die er des te nuttiger om zijn. Aan den anderen kant, dat is
langs het zuiden, kronkelt een zachtvloeiende rivier, welke wel soms,
op zekere tijdstippen van het jaar, buiten hare oevers stroomt, doch
verder, voor de omliggende akkers en weiden, eene bron van vrucht
Aan de andere zijde der stad, ontdekt men hier-barmkingdstel.
en daar belommerde wandelingen, en verder welige landouwen, deel makende van dien rijken grond, welke men vroeger den hof van Europa noemde, en die het nog zou kunnen wezen, indien men aan den akkerbouw die bescherming wilde verleenen, welke men hem in sommige landen toekent. Doch het budjet van de staat is reeds zo hoog;
men moet zoveel geven aan ons onzijdig leger, en zoveel aan dat andere leger dat niet onzijdig is, zooveel aan prachtinstellingen, dat men
geene aanmoediging meer kan vergunnen aan die nijverheid, welke aan
het hoofd van alle andere zou moeten staan, vermits zij voor doel heeft
het volk goedkoop eten te verschaffen.
Ziedaar genoeg wat het uitwendige der kleine stad betreft. Wat
haar inwendig aangaat, zij schijnt naar hetzelfde plan gebouwd, als de
andere steden van derden en vierden rang. Een gemeentehuis, dat
vroeger een prachtig gothisch gedenkstuk was, en thans, door de ver
herstellingen van de schepen-kollegiën, die elkaar hebben op--standige
gevolgd, tot een zeker iets is vervormd, dat aan den carnaval doet denken, en lager staat dan een arlekijnskleed, waar ten minste uit de regelmatige verscheidenheid een zekere eenheid voortspruit.
Verder eene hoofdkerk, insgelijks aan de gothische bouworde toebehoorende, doch welker toren men in 1700 volmaakt heeft, met er
eene soort van slaapmuts op te zetten ; anderen zeggen eenen domper,
en die vergelijkenis kan er even goed door. Buitendien zijn er de ge-
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buurten voorzien van kleinere succursalen en kapellekens, welke zich
allen in den besten staat bevinden, terwijl het ziekenhuis een armzalig
voorkomen biedt en men er nooit heeft kunnen toe komen een oud
een gesticht voor krankzinnigen in te richten".
-manehuisof
een
Verder voegt hij eraan toe, dat er een burgemeester is geweest —
verlichte geest -- die wel projecten had voor verbeteringen in het ziekenhuis, maar dat die het heeft moeten afleggen tegen degenen die het
geld naar een „missie", door de Paters redemptoristen in de stad gehouden, overhevelden. De burgemeester nam ontslag. Deze informatie
omtrent de burgemeester is belangrijk, omdat ze duidelijk aantoont,
dat het stadsbestuur liberaal georiënteerd was.
Om zijn verhaal te situeren had Van Kerckhoven in Vlaanderen stel
meer dan een kleine stad kunnen vinden. Maar de beschrijving die-lig
hij van de plaats geeft, zowel de „inwendige" als de „uitwendige",
past volkomen bij Oudenaarde. Ik zal proberen dat duidelijk en aan
te maken. Ik wil daarbij de schrijver op de voet volgen, al--nemlijk
leen moet ik erop wijzen, dat er wel enkele „retouches" nodig zijn.
Maar dat kan nauwelijks een bezwaar tegen mijn stelling betekenen :
men kan er zich immers van te voren aan verwachten, dat Van Kerckhoven zijn gegevens vrij heeft behandeld en misschien de trekken ook
enigszins bewust heeft vertekend.
