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KAREL VAN DE WOESTIJNE HERDACHT

Karel van de Woestijne

herdacht

Ter inleiding

Het jaar 1978 bracht ons de honderdste verjaring van de geboorte van
Karel van de Woestijne, die op 10 maart 1878 te Gent geboren werd.
De Academie heeft aan deze gebeurtenis ruime aandacht kunnen
schenken, mede omdat ze heeft kunnen rekenen op de steun en op de
medewerking van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen (met goedkeuring van het Stadsbestuur van Antwerpen) , van de Rijksuniversiteit te Gent en van het Bestuur der Provincie Oost-Vlaanderen.
Op 10 maart 1978 werd in het gebouw van het A. M.C. V. te Antwerpen een tentoonstelling gewijd aan Karel van de Woestijne plechtig
geopend. Deze plechtigheid ging gepaard met een buitengewone openbare vergadering van de Academie extra-muros.
Dezelfde tentoonstelling was van 14 april tot 1 mei 1978 ook te bezichtigen in het gerestaureerde Pand te Gent, een gebouw dat de Rijksuniversiteit Gent toebehoort. Ter gelegenheid van de plechtige opening
aldaar op 14 april hield de Academie een tweede buitengewone openbare vergadering extra-muros.
Ook de openbare zomervergadering van de Academie op het kasteel
Beauvoorde te Veurne (12 juli 19 78) werd in het teken van de Karel
van de Woestijneherdenking geplaatst.
Ten slotte werd de dichter door het Bestuur van de Provincie OastV laanderen in samenwerking met de Academie op 29 november 1978
herdacht in het Provinciehuis te Gent. Ook daar hield de Academie te
dier gelegenheid een buitengewone openbare vergadering extra-muros.
Maar ook op andere herdenkingsmanifestaties in Oost-Vlaanderen
was de Academie aanwezig of liet ze zich vertegenwoordigen, met name
op de Karel Van de Woestijne-huldiging te Sint-Martens-Latem, op
touw gezet door de Latemse Kunstkring (19 augustus 1978 - 17 september 1978) en op de tentoonstelling „Veertig kunstenaars rond Karel
van de Woestijne", ingericht door het Stadsbestuur van Gent en het Bestuur der Provincie Oost-Vlaanderen in het Museum voor Schone Kunsten te Gent en geopend op 20 januari 1979.
Te Sint-Martens-Latem woonden een aantal leden van de Academie
de plechtigheden bij en werd het woord gevoerd door Karel Jonckheere,
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lid van de Academie ; op 20 januari 1978 vertegenwoordigde de heer
Van Elslander, Voorzitter, ons Genootschap in het Museum voor Schone
Kunsten te Gent.
Hieronder zijn de toespraken samengebracht die gehouden werden
op de herdenkingsmanifestaties waar één of meer leden van de Academie aan het woord zijn geweest, ook de toespraken gehouden door
niet-leden. Men moge de bundeling van de teksten als een blijk van hoge
waardering voor en van dankzegging aan de sprekers beschouwen en als
een voorzorg om de toespraken niet verloren te laten gaan.
Tot slot wil de Academie bij deze gelegenheid ook haar dank betuigen aan al degenen die tot het welslagen van de herdenkingsmanifestaties hebben bijgedragen en die ervoor hebben gezorgd, dat het jaar 1978
tot een onafgebroken huldiging van Vlaanderens grote dichter is uitgegroeid. Dat zijn : de Heer Gouverneur en de leden van de Bestendige
Deputatie van Oost-Vlaanderen ; Prof. Dr. J. Haste, Rector van de
R.U.G. ; het college van Burgemeester en Schepenen der Stad Antwerpen ; de heren E. Willekens en L. Simoens, resp. conservator en adjunct-conservator van het A.M.V.C., Prof. Dr. K. Van Acker, Hoofdbibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Gent en hun medewerkers ; Dr. P. Huys, Hoofd van de Culturele Dienst van de Provincie
Oost-Vlaanderen.
De Academie dankt in het bijzonder de familie Van de Woestijne,
die de organisatoren van de tentoonstelling met raad en daad heeft bijgestaan en unieke documenten en stukken in bruikleen heeft gegeven,
en de heer L. Defosset, Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie,
die het mogelijk heeft gemaakt, dat het Bestuur der Posterijen een bijzondere postzegel met de beeltenis van Karel van de Woestijne kon uitgeven en te koop stellen en die voor de Academie een deel van de opbrengst voor het oprichten van een K. van de Woestijnefonds heeft willen reserveren.
Namens de Academie
De Vaste Secretaris,
M. HOEBEKE.

10 maart 1978
Toespraken gehouden ter gelegenheid
van de opening der tentoonstelling
in de gebouwen van het A.M.V.C. te Antwerpen

1. Toespraak van de heer E. WILLEKENS,
Conservator van het A.M.V.C.

Mevrouw de Schepen, Mijnheer de Schepen, Mijnheer de Bestuurder
van de Koninklijke Academie van Nederlandse Taal- en Letterkunde,
Mijnheer de Burgemeester van Sint-Martens-Latem, Geachte vergadering,
Honderd jaar geleden, op 10 maart 1878, werd te Gent geboren Karel
Pieter Eduard Marie Van de Woestijne, die een van de grote Vlaamse
dichters zou worden zoals Guido Gezelle voor hem en Paul van Ostaijen
na hem. Drie instellingen hebben samengewerkt om hem vandaag eer
te bewijzen, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, waar hij lid van was, de Rijksuniversiteit te Gent, waar hij
professor was, en het A.M.C.V., waar het grootste gedeelte van zijn letterkundige nalatenschap berust.
Het is niet de eerste maal dat Karel Van de Woestijne als dichterlijke
persoonlijkheid in het licht wordt gezet. Nog tijdens zijn leven is hij te
Brussel gehuldigd, in 1928, toen hij vijftig werd. Hij werd het jaar
daarop herdacht in de lokalen van La vierge poupine (vlak naast het
Egmontpaleis), hij werd met een herdenking en met een tentoonstelling
bedacht in de Lakenhalle van zijn geboortestad Gent, in 1932, toen
Achilles Mussche, Fernand Victor Toussaint van Boelare en Marnix
Gijsen gesproken hebben, toen teksten van hem zijn ten gehore gebracht
op muziek gezet door Arthur Meulemans en door Lodewijk Ontrop en
toen De boer die sterft is opgevoerd in een bewerking van Herman Teirlinck. In 1934E volgde Antwerpen, met a.m. een Van de Woestijne-tentoonstelling in het toenmalige „Museum van de Vlaamse Letterkunde".
Dat alles was de hulde van de tijdgenoten en van de literaire geestesverwanten, die in deze plechtigheden hun bewondering en hun verering
hebben gelegd voor wat zich aftekende als een geniale letterkundige figuur in hun midden, maar die ook handelden uit vriendschap voor een
goed mens.
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Nu er zoveel tijd verstreken is, na nog een halve eeuw méér, bij een
honderdste verjaring, is het noodzakelijk anders. Van de vriendschap
blijft alleen de echo en het getuigenis op schrift over, maar wat de bewondering betreft, die is niet alleen gebleven, zij is toegenomen en heeft
dus de toets van tenminste twee latere generaties doorstaan, waar andere
figuren tanen en weer verdwijnen en zovele nieuwe auteurs de aandacht
opeisen. En zo wordt een verjaardag dan de gelegenheid om van op afstand en op des te solieder gronden te getuigen voor de uitzonderlijke
grootheid van een dichter wiens teksten tot het blijvende patrimonium
van de Nederlandse taal zullen blijven behoren in al hun luister.
„Ik ben de vreemdeling, die naar de herfst moet gaan." In deze versregels (en in vele andere ) heeft Karel Van de Woestijne zichzelf gekarakteriseerd als mens en als scheppende persoonlijkheid, als iemand
die té kwetsbaar, te gevoelig en te onrustig is om zich op zijn plaats te
voelen in de wereld en aan de andere kant als iemand voor wie de herfst
het seizoen van zijn voorkeur is, de tijd van de nabloei, het verval en de
naderende ondergang.
Van zichzelf heeft hij verder getuigd „Gij zult mij allen, allen, kennen, maar 'k zal voor allen duister zijn", waarbij hij zegt hoe hij zichzelf
in al wat hem beroert wil onthullen en die onthulling tegelijkertijd beschermt tegen een al te gemakkelijke interpretatie. Hij is noch een gemakkelijk dichter noch een eenvoudige persoonlijkheid.
Maar naarmate hij meer en meer het object wordt van wetenschappelijke navorsing en hier is het aandeel van onze gastspreker Prof.
MathieuRnwrkljomte narkwlitenteit naarmate hij méér met de loupe wordt bestudeerd, komt de cornplexiteit van Van de Woestijne in het heldere licht dat de tekstinterpretatie en de psychologie brengen. En dat zal bij een zo vruchtbaar, veelzijdig en in vele fasen zich ontwikkelend schrijver nog werk vragen voor
lange tijd en de eenzame hoogte van zijn genie zal die inspanningen
rechtvaardigen.
Na Gezelle is hij degene geweest die het bewijs bracht van de geweldige én verfijnde uitdrukkingskracht van een soms ook aan de eenvoudigste, volkse bronnen genomen Nederlands. Het is dit element dat onze
literatuur, rond het tijdschrift Van Nu en Straks gegroeid, heeft bevrijd uit het dilettantisme waar het ondanks Gezelle en ondanks de universeel-gerichte Pol de Mont nog steeds in grote mate was blijven steken,
omdat literatuur tot dan toe in de eerste plaats getuigenis was voor het
bestaansrecht van het Vlaamse volk. Dat het Nederlands in die mate
een instrument kon zijn van een dergelijke artistieke verfijning, was
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iets als een revelatie. Het was ook een revelatie omdat datgene wat in
die poëtisch-machtige taal tot gelding werd gebracht veel meer was dan
de lust aan het verhaal, de natuurbeschrijving of de simpele belijdenis
al was Van de Woestijne aan dit alles niet vreemd. Wat als een nieuw
element bij hem naar voren kwam (en meteen op een poëtisch alleen
over de grenzen aanwezig peil) was de doorgedreven ontleding van een
zieleleven, van een boeiende, een ingewikkelde en een in zichzelf gespleten persoonlijkheid die haar literaire uitdrukkingskracht vindt in een
vooreerst aan Franse bronnen ontleend symbolisme. Zinnelijkheid, religiositeit, verbeeldingskracht en intellect, literaire bagage die aangevuld
wordt met een op den duur zeer grondige kennis van de Griekse Oudheid, dit alles zijn de elementen van de eenzelvigheid die doorschouwd
wordt via de uiterste sensibiliteit van de zintuigen en die wortelen in een
decadente levenshouding, het gevoel van psychische onmacht om het te
kunnen opnemen met normale ervaringen en met gewone levenstaken.
De onmacht om zijn verlangens en aspiraties tot werkelijkheid te maken, doet de dichter verwijlen in een grondstemming van zwaarmoedigheid en in een atmosfeer van ondergang, ontbinding die hij ervaart als
een doem, soms als een ziekte, maar waaraan hij dan toch, zoal geen levensgenot, dan toch een uitgesproken esthetisch genot ontleent.
Uit deze gespletenheid vloeien dan die rollen en verbeeldingen voort
die men zo vaak in zijn werk aantreft en die er de soms morbide aantrekkingskracht van uitmaken. Zo ziet hij zichzelf : hij is de hongerende
en de verzadigde, het wenende kind en de minnaar, de vreemdeling en
de dood, de blinde nachtegaal, de beurse vrucht, de eindeloos-vermoeide, de hazelnoot die door de made wordt aangevreten, hij is reiziger en kluizenaar, altijd maar „mezelven-voor, mezelven-tegen", een
die zijn levenskracht moest opteren en zijn scheppingskracht als een woekering ontwikkelen tot die zieke vruchten die soms de schoonste kunnen
zijn, „beginselen der chemie", de chemie van de menselijke ziel.
Een dergelijke ontrafeling, in volstrekte eerlijkheid bovendien en zo
volkomen authentiek, was in de Vlaamse poëzie nog niet voorgekomen.
Nooit was een individualiteit zo uitgesproken, in zulke oprechtheid én
in zulke geniale kunstvorm dat zijn volledige biecht waarde kreeg niet
voor hem alleen maar voor een heel tijdperk en misschien voor een hele
traditie in de letteren waar velen zo onder de indruk zijn geweest van
zijn vermoeide toon en van de z.g. levenszatheid van de „modderen
man", een man die „aan walg gevoed" is maar in wie het verlangen naar
onschuld en onstoffelijkheid zo scherp leeft. Nooit was de dualiteit tussen stof en geest zo treffend in poëzie neergelegd, het zou Van de
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Woestijne naar de mystieke hoogten brengen waar het gedicht geen
einde meer heeft maar zonder slotzin of zonder punt gewoon ophoudt
en zich in het ijle verliest. Nooit was de dualiteit tussen lichaam en ziel
zo ontleed als een in de eenzaamheid geleverd gevecht van zelfontleding,
van verzadiging en van verlangen naar zuiverheid. Nooit heeft hij een
harmonie gevonden, een toestand van evenwicht of van innerlijke vrede.
Onvrede en kwelling zijn zijn deel geweest en ze hebben hem getekend,
hij die het zo extreem stelde dat hij zelfs in de dichtkunst, verre van een
troost of de rechtvaardiging van een leven ging zien, maar wel een leugen, een rad dat men zichzelf vóór ogen draait.
Maar goed, Dames en Heren, zo complex en veelzijdig is zijn persoonlijkheid dat een beknopte en zelfs een lange synthese hem te kort
doet, zodat het aangewezen leek bij deze gelegenheid een deelaspect ietwat langer onder ogen te zien. Onze gastspreker Prof. Dr. M. Rutten
zal handelen over Karel Van de Woestijne en het Gentse genie, dus onder het oogpunt van een specifiek Gents geestesmerk. Zijn exposé wordt
omlijst voor en na door het optreden van mevrouw Tine Ruysschaert,
maar ik mag eerst het woord verlenen aan de Bestuurder van de Koninklijke Academie, de heer P.G. Buckinx, en aan mevrouw de Schepen
Leona Detiège.
2.

Toespraak van de heer P. BUCKINX,
Voorzitter van de Academie

Als bestuurder van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde stel ik er prijs op bij de opening van deze tentoonstelling die ter gelegenheid van de herdenking van de honderdste verjaardag van de geboorte van Karel van de Woestijne gehouden wordt en
die, dank zij de bereidwillige medewerking van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, in samenwerking met ons Genootschap en de Rijksuniversiteit te Gent gerealiseerd kon warden, een
korte hulde te brengen aan de dichter van Het Vaderhuis en een tiental
andere schitterende dichtbundels, prozawerken en essays.
Karel van de Woestijne is gedurende tien jaar lid geweest van de
Koninklijke Academie. Op 18 juni 1919 werd hij tot briefwisselend lid
benoemd ter opvolging van Lodewijk Dosfel. Een maand nadien volgde hij, als werkend lid, Eugeen Van Oye op.
Ondanks zijn onvermoeibare werkkracht heeft Karel van de Woestijne in de Academie geen grote activiteit aan de dag gelegd. Volgens de
Verslagen en Mededelingen hield hij één lezing „Ontmoeting met
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Dante" en droeg twee gedichten voor op de Dante-dag in mei 1921.
Na Guido Gezelle beschouw ik Karel van de Woestijne als de markantste Zuid-Nederlandse dichter van onze moderne tijd.
Guido Gezelle had aan de Vlaamse poëzie haar eigen en onvervalst
karakter teruggeschonken. Wat gedurende eeuwen geslapen had, kreeg
opnieuw klank en vorm in het werk van deze zoetgevooisde vinder die,
naar het woord van Dr. Lissens „zijn wezen slechts hoeft uit te zingen,
om de toppen van de zuivere poëzie en de eeuwige lyriek te bereiken".
Maar de internationale geestesstromingen drongen steeds dieper tot
Vlaanderen door en wat in het buitenland broeide : het bewustzijn van
de tragische gespletenheid van de moderne mens, kreeg bij ons voor het
eerst uitdrukking in de poëzie van Karel van de Woestijne. Zij was een
biecht, een getormenteerde zelfontleding. Zijn ziel stond voortdurend
gericht op het Goddelijke, op het zuiver-geestelijke in de mens, maar de
zinnelijke pracht der dingen vervulde hem zo hevig, dat hij niet anders
dan in grootse, vaak zuiver-religieuze zinnebeelden spreken kon.
Maar het is vandaag niet mijn taak de figuur en het werk van Karel
van de Woestijne te belichten. Die taak werd toevertrouwd aan Prof.
Dr.MathieuRn,dzcvalsehtfnA.MVC
eveneens heeft ingespannen om aan deze herdenking luister bij te zetten.
Met deze tentoonstelling, die ook te Gent zal gehouden warden, wil
ons Genootschap aan zijn interne werking een ruimer uitstraling geven.
1978 wordt voor de Koninklijke Academie het Karel van de Woestijnejaar. In een van de plenaire vergaderingen zal door mevrouw Ada
Deprez een lezing gehouden worden over Karel van de Woestijne als
briefschrijver.
In een volgende openbare bijeenkomst zal de figuur van de dichter
Van de Woestijne door Collega Anton van Wilderode belicht worden,
terwijl op de buitengewone vergadering in de tuinen van het Kasteel
te Beauvoorde door Collega Albert Westerlinck hulde aan Van de
Woestijne gebracht zal worden. Bovendien zal het Bestuur der Posterijen een speciale Van de Woestijne-postzegel uitgeven.
Wij hopen dat al deze manifestaties er zullen toe bijdragen om de
hele Vlaamse gemeenschap bij deze herdenking te betrekken.
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3. Toespraak van Mevr. L. DET^ÈGE,
Schepen van Cultuur

Waarde Collega's van Kamer en Senaat, College en Gemeenteraad,
Mijnheer de Bestuurder van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Zeer geachte Familie Van de Woestijne,
Dames en Heren,
Daar ik tot mijn spijt niet zo lang bij u kan blijven als ik zelf gewenst
had, ben ik wel verplicht u allen slechts kort te begroeten en de tentoonstelling met minder woorden bij u in te leiden dan zij ongetwijfeld zou
verdienen.
De beide voorgaande sprekers hebben trouwens duidelijk gemaakt
dat de essentie van wat Van de Woestijne kon betekenen voor de lezer
besloten ligt in zijn dichterlijke uiting en in zijn ontwikkelingsgang. Een
tentoonstelling kan daar wel iets van tonen maar blijft onvermijdelijk
aan de buitenkant van een leven. Zij toont ons in documenten, in brieven, in de iconografie (de schilderijen, het beeldhouwwerk, de foto's),
in getuigenissen van alle soort hoe dit schrijversleven verlopen is ; het
belangrijke daarbij is dat een dergelijke Van de Woestijne-tentoonstelling nooit tevoren in een zo grote volledigheid tot stand is gekomen.
Dat is een punt van verdienste voor de inrichters en ook voor de bruikleengevers.
Aan beide druk ik graag mijn waardering uit voor de inspanning die
zo een opzet toch altijd vergt en ik dank zeer van harte voor hun medewerking Mevr. Paul Van de Woestijne en mejuffrouw Lily Van de
Woestijne, de heer Maxime Van de Woestijne en zijn echtgenote, de
heer Raf van den Abeele, burgemeester van Sint-Martens-Latem, het
Museum Dhondt-Dhaenens te Deurle en de Koninklijke Bibliotheek
Albert I te Brussel.
Misschien zit er in dit materiaal over de dichter die zijn werk een
voortlopende lyrische autobiografie noemde, stof tot verdere studie, er
is wellicht nog een en ander op te klaren. Misschien ook wat de verhouding van Van de Woestijne tot Antwerpen betreft, goede vriend als hij
was met Emmanuel De Bom, met Lode Baekelmans ; wat mevr. Karel
Van de Woestijne meedeelt over haar kennismaking met en ontvangst
bij mej. Belpaire doet in elk geval uitzien naar een nog vollediger kennis
van het werk en van het leven : „Ik maakte er ook kennis met Lode Ontrop, die mej . Belpaire insgelijks had uitgenodigd met zijn verloofde,
Marie Breugelmans. Ontrop was een Antwerps dichter en toondichter
en een groot jeugdvriend van mijn man. Zijn verloofde, die zangeres
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was, had een zeer mooie mezzostem : ze was een uitstekende en zeer gevoelige artieste. Wie heeft te dien tijde in de Vlaamse kunstmiddens de
bekoring niet ondergaan van deze beminnelijke vrouw en haar pakkende
stem ? Herman Robbers die haar in 1907 te Antwerpen had ontmoet tijdens een lezing van Jacobus van Looy waarop de ganse staf van `Vlaanderen' aanwezig was met andere jongeren, schreef aan mijn echtgenoot : `Wij alien waren er een beetje op verliefd.' Mejuffer Belpaire
vroeg haar te willen zingen en Lode Ontrop begeleidde haar. Ze zong
enkele zuivere melodieën van zijn hand te harer ere getoonzet, en dan
`Ik zag Cecilia komen' . Ik was er ten zeerste door ontroerd en was vervuld van bewondering. Die dag deed ik mijn intrede in de Vlaamse
letterkundige wereld."
Dames en Heren, het Archief en museum voor het Vlaamse Cultuurleven (en dus de Stad Antwerpen) was het aan zichzelf verplicht
de honderdste verjaardag van een van de allergrootste Vlaamse dichters op gepaste wijze te herdenken. Onze instelling beschikt niet alleen
over een uitgebreide verzameling documenten, maar ook over een
unieke collectie handschriften van de dichter. Die te mogen bewaren
is een hoge eer.
Het is ook een eer, en geen kleine vreugde, Mijnheer de Bestuurder,
en Dames en Heren leden, deze dag te hebben mogen inrichten in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde ; uw Vaste Secretaris, professor Hoebeke, heeft de gang
van zaken, die hij tot deze dag geleid heeft, niet weinig helpen bevorderen en in goede banen leiden en hiervoor wil ik hem nadrukkelijk bedanken. Het verheugt mij dat uw Academie zich heeft willen scharen achter deze hulde aan één van haar uitnemende leden en dat zovelen hier
aanwezig zijn om deze hulde ook mee te betuigen. Het verheugt mij
eveneens dat deze tentoonstelling in de loop van de maand april zal
kunnen bezichtigd worden in de geboortestad van de dichter en wel door
de goede zorgen van de Rijksuniversiteit te Gent, die daarvoor een van
haar lokalen ter beschikking stelt. Namens het Stadsbestuur spreek ik
intussen mijn erkentelijkheid uit voor de aanwezigheid van de Academie hier en voor de samenwerking met het AMVC. Uw aanwezigheid
verleent aan deze samenkomst een bijzondere luister, die volkomen past
bij de persoonlijkheid die thans aan de eer is. U bent meer dan welkom,
zoals ook u allen, dames en heren die het eerbetoon wilt meemaken en
die straks onder leiding van conservator Willekens de tentoonstelling
in ogenschouw zult willen nemen.
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4. Toespraak van Em. Prof. Dr. M. RUTTEN
onder de titel van :
„KAREL VAN DE WOESTIJNE EN HET GENTSE GENIE"