Er is om te beginnen de ligging. Wie Oudenaarde kent en — nog
beter -- wie het nog voor 10 jaar heeft gekend, een stadje gelegen te
midden van een nog bijna zuiver agrarisch gebied, in de 19e eeuw nog
geheel zonder industrie, zal geen moeite ondervinden om zich het site
voor te stellen : er is de Schelde die uit het Zuiden komt en noordwaarts stroomt -- vóór 1870 kronkelde -- er zijn de uitgestrekte ,,Meersen" aan de zuidkant van de stad die tot ver ongeveer 10 jaar ook
'S winters geregeld onder water stonden of werden gezet, er is de rij
van de zuidvlaamse heuvelen die precies ten noord-oosten van Oudenaarde met de vooruitstekende Edelareberg heel dicht bij de rivier en
de stad komen te liggen, vóór ze weer wijken naar Volkegem en Ename toe en de vallei weer breder wordt. In z'n Const van Rhetorike heeft
Mathijs de Castelein deze in zijn tijd nog beboste heuvelen voortreffelijk beschreven. En staande voor de „Keserberg", zoals het volk de
Edelare noemt, de rug naar de stad gekeerd, beschrijft Edm. Van der
Straeten in zijn Aldenardiana van 1876 deze hoogte als volgt:
„Beschouw wel de wijduitgestrekte hoogvlakte die aan Oudenaarde
paalt. Vóór zich staart zij de stad aan ; langs den rechterkant verdiept
zij zich in het dorp Leupegem ; langs den linkerkant komt zij bij de
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kerk van Edelare uit op een watergroef met steile helling ; langs ach
biedt zij steilten aan, om zoo te zeggen loodrecht opgaande.
-ter
Behalve dat zij aan het Scheldedal gebiedt, beheerscht zij de wegen
leidende van het Zuiden naar het Noorden, en vormt als het ware een
voorwacht van de „Muziekberg... ".
Bovendien lag het stadje, zoals uit de tekst van het verhaal blijkt,
niet al te ver van Gent, noch van Brussel verwijderd.
Laten we nu kijken naar het „inwendige" van de plaats : er is het
gotische „gemeentehuis ", dat eens „een prachtig gotisch gedenkstuk"
was, en er is de gotische hoofdkerk met haar typische toren. Dat
Oudenaarde een gotisch stadhuis bezit is algemeen bekend, dat dit
stadhuis vele herstellingen heeft ondergaan en daardoor wijzigingen
is misschien minder bekend, maar is een feit. Van Kerckhoven oefent
kritiek uit op de wijze waarop de wethouders van vroeger het door
hem bedoelde gebouw van herstelling tot herstelling hebben laten
verknoeien. Ik kan hier geen konkrete feiten aanhalen waaruit direkt
blijkt, dat de schrijver het Oudenaardse stadhuis heeft bedoeld. Maar
we weten met zekerheid, dat er aan het Oudenaardse stadhuis geregeld „restauraties" werden uitgevoerd, ook in de eerste helft van de
19e eeuw, soms zelfs met geringe geldmiddelen. Nu eens verving men
beelden, dan weer pinakels en tot kritiek kan er zeker aanleiding heb
bestaan. Bovendien is het zeker, dat het Oudenaardse stadhuis niet-ben
altijd het uitzicht heeft geboden dat wij ervan kennen. Eenmaal zelfs het in de 18e eeuw gebeurde -- heeft men het geheel in-ikgelofdat
het goud gezet. Of heeft Van Kerckhoven niet gezinspeeld op het uit
stadhuis, maar op het inwendige ? J. Van de Velde,-wendigvaht
die omstreeks het midden van de 19e eeuw archivaris en bibliothecaris
van Oudenaarde was, maakt in zijn boek Coup-d' o eil sur les institutions, les monuments et les archives communal es de la ville d'Aude
arde, gedrukt te Gent in 1865, op blz. 36-37, melding van bijna ongelooflijke feiten. De houtsneefiguren van de 16e-eeuwse Oudenaardse
kunstenaar Paul Vanderschelden meestal wapenschilden en emblemen die de gewesten van het rijk van Keizer Karel symboliseerden —
waren toen (midden 19e eeuw) in twee zalen met witsel beklad en in
één zaal zelfs weggebroken. Wat meer is : in 1861 bezocht Victor Hugo Oudenaarde, en wel op 21 augustus van dat jaar, zoals Van Cauwenberghe t.a.p., blz. 37, in voetnoot meedeelt. Uit wat deze laatste
zegt, blijkt duidelijk dat hij met Victor Hugo heeft gesproken, ook
over de toestand waarin het stadhuis zich bevond, en Van Cauwenberghe beroept zich op de grote Franse schrijver en criticus om de

303
magistraat van zijn stad ertoe aan te sporen, dat ze „ces traces du vandalisme moderne" zo spoedig mogelijk zou laten verdwijnen. De
witselwoede schijnt toentertijd in ons land trouwens vrij algemeen
geweest te zijn, vooral in de kerken. Kritiek op dat gebruik kan men
alweer lezen bij Victor Hugo, o.m. in zijn brief die hij op 24 augustus
1837 uit Oudenaarde, ter gelegenheid van een eerste bezoek aan deze
stad, aan Adèle Foucher, zijn vrouw schreef 3 ) . Ook wat dit punt betreft -- de kritiek op de toestand waarin het gemeentebestuur he stadhuis heeft gebracht -- kan Oudenaarde m.i. nog volkomen in het beeld
van Van Kerckhovens kleine stad passen.