Indien ik zo vermetel ben, u bij gelegenheid van de honderdste verjaring van de geboorte van Karel van de Woestijne te Gent, op 10 maart
1878, hier te Antwerpen, en wel als niet-Gentenaar, over Karel van de
Woestijne en het Gentse genie te onderhouden, dan is dat omdat ik het
voordeel heb op teksten te kunnen steunen.
Immers, er gaat kritisch, literairhistorisch, niets boven een tekst, een
creatieve of speculatieve tekst van een schrijver als artiest, vooral als die
artiest zich voorneemt zich te bezinnen over zijn herkomst en afkomst,
zijn bedoelingen en mogelijkheden, zijn persoonlijkheid en situatie te
midden van oudere of jongere tijdgenoten. Indien,
als in het geval,
dat ons bezighoudt,
die teksten er niet geweest waren, ik zou het niet
aangedurfd hebben u iets zinnigs over het genie, het Gentse genie, Karel van de Woestijne en het Gentse genie mee te delen.
Inderdaad, wij hebben in dit geval voorzorgen te nemen. Het onderwerp zit vol voetangels en klemmen, Richard Minne, de Gentenaar,
zou gezegd hebben : wolfijzers en schietgeweren, en die zijn zo talrijk dat we ons hiermee voortdurend op glad ijs bevinden, op dubbelzinnig semantisch, interpretatief, dus wetenschappelijk, of pseudo-wetenschappelijk terrein.
Het onderzoek van de problematiek begint al met een reeks eenvoudige vragen, zoveel klemmen, schietgeweren, die zo maar niet
zijn voorbij te gaan : wat is een genie ? Wat houdt het begrip geniaal
in ? Wat is de inhoud van termen als Gent, Gents, Gents genie ? Wat
betekent Karel van de Woestijne als vertolker van het Gentse genie ?
En zo zijn er meer.
Om nu de dingen niet moeilijker te maken dan ze zijn, zou ik een eerste voorzorg willen nemen, en voorstellen dat we aan de begrippen
geniaal, genie, het Gentse genie gewoon de betekenis verlenen van een
bijzondere sentimentele, emotionele, intellectuele manier zich te gedragen in de tijd en in de ruimte, dus een individueel of collectief moreel,
religieus, metafysisch gedragspatroon, een wijze van bestaan en Zijn,
en die, als in het geval Van de Woestijne, typisch Gentse karakterof wezenstrekken vertonen. Nochtans, er rijzen hier opnieuw een reeks
vragen, klemmen, schietgeweren, en die het veiligst kunnen worden beantwoord, door op sommige teksten te steunen, wat die ook mo-
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gen beweren. Waar beginnen die typisch Gentse karakter- of wezenstrekken, waar eindigen die ? Wat vertegenwoordigen sommige concrete
feiten in dit verband ? Hoe vertonen zich die in hun voorkomen, hun
inhoud, hun structuur ? Waarom zijn die, psychologisch, karakterologisch, sociologisch, zoals ze zijn ? Een moeilijke, de moeilijkste vraag in
de humane wetenschappen.
Hoe dit alles ook zij, geniaal, genie, het Gentse genie, het zijn, aldus
opgevat, begrippen die geen waardeoordeel impliceren ; ze hebben niets
te maken met een ongewone, buitengewone, superieure aanleg, of lotsbestemming ; ook hebben ze niets niemendal te maken met een of ander
historisch begrip, als het begrip genie in de tijd van het Franse classicisme, de Duitse Sturm und Drang, of in onze eigen tijd, waarin het begrip eerder bij alles wat op ingenium, dan wel op genius wijst, blijkt aan
te sluiten. Zo is de hedendaagse ingenieur een genie, op zijn manier, nl.
langs rationele, experimentele, maar ook intuïtieve, creatieve weg.
Maar ik beloofde u teksten ; ik zei u dat ik op teksten zou steunen.
Ten slotte, ons enig materiaal, onze enige waarheid. Nochtans, op een
dubbele voorwaarde, dat we :
1° de voorzorg nemen creatieve of speculatieve teksten te selecteren
die, in het Gentse verband, hoofdzakelijk van Gentse schrijvers komen,
of niet-Gentse schrijvers, die 'het over Gentse schrijvers gehad hebben.
De Gentse schrijvers, om wie het hier gaat, moeten dus niet noodzakelijk nederlandstalige Gentse schrijvers zijn ; het kunnen ook franstalige
Gentse schrijvers zijn, die in gelijke mate als de nederlandstalige Gentse
auteurs, deelachtig geweest zijn aan de Gentse, Oostvlaamse, Vlaamse
mentaliteit, als zodanig het Gentse genie vertegenwoordigen. Sommigen
onder hen, we horen dit onmiddellijk, komen ronduit voor dit
Gentse genie ;
2° de voorzorg nemen teksten te selecteren, die duidelijk betrekking
hebben op de tijd, het milieu en de hele creatieve Gentse context van en
rond Van de Woestijne, en liefst geen andere. Van allereerste belang
is de vraag, hoe Van de Woestijne, en anderen rond hem, in hun Gentse
tijd, hun Gentse milieu, hun Gentse creatieve, artistieke context, hij
is die van de symbolistische Fin de siècle-literatuur, in de overgangstijd
tussen de 19de en. de 20ste eeuw, Gent, de Gentse mentaliteit, het
Gentse wezen hebben gevoeld, dit hebben beseft, hierover hebben nagedacht, en daaraan scheppende, artistieke vorm hebben gegeven. Immers, het Gentse genie van nu is allicht niet meer, niet helemaal meer,
het Gentse genie van toen ; mentaliteiten, de manier om er zich reken-
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schap van te geven, de stijl om erover te schrijven, ondergaan wijzigingen. Al blijven er, ongetwijfeld, sommige constanten.
Ik stap,
het spreekt vanzelf,
vlug heen over de symboliek van
typisch Gentse historische, cultuurhistorische, geesteshistorische voorstellingen, begrippen en beelden, die altijd gemeengoed geweest zijn,
en men kan laten zeggen wat men ook maar wil. Ze zijn legio : de
Maagd van Gent, de Draak van Gent, de Man van het Belfort, enz.
We kennen ze.
Ook stap ik vlug heen over de symboliek van zekere heroïsch-romantische strijdliteratuur, en waarvan de ode Aen Gent uit De Drie Zustersteden (juni 1847) van Karel L. Ledeganck, „nonkel Karel", zou
Richard Minne hem noemen, die verzen schreef die geen „muziek" zijn,
maar toch wel „klank" hebben, nog altijd een kroongetuige is.
In dit verband rijst echter de vraag : kon „nonkel Karel" redelijk
voorzien, hij die het, reeds in april 1846, in zijn gedicht Gent tegen het
Frans „uitheemsche juk" had, het sociaal en literair ,,nagestreefde
vreemde rot", de „laffe bastaerdy", en die van de boorden van de Seine
bleek te komen, dat nauwelijks veertig jaar later, met het verschijnen in
1883 van Les Flamandes van Emile Verhaeren, in 1889 van Serres chaudes en La Princesse Maleine van Maurice Maeterlinck, een franstalige
Gentse literatuur werd ingeluid, exponent van het Gentse genie, paradoxaal genoeg niet marginaal, echter wezenlijk deeluitmakend van de
Franse, in dit geval Vlaams-Franse literatuur, net zoals er een ZwitsersFranse, Canadees-Franse, of Afrikaans-Franse literatuur is ?
Robert Sabatier, in zijn Histoire de la poésie /rançaise, dl. 5, La Poésie du dix-neuvième siècle, II, Naissance de la poésie moderne (1977),
noemt het verschijnsel, in Territoires de la poésie : „Le Miracle poétique beige". Hij had m.i. liever gedaan het te hebben over : „Le Miracle
poétique gantois", bij uitbreiding „flamand", althans wat de FransBelgische Gentse schrijvers betreft. Ik stel gewoon de vraag, en ga nu
over tot enkele uitlatingen, dus teksten, van en over genoemde FransBelgische Gentse schrijvers, en die zich uiteraard bewust geweest zijn
van het Gentse genie in hun werk.
Mijn oud-collega, Robert Vivier,
met Marcel Thiry de dichter van
het modern individualistisch vita li sme, universalisme, wat hij het „mondialisme" noemt, stelt zich in V erhaeren vu d'aujourd'hui, de inleiding tot Emile V erhaeren, Poèmes choisis (1977), de vraag : „L'heure
est-elle venue pour Emile Verhaeren de sortir de ce royal exil ou le
reflux de la gloire l'a poussé ?". Hij antwoordt van wel, en toont meteen
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de specificiteit aan van, zoniet het Gentse, dan toch het Vlaamse wezen
in de bundels Les Flamandes (1883), Les Villages illusoires (1895),
(1895), Les Forces tumultueuses (1902) , Toute LesViltnacur
la Flandre (1904-1911), e.a. Hij ziet dit wezen in een vorm van wat hij

„bipolarité" noemt, een bipolariteit die bij Emile Verhaeren (185 5 1916) zou bestaan in een paroxisme van ontbreidelde en triomferende
krachten enerzijds, anderzijds een paroxisme van neerdrukkende en depressieve krachten. Aan de basis van beide paroxismen zou dus één en
dezelfde wezenstrek te vinden zijn : de overdrijving, het exces, het paroxistisch reageren op, in alle geval, de concrete werkelijkheid buiten. Ik
stel me de vraag : heeft dit reeds niet iets te maken met het Gentse, bij
uitbreiding Oostvlaamse karakter, de Scheldegeest, de Scheldecultuur ?
Het Antwerpse genie wellicht uitgesloten, dat een Brabants genie is.
Een dichter als Max Elskamp, ook een Frans-Belgische schrijver,
is geen Gentenaar ; hij is een Antwerpenaar, derhalve een Brabander, al
behoort hij ook tot de Scheldecultuur.
Aan het slot van zijn inleiding schrijft Vivier, zich verder over het
typisch Verhaeriaanse genie buigend : „Son génie était un génie oral,
tout d'accent et de mouvement, et c'est dans ce mouvement même qu'il
lui arrive de se révéler tout a coup profond. Génie de jeteur aux brusque fortunes, non de sertisseur assidu et scrupuleux". Eerder dus een
Gentse, Oostvlaamse lotwerper, lotwichelaar, dan een Antwerpse, Brabantse juweelzetter.
Charles van Lerberghe (1861-1907), volgens Maurice Maeterlinck,
in Bulles bleues, Souvenirs heureux (1948) : „celui qu'on a appelé le
poète au crayon d'or", de prerafaëlitische idealistische dichter van Entrevisions (1898), La Chanson d'Eve (1904),
verwant aan De Geboorte van Eva (1914), Goddelijke Verbeeldingen (1918) van Van de
Woestijne, vertegenwoordigt onder de Gentse Frans-Belgische schrijvers van toen, aan de andere zijde van het dubbel paroxisme van Verhaeren, de fijnzinnige, vertederde, verdroomde zijde van het dubbelzinnige, bipolaire Gentse genie. We weten het, de symboliek van dit prerafaëlitische idealisme is bij hem te zoeken in het beeld van het jonge
meisje, de jonge vrouw, de vrouwelijke engel, ontwaard eerder in gedachte dan in werkelijkheid, en zo voor de anglomaan die hij is,
„Vous savez mon anglomanie", schrijft hij in een brief aan Fernand
Severin, uitgegeven in Charles van Lerberghe, Lettres a Fernand Severin
(1924), weggelopen uit een schilderij van Botticelli, Burne-Jones, of
Rossetti. Het maakt deel uit van zijn opvatting van de poëzie, als erva-
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ringswijze en wijze van vormgeving, die dicht bij het aanvankelijk „atmospherische" gevoelen, als zodanig verwoorden, van Van de Woestijne
ligt.
De banneling in de wereld en wereldreiziger, de anglomaan die Van
Lerberghe geweest is, echter achteraf doorkruist met sporen van germanofilie en italianisme, heeft het niet onder stoelen en banken gestoken,
dat hij, als franstalige Gentenaar, een Vlaming was.
Nochtans, naar Gent, zijn geboortestad, wenst hij, als Europeaan, niet
terug te keren. En dat heeft zijn reden van bestaan, het houdt verband
met de beslotenheid, de ingemuurdheid, de depressiviteit van Gent als
oude middeleeuwse, tevens moderne industriële stad, een karaktertrek
die ook Van de Woestijne zal bezighouden. Van Lerberghe schrijft aan
Severin : „Je vous parle de tout cela parce que vous êtes célibataire et
pèlerin vous-même et, comme moi, en exil de je ne sais précisément ou ;
car je n'ai nulle envie de revoir Gand, ma patrie, et ses bourgeois grattesous .
Een andere mogelijke sleutel tot bewuste bipolariteit geeft wellicht
ook Maurice Maeterlinck (1862-1949), als hij in Bulles bleues opbiecht :
„Malgré leur incessante préoccupation des péchés de la chair, la
plupart (het gaat om de Jezuïeten van het Collège des P.P. Jésuites
Sainte-Barbe te Gent, die `pépinière de poètes' (Robert Sabatier) , waar
Em. Verhaeren, Ch. van Lerberghe, M. Maeterlinck, G. Le Roy, e.a.
studeerden, en waarvan de geschiedenis eenmaal literairhistorisch grondig zou moeten worden geschreven) étaient au fond tellement purs
qu'ils commettaient d'étranges et incompréhensibles imprudences. C'est
ainsi que notre professeur de `poésie' nous faissait étudier et apprendre
par coeur le Formosum Pastor Corydon ardebat Alexim Delicias domini
(Le berger Corydon brulait d'amour pour le bel Alexis, délices de son
maitre) , l'églogue de Virgile consacrée a ` damour qui n'ose pas dire son

nom'. L'innocent et chaste professeur ne semblait nullement se rendre
compte de l'énorme péché auquel était consacré le poème".
We staan hiermee in troebel, ik zal niet zeggen typisch Gents, maar
dan toch in bepaalde overbeschaafde Gentse milieus stagnerend water,
en dat ook in het werk van Van de Woestijne is terug te vinden. Ik denk
aan zijn narcisme in Het Vader-Huis, zijn nymfomanie in Uit : De
kuische Suzanna, De Gulden Schaduw, zijn sapphisme in Uit : Het Lied
van Phaoon, De Gulden Schaduw, zijn lesbische erotiek in Gedachtenis
aan eene jonge Dichteres (Renée Vivien), De Modderen Man, zijn om-
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gekeerd evenredige geïnverteerde erotische problematiek in Penthesileia, Zon in den Rug.

Trouwens, het zuiver-maagdelijke is Van de Woestijne daarbij niet
zo zelden als volstrektheid, als erotisch absolutum toegeschenen, al was
het maar uit geslachtelijke en zedelijke schroom, vrees en onmacht tegenover de volwassen vrouw, de Venusiaanse vrouw, die „in haar slechtheid, Schoon was...". Daarom, in de afdeling Vrouw, Substrata, dit
distichon :
o Kleine vrouw met uw grauw-treur'ge huid.
Ik loop langs zee met het geluk van een onzaal'ge.
Het heeft alles bij beiden, Van de Woestijne en Maeterlinck, zijn
wortels in bewuste Gentse bipolariteit, een tweeëenheid, een omgekeerd
evenredige tweeëenheid, die soms tot transcenderende drieëenheid van
zinnen, geest en God als Getal wordt, en die wel degelijk, niet in Antwerpen of Brugge, niet in Brussel, alléén in Gent haar oorsprong kan
hebben : „Gand notre bonne, sombre et vieille ville qui, dans mon encomptait autant de
fance, schrijft Maeterlinck in Bulles bleues,
ponts que de rues, était hermétiquement fermée a toute littérature.
Nous y vivions, Van Lerberghe, Grégoire Le Roy et moi (het geldt
ook voor Van de Woestijne) , isolés sur un Hot de glace et, toutes proportions gardées, comme le malheureux Ovide (de dichter van de Ars
Amatoria) chez les Scythes".
Het spreekt vanzelf dat hier de scythen de vertegenwoordigers zijn
van de Gentse hogere stand, de Gentse 19de-eeuwse verfranste katoenen wolbarons, de grootkapitalistische industriële machten, die ook door
Suzanne Lilar-Verbist (1901) in de jongste tijd, in Les Castes, het eerste
een voor ons onderhoofdstuk van Une En f ance gantoise (1976) ,
werp onmisbaar boek, als het ware klinisch worden geradiografeerd.
Trouwens, al wat Suzanne Lilar schrijft is psychologische, psychoanalytische, existentiële radiografie, met poëtische, esthetische, metafysische inslag. Zij is een belevend en denkend geweten in deze tijd van
verwildering ; zij zet de dingen, vanaf het ogenblik waarop ze een dubbel, dubbelzinnig karakter hebben, als bij al wat koppel is, man en
vrouw, vorm en idee, poëzie en schoonheid, schoonheid en kunst, een
graad van dupliciteit, of slechts ambiguïteit vertonen, existentieel en
essentieel opnieuw op hun plaats. Zij doet dat niet enkel in Une Eneance gantoise, waarin gantoise niet enkel een geografisch, sociologisch,
maar ook ontologisch begrip is, ook in Le journal de l'analogiste (1954),
Le Couple (1963), Le Ivfalentendu du deuxième sexe (1969). Het is
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wat zij noemt het zich bereid stellen voor „le duel aux fins de confrontation et de rassemblement", „la dialectique des contraires", met het doel
„le même sous l'espèce de l'autre" te ontdekken, „à confronter le Même
avec l'Autre et à reconquérir l'Un sur le multiple". Het gaat hier om een
problematiek, die ook Van de Woestijne gekend heeft, al was het slechts
in De Heilige van het Getal, De Bestendige Aanwezigheid (1918), en
waarbij het typisch Gentse „étonnement métaphysique" tussen horizontaliteit en verticaliteit, „la verticalité de l'imaginaire", zich vrijuit kan
ontplooien. Bij beiden is die gesymboliseerd door de boom, de toren, de
hoogte, de berg, het bergmeer, de lucht, de hemel, het getal, het wonderbare, God.
De Parijse uitgever Grasset van Une Enfance gantoise van Suzanne
Lilar noemt haar : „probablement le dernier des grands écrivains de langue francaise nés en Flandre". Dit zal zo wel blijken te zijn. In alle geval, zij verheelt het niet, dat ze van Vlaamse, Gentse, stedelijk-Gentse
oorsprong is : „moi flamande" blijkt haar hoofdzakelijke wezenstrek te
zijn, en die ze vooral van haar moeder heeft. „I1 faut comprendre que
Maman (Hélène van Ghelder, onderwijzeres) était gantoise jusqu'à la
moelle, donc plus flamande que mon père (Eugène Verbist, stationschef) qui n'était qu'anversois". En gantoise betekent hier tweetalig
Gents, d.i. dialectisch Gents, in het beste geval Nederlands, plus Frans,
een voorbeeld van „cette vibration si caractéristique des écrivains qui
vivent à fleur de deux langues et à l'af f rontement de deux cultures".
Wat hier ook van zij, hoe bij Suzanne Lilar die „vibration si caractéristique" enigszins wetenschappelijk zou kunnen worden gemeten, het
is vooral in het laatste hoofdstuk van Une Enfance gantoise, Le Problème de l' être,
het boek is te leggen naast Paidia, Beginselen der Chemie
(1925) van Van de Woestijne, ook het Gentse gedeelte in De Leemen
Torens van H. Teirlinck en K. van de Woestijne, dat zij de nodige
ideologie en terminologie tracht vorm te geven, die aan de grond liggen
van wat men een typisch Gentse „interrogation métaphysique" zou kunnen noemen. Het is die van het „vivre en deux dimensions", het „vivre
métaphoriquement", het ontdekken van een zeker „entre-deux" tussen
realiteit en surrealiteit. „Sans le savoir,
schrijft deze Gentse analogiste,
j'étais aux prises avec la troublante découverte qu'il y a un certain être du non-être".
„Maar ik zie God !" riep de Heilige van het
Getal van Van de Woestijne uit. „En inderdaad, hij had God gezien",
aldus de verteller.
Het zal niet verwonderen dat Karel van de Woestijne zelf, als Gente-
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naar, het Gentse karakter van dubbelwezens als de Gentse Frans-Belgische symbolisten, en aanverwante kunstenaars (Suzanne Lilar heeft
hij uiteraard niet kunnen kennen, er is tussen beiden 23 jaar verschil in
leeftijd), op de korrel heeft genomen. Zijn opstellen in Kunst en Geest
in Vlaanderen (1911) en De Schroeflijn (1928) zijn bekend. Het zijn
allen, schrijvers en schilders, getekenden door de „Gentse loomheid"
enerzijds, anderzijds de „spiraal", de „zuil", de „stalen naald" van de
„abstractie", van de „afgetrokken expressie". In het beste geval getekenden door het klimmen en dalen langs een soort „Jacobsladder", die
geest en zinnen verbindt.
In het algemeen over de Gentse Frans-Belgische symbolisten schrijvend, meent hij, in een opstel over Emile V erhaeren (1906) : „De Fransche, niet nationale opleiding, stappend steeds, dag aan dag, naast het
van huize-uit Vlaamsch-zijn, naast het gedoe en gedenk van eene
trouw-, hoe ook onbewust-bewaarde traditie, liet ze warden tot dubbelwezens die, waren ze maar eenigs-zins kritisch aangelegd, meer dan de
Vlaamsch-schrijvers te dien tijde naar oorsprong en geestelijken tucht
(...) midden in hun volk (stonden) ".
Over Charles van Lerberghe (1924) : „een dichter die mij innig lief
is". We weten waarom.
„Vóór de `Entrevisions' had hij een kort drama uitgegeven : `Les Flaireurs', dat op Maeterlinck een merkeli j ken invloed heeft geoefend. Het
is door-en-door Gentsch, acuut-impressionistisch, ontzetting-wekkend
werk van een onverloste : `chose trop brutale et trop crue', zal Van Lerberghe zelf schrijven, maar dat voor zijne evolutie in het bijzonder, en
als een spiegelbeeld vaar de evolutie van eiken Gentschen kunstenaar,
wél van belang is, en dat derhalve diende vermeld".
Over Maurice Maeterlinck (1921) : „Homo duplex : beoefenaar van
elke sport, graver tevens door eiken schacht heen des innerlijken levens.
Waarnaast ik kan zeggen, ter verklaring, en zonder eenige zucht tot
verdediging van een paradox : een Gentenaar".
De nadere verklaring luidt : „Ik heb het hier bij herhaling gezegd
(Van de Woestijne verwijst naar het opstel over Van Lerberghe) : de
Gentsche luchtdruk zoogoed als de burgerlijk-Gentsche levenswijze, zij
werken sloopend op het gemoedsleven van den kunstenaar. Verloomend
gif, verdicht als het ware uit de zwarte fabriekssmoken, uit de walmende
en logge wateren der tallooze grachten, is die lucht, is die ethiek beangstigend en verdoovend. Weldra beletten zij, dat elke vleugel er uitslaan zal : de hooge muren breken het uitvliegen. Doch Maeterlinck,
toonbeeld van evenwicht en die nooit een gevangene worden kon, kende

20

al heel vroeg de middelen der bevrijding, zoo in sport ook zedelijk
als in geestelijke verlossing".
Over Jules de Bruycker (1912), met George Minne, Theo van Rijsselberghe, Jules de Praetere, Albert Baertsoen, zijn eigen broer Gustave van de Woestijne, wellicht de meest complexe, meest paradoxale
vertegenwoordiger, onder de plastische kunstenaars, van het Gentse genie : „De ziekte van De Bruycker... zou eerst voedsel vinden voor haar
kille koorts in wat de Gentsche `outrance' hem aan figuren en gestalten,
gevallen en tooneelen bood" . De Gentse „outrance", dit is één aspect.
Een ander aspect is : „Zeker, acute werkelijksheidszin en bijzondere
verwerking ervan (hoewel bij hem nimmer lyrisch, daar positieve aandoening afwezig bleef) ; overtuiging in het waargenomene en imponeerende macht in de expressie. En brutale eigenzinnigheid ook. Maar niet
snakkend naar Vrijheid... Wat kon het vrijheids-begrip zijn van iemand,
die juist smaalde om het gebruik, dat er van werd gemaakt door wie ze
bezaten ? Ik zei het reeds : hij geloofde aan niets, ook niet aan vrijheid,
ook niet aan de mogelijkheid der bevrijding, noch zag in wat ze aan zijne
ledigheid zou hebben gebracht...
Na langen tijd kwam ze nochtans ; of liet althans hopen, dat ze ging
komen".
Dit wat ook het „bevrijdingsmotief" betreft, „dat den grond uitmaakt der Gentsche ziel". In het geval De Bruycker, „wellicht de reden
van een nihilisme, dat te lang moest duren, en de Gentsche `bevrijding'
in den weg stond".
In De Leemen Torens, de Gents-Brusselse familieroman van H. Teirlinck en K. van de Woestijne, wordt door Van de Woestijne in het
Gentse gedeelte bewust „bevrijdingsmotief", dat oorzaak is van tegelijk
bevrijdngsoptm hile,dorgn.Itbijzdealsh
hier om de figuur van Paul Mornar gaat, een geestelijke zoon van Van
de Woestijne als Gentenaar.
Hij schrijft zijn Brusselse correspondent over Paul Mornar : „De
veiligheid die men er vindt (te Gent) tusschen de kerken en torens aan
elken horizont om u heen moge stuursch of bitter zijn : zij voert tot
strenge mijmerij op, of tot hartstochelijk denken, de dwepende logica
die van Paul (Mornar) is. Wan at is Paul ; een doordrijver der gedachte tot in het volstrekte, tot in het pijnlijkst-volmaakte... Kritisch in
zijn betoogdrift als een Pascal, dweept hij met de ideale positiviteit van
een (Henri) Poincaré. Is het onvoldoende tot werkelijk-zijn ? Maar dan
beken ik, niet meer te verstaan...".
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En als gevolgtrekking : „Altijd dat bouwen, bouwen, bouwen, en niet
willen weten dat het der afbrokkeling gedoemd is, of... het zelfs maar
al te goed te weten : begrijpt gij dat, Herman ?... ". Het motief, het
beeld van de „leemen torens", de nutteloze verticaliteit die, paradoxaal
genoeg, tot horizontaliteit gedoemd is. Suzanne Lilar zou dit vervangen door wat zij het „entre-deux" tussen verticaliteit en horizontaliteit
zou noemen.
Ik ben niet de enige, zeker niet de eerste, op het Gentse karakter, het
Gentse genie aan de zijde van Karel van de Woestijne gewezen te hebben. Het is al meer dan een halve eeuw geleden gebeurd. Precies, 65
jaar geleden.
In 1913 deed Albert Verwey,
geen Vlaming, een Hollander,
dat reeds, toen hij, bij het verschijnen van De Paarden van Diomedes
in Interludiën I (1911), hierbij gebruik makende van sommige beschouwingen in Kunst en Geest in Vlaanderen (1911) , speciaal op de Gentse
persoonlijkheid van Van de Woestijne de aandacht vestigde.
„Karel van de Woestijne, schreef hij in het opstel Karel van de
Woestijne en de Paarden van Dio m ed es, opgenomen in Proza I
(1921),
is een Gentenaar, en het was hem meer dan eens een feest
zich in andere Gentenaars te bespiegelen. Niet naar 't uiterlijk : hij
heeft weinig van de Man van het Belfort, het gentsche beeld waarin
hij Théo van Rijsselberghe herkennen wil ; maar geestelijk.
Wat is het karakter van die Gentenaar ?
Laat ik het in één zin zeggen : dat hij gedrukt wordt door de omringende werkelijkheid, maar de koppige wil heeft haar te beheerschen,
zich te bevrijden".
Albert Verwey vervolgt : „`De Paarden van Diomedes' blijkt, vergeleken aan het hier omschreven karakter, wel een zeer gentsch gedicht.
Een pijnend, een ziekelijk-scherp inwerken op zin en zenuw, gebonden
door een geestelijke vrijheids-drang, een fel, bijna tirannisch heerschen
van het intellekt als kunst- en levens-stijl".
Eens te meer, die hele problematiek van de kunststijl, die onmogelijk los te denken is van de levensstijl, een levensstijl, feitelijk de
Gentse levensstijl ; tenzij deze Gentse levensstijl niet ook reeds de
Gentse vormstijl omvat.
Dichter bij ons heeft ook, in het spoor van Karel van de Woestijne,
de onbetwiste geestelijke vader,
„Meneer van de Woestijne", zou
Richard Minne eerbiedig, maar met een tikje ironie zeggen,
't Fon-
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teintje de Gentse problematiek verkend. Ik noem slechts één voorbeeld.
Onder de titel Richard Minne, geboren Gentenaar, een inleiding
schrijvend voor W7ol f ijzers en Schietgeweren (1942) van de dichter
van In den Zoeten Inval (1927), meent Maurice Roelants, schoonbroer

van Van de Woestijne :
„Soms heb ik gedacht : aan Richard Minne wordt de wrede waarheid voltrokken die Karel van de Woestijne formuleerde en die ik hier
parafraseren moet : `Gent vermorzelt, werpt in een zelf-verterende verslindingslust terug, wie tegen zijn sombere geest en atmosfeer tracht
op te staan en ter plaatse de weerwraak van zijn grootse doem moet
dulden' ". Aldus Roelants, die Van de Woestijne parafraseert.
Nog dichter bij ons, zou men op Gentse bipolariteitsverschijnselen
kunnen wijzen in het magisch-realistisch werk van Johan Daisne
(1902-1978), die niet enkel in het Nederlands, ook in het Frans schrijft.
Wanneer in het Nederlands, wanneer in het Frans ? Louter toeval, of
Gentse voorbestemdheid ? Trouwens, om te beginnen met De Trap
van Steen en Wolken (1942), en zo verder in de ontwikkeling van zijn
werk, is dit geconcipieerd op basis van een magisch-realistische tweeeenheid, zoniet drieëenheid, van realiteit, irrealiteit en transcendering
van beide in een wereld van beelden, symbolen, archetypen, die hij, in
navolging van Plato, die van de „paradeigmata" noemt. Ik stel u de
vraag : zouden die „paradeigmata" niet los te denken zijn van Plato,
en aangeknoopt kunnen worden bij een oeroude atavistische Gentse
manier de werkelijkheid werkelijkheid te laten, maar op te nemen in
de fantasie, de droom, de creatieve verbeelding, zoals Van de Woestijne en 't Fonteintje, Richard Minne vooral, dit gedaan hebben ?
Wat Johan Daisne ertoe gebracht heeft in 1967, met Ontmoeting in
de Zonnekeer, „een korte anti-simenonroman" te schrijven,
aldus de
ondertitel,
waarin hij, in navolging van Schopenhauer en Wilhelm
von Stoltz, de twee hoofdpersonages, man en vrouw, tot het bestaan
van de geheimzinnige magisch-realistische „aantrekkingskracht van het
betrekbare", de „`ondergrondse' geleidingen tussen de gewone causale
reeksen" laat besluiten, die tot het precies niet-toevallige, gedetermineerde toeval voeren. Een aspect te meer, in deze zgn. detectiveroman als
anti-simenonroman, dus Daisneroman, van een typisch Gentse
hersenkronkel ?
Wat hier ook van zij, ik zie dergelijke wereld- en kunstconceptie
moeilijk elders mogelijk dan te Gent, in een Gentse, Oostvlaamse context, net zoals ik de dubbele creativiteit van Raymond Jean Marie de
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Kremer (1887-1964),
John Flanders - Jean Ray, als hij sommige verhalen, Vlaamse Fil mk ens en fantastische griezelverhalen in het Neder-

lands of het Frans, Jean Ray als hij dit onovertroffen Gentse meesterwerkje, Mal pertuis (1943), in het Frans schrijft, evenmin buiten een
Gentse, Oostvlaamse context kan zien. Het is bekend, in Malpertuis van
Jean Ray, „le Maitre de Gand" (Claude Seignolle) , is wat hij zelf „le
moi cryptique" blijkt te noemen,
wel te verstaan, „le moi cryptique
gantois",
herdacht, herschapen in een archetypische fantastische
Olympisch-Gentse parallelwereld, duidelijk aan bod. Het werk is verwant aan de griezelige etsen van Jules de Bruycker, de fantastische
realist.
Dames en heren, ik beloofde u teksten ; ik zei u dat ik op teksten zou
steunen. Ik heb u die, misschien al te kwistig en niet kritisch genoeg, geschonken.
Aan u nu te overwegen, of de inhoud van een zeker tweedimensioneel,
wellicht driedimensioneel Gents genie in het algemeen, in het bijzonder
dat van Karel van de Woestijne, volgens Achilles Mussche in Gentenaar
tegen wil en dank, Richard Minne 60 (1651), waarin hij een karakteristiek geeft van de persoonlijkheid van Richard Minne, wel degelijk behoort tot „een Gentenaar naar de oude stijl", of tot „een Gentenaar naar
de nieuwe stijl" ?
Ook zou ik u nog, om te besluiten, een karakteristiek in overweging
willen geven van wijlen collega Paul de Keyser, die Van de Woestijne,
in Gent in de Literatuur en in de Folklore (1935), ,,de hoofdman der
`Kristallijners' " heeft genoemd. „Kristallijners", tussen aanhalingstekens. De tekst die ik bedoel is te vinden aan het slot van een bijdrage
van hem, De Gentenaren, in P.J. Meertens en Anne de Vries, De Nederlandse Volkskarakters (1938).

Paul de Keyser,
de Gentenaar, die het kon weten ; en wat wist hij
niet ? schrijft hier :
„We moeten het bekennen, n' en d é plaice aan de dichters van Gent,
onder de modernen zijn Karel van de Woestijne evenzeer als Achilles
Mussche en Richard Minne zeer typische Gentenaars, de doorsneeGentenaar houdt hartgrondig van proza, in het leven als in de kunst !
En dat ook verraadt zijn landelijke, zijn Oostvlaamse afkomst !"
Ook over deze laatste Gentse paradox, tenzij hij samenvalt met het
daareven omschreven tweedimensioneel, wellicht driedimensioneel
Gents polariteitsverschijnsel, en dan is de paradox opgeheven, laat ik
u verder zelf rustig oordelen.

1 4 ap ril 1978

Toespraken gehouden ter gelegenheid van de opening
van de tentoonstelling in het Pand te Gent

1. Toespraak van de heer P.G. BUCKINX,

Voorzitter v an de Academie

Als voorzitter van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, heet ik u hier van harte welkom.
Ik begroet hier met vreugde : de heren Senator L. Vanackere, Eerste
Ondervoorzitter van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap (vertegenwoordiger van Voorzitter Coppieters), Gouverneur R. de Kinder, Rector J. Haste en Vice Rector H. van Looy.
Deze tentoonstelling, die gehouden wordt ter herdenking van de
honderdste verjaardag van de geboorte van Karel van de Woestijne kon
worden gerealiseerd dank zij de bereidwillige medewerking van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen, in samenwerking met ons Genootschap en met de Rijksuniversiteit te Gent.
Het was vanzelfsprekend dat de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, waarvan Van de Woestijne tien jaar lid is
geweest, hem zou herdenken. Maar het was even vanzelfsprekend dat
de Rijksuniversiteit waaraan hij, eerst als docent en nadien als gewoon
hoogleraar, de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde doceerde,
zich bij deze herdenking zou aansluiten.
Wij danken in de eerste plaats al de medewerkers van het Archief en
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven die, onder leiding van de Heer
Conservator Willekens, er naar gestreefd hebben een grondig overzicht
te geven van de figuur en het werk van Karel van de Woestijne : van
zijn jeugd-, groei- en rijpingsjaren, van zijn verblijf te Sint-MartensLatem, van zijn Brussels-Pamelse periode en van zijn verblijf te Oostende en te Gent, tot aan zijn overlijden te Zwijnaarde in 1929.
Maar wij danken ook in het bijzonder de Heer Haste, rector van de
Rijksuniversiteit, die zich ingespannen heeft om deze tentoonstelling te
Gent mogelijk te maken. Daarvoor verdient hij onze waardering, te
meer, daar hij niet in de eerste plaats op literair terrein, maar op het terrein van de wetenschappen (Groep Scheikunde), vooral als hoogleraar,
maar ook buiten zijn leerstoel om, in commissies en redactieraden en op
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buitenlandse congressen een internationale faam heeft verworven.
Wie de catalogus van deze tentoonstelling doorbladert, wordt verrast
door de enorme werkkracht die door Karel van de Woestijne aan de dag
werd gelegd. Hij liet inderdaad een oeuvre na dat ons met ontzag en bewondering vervult. Hij was zonder twijfel een dichter van groot formaat.
Hoe meer men het werk van Karel van de Woestijne van op afstand
beschouwt, hoe sterker hij ontroert als dichter, hoe dieper hij ons aangrijpt als mens. In alles wat hij geschreven heeft herkennen wij de onderstroom van een leven dat onophoudelijk opsteeg naar de Goddelijke
verbeeldingen van de ziel, maar dat zich niet los kon maken van de gulden schaduw, van de stralende verrukkingen en de sombere geheimen
van het bloed.
De tragische strijd tussen het zinnelijke en het zuiver-geestelijke werd
nooit volledig uitgestreden in het hart van deze gefolterde dichter. Maar
hoeveel gloed, hoeveel donkere vervoering, hoeveel weelderigheid komt
er tot uitdrukking in zijn beste gedichten. En over welke taalkracht beschikte hij, wanneer hij de diepste geheimen van de natuur of van het
menselijk hart onthulde ! Welke weelderigheid van nuances, welke barokke overdadigheid soms.
Karel van de Woestijne heeft aan de Nederlandse taal een nieuwe
klank gegeven : de zware dreun van de woorden en het trage ritme
klinken als zwoele, moede muziek.
„Ik ben de hazelnoot Een bleeke, weeke made
bewoont mijn kamer en die blind is en die knaagt."
Men heeft hem een duister individualist genoemd. Ongetwijfeld was
hij een duister dichter en als kind van zijn tijd een individualist, „een
die zich verduikt en zich martelt" maar die, zoals Maurice Roelants
schreef „zijn individualisme heeft opgevoerd tot die algemeenheid, waar
substantie en accent de hoge merken vertonen van onsterfelijke poëzie".
Wij hopen dat deze overzichtelijke tentoonstelling vooral de jongeren
ertoe moge aanzetten om de figuur en het werk van Karel van de Woestijne, vanuit hun eigen visie te benaderen en te belichten.
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2. Toespraak van de heer A. VAN ELSLANDER,

ondervoorzitter v an de Academie
onder de titel van :
„KAREL VAN DE WOESTIJNE HERDACHT"