Stellig gaat mijn hierboven uitgesproken vermoeden op voor wat
de toren betreft en de wijze waarop Van Kerckhoven die heeft getypeerd. Hier kan de „slaapmuts", de „domper" ons moeilijk bedriegen.
Het betreft de typische klokvormige bedaking waarmee in de 17e
eeuw het al vroeg in de 15e eeuw begonnen gebouw van de hoofdkerk eindelijk werd voltooid. Van Kerckhoven zegt : 1700 ; met een
kleine retouche komt alles wel voor elkaar, want die klokvormige bedaking, de barokke peerbekapping, die inderdaad het beeld van een
domper oproept, dagtekent uit de 17e eeuw. Lic. P. Devos, die in 1972
onder leiding van Prof. Lemaire een proefschrift wijdde aan de bouwgeschiedenis van de Oudenaardse Walburgistoren, kon niet precies
uitmaken wanneer deze kap werd aangebracht, maar het gebeurde wel
in de 17e eeuw. Belangrijker voor ons is, dat P. Devos de Oudenaardse
toren met zijn achthoekige stenen sokkel waarop de klokvormige kap
steunt, en daarop een stenen achthoekige lantaarn, een unicum in de
Nederlanden noemt. Een unicum in Vlaanderen zeker. En als we de
grenzen waarbinnen Van Kerckhoven z'n stad met haar toren situeert
nog wat nauwer gaan trekken, kan er maar weinig twijfel meer overblijven. Die grenzen kunnen we nauwkeuriger rekonstrueren dank zij
één van de zeldzame dialektwoorden die in Van Kerckhovens tekst
voorkomen. Het betreft het woord spell ewerkster. De schrijver die
wel een gebrekkige taal schrijft — maar geen gezuiverd Antwerps dia lekt zoals Lampo het stelt -- gebruikt dit woord om Anna's beroep te
benoemen, maar vermeldt in voetnoot dat Antwerpen daarvoor kantwerkster heeft. Ik heb onze idiotica geraadpleegd en het gebied waar
spellewerkster thuishoort min of meer kunnen bepalen. Het-bine
woord is inderdaad overwegend een Vlaams woord : het komt voor
bij De Bo, Lieve-Vrouw-Coopman, I. Teirlinck en is dus stellig Westen Oostvlaams. In Brabant vond ik het ('tot nog toe) alleen bij Goemans, Leuvens Taal eigen, nl. als spèl awè: rkes. Lieve-Vrouw-Coopman
(

-
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noemt spell ewerksterigge een typisch Gents woord, maar dat zal wel
aan het suffix liggen. Schuermans. Algemeen Vlaams Idioticon neemt
spellewerkster niet op, wel spell ewerk, dat volgens hem overal zou
voorkomen.
Hoe dan ook, de door Van Kerckhoven bedoelde plaats en toren
kunnen bezwaarlijk nog elders worden gezocht dan in West- of OostVlaanderen, en dan komen we onvermijdelijk terecht te Oudenaarde.