Van de krappe eenenvijftig jaar die hem door het lot werden gegund
heeft Karel van de Woestijne ongeveer de helft in zijn vaderstad Gent
doorgebracht. Hij werd er geboren, nu honderd jaar geleden, op 10
maart 1878, in een huis van de Sint-Lievenspoortstraat, als oudste zoon
van Alexander van de Woestijne en Antigone Sielbo. Van zijn drie
jongere broers is vooral Gustave, de schilder, die tot de eerste Latemse
school heeft behoord, en met hem aldaar van 1900 tot 1904 verbleef,
voor hem van betekenis geweest. Het geboortehuis van de dichter, waar
thans een sobere bijna onopvallende gedenksteen is aangebracht, is echter niet het Vaderhuis, „waar de dagen trager waren" . Dit bevond zich
in de Sleepstraat, vroeger Slijpstraat, waarnaar de familie in 1883 verhuisd was, eerst in het nu verdwenen nr. 98, daarna naar het eigenlijke
Vaderhuis, thans nr. 164, waar een koperslagerij gevestigd was. Aldaar
overleed op 9 september 1890 vader Van de Woestijne plots, aan de
gevolgen van een beroerte. Deze gebeurtenis heeft op de overgevoelige
twaalfjarige knaap een diepe, onuitwisbare indruk nagelaten, die zijn
definitieve literaire neerslag zal vinden in het bekende sonnet : „o Gij,
die kommrend sterven moest, en Vader waart", dat de bundel Het Vaderhuis, met gedichten ontstaan tussen 1896 en 1903, inluidt.
Al zeer vroeg, als knaap, was Karel van de Woestijne gedichten gaan
schrijven, en hij doet dat in het Nederlands : een belangrijk detail. De
familie Van de Woestijne behoorde weliswaar tot de gegoede middenstand, maar naast het Frans werd in het huis van de Sleepstraat ook
Gents gesproken, dat trouwens de omgangstaal met de werklieden van
de koperslagerij was en ook wel van de broers onder mekaar. Niets wijst
erop dat het gezin Van de Woestijne behept was met het misprijzen
voor het Vlaams „la langue que nous parlions avec les servantes et les
domestiques", zoals Maeterlinck het later in zijn Bulles bleues zou formuleren , zo kenschetsend voor de Gentse bourgeoisie van die jaren.
Het weze mij toegestaan even bij deze linguïstische aangelegenheid te
blijven stilstaan omdat het eigenlijk niet ondenkbaar is dat Van de
Woestijne voor onze literatuur, ik bedoel de Nederlandse, verloren zou
zijn gegaan. Charles van Lerberghe, Maurice Maeterlinck, Grégoire Le
Roy, Franz Hellens waren, evenals Van de Woestijne, geboren Gentenaars, en zij behoren uitsluitend tot de Frans-Belgische letteren. In te-
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genstelling tot Van de Woestijne hadden deze zonen uit de Gentse
bourgeoisie echter hun opleiding gekregen in het Sint-Barbara college,
waar het Nederlands vrijwel volledig uit het programma was geweerd.
In 1889 wordt Van de Woestijne door zijn ouders naar het Gentse atheneum gestuurd : een beslissing die voor hem van verregaande betekenis
is geweest. Aldaar was, als gevolg van de wet van 1883, een zij het bescheiden vorm van vernederlandsing doorgevoerd. Daar waren vlaamsgezinde leraren als Haller von Ziegesar en Hippoliet Meert en daar was
ook een taalminnend studentengenootschap, „De Heremans' zonen",
met activiteiten op het flamingantische en literaire vlak. Karel van de
Woestijne werd er lid van. De veeleer vrijzinnige of althans vrijere
sfeer, die in deze officiële, dus niet katholieke onderwijsinrichting heerste, heeft de dichter blijkbaar behoed voor een onvruchtbaar antiklerikalisme, dikwijls het gevolg van een al te strikte klerikale opvoeding.
Geen antiklerikale complexen dus bij Karel van de Woestijne, geen attaches ook met de partijpolitiek, wel een grote onbevangenheid tegenover allerlei denkbeelden en opvattingen en een ingeboren afkeer van
kleinheid en bekrompenheid en bij de rijpere dichter vooral een diepe en
oprechte religiositeit, die blijkbaar door iedereen met wie hij in aanraking kwam als iets vanzelfsprekends werd ervaren en in zijn latere jaren
zelfs evolueerde naar de mystiek, waarover hij tijdens zijn Gents professoraat boeiende colleges heeft gehouden en die in zijn laatste bundel
Het Bergmeer uit 1928 een unieke expressie heeft gevonden.
Keren we echter terug naar het Gentse atheneum. Zijn studie aldaar,
van 1889 tot 1897, was, rekening gehouden met de uitslagen, geen succes. De overgang van de moderne naar de oude humaniora had a.m.
tot gevolg dat hij, zelfs indien hij zijn studie in deze sectie had kunnen
voltooien, toch verplicht zou zijn geweest, wilde hij aan de universiteit
studeren, het eindexamen voor de Centrale Examencommissie af te leggen, wat hij dan ook gedaan heeft, zowel in 1897 als in 1898, telkens
echter zonder resultaat. Tussen die twee examens in had hij zich als
„vrij student" in de afdeling germaanse filologie van de Gentse universiteit laten inschrijven, maar de literator zal daar wel niet aan zijn trekken zijn gekomen, in een onderwijs dat vooral taalkundig met Vercoullie en De Vreese en historisch met Paul Fredericq was gericht. Tussen Van de Woestijne en deze laatste schijnt er bovendien een
soort „incompatibilité d'humeur" te hebben bestaan. In een gepubliceerd
fragment van de onvoltooide roman De Ontgoochelde Gast heeft Van
de Woestijne de oppervlakkige praatvaardigheid van Fredericq gepersifleerd, terwijl Fredericq van zijn kant de verschijning van Het Vader-
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huis in zijn weekblad, het liberale „Volksbelang", zeer ongunstig be-

sprak. Het is de ironie van het lot geweest dat Van de Woestijne die
zelfde Fredericq in 1920 aan de universiteit zou opvolgen voor de cursussen in de Nederlandse literatuurgeschiedenis.
Door zijn contacten met een jong Gents onderwijzer, Pol Anri ik
heb hem nog gekend die bij de familie Van de Woestijne wel eens
als huisleraar fungeerde, had de jonge atheneumstudent al van 1891 af,
onder verschillende pseudoniemen, in allerlei tijdschriftjes stukjes proza
en poëzie gepubliceerd. Deze vroege gedichten vertonen de invloed van
de gezusters Loveling. Toen Virginie in december 1923 overleed, getuigde Van de Woestijne van haar dat ze de dichteres was geweest die
hem, toen hij nog een klein kind was, wakker had gemaakt voor de
poëzie. Weldra komt daar echter de invloed bij van de gedichten van
Pol de Mont, Victor de la Montagne en Hélène Swarth, en ook die van
de Tachtigers, Kloos en Garter vooral, zonder dat wij daarbij Gezelle
vergeten, die hij op een plechtige vergadering van de Koninklijke
Vlaamse Academie te Gent zou hebben ontmoet en die hij zelfs behulpzaam zou zijn geweest bij het opspelden van zijn decoraties : authentieke
anekdote of enkel vrucht van de dichterlijke verbeelding of van een
wensdroom, het tafereeltje is te sprekend dan dat ik het u zou hebben
onthouden.
Nog tijdens zijn atheneumjaren komt hij in contact met de Van Nu
en Straksers : Emmanuel de Bom, met wie hem een levenslange vriendschap zou verbinden ; Streuvels, die zich tegenover deze verfijnde dandy
en estheet altijd enigszins onwennig heeft gevoeld ; Toussaint van Boelaere, die over zijn Brusselse ambtenaarsjaren heeft geschreven ; Herman Teirlinck, die de Brusselse brieven verzorgde van de onafgewerkte
Lemen Torens, „vooroorlogse kroniek van twee steden", waarin Van de
Woestijne, zoals voorheen al in zijn opstellen over Theo van Rijsselberghe, Jules de Bruycker en Albert Baertsoen getuigenis aflegt van zijn
innige verbondenheid met zijn vaderstad Gent ; met August Vermeylen,
die hij als organisator bewonderde, maar met wie nooit een werkelijk
hartelijkvoudngsakwm;etPropvanLgdck
vooral, de tragische, diep-menselijke figuur, aan wie hij een ontroerend
„In Memoriam" heeft gewijd. Vijfentwintig jaar later zal hij, voor de
kleine schaar studenten in het doctoraat, naast de mystiek en de Nederlandse Renaissance, ook de beweging van Van Nu en Straks behandelen,
naar het oordeel van een onder hen, „als een boeiende film die zich voor
onze oogen ontrolde".
Vanaf de eerste jaargang van de tweede reeks heeft hij aan „Van Nu
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en Straks" meegewerkt met gedichten, die getuigen van zijn rijpend talent, maar nog niet de onmiskenbare Van de Woestijniaanse toon bezitten en dan ook door de dichter niet waardig zullen bevonden warden
om in zijn eerste bundel te warden opgenomen. En dan, ineens, in het
julinummer 1900 gebeurt het : nog geen jaar na het overlijden van Gezelle publiceert een jonge dichter van tweeëntwintig een reeks van drie
gedichten :
0 Gij, die kommrend sterven moest, en Vader waart...
Het huis mijns vaders, waar de dagen trager waren...
rusten...

Zegndz'avo,G:shnde

Hier klinkt een versmuziek, een verdroomde stemmingslyriek zoals
onze Zuidnederlandse poëzie ze nog niet kende : uniek en onnavolgbaar.
Na Gezelle zet een dichter, gestimuleerd door het voorbeeld van de
Franse symbolisten, maar met een heel eigen kleur en van een gehalte
dat voor zijn Franse voorgangers niet moet onderdoen, een poëtisch
oeuvre in dat tot de blijvende verworvenheden van onze cultuur behoort.
Maar helaas, een dichter leeft niet van poëzie alleen, hij is ook een
mens, onderworpen aan de wisselvalligheden van het bestaan, van de
eigen geaardheid, van een lichamelijke constitutie ook die hem ieder
ogenblik dreigt te verraden. Reeds tijdens zijn atheneumtijd is hij eens
zwaar ziek geweest. Hij was al door de dokter opgegeven, maar hij genas. De gevolgen van de zware longaandoening zullen echter heel zijn
leven blijven nawerken en zijn al niet sterk gestel stilaan ondermijnen :
ziekte, koorts en doodsverlangen zijn steeds terugkerende motieven in
zijn poëzie. „Geen krankheid, die mijn lijf niet kreunend heeft gekrenkt"
lezen we in het slotgedicht uit De Modderen Man en in dit ene vers is
a.h.w. een onnoemelijke hoeveelheid lijden samengeperst.
In 1900 oordeelt moeder Van de Woestijne, die inmiddels de koperslagerij in de Sleepstraat na de dood van haar man tracht gaande te houden, dat haar oudste zoon rust nodig heeft. Ze stuurt hem, samen met
zijn broer Gustave, die schilder wil warden, naar een dorp aan de Leie,
een paar uur gaans van Gent, dat toen vrijwel onbekend was en zijn
landelijk karakter nog ongerept had bewaard. De gejaagde, steedse
estheet, „de vreemdeling die naar den Herfst moet gaan" zal daar in
Sint-Martens-Latem, in innig contact met de natuur en de landelijke
bevolking, „de vrêe dier needren" deelachtig worden. Dat Vlaamse
Barbizon, waar zich gaandeweg ook andere artiesten komen vestigen,
is tevens een bijzonder geschikt toevluchtsoord voor intense intellectuele
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en creatieve bedrijvigheid. Een begrijpende dorpsgeestelijke weet met
deze artiesten om te gaan en ze zelfs in zijn kerkgemeenschap te integreren. Ze beleven er een soort vernieuwd evangelisch christendom, idyllisch, poëtisch, ongecompliceerd. Het is dan ook een herboren dichter,
een homo novus, die van daaruit, tussen 15 april en 2 juni 1901 aan zijn
vroegere studiemakker Adolf Herckenrath zijn Latemse Brieven over de
lente verstuurt. Dat stukje Vlaanderen is voor hem een welig huis, waar
hij en zijn vrienden gezeten zijn aan rijke tafelen, rijk aan geestelijke
substantie, want Karel leest veel, en zijn assimilatievermogen is eenvoudig verbluffend. Daar wordt in 1903 op de handpers van Jules de Praetere Het Vaderhuis gedrukt op honderdtwintig exemplaren en door de
Noordnederlandse uitgever L.J. Veen verspreid. Inmiddels zijn ook een
aantal prozaverhalen ontstaan, waarvan taal, stijl en presentatie minder
los en spontaan, veel meer bewerkt zijn dan de Latemse Brieven. Een
deel ervan zal later in de bundel Janus met het dubbele voorhoofd
(1908) opgenomen warden. Maar er zijn ook sentimentele verwikkelingen. De schuchtere „minnaar der liefde", die in zijn verbeelding
„vele vrouwen heeft bemind", stuurt thans aan op een huwelijk met een
zes jaar jongere juffrouw uit een Gentse burgerfamilie, Maria van Hende. Er zijn bezwaren : de bruidegom heeft weinig vooruitzichten op een
goede maatschappelijke positie. Toch zal het huwelijk plaats vinden en
wel op 13 februari 1904, nadat mevrouw Van Hende de uitgave van
zijn kunsthistorisch essay De Vlaamse Primitieven hoe ze waren te
Brugge, een verslag over de tentoonstelling van 1902, heeft helpen bekostigen. De jonggehuwden vestigen zich te Sint-Amandsberg. De dichter zal, met zijn broers, na de dood van moeder Van de Woestijne in
1903, de familiezaak voortzetten. Op 4 januari wordt een zoon, Paul,
de latere hoogleraar in de Latijnse filologie aan de Gentse universiteit, geboren. De brieven aan de goede en intens meelevende vriend
De Bom berichten over de ziekte, die de jonge echtgenote enkele dagen
na de geboorte van Paul overvalt. Na dagen in levensgevaar te hebben
verkeerd, herstelde ze maar langzaam. Opnieuw trekt Van de Woestijne, nu met vrouw en kind, naar Latem. Nadat hij zich uit de koperslagerij heeft teruggetrokken
of er door een jongere broer uit werd
verwijderd
zoekt en vindt hij, dank zij zijn vriend De Bom, in de
zomer van 1906 een betrekking die zijn verdere literaire bedrijvigheid
niet in de weg zal staan. Hij wordt Brussels correspondent van de
Nieuwe Rotterdamse Courant en dat zal hem er toe verplichten zich
met zijn gezin rond het einde van het jaar in het Brusselse te vestigen.
Hij woont er op diverse adressen, met een intermezzo van april 1917
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tot oktober 1918 te Ledeberg-Pamel, tot hij in 1920 naar Oostende
trekt bij de zee, die zo'n belangrijke rol speelt in zijn latere poëzie :
God aan zee verschijnt in 1926.
Deze Brusselse jaren zijn voor de dichter vooral in materieel opzicht zeer moeilijk geweest. Dat verbetert nauwelijks als hij er einde
1911 in slaagt als „commis temporaire 3ième classe" aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten te warden aangesteld. Hij is ook
veel ziek en lijdt onder zware psychische spanningen, ook in zijn huwelijksleven. In de gedichten die in die jaren ontstaan, heeft dit conflict een zij het enigszins verhulde toch sterk aangrijpende en authentieke expressie gevonden.
Afgezien van de Pamelse tijd brengen de Brusselse jaren een stroom
van lyrische en epische gedichten, van indringende essays en gestileerde prozaverhalen. Ze verschijnen in tijdschriften, o.m. in „Vlaanderen", de voortzetting van „Van Nu en Straks", waarvan hij een tijdlang redactiesecretaris is geweest, en daarna in boekvorm, meestal bij
Noordnederlandse uitgevers. Achtereenvolgens krijgen we aldus de
verzenbundels De Boom-Gaard der Vogelen en der Vruchten (1905),
De Gulden Schaduw en Poëmata (1910), Interludiën I en II, respectievelijk in 1912 en 1914, het proza van Afwijkingen (1910), De Bestendige Aanwezigheid (1918, met o.m. het beroemde De Boer die
Sterft) en de Goddelijke Verbeeldingen (1918), en dan zijn daar nog
de talloze stukken uit de Nieuwe Rotterdamse Courant, waarvan de
meeste nooit werden herdrukt, behalve dan die uit de eerste wereldoorlog en de eerste maanden na de bevrijding, samen meer dan 900 pagina's, die het achtste deel van het latere Verzameld Werk zullen vullen.
Na 1918 neemt het leven voor het gezin Van de Woestijne een gunstige wending : op 11 november 1919 is een dochtertje geboren en op
het ministerie wordt hij tot „chef de division" bevorderd ; hij wordt
verkozen tot lid van de Vlaamse Academie en ontvangt de driejaarlijkse
Staatsprijs voor Nederlandse letterkunde voor zijn twee bundels Interludiën en ten slotte, op 31 augustus 1920, wordt hij benoemd tot docent
aan de Rijksuniversiteit te Gent en belast met het onderwijs in de Nederlandse literatuurgeschiedenis in de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren, zowel in de kandidaturen voorbereidend tot de rechten en in de
kandidaturen geschiedenis, klassieke en germaanse, als in het doctoraat
germaanse filologie, waar hij eveneens een facultatief college „Praktische oefeningen in literaire kritiek" doceert.
Karel van de Woestijne had in het najaar van 1920 zijn colleges ingezet met een openbare les over „Het begrip Renaissance", waarvan de
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tekst dertig jaar later in het vijfde deel van het Verzameld Kerk werd
afgedrukt. Ze was tevens de eerste van een reeks lessen over de Nederlandse Renaissance die hij tijdens dat academiejaar zou houden voor de
studenten uit het doctoraat germaanse filologie. Deze colleges werkten
zo inspirerend op Oscar Dambre, dat deze met Van de Woestijne als
promotor zijn baanbrekende studie over Justus de Harduijn aanvatte
die, breder uitgewerkt, in 1926 in het Recueil van de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren werd opgenomen. Tijdens het academiejaar 19221923 gaf Van de Woestijne, eveneens voor de doctoraatstudenten, colleges over de mystiek. De bespreking van figuren als Eckehart, Hadewijch en Ruusbroec wordt er voorafgegaan door een inleiding over de
mystiek in het algemeen, over de psychologie van de mysticus, over de
verschillende vormen van ascese en extaze. Ze bewijst hoezeer de dichter van God aan Zee (1926) en Het Bergmeer (1928) zich ook theoretisch op dat domein had ingewerkt. Later behandelde hij, weer voor de
kleine groep doctoraatstudenten in de germaanse filologie, de beweging
van Van Nu en Straks. Deze colleges in het doctoraat werden doorgaans
slechts voor een half dozijn toehoorders gegeven, waaronder zich wel
eens niet-germanisten bevonden als Gontran van Severen en zelfs nietstudenten als Joris Eeckhout en Jan Greshoff, die toen te Brussel verbleef. Van deze laatste is de volgende treffende karakteristiek van de
hoogleraar : „Karel van de Woestijne was allesbehalve een brilliant of
ook maar een gemakkelijk spreker. Hij was, zelfs te midden van de leerlingen die hem vereerden, schuchter en stil. Hij droeg ook geen merkwaardig materiaal van inedita aan. Maar door zijn levenwekkende geest
maakte hij de historische leerstof tot een ademende aanwezigheid... Als
literatuurhistoricus ging zijn onderwijs direct af op de essentieele waarden... Hij sprak over figuren uit het verleden, over de groote Vlaamsche
renaissancisten, als over menschen en kunstenaars. Hij wekte ze tot wederopstanding. Hij maakte er ti j dgenooten van."
De talrijke publikaties van Joris Eeckhout zijn thans in de schaduw
komen te staan van de uitgebreide en grondig gedocumenteerde studies
van M. Rutten, Albert Westerlinck en P. Minderaa, tevens de uitgever
van het Verzameld Werk. Iets minder bekend wellicht is het boordevol
boekje dat Gontran van Severen in 1944 in het Frans over de schrijver
en de mens heeft gepubliceerd.
In mei 1929 gaf Van de Woestijne zijn laatste colleges en op 24 augustus overleed hij te Zwijnaarde in „La Frondaie", waar hij zich in 1925,
na een verblijf van vijf jaar te Oostende, was komen vestigen. Hoewel
hij zijn lessen grondig voorbereidde en ze ook gewetensvol gaf, inzover
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zijn steeds wankelende gezondheid hem dat mogelijk maakte en daarbij
ook zijn correspondentie aan de Nieuwe Rotterdamse Courant voortzette, heeft Van de Woestijne tijdens de jaren van zijn hoogleraarschap
aan zijn poëtisch oeuvre een definitieve gestalte kunnen geven met de
publikatie van Zon in den Rug (1924), eigenlijk een derde bundel Interludiën, van Het zatte Hart (1926) en van de twee bundels God aan Zee
(1926) en Het Bergmeer (1928) die samen met de in 1920 verschenen
De Modderen Man en voorafgegaan door Het Menselijk Brood (1926),
Wiekslag om de Kim vormen. Tijdens zijn hoogleraarschap detrilog
verschijnen ook het fascinerende proza van De Beginselen der Chemie
(1925), de twee bundels opstellen over plastische en literaire kunst, De
Schroeflijn I en II (1928), waarvan het eerste deel als een natuurlijke
voortzetting kan worden beschouwd van Kunst en Geest in Vlaanderen
(1911), en De Lemen Torens (1928), roman in brieven, in samenwerking met Herman Teirlinck.
Dames en Heren,
Ik ben er mij ten zeerste van bewust dat deze al te vluchtige schets van
leven en werk van Karel van de Woestijne zo weinig recht laat wedervaren aan de geniale dichter, de verfijnde prozaïst, de schrandere essayist, de vlotte en vaak spirituele journalist, de inspirerende hoogleraar,
de superieure mens. Ik moge echter tot mijn verontschuldiging inroepen dat deze lezing ik zou ze zelf liever een causerie noemen enkel
bedoeld was als inleiding tot de tentoonstelling die straks door de rector zal warden geopend, en ik wil thans eindigen met het citeren van een
tekst, nu bijna vijftig jaar geleden geschreven door August Vermeylen
en wel onder de onmiddellijke indruk van het afsterven van de dichter
die we hier thans gedenken :
Ik kan hem alleen zien, zooals ik hem de laatste maal zag, twee dagen
voor het eind. Hij sluimerde. Eerst herkende ik hem haast niet, daar
zijn baard gegroeid was. Maar de rust v an dat gelaat met de ingevallen
slapen was zoo ontstoffelijkt, dat het vers van Mallarmé van zelf in mij
opkwam :
Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change...
Alleen zijn diepste, zijn eeuwig wezen, ontdaan van het toevallige der
dagen, straalde daar zoo zacht, naakt-eenvoudige geheimenis. Hij lag
er als een heilige, die door zwoelen gloed en angsten en bittere zaligheden heen, gemarteld, den strijd met den Engel nu zegerijk uitgestreden had.
Glorie van onze taal ! Ik geloof niet, dat er in dezen tijd een dichter
geweest is, die zoo den gehéélen mensch, met de uiterste driften van
zijn bloed en zijn brein, heeft laten opgaan in de loutere sferen van het
onpersoonlijke zielelicht. Ik geloof niet, dat we in dit land een fellere
kracht van vergeestelijking hebben gehad.