Blijven nu nog een aantal andere allusies : de moeilijkheden omtrent
het ziekenhuis n.a.v. het oprichten van een oud-mannenhuis, en het
bouwen van kazernen ; wat het laatste betekent weten we al : die kazernen hebben voor het hoofdpersonage de redding gebracht op het
ogenblik dat hij gebroodroofd werd, maar tevens zijn ze aanleiding
geworden voor zijn verdere moeilijkheden. Te Oudenaarde, dat na de
onafhankelijkheid garnizoenstad geworden was, werden in 183 5 drie
kazernen gebouwd, d.w.z. drie vroegere kloosters tot kazerne verbouwd
en uitgebreid. In 1838 bouwde men er zelfs een militair hospitaal. En
mocht ik het allemaal juist hebben gezien, dan zouden we hier zelfs
een aanknopingspunt vinden voor de datering van het voorval : om
Wat de moeilijkheden i.v.m. het ziekenhuis betreft het-strek1835.
volgende : het gaat om wrijvingen tussen de burgemeester, de ,,commissie der burgerlijke godshuizen" en de geestelijkheid. Van Kerckhoven
insinueert dat deze laatste achter de schermen werkt. Men mag evenwel niet vergeten dat de Franse revolutie die ,,les commissions des hospices civils" heeft opgericht en de bestaande hospitalen geseculariseerd,
ten onzent eeuwenoude en ingewortelde tradities brutaal heeft doorbroken. Waar de religieuze communiteiten — eens stichters van hospitalen en ziekenhuizen — de storm van de Franse revolutie hadden overleefd, hebben ze de gehele 19e eeuw door hardnekkige achterhoede
gevechten geleverd voor het behoud van hun rechten, of eenvoudig
voor hun bestaan. Dat heeft op vele plaatsen in Vlaanderen aanleiding
gegeven tot spanningen tussen de Commissies en de vaak liberale wethouders en burgemeesters. Te Oudenaarde is de strijd in de eerste
helft van de 19e eeuw vebitterd geweest : ik heb dat bondig geschilderd in mijn kleine Geschiedenis van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal
te Oudenaarde (1953). En wat er daar is gebeurd in de jaren 18351840 past weer bij de zinspeling van Van Kerckhoven. In oktober 1835
heeft het Oudenaardse ziekenhuis een overlast van zieke soldaten : 58
eenheden ; in november zij het er al 70 ; er is ook een afdeling voor
oude mensen en wanneer in de stad nog cholera en typhus uitbreken
moeten 9 zusters zowat 150 a 160 mensen verzorgen. De priorin ver-
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zoekt om uitbreiding van het aantal zusters, maar de commissie ver
zich ; de burgemeester, een liberaal die te zijner tijd ook de ka--zet
tholieken wat gunde, was er voor, maar hij volgde wel weer zijn gemeenteraad wanneer die een afzonderlijk oude-mannenhuis wilde oprichten, waar de zusters geen toegang zouden hebben. Dat oude -mannenhuis kwam er wel in 1838, tegelijk met een militair hospitaal.
Daarmee vielen alle motieven van de hospitaalzusters weg : ze hoef
geen soldaten en geen oude mensen meer te verzorgen en het aan -den
zusters kon beperkt worden en blijven. De inzet was : een van de-tal
vele Oudenaardse kloostergemeenschappen, bovendien een zeer oude
communiteit, ontwrichten en zelfs verdrijven. De zaak heeft de stad
in twee kampen verdeeld en ook naar buiten ophef gemaakt en in de
driehoek stadsbestuur — commissie — geestelijkheid nog voor lange
jaren wantrouwen gezaaid.
Ook deze feiten komen treffend overeen met de echo bij Van Kerckhoven. Alleen heeft de burgemeester geen ontslag genomen en moest
het geld niet voor een missie dienen. Het laatste is trouwens geheel
onvoorstelbaar en hoogst onwaarschijnlijk : dat het geld van een openbare instelling zo maar zou afgevloeid zijn naar een missie van Paters
redemptoristen lijkt me aan de verbeelding van Van Kerckhoven te
ontspruiten, wat natuurlijk niet uitsluit dat de paters te allen tijde, dus
ook toen, schenkers hebben gevonden.
Dat Oudenaarde lang de faam van een katholieke stad heeft genoten -- sommigen zullen zeggen een klerikale stad, is een feit : de geschiedenis is nu eenmaal de geschiedenis. Met z'n vele kloosters en
kloostergemeenschappen, zijn vele kapellen -- Van Kerckhoven zegt
succursales —, die men in de 19e eeuw nog in bijna elke buurt kon aan
kon het moeilijk anders. Ook toen de burgemeesters liberalen-trefn,
waren, d.w.z. tot diep in de 19e eeuw was de meerderheid van het volk
katholiek en een groot deel van de burgerij was het evenzeer. Dat vele
broederschappen er diep wortel hebben geschoten getuigt in dezelfde
zin : de broederschap Sint-Vincentius-a -Paulo is er pas een tiental jaren geleden uitgedoofd, alleen was de naam in de laatste tijd van zijn
Franse luister ontdaan en sprak het volk er van Vincentius „tout court".