12 juli 1978

Openbare vergadering op het kasteel te Beauvoorde

Toespraak gehouden door de heer J.
lid van de Academie

AERTS,

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Karel van de Woestijne werd geboren. Het is dit jaar ook 75 jaar geleden dat hij zijn eerste dichtbundel
uitgaf, Het Vader-Huis, die hem literaire roem bezorgde. Veel is in de
literatuur veranderd sinds die tijd : stijl, gevoelsuitdrukking, thema's,
enzovoort, en Van de Woestijne is zeker historisch geworden ; maar
wie historische stijlen kan genieten en daarin het eeuwige van mensheid
en schoonheid waarderen, zal hem als een tijdgenoot beschouwen.
Hij behoorde tot de generatie van Van Nu en Straks, maar was niet
de man van een beweging, een groep, veeleer een eenling, die schreef
van uit zijn innerlijke wereld, zijn droomverbeelding, het psychische
drama dat hij als eenzame beleefde. Zijn bundel Het Vader-Huis was in
1903 een gebeuren, dat duidelijk maakte dat in Vlaanderen na Guido
Gezelle een nieuwe grote dichter was geboren, een die naast J.H. Leopold en P.C. Boutens ook kon gelden als een der grootsten van ons taalgebied. Van de Woestijne is naar stijl en geest een laat-romantische
dichter, doordrongen van het Franse symbolisme, van de thema's der
post-Baudelaireaanse poëzie. Deze thematiek wortelde meestal in een
wereldbeschouwend dualisme, dat de tegenstellingen tussen materie en
ziel, ik en maatschappij, tussen vrijheid en schuld, enzovoort, cultiveerde. In een groot deel van Van de Woestijnes poëzie vindt men dit dualisme terug, zoals men het vindt bij de Franse Symbolisten, bij Boutens,
Leopold, Rilke en zoveel andere dichters van dat tijdperk.
De stijl van Van de Woestijne is impressionistisch én symbolistisch.
Ik moge dit nader verklaren. De dichter formuleert in zijn poëzie zelden
gedachten, klare conceptuele vaststellingen, maar wel stemmingen, subtiele gemoedstoestanden, die hij niet helder formuleert maar vaag suggereert. Hij is daartoe in staat door een uiterst verfijnde sensibiliteit en
zeer geraffineerde zintuigen, die alle bewegingen in het psycho-somatisch zélfbeleven en de geringste nuances in de natuur weten te vatten,
en uit te drukken in de meest verfijnde, adequate taal, zo melodieus mogelijk. „De la musique avant toute chose" schreef Verlaine hem voor,
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in zijn Art Poétique. Dit is Van de Woestijnes impressionisme.
Zijn symbolisme bestaat in het spreken in beelden. Die beelden, vooral uit de natuur, moeten de stemmingen, waarin hij leeft, suggereren.
Zij verrijken niet enkel het imaginatief, maar ook het atmosferische karakter van het gedicht. Sommige beelden reveleren tevens op geheimzinnige, omsluiterde wijze, de ervaringen van zijn diepste, innerlijke
wezen en zijn dus symbolen. Beelden als avond, herfst, schemering,
nacht, diepte, water, vrouw en vele andere zijn in Van de Woestijnes
poëzie symbolen, geladen met de diepste, ook voor hem zelf wellicht
slechts half of niet bewuste ervaringen van zijn psychisme.
Toen de dichter Het Vader-Huis schreef, tussen zijn 20e en 24e jaar,
verbleef hij meestal te St.-Martens-Latem, dat toen een mooi en nog
pastoraal dorpje aan de Leie was, niet ver van de stad Gent. Hij woonde
daar met zijn broer, de schilder Gustave van de Woestijne, en een kleine
kunstenaarskolonie. Na één jaar universiteit was hij in zijn studie definitief mislukt ; hij was bovendien ziekelijk van aanleg, en zijn moeder,
die voor hem voorlopig geen uitkomst zag, had hem toegelaten buiten,
niet ver van Gent, te verblijven. Daar droomde en las en dichtte hij, in
de prachtige natuur van het Leielandschap, in sympathie voor de eenvoudige dorpsmensen, en zocht hij, aarzelend en diep-onzeker, zijn weg
in het leven en in zichzelf. Voor ons is de stijl van deze poëzie soms te
pralerig, hij drapeert zich in een weelderige beeldenpracht, in een zwaar
slepend ritme met sonore klankrijkdom, maar achter deze opulente
woordkunst van een magistraal taalkunstenaar verschuilt zich een tedere, kwetsbare ziel, die zich in haar innerlijke monoloog verbergt.
Een belangrijk thema in de eerste periode van Van de Woestijnes
oeuvre is de liefde. Zij wordt zijn centraal probleem omdat hij ze, met
zijn innerlijk verdeelde psyche, niet harmonisch verwerken kan.
Ik wees al op het dualistisch karakter van zijn levensbeeld. Zeer waarschijnlijk wortelt dit dualisme in een aangeboren melancholie. Men
vindt in zijn werk al de kentrekken van de depressieve mens : weemoed,
eenzaamheidsgevoel, vrees voor samenleving, angst, schuldgevoel en af
en toe doodsverlangen. Zo blijft voor deze dichter het meisje, en later de
vrouw, een onoplosbaar probleem.
Ook op religieus gebied blijft God voor zijn bedroefde ziel een verre,
onbereikbare haven. Van de Woestijne was, zoals zijn broer Gustave,
een religieuze ziel, maar in zijn religieus leven, zoals in de erotiek, innerlijk gespleten tussen momenten van onmacht en van geluksgevoel.
Het meest spreken in zijn religieuze gedichten het verte-gevoel, de
schuld, maar met een onnoemelijk diep en teder verlangen naar oerge-
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borgenheid, dat de melancholicus eigen is.
Na Het Vader-Huis verschenen de dichtbundels De Boomgaard der
Vogelen en der Vruchten (1905) en De Gulden Schaduw (1910). De
dichter vertolkt daar, in de taal van de lyriek, de innerlijke ontwikkeling van zijn leven.
In atmosferische symbolentaal bezingt hij licht en schaduw van zijn
erotisch leven. De eros is de belangrijkste beleving in onze menselijke
paging om harmonie met de andere te vinden. Doch steeds scherper
ontwikkelt zich in de dichter het gemoedsdualisme, waarvan ik al eerder sprak. Nu heeft hij het gevoel dat de harmonie van de liefde zijn
levensgeluk zal zijn, dan weer wordt hij door angst teruggeworpen op
zichzelf, ten prooi aan onmacht en bittere onvoldaanheid.
Vooral de seksualiteit wordt een probleem. Zij wordt in het onbewuste geremd, beladen met angst en schuld. De liefde wordt gespleten
tussen zielseros en lichamelijkheid, en vindt de eenheid van ziel en lichaam niet. De zinnelijke eros is in de poëzie van Karel van de Woestijne niet glanzend, helder en gelukkig, wel integendeel zwoel, imaginair opgejaagd en troebel.
In De Gulden Schaduw herkent de dichter zijn eenzaamheid als een
ongeneeslijk lot. Zijn intellectuele zelfontleding, die uitzonderlijk
scherp is, ontleedt zijn melancholie en onmacht, zij intensifieert deze
situatie tot smartelijke tragiek.
Het dichterschap, dat aldus door zelfanalyse zijn eigen innerlijke verscheurdheid ontdekt, zijn radicaal onvermogen tot harmonie in zichzelf
én met het leven, noemt men het dichterschap van de „poète maudit".
Deze term, die sinds Charles Baudelaire in gebruik is geraakt, is ten
volle op de poëzie van Van de Woestijne toepasselijk.
Toch mag men niets vereenvoudigen, want in deze periode heeft de
getormenteerde dichter, met de gekneusde ziel en de lome lichamelijkheid, ook enkele harmonische gedichten geschreven, vol innerlijke zielevrede en doordrongen van geluk om de geborgenheid bij vrouw en kind,
of getroost om de gave van het dichterschap.
Na de bundel De Gulden Schaduw (1910) komt er in het lyrisch beleven van de dichter een stilstand. Pas tien jaar later, in 1920, begint
een tweede grote periode van zijn lyrisch dichterschap. Hij heeft de tussentijd ondermeer gevuld met twee bundels Interludiën, tussenspelen,
zoals het woord zegt. Deze mythologisch-geïnspireerde, episch-lyrische
gedichten geven ons de gelegenheid op de voor ons zwakkere kanten
van zijn taalkunst te wijzen. Hij was kind van een tijd, die in de taal het
esthetische effect van de praal en de overladenheid zocht, de woord-
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kunst, tot in de uitersten van een woedende verbale retoriek. Onze tijd
vindtmersakzultijnochgedlk,vaftbgin
dezer eeuw, naar versobering.
Het is ook opvallend dat de stijl van Karel van de Woestijne in zijn
twede lyrische periode soberder en beheerster is geworden. Wij zijn dan
reeds in 1920, de bloeitijd van het expressionisme. Dan verscheen de
bundel De Modderen Man, die samen met God aan Zee (1926) en Het
Berg-Meer (1928) de trilogie Wiekslag om de Kim zal vormen. De dichter is er hier in geslaagd zijn menselijk drama, boven het esthetisch individualisme uit, te verheffen op een algemeen-menselijk plan. Het
gaat om het drama van DE mens zoals Van de Woestijne hem ziet, de
dualistische mens, die de manicheïstische of Pascaliaanse verscheurdheid tussen ziel en lichaam beleeft.
Hij moet afstand doen van het zinnelijk verdorven lichaam waarin
hij gevangen zit, van vrouw en geslacht, om via de radicale eenzaamheid
te komen tot een staat van zuivere geestelijkheid. Dit langzaam evoluerend zielsproces is de diepste kern van De Modderen Man.
De spiritualiteit van de dichter wordt syncretistisch, zij is een mengeling van allerlei profane en christelijke bronnen. Soms dompelt hij
zich, zoals de Franse Symbolisten men denke aan Mallarmé of Valéry in de droomwereld of de min of meer hallucinerende verbeelding. Men denkt soms ook aan het „vivre somnambule" van Rimbaud.
Men heeft soms moeite hem op al deze vreemde tochte n te volgen. Hier
en daar is zijn poëzie hermetisch. De grond-tendens is echter duidelijk :
hij wil zijn bewustzijn ledigen van eigen wil en drift, om zijn ziel open
te zetten voor de mystiek.
Naast andere geestelijke ervaringen speelt zijn christelijk geloof in
zijn laatste poëzie een fermenterende rol. In Het Berg-Meer zijn enkele
gedichten doordrongen met religieus-mystische bezieling en vervuld met
het geluk van de geborgenheid in God. Zulk een gedicht is het lange
De Blind-Gewordene : de man die blind is geworden voor de wereld en
ziende wordt in God.
In sommige van deze gedichten vloeien gebed en poëzie eenvoudig
samen, zoals, maar helemaal anders, bij Gezelle. Eén daarvan schreef
hij toen hij vijftig jaar was geworden. U zult het dadelijk horen. Het
jaar daarop zou hij véél te vroeg sterven.
Mijnheer de Voorzitter,
Ik moge mij beperken tot deze korte evocatie van het glorieuze werk
van een onzer grootste dichters, waarschijnlijk een eeuwig werk, om nu
het woord te laten aan de dichter zelf.

19 augustus 1978

Karel-van de Woestijne-herdenking

te Sint-Martens-Latem

1. De zitting ving aan met het voorlezen door Mevrouw Tine RUYSSCHAERT
van een brief die Karel van de Woestijne na zijn aankomst te Latem
in 1900 aan Adolf Herckenrath schreef.
Daarop nam de heer R. VAN DEN ABEELE, burgemeester, het woord :

April 1900, Karel van de Woestijne woont „thans definitief te Laethem
(adres Karel van de Woestijne, Laethemstraat, te Sinte Martens Laethem aan de Leie) ". De brief die u daarjuist hebt voorgelezen, Mevrouw
Ruysschaert waarvoor wij u dankzeggen is de eerste van de tot nog
toe onuitgegeven brieven van Karel, die in de catalogus van deze tentoonstelling voorkomen. Er zijn er een twaalftal opgenomen ; ze werden door professor Rutten gecommentarieerd, zodat deze catalogus een
document wordt. Deze brieven schetsen de geest en de sfeer van het Latem, ten tijde van de eerste jaren dat Karel en Gustave van de Woestijne
hier verbleven. Zoals Sint-Martens-Latem-aan-de-Leie destijds Karel en
Gustave, en ook de vele andere kunstenaars, welkom heeft geheten, zo
heet ik u hier ook, in naam van het Gemeentebestuur en vooral in naam
van de Latemse Kunstkring, zeer van harte welkom. In de eerste plaats
natuurlijk de familieleden Van de Woestijne, de heer goeverneur van
Oost-Vlaanderen, de heer Voorzitter van de Nederlandse Cultuurraad,
de heren senatoren en volksvertegenwoordigers en bestendig-gedeputeerden van de Provincie, de heren leden van de Kon. Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, de heer voorzitter van de Vlaamse
Toeristenbond. Heel speciaal wil ik hier verwelkomen de nestor van de
Latemse Kunstkring en wellicht de nestor van het kunstleven in deze
streek, een man die Karel van de Woestijne persoonlijk heeft gekend en
samen met Karel nog betrokken is geweest bij bepaalde initiatieven vele,
vele jaren terug, nl. onze haast 90-jarige fikse vriend-kunstenaar Hendrik Caspeele. Verder mijn collega's schepenen en raadsleden uit de
naburige gemeenten en uit Sint-Martens-Latem zelf, de heren van de
Culturele Dienst van de Provincie, met Dr. Huys aan het hoofd, en de
velen die ik zou kunnen hebben vergeten. Karel schreef ook in de brief,
die zoëven werd voorgelezen dat Herckenrath allen te Gent diende te
groeten, „vergeet niets en niemand". Maar dat is zeer moeilijk want ik
merk hier in ons midden verscheidene hedendaagse kunstenaars van La-
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tem en elders, ik zie mevrouw weduwe Gevaert, oudste dochter van Karels vriend George Minne, er zijn hier zoveel belangrijke personen aanwezig dat ik u bijna allen bij naam zou moeten verwelkomen. Nog eens,
ik groet en verwelkom u allen samen.
Jammer genoeg moet ik ook enkele mensen verontschuldigen. In de
eerste plaats iemand die hier vandaag bij uitzondering onder ons zou
zijn geweest, alhoewel hij praktisch nooit meer buiten zijn gezins- en
werkkring kwam, nl. onze betreurde vriend-letterkundige Johan Daisne,
die vorige week is overleden. Johan Daisne was in 1939 penningmeester
van het Karel van de Woestijne-huldecomité bij de onthulling van de
eerste gedenksteen hier te Latem. Onze huidige feestredenaar de heer
Karel Jonckheere was trouwens secretaris van dit zelfde comité. Ook
Mevrouw De Backer-Van Ocken, minister van Nederlandse Cultuur en
de heer burgemeester De Paepe van Gent dien ik wegens vakantieomstandigheden te verontschuldigen, evenals Mevrouw Paul van de
Woestijne die speciaal liet weten hoe gaarne ze vandaag in ons midden
zou zijn geweest, maar verhinderd is door de gevolgen van een val, waarvan ze thans gelukkig bijna is hersteld.
Geachte Aanwezigen,
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Karel van de Woestijne te Gent
werd geboren, het zal volgend jaar 50 jaar geleden zijn sinds hij te
Zwijnaarde overleed hij was amper 51
en het is 78 jaar geleden
sedert hij hier in Latem is aangeland. Latem voelt zich met deze grote
letterkundige, één van de grootsten mag ik wel zeggen van ons Nederlands taalgebied, nog eng verbonden, zoals Karel van de Woestijne zich
zijn hele leven door zelf met Latem verbonden heeft gevoeld.
De Latemse Kunstkring heeft in de loop der jaren volgend jaar
vieren wij het 20-jarig bestaan van deze Kunstkring steeds als promotor geageerd van het Latemse kunstleven en is de stimulans geweest tot
een niet te ontkennen heropleving. Dit is totaal belangloos geschied door
een groep mensen, zonder de minste commerciële bijbedoeling. Wij hebben het eenvoudig als onze enige eretaak aangezien hulde te 'brengen
aan de kunst, voor zoverre zij de rijkdom van het Latemse verleden heeft
uitgemaakt. Wij hebben dat verleden uitgepuurd om het wetenschappelijk zo goed mogelijk vast te leggen. Wij hebben getracht dit te doen
op een hoger peil, maar tevens midden een landse gezelligheid. U hoeft
slechtonzagu,diernvobjaewrdnuitggeven, te doorbladeren om te merken dat ze van uitzonderlijk belang zijn
voor de geschiedenis van het kunstgebeuren hier in dit dorp. Het beste
initiatief dat we dit jaar konden ten uitvoer brengen bestaat in het be-