Dat de clerus er in de 19e eeuw en in de eerste helft van de 20e eeuw
nog invloedrijk is geweest, zal iedere Oudenaardenaar wel volmondig
willen toegeven. Hoe berucht Oudenaarde in de vorige eeuw is geweest
en hoever buiten de landsgrenzen de klerikale faam van deze kleine
Vlaamse stad was doorgedrongen, moge nog blijken uit het volgende
feit. Het Franse weekblad „Le Journal du Loiret no 45, d.d. zondag
",
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6 juni 1830, publiceerde onder de rubriek Nouvelles diverses, het -vol
antiklerikaal gekleurd bericht : „Le fait suivant est arrivé a-gend
Oudenarde it y a quelques jours. Un prêtre, après avoir prèché contre
la comédie et les comédiens, ne s'en tint pas là, et vint a 1'heure du
spectacle, avec un de ses acolytes, se placer f ièrement a la porte du
théátre, s'y promena long-temps en long et en large pour bigin reconnaitre ceux qui entraient malgré sa déf ense, of f rayant les timides et
scandalisant la population entière. Cependant on prouva a M. l'abbé
que ce n'était pas là sa place, et force fut pour lui de se retirer. Ce pré
que certain cardinal romain, qui-tresauémnoitler
vient de faire de brillantes propositions a M. Rossini pour établir dans
la capitale de Sa Sainteté an opéra italien." 4
Ik heb het niet kunnen vinden wie de bewuste Oudenaardse geestelijke is geweest, noch welk stuk bedoeld kan zijn, maar het geval
spreekt voor zichzelf. Het lijdt geen twijfel : Oudenaarde heeft in de
vorige eeuw in een geur van klerikalisme gestaan en deze kleine stad
kon zonder de dingen geweld aan te doen -- bijna- als vanzelf -- als een
passend kader voor de „Twee goddeloozen" dienen.
Of ik het nu juist heb gezien ? Ik denk van wel. Ik zou mijn onderzoek trouwens verder kunnen zetten en dieper boren, en het moet mogelijk zijn zonder te grote moeilijkheden zelfs namen te vinden, zoals
o.m. die van de voorzitter van de correctionele rechtbank. Ik zal het
niet doen : ik wil - zoals van Kerckhoven het uitdrukte -- geen ,,onaangename verdenkingen" in het leven roepen.
Of ik er ooit zou in slagen uit te maken of er te Oudenaarde inderdaad zo'n geval is geweest als dat van Arie en Anna en wie die mensen
zijn geweest, betwijfel ik ten zeerste. Er zijn dingen waarover de lokale pers geen verslag heeft uitgebracht, er is archief dat men niet
zonder schroom raadpleegt, of dat ontoegankelijk is, en het is maar
goed.
Maar om het kader waarbinnen het verhaal van ,,De Twee Goddeloozen" speelt te Oudenaarde te zoeken, zijn heus niet veel retouches
nodig. Er is de ligging, de typering van het site, met de kerk en het
stadhuis, met de kapellen en de broederschappen, er was de rechtbank
en de gevangenis, er was het maatschappelijk en geestelijk klimaat.
Zelfs het door de schrijver vooropgezette aantal inwoners : ongeveer
10.000 is geen onoverkomelijk bezwaar. Oudenaarde had in de 19e
eeuw niet meer dan een goede 6.000 inwoners, maar indien men er de
randgemeenten -- die de oude dokumenten „voorborghen" noemen bijneemt, nl. Leupegem en Bevere, en zelfs een deel van Edelare, zou
(

)
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men zonder moeilijkheden of zonder gevaar zich te vergissen, toch tot
8.000 komen.