40

langstelling opwekken voor de periode waarin Karel van de Woestijne
te Latem verbleef, nl. de periode van 1900 tot 1906. Dit door een uitgebreide tentoonstelling en de uitgave van een uitvoerige catalogus.
Tentoonstelling en catalogus bevatten een hele reeks handschriften die
in Latem zijn ontstaan, o.m. het volledige handschrift van de „Laethemsche Brieven over de Lente" aan Adolf Herckenrath, wiens zoon Walter, bestuurslid van onze Kunstkring, wij zeer speciaal danken omdat
hij deze brieven bereidwillig ter beschikking heeft gesteld. U zal er ook
verscheidene merkwaardige uitgaven bemerken, o.m. de handpersdrukken, die de sierkunstenaar Julius De Praetere hier in Latem drukte ; bij
welkbzighdjsomwerbtandogersVand
Woestijne. Er warden veel documenten en foto's geëxposeerd. Bepaalde
foto's zelfs die erg versleten en geschonden zijn, maar die door toedoen
van een lid van onze Kunstkring en door de leden van onze Latemse
Fotoclub zodanig werden geretoucheerd dat ze, „in ere hersteld" bij
vergroting een prachtig beeld geven van het Latem van toen. Dit geschiedde eveneens met familiefoto's van Karel.
Naast het vermelde zult u een hele reeks uitgelezen kunstwerken kunnen bewonderen van Latemse tijdgenoten van Karel ; in de eerste plaats
van zijn broer Gustave, maar ook van andere vrienden, die hier toen
met hem hebben geleefd. Op deze manier wordt de sfeer van de periode
1900-1906 als 't ware herschapen.
Dit kleine dorp deed zijn best om deze aangenomen zoon de eer te
bewijzen die hem zeker toekomt.
Ik heb reeds gewezen op het feit dat ons gemeentebestuur in 1939 een
gedenksteen liet aanbrengen aan de gevel van de tweede van de Woestijne-woning. De gegevens die er op stonden waren echter onjuist. Nu
zijn wij zeer verheugd dat wij zoëven twee nieuwe plaketten hebben
kunnen onthullen aan beide woningen. Wij danken hier nogmaals zeer
speciaal de Vlaamse Toeristenbond, die zo gul heeft geholpen bij de
financiering van de bronzen plaat van de hand van beeldhouwer Maurits Witdouck en ook de V.V.V. Leiestreek die ons medehielp om de
gedenksteen te bekostigen. Wij danken al degenen die hebben medegeholpen aan de voorbereiding van deze dag en van deze tentoonstelling.
Als blijk van waardering zou ik nu gaarne namens ons allen aan Juffrouw Lilly van de Woestijne deze bloemenruiker laten overhandigen...
Door dit gebaar, Mejuffrouw van de Woestijne, wil Latem hulde
brengen aan uw vader, uw vader die tot het einde van z'n leven niet
nagelaten heeft hulde te brengen aan ons goede Latem.
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2. Toespraak van de heer K. JONCKHEERE,

lid der Academie
onder de titel van :
„LATEM EN HET TEDERE HART VAN
KAREL EN GUSTAVE"

Ik zou heel wat willen geven om hier op dit ogenblik te mogen zwijgen,
kon ik daardoor bewerken dat Karel van de Woestijne en zijn broer
Gustave in het Latem van vandaag nog aanwezig waren. Als ik nochtans erkentelijk heb aangenomen enkele woorden te spreken, dan is het
om te pogen die twee reeds vergeestelijkte figuren in hun wandel op te
roepen, zoals ze zich vijfenzeventig jaar geleden in dit dorp en onder
deze luchten hebben bewogen ; er hebben geademd, gedroomd, gelachen, geweend, bemind, geluierd en duchtig gewerkt.
De aanwezigheid van Lily, Karels dochter, en van Maxime, Gustaves
zoon, verinnigt voor mij de boeiende taak de twee broederlijke figuren,
die zielsveel van elkaar hielden, uit de herinnering te halen ; doet me
tevens huiveren bij het kiese van de opdracht. Eén troost is mij groot :
hoe levendiger de bijna reeds gelegendariseerde schimmen voor ons verrijzen, hoe serener de weemoed van de verwanten warden kan.
De gebroeders Van de Woestijne en hun pittige tijdgenoten zijn zo
met Latem verweven, hebben tijdens de vijf, hier gemeenschappelijk
doorgebrachte jaren zoveel van zich doen spreken, artistiek en anekdotisch, dat zelfs niet het timbre van hun bedrijvigheid alhier in enkele
minuten kan gesuggereerd. Ik heb moeten kiezen en koos het tema van
hun tedere genegenheid, een driedubbele : die voor elkaar, die voor
hun moeder, die voor de vrouw. Alle drie zoals ze vijf jaar lang door
Latem werden gekonditioneerd.
Op 15 april 1900 verlaten twee keurig geklede jongelieden uit de
Gentse burgerij het huis van hun moeder in de Slijpstraat 106 en nemen
in Gent-Zuid de trein naar Kortrijk. Karel, de oudste is eenentwintig,
Gustave is pas achttien jaar oud. Het is hun aan te zien dat ze broers
zijn, elkaar veel genengenheid toedragen. Karel is ietwat precieuser uitgedost, hij draagt zelfs bottines met knopen. Het enig uitdagende in
hun optreden is hun grote deukhoed met neergeslagen boord. Hij staat
wat naar voren getrokken, zodat hun weelderige krullen, bij Gustave
wat donkerder en kroezeliger, bij Karel eerder gebekt, hun het aanschijn van kunstenaars geven. Van een zekere Willem Kloos heeft Karel vernomen een groot dichter te zijn ; van Karel mocht Gustave meermaals vernemen dat wat hij schildert idioot is, hoewel Karel gaarne
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door Gustave wordt geportretteerd. De tekeningen verdwijnen dadelijk
spoorloos, wat niet zeggen wil dat ze worden vernield. Karel is namelijk
verliefd. Een paar dagen voor de afreis heeft Gustave echter alles wat
hij in de Gentse Akademie geschilderd en getekend heeft verbrand.
Voor zijn verblijf te Latem heeft hij van zijn moeder een nieuwe ezel
en een nieuwe verfdoos gekregen.
Als ze te St. Denijs uit de trein stappen is het prachtig lenteweer. Even
denken ze aan thuis, aan hun twee jongere broers, Maurice en Eduard ;
aan hun moeder, sedert tien jaar weduwe en die de koperslagerij voortzet. Zij is het die heeft gezorgd dat haar twee oudste zoons voor hun
broze gezondheid drie maanden gaan doorbrengen te Latem ; in een
niet al te groot huis, waar reeds de zoon van de prijzer van de Gentse
vismijn, Julius de Praetere, graficus en handpersdrukker, sedert korte
tijd verblijft, en met wie ze de woonst, niet zonder kleine ruzies, zullen
delen. Karel heeft een bronchitis met begin van longontsteking goed te
maken, Gustave de uitputting na een zevenoog en rodekoorts. En Gustave vertelt : „Karel en ik stapten blij van gemoed door de velden,
waarop het koren reeds hoog stond en een malsgroene kleur had...
Rustig lagen daar de hofsteden, van waaruit we de koeien hoorden
loeien om te vragen gemolken te worden, want zoëven luidde de klok
het angelus... Karel zegde een paar maal : „'t Is vreemd dat Jules de
Praetere ons niet tegemoet gekomen is." Maar mij kon het niet schelen
en ik was blij dat ik met mijn goede broeder alleen was. Ik deed mijn
hoed af en liet mijn lange kroezelhaar in de stille wind waaien. Dan
deed Karel hetzelfde en we zagen elkaar eens vriendelijk aan. We waren
alle twee gelukkig... Karel wreef ook in zijn handen van plezier en
zegde : „Ziet ge, Gustave, we zijn nu te zamen, voor een lange tijd, misschien. We gaan te zamen wandelen iedere dag, een uur 's morgens en
een uur 's avonds. Intussen zal ieder langs zijn kant werken, en trachten
eens echt goed en deugdelijk werk te leveren. We zullen trachten onze
tijd goed en op een verstandige manier te bezigen. Op Latem zullen we
vrienden hebben (die waren o.m. Georges Minne, Valerius de Saedeleer, Albijn van den Abeele), maar tracht zoveel mogelijk op afstand
van hen te blijven, want dat heeft de langste duur. We hebben immers
aan ons beiden genoeg. In de voorkamer van ons huisje staat mijn werktafel in de hoek, en aan het venster staat uw chevalet op ons te wachten.
Als het koud is, dan hebben we kolen in de kelder. Als het donker is,
dan hebben we lampen om licht te maken. We hebben niemand nodig
en we zullen trachten elkaar te verwarmen en aan elkaar te laten zien
het licht." Deze woorden hadden opeens grote indruk op mij gemaakt en
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ik voelde de superioriteit die hij had op mij."
Zo is het voor beide broers vijf jaar lang in het gulle Latem gebleven.
Niemand kon hen scheiden. Gustave met het grote hart offerde zich
gaarne op om de grillen van Karel te voldoen . Én uit liefde én uit een
levenshouding vol olijkheid en barmhartigheid. In Latem verzorgde hij
zelfs twee kankerlijders, spoot ze hun dosis morfine in, wat Karel niet
kon, vocht de doodstrijd mee van een, in de echte zin, want hij moest
worstelen met de zieke om hem in, bed te houden. Werd het tien uur in
de avond, dan ging Karel met de ellebogen op tafel liggen slapen. Daar
ze in één bed sliepen, wilde Gustave zijn broer meekrijgen naar boven.
Waarop Karel telkens antwoordde : „Zie ge dan niet dat ik al slaap ?"
Gustave kan er in zijn memoires niet over zwijgen hoe gelukkig hij was
in aanwezigheid van zijn broer. Op wandel naar het Strooien Dorp,
waar vijf arme-mensenhutten stonden : „En we voelden ons gelukkig
en vredig zoals iedereen en alles random ons."
De grillen van Karel, zei ik. Zelfs in juli en augustus maakte Karel
vuur. „Toen het kleine kacheltje goed aan het branden was, deed Karel
er met bevende hand enige schoppen kolen op, ging zijn handen wassen
aan de pomp, kwam terug en stak de op zijn tafeltje staande petroleumlamp aan. Toen dit alles gereed was, ging hij in de gang, opende de
deur, ging de luiken sluiten. Daar buiten was de zon brandend warm.
Karel kwam even rustig terug binnen, deed de deur dicht, kwam in de
kamer en deed deze deur ook dicht. Hij ging dan aan zijn tafeltje zitten
en begon te schrijven, met zijn linkerelleboog steunend naast zijn schrijfpapier, en met de linkerhand in zijn haar..." Karel vond het gezelliger
als Gustave in de kamer bleef en stopte hem een boek in de handen.
Gustave bleeef, in de oververhitte kamer.
.

Een mild gemoed kan met zijn genegenheden alle kanten uit. Karel en
Gustave verheerlijkten hun moeder, die even „kommerend" als hun vader was. Toen ze vernam dat hun zoons begonnen puisten te krijgen
door bijna uitsluitend eieren te eten, die ze in het keldertje bakten, naast
een berg eierschalen, die ze maar niet konden opruimen, kwam ze naar
Latem met korven eten en wijn. De Saedeleer en Minne waren gevraagd
om mee te eten. Toen dezen weggegaan waren : „We waren gezellig in
de zoele kamer. Karel vertelde alles wat we gedaan en gezien hadden.
Moeder vertelde wat er zo al in Gent was gebeurd. Ik luisterde maar half
want mijn gedachten waren elders. Ik had mijn zo duurbare moeder teruggezien en wist dat ze over een half uur terug zou keren naar de stad,
naar haar woning, waar het toch ook zo goed was bij haar... Hier te La-
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tem en bij Karel was het inderdaad ook goed en 'k voelde mij er zeer
gelukkig, maar ik had mijn moeder teruggezien... Ik keek in de ogen
van Karel. Hij bezag mij ook en we verstonden wat we van elkander
dachten. Ik was de eerste die het woord nam en ik stelde aan Karel voor
met moeder terug te keren naar Gent... voor drie dagen maar... en Karel knikte ja. Moeder vond dat heel wel en twee uur later waren we even
geze ll ig gezeten in een even zoele kamer van Moeders huis." Aldus de
twee grote artiesten uit de Latemse school, die als kinderen hun moeder
nodig hadden.
Gustave lost weinig over zijn liefdeleven in Latem. Hij vertelt wie in
de omgeving van het huisje woonde : „Onze gebuur was Nandje Hooft
(later model voor „De boer die sterft") , een van de beste timmermans
van 't dorp. Zijn tuin liep naast de onze en ze waren gescheiden door
een haag. Op enige meters afstand zagen we het schoon klassief hof van
Leonard de Schepper, een boer, maar een verstandige, aristokratische
boer, met vier schone dochters ! Met de schoonste had ik de eer, tien
jaar nadien, te mogen trouwen." Nog enkele keren gewaagt hij van de
hoeve, geeft vooral haar avondsfeer weer, en vertelt nog een keer over
Prudence uw moeder, Maxime, wier zuster, uw tante Marie, hier ook
aanwezig, ik eveneens met ontroering begroet.
Over Karels liefdeleven zijn we beter ingelicht. Door Gustave, door
Karel zelf, door Julis de Praetere, die tijdens W-II in Het Laatste
Nieuws een reeks artikelen publiceerde „Laetemsche Dageraad". Op
een avond in de herberg van Maebe, Kortrijkse steenweg, was het gezelschap lichtjes of veel beschonken. Het lokaal werd genoemd „Op en
weg", maar Karel veranderde dit in „Open wegen". Bij het gezamenlijk
uitdrinken van een laatste bak Oudenaards in de tuin, hoorde men plots
Karel luidop de verzen zeggen van „In het huis mijns vaders", waarin
voorkomt : „U minde ik...". „Zijn stem werd fluisterend, zalvend, bijna
onhoorbaar en hij viel in diepe slaap." Karel was verliefd geworden op
mej of f er Maria van Hende, genoemd Mariëtte. Ze hadden elkaar opgemerkt in de nieuwe Vlaamse Schouwburg. 's Zondags was Karel, die met
moeder en broers naar de mis in de kerk van het Heilig Kerst placht te
gaan, opeens van tempel veranderd, omdat Mariëtte de mis bijwoonde
in St. Baafs, daarna naar de Kouter wandelde, waar alweer blikken konden uitgewisseld. Van zijn weifelen om te beminnen getuigen veel verzen ; de meeste werden helaas te Latem verbrand, eens Karel definitief
verloofd. Een paar staan in „Het vaderhuis", eerste uitgave gedrukt te
Latem op de pers van Julius de Praetere. Eén is gekend : „'k Ben een-
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zaam droef in 't geel-teer avonddalen..."
In het exemplaar van de „Latemse Brieven", dat hij liet inbinden
voor zijn verloofde, een overdruk uit de XXste Eeuw , heeft Mariëtte met potlood aantekeningen gemaakt. Wandelend langs de Leie
heeft ze Karel, na lezing, enkele verklaringen gevraagd. De paragrafen
heeft ze met potlood aangemerkt :
„Ik ben weer thuis, en in de lente van mijn land ; na de ziekte, en al
dat verdriet ; ge kent het ; en die dorre liefde, als mooie veren in najaarswind. Ge weet hoe ik ben heengegaan. Deed ik goed, deed ik
slecht ? Ik weet het niet. Ik wil gelukkig zijn. God moog me helpen."
„En ik denk aan haar die ik had kunnen beminnen, en aan die betwijfelde en wrange God die me hadde gekroond met de caritate harer
liefde. Maar ik ben verlaten, alléén, in de avond die me, ringend,
omstijgt. Ik schrijf u, omdat ik droevig ben."
Na een bezoek terug uit Gent : „Dan ben ik slapen gegaan, en heb
onrustig gedroomd, en dan, wakker, gedacht weer aan haar, die burgernuf, die me maar niet onverschillig kan warden..." (Burger-nuf, driemaal onderstreept) .
„Maar ik ben niet zoals ik wilde zijn. Wat heeft het gebaat, mijn heengaan, als ik steeds dààr terug-keer, ge weet waar, en mijn gedachten denkend aan hare ogen ?"
De „Brieven" eindigen : ... „o Mijn vriend, wéet ik ? mijn geluk :
beelden in het zand ; mijn geluk in de onmogelijkste dromen ?... Ik zal
terug naar de stad keren, misschien, de dorre liefde herleven. Ik kan
niet anders. Misschien is mijn geluk, ons beider treurigheid."
In zijn dagboek schrijft hij op 29 april 1903 dat zijn moeder droomde
dat hij en Mariëtte een zoontje zouden hebben met lang bruin krulhaar,
maar dat een zwarte man het kind wegnam. Op 14 mei : „Ik wilde een
reeks `Bruidszangen' schrijven, als had ze Mariette zelf gedicht." Op
13 juni : „Mariëtte is hier geweest !" Op 17 juni begint hij aan „Romeo
of de Minnaar der liefde", waarin hij de krisis van zijn liefdeleven wegschrijft. Op 2 juli : „Mariëtte is hier geweest en van morgen vertrokken."
Gustave vertelt over een zaterdag dat hij en Karel voor het weekend
naar huis getrokken zijn. „Toen ik met moeder alleen was, ondervroeg
ze mij. Ik vertelde alles wat ik wist (over Karels neerslachtigheid) en ik
zag dat Moeder er zeer triestig om was..." „Moeder sprak stil met Karel,
over wat weet ik niet. Ik zag moeder wenen en Karel weende ook. En
dan hebben ze elkander omhelsd en elkander lang vriendelijk zitten aankijken." Herinner u het gedicht : „De moeder en de zoon." „De maan-
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dag daaropvolgend was Karel veel gelukkiger dan de andere dagen. Van
aan het station van St. Denijs-Westrem tot aan St. Martens-Latem was
Karel zeer spraakzaam en we hadden onderweg veel plezier, zodanig
dat ik iedermaal de zoete indruk had dat hij anders geworden was. Hij
'valise' en toen ik hem vroeg ze te mogen dragen : `Neen, droegnz
ik weet immers niet dat ik iets draag, kijk, ze hangt gelijk aan een haak',
antwoordde hij."
De krisis was voorbij, hij huwt, gaat te Latem wonen, er wordt een
zoontje geboren in 1905 en na een kleine ziekte kan Van de Woestijne
het ganse Latemse en binnenhuidse klimaat resumeren in een vers :
„En in mijn hart van al de dagen 't vrome heil".
Zo werd Latem voor Gustave, die hier zijn bruid vond, en voor Karel de milde nerveuze, als het ware het beloofde land, waar ze lichamelijk herstelden, hun gekoppelde eenzaamheid tot diepe artistieke ontplooiing brachten, met tal van anderen een unieke densiteit ondergingen, bron van meesterlijke Vlaamse uitdrukking.
Mocht gij straks in de schemering hier nog ronddwalen, als uw herinnering dezelfde tint aanneemt van de einders, kijkt dan eens uit of ge nieman ontwaart die aan Gustaves schets beantwoordt : „Eén meter negenenzeventig lang. Smal geschouderd. Hij ging steeds lichtjes gebogen,
met zijn linkerschouder lager dan de rechter. Als hij stapte, stak zijn
rechterkant meer vooruit dan zijn linker ; hij had gewoonlijk zijn rechterhand in zijn broekzak steken, en aan zijn houding kon men hem van
ver goed herkennen." Het zal Karel van de Woestijne zijn.

29 november 1978
Karel van de Woestijne-herdenking in de
Provincieraadzaal te Gent

1.

Verwelkoming door de Heer Gouverneur Roger DE KINDER

Mijnheer de Minister,
Mijnheer de Voorzitter van de Cultuurraad,
Hooggeachte Familie van de Woestijne,
Dames en Heren,
Mag ik mijn verwelkoming van dit hooggeacht gezelschap aanvangen
met een gelegenheidscitaat ? Het luidt als volgt : „Grote mannen hebben het voordeel, dat ze allemaal op een bepaalde datum geboren zijn ;
dit brengt immers mee, dat we ze kunnen herdenken !"
Ik herinner me niet meer precies, wie dit gezegd heeft, maar in elk
geval klinkt het als boutade niet onaardig, temeer daar er ongetwijfeld
een stuk levenswaarheid in steekt. Het verraadt immers wel iets van het
kunstmatige, dat aan herdenkingen nu eenmaal kleeft. Al maakt deze
bewering herdenkingen niet overbodig, integendeel zelfs !
herdenkt men het best, door
Grote mannen
schrijvers in casu
ze voortdurend te lezen en te hérlezen, en dat gebeurt dus liefst frekwenter dan om de 25, 50 of 100 jaar. Allicht lezen we allemaal te weinig onze grote dichters en schrijvers, maar ik ben de laatste om mijzelf
terzake onschuldig te pleiten. Misschien ben ik iets te prozaïsch om zelf
een enthousiast poëzielezer te zijn, maar een brok proza als bijv. van de
Woestijnes „Boer die sterft" blijft telkens opnieuw een uitzonderlijk
sterkinduopmjae.
Hoe dan ook, Dames en Heren, het jaar 1978 biedt Vlaanderen een
welkome gelegenheid, om twee van de allergrootsten te herdenken uit
onze moderne Nederlandse letterkunde : 100 jaar geleden werd Karel
van de Woestijne geboren, 50 jaar geleden stierf Paul van Ostaijen ;
beiden zijn de grootste uit de respectieve generaties die op Guido Gezelle gevolgd zijn.
Gezelle, van de Woestijne, van Ostaijen : ze representeren inderdaad drie generaties, drie opvattingen van mens-zijn en van poëzie, drie
stijlopvattingen, drie provincies ook.
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In Oost-Vlaanderen herdenken we vanzelfsprekend de Gentenaar
Karel van de Woestijne. Hij is één van de onzen.
Ik herinner er graag aan dat in 1954E het Provinciebestuur van OostVlaanderen de enige instantie was, om de 25e verjaardag van van de
Woestijnes dood met grote luister te herdenken in de Aula van de Rijksuniversiteit met toespraken door eminente figuren als zijn vriend Herman Teirlinck, Dr. Marcel Brauns en de Leidse professor Minderaa.
In 1978 echter was de Provincie Oost-Vlaanderen (en ik wil eraan
toevoegen : gelukkig maar) niet de enige instantie, die eraan gedacht
had, Karel van de Woestijne te herdenken.
Er was het Archief en Museum voor Vlaams Cultuurleven, dat zijn
merkwaardige van de Woestijnetentoonstelling uit Antwerpen liet
overkomen naar het gerestaureerde Pand van de Rijksuniversiteit. Er
was de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
die haar jaarlijkse bijeenkomst te Beauvoorde in het teken stelde van de
van de Woestijne-herdenking en die nu ook bij ons vandaag te gast is
voor deze gezamenlijke huldezitting. Er was het Gemeentebestuur van
Sint-Martens-Latem, dat in samenwerking met de Provincie deze zomer
een mooie en interessante tentoonstelling organiseerde ter evocatie van
de Latemse kunst rond de eeuwwisseling, toen Karel van de Woestijne
dáár leefde en werkte.
Er is tenslotte ook het Stadsbestuur van Gent dat nog pas gisteravond
in de Toneelschouwburg een van de Woestijne-avond organiseerde en
dat begin volgend jaar alweer in samenwerking met de Provincie
een merkwaardige en grootse tentoonstelling zal presenteren in het Museum voor Schone Kunsten, en waarbij alweer de figuur centraal staat
van onze grote Gentse dichter, die als veelzijdig geïnteresseerd kunstcriticus en journalist tot de kroniekschrijver „par excellence" van het
Gentse kunst- en cultuurleven van zijn eigen tijd uitgroeide.
Zovele verschillende Karel van de Woestijne-initiatieven, waarbij de
Provincie graag op zich genomen heeft, een en ander te coordineren,
aanvullend mee te werken en voor een deel zelf ook te organiseren. Al
de betrokken instanties Rijksuniversiteit, Archief en Museum van
Vlaams Cultuurleven, stads- en gemeentebestuur, en last but not least
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde wil
ik graag danken voor hun medewerking en het verheugt mij oprecht dat
ik zovele genodigden die deze diverse instanties vertegenwoordigen, hier
mag verwelkomen. Ik dank hen tevens voor de betoonde belangstelling,
die terecht allereerst Karel van de Woestijne zelf geldt !
De familieleden van de Woestijne dank ik heel oprecht voor hun aan-

49
viezigheid, die we bijzonder op prijs stellen. In deze verwelkoming betrek ik vanzelfsprekend ook alle overheidspersonen en al onze andere
genodigden, die met hun aanwezigheid aan deze herdenking luister toevoegen.
Onze bijzondere dank nog gaat naar Professor Van Elslander, Ondervoorzitter van de Academie, naar Dr. Anton van Wilderode en naar mevrouw Tine Ruysschaert, die aanvaard hebben, ieder op zijn (of haar)
manier, Karel van de Woestijne en zijn heerlijk werk nader tot ons te
brengen.
Mijnheer de Minister,
Mijnheer de Voorzitter,
Hooggeachte Familieleden,
Dames en Heren,
Als gastheer voor deze plechtigheid zou ik mij kunnen beperken tot
deze verwelkoming en de enkele beschouwingen ter toelichting van ons
initiatief. Ik wil nochtans graag nog het volgende daaraan toevoegen.
De Bestendige Deputatie en ikzelf hebben deze plechtigheid uitdrukkelijk gewenst als een getuigenis van blijvende waardering en erkentelijkheid voor wat Karel van de Woestijne geweest is. Hij blijft een kunstenaar van wie de betekenis voor onze cultuur van uitzonderlijk belang
moet geacht warden. Wij herdenken in hem het prototype van de fijnzinnige cultuurmens, begaafd met een veelzijdig rijk scheppingsvermogen, waarmee hij de roerselen van zijn getormenteerd gemoed op allerpersoonlijkste wijze heeft uitgezongen. Wij herdenken in hem de Gentenaar, de Oostvlaming, de Vlaming die door zijn werk aan de Nederlandse cultuur een onvergankelijke en monumentale bijdrage heeft toegevoegd.
Literatuur, kunst- en geestesleven zijn nu niet meer wat ze in van de
Woestijnes tijd waren. Dat is een objectieve vaststelling : men kan daar
gelukkig mee zijn, of niet, maar alles is nu anders dan 50 jaar geleden.
Men zegt : jachtiger, oppervlakkiger, allicht met minder zin voor een
aantal fundamenteel menselijke waarden.
Het is goed, vanuit die overweging, te kunnen teruggrijpen naar
iemand als Karel van de Woestijne en wat hij schreef als een blijvende
cultuurschat te mogen bezitten.
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2. Toespraak van de heer P. BucKINx,

Voorzitter van de Academie

Als voorzitter van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde heet ik U alien van harte welkom op deze plechtige, openbare academische zitting, die mede door de Heer Gouverneur-Voorzitter en de leden van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van
Oost-Vlaanderen georganiseerd wordt, ter herdenking van de honderdste verjaring van de geboorte van Karel van de Woestijne.
Dat de Heer Gouverneur De Kinder er prijs op gesteld heeft de dichter van Het Vaderhuis in zijn vaderstad op plechtige wijze te huldigen,
daarvoor verdient hij onze oprechte dank. Deze herdenking is tevens
een bewijs dat de Bestendige Deputatie niets onverlet laat om de Kunsten en de Fraaie Letteren aan te moedigen en te bevorderen.
Bovendien is deze herdenking een gelegenheid om meer uitstraling te
geven aan ons Genootschap, dat vooral binnen de muren van het Academiegebouw een, voor velen, onvermoede activiteit ontplooit, waaraan
al te zelden de gewenste ruchtbaarheid gegeven wordt.
Het is vandaag de vijfde keer dat, met de medewerking van de Koninklijke Academie, de figuur van Karel van de Woestijne belicht wordt.
Na Prof. M. Rutten, na Prof. Van Elslander, na Prof. Ada Deprez
en na Prof. José Aerts, die elk op eigen wijze, een speciaal facet van
Karel van de Woestijne benaderden, zal vandaag Collega Cyriel Coupé
(Anton van Wilderode) de feestrede houden.
Wij kennen Anton van Wilderode al sedert lang als een fijngevoelig
dichter, een dichter die vele landen doorkruiste, maar met al zijn vezels
verbonden blijft aan zijn geboortestreek. Geen getormenteerd dichter,
maar een dichter die met vurige innigheid de schoonheid bezingt van het
weidse Land van Waas, en die schoonheid telkens weer opnieuw oproept uit de hem nooit loslatende herinnering aan de kinderjaren. Maar
ook als essayist en vertaler van klassieke dichters verdient hij onze bewondering.
Anton van Wilderode was nog bijna een kind toen Karel van de
Woestijne in 1929 overleed. Des te boeiender zal het dan ook zijn van
een dichter, die tot een heel andere generatie behoort, te vernemen hoe
hij de poëzie van Karel van de Woestijne heeft aangevoeld en van welke
betekenis zij wellicht blijven zal voor de jongere en de komende generaties.
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3. Toespraak van de heer C. COUPÉ,
lid van de Academie
onder de titel v an :
„KAREL VAN DE WOESTIJNE VANDAAG"

Het beeld van de Zuidnederlandse poëzie in het eerste kwart der 20e
eeuw wordt beheerst door de „grote drie" : Gezelle, Van de Woestijne
en Van Ostaijen.
Hun gezamenlijke levensloop overspant, op één jaar na, precies een
eeuw, want Gezelle werd in 1830 geboren en Van de Woestijne overleed in 1929. Zij vertegenwoordigen de provincies West-Vlaanderen,
Oost-Vlaanderen en Antwerpen én zelfs de drie „zustersteden"
Brugge, Gent, Antwerpen.
Ook drie literaire stromingen (een beetje generaliserend uitgedrukt)
romantiek, impressionisme en expressionisme.
Zij zijn naar mijn gevoel ook drie eigenaardige, eigen-geaarde dichters : men herkent ze, ze „individualiseren" allerduidelijkst : Gezelle of
de natuur (hij is de vertolker van de „landelijke" mens) ; Karel van de
Woestijne vond inspiratie in natuur én stad (hij is de getormenteerde
mens) ; en Paul van Ostaijen is de vertegenwoordiger van de stedelijke
gemeenschap (de „ontheemde" mens in de bezette stad) .
Zij zijn ook drie „volledige" dichters wier poëtisch oeuvre namelijk
een lyrische autobiografie vormt (het minst bij Paul van Ostaijen, althans de „latere" die naar een ik-loze poëzie evolueerde) , hun gedichten
zijn de neerslag van hun allerpersoonlijkste ervaringen en overtuigingen, ontmoetingen en levensomstandigheden, vreugden en teleurstellingen, kernend rondom de problematiek van respectievelijk priesterschap, vaderschap, dichterschap.
zij
Ten slotte ook dichters waarvan het „beeld" vrijwel „vastligt",
zijn de auteur van laat ons zeggen elk 25 à 30 evergreens uit onze literatuur, anthologie-gedichten, identificatie-verzen (waannee zij altijd weer
vereenzelvigd warden !) .
Toch is hun poëtisch oeuvre zo rijk dat altijd weer nieuwe persoonlijke ontdekkingen de beloning zijn voor wie zich buiten het afgegraasde gebied in hun werk verdiept. Ook en dat geldt voor alle
drie ! in hun proza.
Voor de regelmatige en enigszins systematisch lezende poëzieminnaar heeft elke dichter zijn eigen „geschiedenis". Daarmee bedoel ik dat
er zich ten aanzien van hun werk dikwijls ups en downs in de appreciatie
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kunnen voordoen. Ik ben dat even voor mijzelf nagegaan ten overstaan
van de grote auteur die ons bezighoudt, omdat ik vermoed dat het hier
om een door velen beleefde vergelijkbare ervaring gaat. Ik maakte kennis met Karel van de Woestijne op wat toen nog de poësisklasse heette,
de voorlaatste, de mooiste ook, omdat men nog niet bezig hoefde te
zijn met vragen en zorgen omtrent de levensrichting én anderzijds voldoende los was gekomen van het veelsoortig voorbereidingswerk (woordenlijsten, grammatica) waardoor eindelijk de weg openlag naar literair genot.
In de bloemlezing Zuid en Noord, anno 1937 (men vergete niet :
geen tien jaar na de dood van de dichter !) waren enkele gedichten van
Karel van de Woestijne opgenomen. Wat we van hem lazen : Koortsdeun met de sedertdien welbekende aanhef :
't Is triestig dat het regent in de herfst
dat het moé regent in de herfst, daar-buiten.
De eerste versregel was erg gewoon. Triestig is een woord dat in het
Waasland gebruikt wordt — en dikwijls zelfs in verband met het weer.
De tweede regel verraste wél. Het woordje moe als personifiërende typering van de regen = én de plaats die bij de lezing als het ware verplichtte tot enige nadruk en zelfs tot een onvermijdbare cesuur : dat
het / moé // regent //.

1. Ik weet heel beslist dat ik van Karel van de Woestijne toén méér
hield dan van Guido Gezelle en Paul van Ostaijen.
Waarom ? Misschien kan ik het beste door eliminatie te werk gaan.
Wellicht was Gezelle (wat we van hem lazen én gelezen hadden
want hij was van in de vroegste klassen een auteur voor „algemeen gebruik", toen !) naar ons gevoel te zeer IV estvlaams, te zeer „d eklamatorisch" ook (wij hadden hem tijdens de voorgaande vier leerjaren al
moeten „uitgalmen") en misschien ook te zeer gevestigd. Hij stond als
het ware „buiten wedstrijd". Hij was in de poëtische hiërarchie de primus inter pares.
Paul van Ostaijen was een ander geval. Hij boeide wel, maar nog
oppervlakkiger. Het spel van Gezelle met de taal, werd bij hem (naar
ons gevoel tenminste) dóórgetrokken tot de inhoud.
Bleef over : Karel van de Woestijne.
Bij hem was de incantatie (zonder dat wij de term kenden) het meest
overtuigend, dat wonderlijke beroezend „inzingen" van de woorden,
die bezwerende kracht van de „ongewone" mededeling die indruk maak-
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te zonder dat wij ons altijd bewust waren van de „inhoud" of/en de
betekenis van de mededeling. Zijn eigen woordenschat (herfstig en van
binnen uit geformuleerd), zijn ongewoon ritme (lange ademteugen van
taal), zijn sfeerschepping misschien nog het meest die ons uit het ongezellige klaslokaal wegdreef. Waarop wij wegdreven, naar, even, een
ander gebied. Poëzie, weet ik nog, was evasie, vlucht.
2. Enige jaren later was voor mij de rangorde gewijzigd. Paul van
Ostaijen had het gehààld (als die sportieve term hier toelaatbaar is),
en hij was van de derde naar de eerste plaats geklommen. Voor een gedeelte was dat dank zij de expressionisten : hij bleef onlosmakelijk verbonden met het driemanschap Moens-Gijsen-Van Ostaijen. Zij hebben
mijn „poëtische" jeugd verblijd. Bovendien ging, met de jaren, de onklassieke versvorm van Paul van Ostaijen ons minder hinderen en kwam
wat hij ons wilde laten aanvoelen vertrouwder voor. Hij begon „aan te
spreken", hij wekte echo's in ons binnenste. Een gedicht als De oude
man (toch wel een of hét hoogtepunt in zijn poëzie !) nam bezit van ons.
Op gelijke hoogte kwamen, in die jaren, Guido Gezelle en Karel van
de Woestijne, de laatste met enige reserve omdat de mededeling naar
mijn gevoelen te zeer verpakt zat in literaire hulsels en wellicht evenzeer omdat hij zo zwaarmoedig en verdrietig bleef, zo uiterst gevoelig
voor stemmingen en vermoedens en kwestbaarheden.
3. Ik vermoed dat de poëtische hiërarchie zich stabiliseert tussen het
twintigste en vijfentwintigste jaar. Het ging dan niet langer alléén meer
om de drie genoemde Vlaamse dichters ; er kwamen andere, jongere en
ook buitenlandse, in de competitie. Toch hield Karel van de Woestijne
stand ! Hij is tot op vandaag (en waarachtig niet omwille van de omstandigheid !) , voor mij een van de dichters gebleven die blééf. Wie
hem blijft lezen, dat wil ook zeggen : blijft verrijken met eigen groeiend
levensinzicht, ontdekt
achter de weelderige voorhang van woorden
en formuleringen en barokke taalrijkdom en uiterst gevoelige benaderingen en op het bed van alliteraties voortgedragen „vondsten"
ineens
en voorgoed de eenzame arme rijke man die hij was.
Hoewel ik het belang niet onderschat van zijn overige werk (epische
gedichten, essay's, proza, journalistiek, verta lingen en kritieken) vindt
men de „essentiële" Karel van de Woestijne in zijn lyriek. Zijn zes belangrijkste verzenbundels vormen het lyrisch, symbolisch verslag van zijn
leven, zijn problemen en zijn menselijke én artistieke ontwikkeling :
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De eerste faze (impressionistisch, symbolisch) omvat de lyriek van de
jonge man : in drie bundels :
1. Het vaderhuis (1903) ontstond tussen 1896 en 1902 ; is naar zjin

eigen getuigenis „het boek van mijn poëtische ontroeringen toen ik nog
„een dag-boek, niet van feiten...
onder het ouderlijke dak woonde",
maar van gevoelig onder-vinden".
2. De boomgaard der vogelen en der vruchten (1905) bevat de gedichten geschreven tussen 1903 en 1905.
De dichter : „het boek mijner verloving en van mijn verblijf te SintMartens-Laethem" (dus ook van het eerste anderhalf jaar van zijn huwelijk). De titel die men vanzelfsprekend bijna in verband zou willen
brengen met de landschappelijke ervaring van zijn nieuwe omgeving
zou wellicht toch ook te maken kunnen hebben met de ouderlijke woning in Gent. Gery Helderenberg, die de dichter dààr (rond 1910) bezocht vertelde mij dat de gang naar de voordeur behangen was met donkere-groenokeren vrucht- en vogelmotieven.
3. De gulden schaduw (1910), het derde verzenboek uit die eerste
periode, werd geschreven tussen 1905 en 1909 : het is het boek van huwelijk en vaderschap met de duidelijke echo's al van het dualisme lichaam-ziel én met een even duidelijke neiging tot constructieve opbouw
van zijn lyrisch werk.
De tweede faze (sensualistisch, spiritualistisch) omvat de lyriek van
de volwassen man in eveneens drie belangrijke bundels :
1. De modderen man (1920), een reeks verzen die ontstond tussen

1909 en 1915, is het pijnlijk-schone verslag van de man die gebukt gaat
onder de doem van de zinnelijkheid, van de „erfbelaste onzuiverheid".
2. God aan zee (1926) ontstond tussen 1919 en 1926 en tekent zijn
opgang naar geestelijke bevrijding en loutering. De „modderen man"
(men denkt bijna aan die van Trollund !) ervaart een vermoeden van
God die het duidelijkst waarneembaar wordt aan zee vanouds al het
symbool van het eeuwige, geestelijke, rusteloze.
3. Het berg-meer (1928) omvat de gedichten geschreven tussen 1926
en 1928. Het is het boek van de langzame ontstijging aan de zinnelijke
wereld (de modderen man die op het punt staat de oplossing, of een
oplossing, te vinden voor het conflict stof en geest) .
Dit laatste drieluik zag Karel van de Woestijne als een trilogie die
Licht der Kimmen zou heten ; in 1942 verschenen zij onder de titel
Wiekslag om de kim. Allebei verwijzingen dus naar een fundamentele

55

samenhang : de gang naar de kim, vanuit het modderen moeras weg naar

geweldige zee en het bergmeer op „zijn" hoogvlakte van Pamir !
Overziet men deze tweemaal drie bundels dan constateert men een
volstrekt onverhulde belijdenis (van felle zinnenlust tot bovenzinnelijk
doods- en Godsverlangen) die door een barokke, sterk aangezette taal
wordt verhuld. Deze taal is gedurende een meer dan dertig jaar volgehouden creativiteit niet essentieel gewijzigd : de eenzelvige knaap uit
het „vaderhuis" hanteerde haar reeds om zijn intense jeugdindrukken te
verwoorden én de vermoeide zelfondervrager nabij het „bergmeer"
gebruikt haar nog voor de uitdrukking van zijn louteringstocht. Deze
taal is bijzonder karakteristiek, ja volstrekt eigen door haar samenstellingen en samentrekkingen, haar archaïsmen en neologismen, haar verbogen woorden en nadrukkelijke accenten, haar hoofdletters en sleutelwoorden, haar overdadige haast autoritaire interpunctie, haar menigvuldige beeldspraak, haar doorgecomponeerde vergelijkingen, ornamenten en metaforen, haar alliteraties en assonanties. Hij „doet" iets met de
taal zélf : zij is bij hem niet alleen werktuig (uitdrukkingsmiddel) maar
ook speeltuig (dat is : klank én ritme) . „Een auditieve dichter" zoals
Herman Teirlinck hem typeerde.
Déze Karel van de Woestijne staat in dit jaar van de honderdste herdenking van zijn geboorte voor ons. De blijvende waarde van een dichter wordt ook afgemeten aan zijn „duurzaamheid" dat is : zijn „leesbaarheid". Karel van de Woestijne vandaag betekent derhalve vooral
een antwoord (proberen) te geven op de vragen : leest men hem nog ?
en wordt hij
of hoé wordt hij door de „jeugd" geapprecieerd
Enige randbemerkingen bij de eerste vraag : wordt de poëzie van Karel van de Woestijne nog gelezen ?