Of ik u heb overtuigd ? Ik weet het niet. Zelf ben ik wèl overtuigd
en ik sta met mijn overtuiging en mijn gevoel van „kijk, daar heb
-benw't:P.FrVaKckhovensmDTwGodelzn
speelt te Ondenaarde" niet alleen. Kort voor zijn dood was ook jan
Walraevens tot die ontdekking gekomen. Ik vermoed, nadat hij Ouden
bezocht en vanop een terras op de Grote Markt èn de-ardevnh
toren met z'n „slaapmuts" en z'n „domper", èn het stadhuis had aanschouwd. Waar ik het gelezen heb en in welk van zijn vele geschriften,
weet ik niet meer, ik geloof in de Vlaamse Gids, maar ik heb de plaats
tot nog toe niet kunnen terugvinden. Maar Walraevens had minder
(of geen) interne informatie, en ik denk, dat ik thans het vermoeden
dat ik al had toen ik Van Kerckhoven „voor Baur" moest lezen, nu
toch op een vrij stevige basis kan laten steunen.
Een laatste vraag. Indien het inderdaad zo is, dat de door Van
Kerckhoven beschreven kleine stad te identificeren is met Oudenaarde,
hoe heeft de schrijver de geschiedenis vernomen en hoe is hij bij Oudenaarde terechtgekomen ? Hoe is het te verklaren, dat hij de stad
„uitwendig" en „inwendig" zo goed heeft kunnen „beschrijven ", met
niet te veel trekken, noch met te weinig, juist genoeg, maar raak ? Het
is me niet bekend dat Van Kerckhoven ooit te Oudenaarde is geweest,
of dat hij te Oudenaarde een correspondent had. De enige Antwerpenaar van wie tot nog toe te Oudenaarde een brief werd gevonden,
was Van der Voort, nl. in de nalatenschap van D.J. Vander Meersch.
Het was een brief van 1839, maar de brief is zuiver zakelijk en hier
niet verder van belang. Een plausibele hypothese is, dat het gegeven
van De Twee Goddeloozen inderdaad op een echte gebeurtenis terug
zij het dan minder bitter of anders ingekleed, en dat iemand uit-gat,
Oudenaarde dat aan Van Kerckhoven zou hebben verteld, hetzij recht
hetzij door bemiddeling van nog iemand anders, een derde.-strek,
Maar dan moet men aan Van Kerckhoven ook het uitzicht van het
stadje hebben geschetst. Zo iemand zou de 19e-eeuwse Oudenaardse
vrijzinnige schrijver Joseph Ronse kunnen zijn, die vrederechter te Dendermonde werd waar hij in 1862 overleed, en die — naar collega
Schmook me meedeelde — te Antwerpen contacten heeft gehad. Met
wie ? Een vraag waarop ik het antwoord schuldig moet blijven.
Ik moet nu eindigen. Ik heb een stelling verdedigd en daarvoor
gesteund .op de gegevens die bij close-reading uit de tekst zijn te dis
geput uit mijn kennis van het 19e-eeuwse Oudenaarde. Is-tilern,

308

mijn stelling juist, neem dan aan dat ik een kleine bijdrage heb geleverd tot een betere kennis van onze Vlaamse literatuur uit de 19e
eeuw, in het bijzonder tot onze kennis van P. Fr. Van Kerckhoven;
gaat ze niet op, denk dan dat ik gepoogd heb een „geheimpje" te ontsluieren van een auteur die er niet a priori van verdacht moet worden,
dat zijn verhaal loutere fictie is, en dat ik uw aandacht heb gevraagd
voor een stukje Vlaams kultuurleven in de 19e eeuw. U hoeft mij in
geen van beide gevallen te loven : met de voorbereidende studie die
aan deze lezing is voorafgegaan acht ik mij rijkelijk beloond.
Ik dank U.

(1) Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent.
(2) Ik gebruikte de uitgave van 1870 : P.F. Van Kerckhoven, Volledige
werken, Antwerpen (L. De Cort) , 1870, deel V, blz. 78-121.
(3) Zie M.L. Goffin,
in, La Belgique vue par Victor Hugo, Bruxelles, Collec
tion Nationale, 1945, blz. 36.
(4) Le Loiret is het departement met Orléans als hoofdplaats. Het is mijn
stadsgenoot E. Vandevijvere die mijn aandacht op dit weekblad en de geciteerde passage vestigde. Mijn oprechte dank.
-
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