Voor de zestig- en meerjarigen was Karel van de Woestijne (ik wees
er al even op) een modern dichter. Jongere mensen die thans door zoveel aanbod van allerlei soorten en vormen van kunst worden overrompeld kunnen zich nauwelijks voorstellen wat literatuur, poëzie, zijn poëzie voor ons betekende, tenzij zij tijdig zouden bedenken dat bijvoorbeeld Lucebert over tien, twintig jaar een klassiek auteur zal zijn. (De
Vijftigers zijn nu al vijftigers, zonder hoofdletter !, geworden !)
Die kwalificatie (klassiek auteur) heeft Karel van de Woestijne natuurlijk al lang verworven. De term klinkt al een beetje dubbelzinnig,
zelfs af en toe ironisch. Men bedoelt er 66k mee : een algemeen aan-
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vaarde, niet meer in discussie gestelde, grootheid die veilig blijkt en onaangevochten bijgezet in het literair archief.
Maar wezenlijk betekent die term : dat de auteur voorgoed behoort tot
de geestelijke bagage van de „honnête home" nadat hij door generaties
van lezers gepromoveerd werd tot een belangrijke, onmisbare stem.
Klassieke auteurs zijn door ieder gekende wat niet noodzakelijk wil
zeggen : gelezen ! auteurs. De bloemlezingen (men mag hun invloed
niet onderschatten !) staan in vele gevallen debet voor het „beeld" van
een schrijver, en ook Karel van de Woestijne is aan die profilering door
de bloemlezers niet ontsnapt.
Andere „klassieke" auteurs evenmin. Ik denk aan bijvoorbeeld Pieter
Nicolaas van Eyck, aan Pieter Cornelis Boutens, aan Maurice Gilliams
en, buitengaats, aan Rainer Maria Rilke en Friedrich Holderlin. Zij
alien hebben aldoor hun lezers gehad, hun ferventen, een kleine
groep ongetwijfeld, maar dat zijn poëzielezers eigenlijk altijd geweest.
Nog zeldzamer zijn zij die niet enige gedichten of verzenbundels
(herpezen, maar een auteur,
overigens een ongemeen-boeiende
zelfs intrigerende bezigheid ! Een verzameld werk nodigt uit tot bezit,
minder (en het is jammer) tot geregelde omgang. De zeldzame lezers
die zich in het komplete oeuvre van de dichter Karel van de Woestijne
verdiepen zullen een poëzie vinden (terugvinden of ontdekken) die onvoorstelbaar Anders is dan de hedendaagse (beide bestaan, gelukkig,
náást elkaar !) . Op drie opvallende verschilpunten moge ik hier even
de aandacht vestigen :
1. De poëzie van Karel van de Woestijne valt vooreerst op door haar
bewerkelijke haast moeizame formulering : die geheel eigen taal kan
door haar precieze en precieuze woordkeuze zelfs de indruk wekken
méér literair dan levend te zijn, eerder bedacht dan „geinspireerd", duidelijker artistiek-mooi dan écht. Wie om het even welk gedicht uit om
het even welke bundel van Karel van de Woestijne leest wordt met dat
aparte taalgebruik geconfronteerd. U gelieve mij op mijn woord te geloven : ik heb gewoon de dundrukeditie van het verzameld werk, eerste
deel op goed valle het uit opengeslagen. Het was pagina 118, het gedicht
Gij hebt het duistere hart der al te roode rozen
uit De Boomgaard der
vogelen en der vruchten. Mijn oog viel op de laatste twee versregels :
Naedring die vleiïg wijk, gelijk dees roode roze
die, streels, van neige rank langsheen mijn venster vlijt...
Dat zijn,

men voelt het onmiddellijk aan, gebouwde, geciseleer-
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de, gedragen versregels die op een langzaam innerlijk ritme vibreren ;
die met alliteraties en vermoeide klanken een sfeer oproepen en overdragen. Wij staan hier vèr van de speelse, intuïtieve, „lichamelijke",
anekdotische soms naar het vulgaire zwemende alledaagse formuleringen in veel hedendaagse poëzie. Men kan voorkeuren hebben èn verdedigen, maar wie eerlijk is, zal moeten toegeven dat de dichter die een
leven lang in al zijn lyrisch werk zo schrijft niet alleen ambachtsman is
met een machtig alaam van taal, maar ook in dié verwoording (ongetwijfeld deels „gekregen", deels „bedacht") zijn adekwate uitdrukkingswijze vond : dat ritme was zijn ademhaling, dié klanken hóórde hij in de
gewelven van zijn binnenste !
2. De poëzie van Karel van de Woestijne boeit de intensieve lezers,
waarover ik het eerder had ook door de schone schroom en beheersing

bij het uitdrukken van zijn lichamelijk en geestelijk, en altijd menselijk,
avontuur. (Ik geloof dat de vraag wat in dat poëtisch oeuvre echt is en
wat aan verbeelding en inbeelding moet worden toegeschreven in feite
niet relevant is. Alles, het ene én het ander, bestáát door de unieke, gestolde formulering. Ook in die zin is grote poëzie altijd schepping én
realiteit !) Het levenslang „gewarig" oscilleren tussen zinnelijke hang
en bovenzinnelijke huiver, tussen existentieel verdriet en moeizaam-vermoede vreugden, tussen onleefbaar lot en altijd-nabij doodsbesef heeft
hij eerlijk-deemoedig en zonder aanstellerij neergeschreven. Ook met
die beheersing staat hij vèr van de ongeremde onthullingen, de luidruchtige confessies en de uitdagende mededelingsmanie die heden ten
dage in een bepaald soort modische poëzie schering en inslag zijn. Die
schijnbare openhartigheid is naar mijn gevoel veel en veel ongeloofwaardiger ; af en toe zelfs stuitend. Literatuur is daar vaak „relaas" geworden, onthulling werd niet zelden ontluistering. Het beeld van Karel
van de Woestijne is ook hier te zeer gefixeerd door vastgepinde „typeringen" narcistisch en individualistisch en barok en dekadept en autistisch en precieus en overgevoelig en hermetisch... , maar men heeft
wellicht té weinig oog gehad voor de kleine kamertjes van licht die in
zijn overwegend sombere wereld ópglanzen, vensters even open op een
heldere verte, momenten van eenvoudig geluk, hoezeer altijd geschonden (of wellicht : geschonken) door een besef van verlies :
Safranig komt de maan mijn schaemle vreugd vermeêren ;
gemeerd is alle zorge...
En 'k leun ten deur-post aan :
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daarbinnen al mijn hoop, mijn liefde en mijn regeren ;
hier buiten niets, o nacht, dan in uw schoot vergaan...
3. Met dit van de Woestijniaans natuurkader belanden wij tenslotte
bij een derde karakteristiek die zijn (regelmatige) lezers altijd weer
treft : het landschap (juister : herfstige tuinen en verzonken weiden,
parken en rozengaarden, in mist gehulde nabijheid van vijvers, Leie en
Noordzee, wazige aanwezigheid van avond en aarde) het landschap
dus is bij hem vrijwel nooit gewoon maar decorum, versiering of gemakkelijke voorbeeldelijke veruitwendiging van andersoortige gevoelens,
indrukken en gewaarwordingen.
De natuur behoort essentieel tot zijn symboliek. Hij haalt haar,
de
natuur,
door het raam of de open deur naar binnen. Zij wordt deel
van zijn wezen. Veel hedendaagse poëzie nog eens : dit is géén afwijzing noch veroordeling maar een constatering voert ons ostentatief
méé naar buiten. Het is een dichtkunst van de terugkeer naar of/en de
ontdekking van de natuur, die plotseling met een romantische aanhankelijkheid wordt opgezocht. Bij Van de Woestijne is zij geen vluchtheuvel, geen schuilplaats maar een vanzelfsprekend teken. Zij dient hem
bij de ontdekking van zijn eigen psyche. Hij beleeft minder de seizoenen
dan de seizoenen van zijn wisselende stemmingen en onbestemdheden.
Door haar kan hij iets uitspreken van wat hem kwelt en bezighoudt en,
soms, vertroost. Met de natuur (zie naar de titels van de zes bovengenoemde bundels !) ervaart hij God, op een steeds indringender èn duidelijker wijze. Want Hij is de grote Aanwezige in de statige architectuur
van deze poëzie. Voorbijzien aan deze religieuze dimensie is Van de
Woestijne verminken en zelfs halveren. Van de eerste bundel Het Vaderhuis (berustend) tot de laatste (onrustig aktief) Het bergmeer volgt
men de queeste van een zoekend mens die evenzeer met de ziel als met
de zintuigen speurt naar verklaring, zingeving, samenhang en rust.
Vooral ook rust voor de viator, de drang naar het absolute die gedurende
zijn korte leven, het tekent hem ook, in 24 huizen heeft gewoond. Tot op
de grens van de uitspreekbaarheid, het bijna-zwijgen van Leopold, heeft
zijn poëzie van dat zoeken het deemoedig verslag gegeven :
neen, neen, o God (ik weet niet hoe te zeggen ;
ik weet niet, God, ik weet niet, maar ik zeg :
God) ;
gelijk de ...
gelijk ...
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Zoals hij in De blind-gewordene zal schrijven :
en mijn gedicht dat, zonder einde,
gedicht dat, zonder einde
...

De tweede vraag die wij stelden luidde : wordt Karel van de W/o estijne door de jeugd van vandaag nog geapprecieerd ? Ik moet preciseren : de jeugd die léést en, onder hen, zij die (ook) poëzie lezen. Mijn
ervaring is het dat hun aantal de jongste jaren toeneemt. Als ik uit mijn
eigen poesisklasse van goed veertig jaar geleden de „poëzie-gezinden"
optel kom ik aan een klein derde ; dat is er thans in de voorlaatste klas
van de meeste studierichtingen zeker nog ; in sommige gaat het naar
bijna de helft. De verklaring van die gelukkige ontwikkeling kan hier
niet behandeld worden, maar het lijkt me zeker dat de grotere gevoeligheid voor poëzie bij de jonge mensen van heden te danken is aan een
ruimer, en makkelijker, contact met andere kunstvormen (o.m. film,
chanson, moderne schilderkunst), aan wetenschappelijke vakken die de
verbeelding hebben „ontgrensd", aan radio en televisie waarin ook de
poëzie aan de beurt komt èn aan een beter aanbod van teksten. (Wij
moesten destijds, met of zonder resultaat, op zoek naar gedichten ter
aanvulling van de sobere portie die ons in klasverband werd voorgezet.
Iets van ontdekking, van verovering zelfs was daarmee verbonden : het
maakte de verhouding tot de betrokken dichters wel persoonlijker,
achteraf bezien.)
Natuurlijk zijn jonge poëzie-lezers nog geen Van de Woestijne-fans.
Toch is 'het mijn ervaring dat ook deze toch moeilijke dichter door hen
wordt gewaardeerd, mits men zich de moeite geeft hem voor te stellen.
De inhoud van zijn lyriek wekt, dunkt me, minder verbazing en aanvankelijke weerstand dan bij onze generatie op gelijke leeftijd. Wat zij langs
andere kanalen uit de wereld der volwassenen opvangen laat geen bevreemding meer toe over de thematiek van Karel van de Woestijnes lyriek. (De leerlingen worden zo uitvoerig geïnformeerd over de problemen van hun ouders, dat er soms geen tijd meer rest om hun eigen moeilijkheden behandeld te krijgen !)
Blijft dus de taal. Het is mijn overtuiging dat ook die hindernis thans
makkelijker genomen wordt ; trouwens de kennismaking met het taalgebruik van de middeleeuwse dichters, van Gezelle, van Streuvels, van
de experimentelen vraagt ook enige initiatie en gewenning. Ik geloof dat
men de leerlingen het best „voorbereidt" door hun eerst enig proza van
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Karel van de Woestijne te laten lezen. Want dààr
in zijn verrukkelijke verhalen als De boer die sterft en De bestendige aanwezigheid ; in
zijn schitterende (én vaak geestige) journalistieke bijdragen, in zijn
blijft hij taalkunstenaar, blijft hij dichter maar
indringende essays
wordt het wat eenzijdige beeld, dat ons uit zijn lyrisch werk tegemoet
komt, eerlijk gecorrigeerd. De prozaïst Van de Woestijne gaat naar de
buitenwereld, naar de realiteit van alledag, naar de mensen. Daarna
kan men, met de jonge mensen, proberen de lyricus Van de Woestijne
lezend te vergezellen op zijn weg naar binnen, naar de ontraadseling
(ook omraadseling) van het ik. Dat ik met enige nadruk wijs op de
plaats die Karel van de Woestijne m.i. toekomt in het literatuuronderwijs van heden spruit ook voort uit de overtuiging dat deze belangrijke
dichter niet alléén mag/moet gereserveerd blijven voor filologen, literatuurhistorici en dichters. Hij behoort aan ons volk, dus aan de jeugd.
Er is in dit Karel van de Woestijne-jaar,
dat hopelijk doorgetrokken wordt door de herdenking van zijn afsterven straks in 1979 een halve
eeuw geleden, véél gebeurd dat een vernieuwde aandacht voor een
der grote blijvende dichters uit ons taalgebied heeft gewekt : twee merkwaardige tentoonstellingen, boeiende studies van en lezingen door specialisten, voordracht uit zijn werk. Er was zelfs een televisie-uitzending
die in de voetsporen van de dichter beweerde te lopen, maar die een
jammerlijke misser bleek. Het vreemde wezen in witte pantalon en dito
jasje dat met allerlei wazige 'bedoelingen rondhoste tussen flarden van
zijn eigen verzen (waar hij zelf duidelijk niets van begreep) had niets
te maken met de échte
zeker ook nog ten dele onbekende
Karel
van de Woestijne. Als antwoord waarschijnlijk op de vele negatieve
reakties en protesten werd het onding onlangs op zondagmorgen nog
een tweede keer uitgezonden ! Een dubbele gemiste kans om een modern menselijk dichter aan een uitgebreid nieuw publiek voor te stellen.
Juist in verband met de confrontatie met mogelijke nieuwe (jonge
lezers bleef men nog op een ander terrein in gebreke. Er bestaat géén
koopbare Van de Woestijne-bloemlezing, evenmin een goed vulgariserend levensbericht. Hij de dichter, de mens blijft (hopelijk heel
voorlopig !) opgeborgen in dure en thans onbereikbare edities. Juist in
het Van de Woestijne-jaar zou bijvoorbeeld een Boek van de Maand
met zijn beste werk de mooiste en meest zinvolle hulde geweest zijn die
men hem brengen kon.
)

Karel van de Woestijne vandaag. In zijn luisterrijke gemarmerde taal
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blijft hij tot ons spreken over alles wat van de mens is, liefde en eenzaamheid, smartelijk besef van onvolkomenheid en hunker naar bovenzinnelijke voltooiing, onrust en ijlte ; over de vrouw die hij zo dikwijls
met het zachte epitheton „kind" heeft aangesproken, over de natuur
die hij met indringende kracht tot de getuige van zijn geestelijk avontuur
maakte, en over God die de leegte in zijn leven vulde.
Ik heb Karel van de Woestijne nooit in levende lijve ontmoet. Als ik
concreet aan hem denk zie ik
de waarachtige eindgeneriek van een
getormenteerd bestaan
de prachtige foto die de Gentenaar Barbaix
van hem maakte op zijn doodsbed, de ongewilde maar onvergetelijke
ver-beelding van wat Maurits Roelants schreef : „Even voor negen uur
was alles volbracht. Wij sloten hem de ogen. Wij vouwden zijn handen.
Met het kruisbeeld, waarover Paul zijn vingers had gevouwen, zag hij
er uit als het nobelste beeld, dat ooit op de tombe van een Bourgondisch
vorst heeft gelegen." Maar dan zie ik hem toch vooral in zijn eigen
woorden zijn „grauwend aangezicht" met de „volstrekt genaaide
mond", „star aan beiden starren hoeke", met „de bittere borst der levenswijzen" gereed voor de afvaart naar „het land der Stilte", naar
„God, gij meester der woestijnen" :
Beschouw ;
en sluit uw oog daarna. Maar laat er zwellen
de meêlij-tranen die ter dichte wimpren wellen ;
en bid ; en zeg : „Deze is gekoren en gedoemd ;
want hem, die dus het lijdens-teeken werd beschoren,
is onder dezen die, voor de eeuwigheid geboren,
de doolaards zijn die men gevallen englen noemt."

PLECHTIGE OPENBARE VERGADERING
VAN 25 OKTOBER 1978
INSTALLATIE VAN EEN NIEUW LID

Toespraken

Het geïnstalleerde lid, de heer Prof. Dr. A. KEERSMAEKERS
wordt begroet door de heer em. Prof. Dr. E. ROMBAUTS.

De heer Prof. Dr. A. KEERSMAEKERS brengt hulde aan zijn voorganger
bij de Academie, wijlen Stephanus AXTERS, O.P.

Begroeting van Prof. Dr. A. KEERSMAEKERS
door
E. ROMBAUTS

Lid van de Academie

Prof. Dr. Keersmaekers is tegelijkertijd een zeer gespecialiseerd literatuuronderzoeker en een man van het forum. Zowel zijn aanleg en vorming als de omstandigheden, waarin hij heeft moeten werken, brachten
dat mee. Hij behoort nog tot de generatie van neerlandici, die hun academische opleiding genoten vlak vóór en tijdens de eerste jaren van de
tweede wereldoorlog, toen er voor de afgestudeerden, die verder wetenschappelijk werk wilden verrichten, weinig of geen hoop was op het bekomen van mandaten of assistentschappen. De enige uitweg voor hen
was het middelbaar onderwijs, met dan bij wijze van vrijetijdsbesteding,
de voortgezette studie. Die harde weg is Keersmaekers gegaan. Bovendien heeft hij zich nooit opgesloten in de ivoren toren van zijn studeerkamer, maar is hij zeer werkzaam gebleven in allerlei sectoren van het
culturele, literaire en wetenschappelijke leven.
Geboren te Retie op 26 oktober 1920 deed August Albert Keersmaekers zijn humaniora te Hoogstraten om daarna, van 1938 tot 1942, Germaanse Filologie te studeren aan de Leuvense Universiteit. Aldaar behaalde hij in 1942 de graad van licentiaat en die van geaggregeerde van
het middelbaar onderwijs. In 1952 promoveerde hij er met grote onderscheiding tot doctor in de Wijsbegeerte en de Letteren op een dissertatie
over : De Dichter Guilliam Van Nieuwelandt en de Senecaans-classieke
Tragedie in de Zuidelijke Nederlanden, die door onze Academie in
1954 met goud werd bekroond en in 1957 uitgegeven. Achtereenvolgens
was Keersmaekers leraar aan het Koninklijk Atheneum te Turnhout en
aan de middelbare normaalschool voor meisjes te Vorselaar. Van 1962
tot 1969 vervulde hij diverse opdrachten als docent aan Universitaire
Facultaire Instellingen te Brussel en te Antwerpen om dan in 1969 hoogleraar en in 1974 ordinarius te worden aan de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen.
De lange en imponerende lijst van Keersmaekers' publicaties treft
door haar grote verscheidenheid. Zij weerspiegelt de bedrijvigheid van
een man, die zich met evenveel gemak beweegt op het gebied van de
strenge specialisatie als op dat van de hogere en de gewone vulgarisatie.
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Natuurlijk zijn in zulk een geschakeerde produktie allerlei niveaus te
onderkennen. Uiteraard is het niet mogelijk die alle in deze beperkte
voorstelling te belichten. Noodgedwongen zal ik dus alleen de schijnwerper richten op de zuiver wetenschappelijke geschriften, waaraan
Keersmaekers trouwens zijn verkiezing tot lid van deze Academie te
danken heeft.
Bij al hun verscheidenheid vertonen deze laatste een grote eenheid.
Hun krachtlijnen wijzen drie voorname centra van belangstelling aan :
1) de Zuidnederlandse letterkunde van de 17e eeuw, inzonderheid de
toneelliteratuur ; 2) onderdelen uit het lyrisch en het dramatisch werk
van Hooft en Bredero ; 3) de figuur van Conscience en zijn roman De
Boerenkrijg (1853), waarmee hij het voor hem nieuwe terrein betreedt
van de Zuidnederlandse 19e eeuw.
De keuze van het onderwerp voor zijn licentiaatsverhandeling was
voor Keersmaekers als literair-historicus beslissend. De figuur van de
Antwerpenaar Guilliam Van Nieuwelandt, tegelijkertijd schilder, etser
en dichter vooral dan toneeldichter boeide hem. In de Antwerpse
kringen, waar penselende, etsende en dichtende kunstenaars elkaar ontmoetten, was Van Nieuwelandt een geziene figuur ; op toneelgebied
speelde hij een belangrijke rol tussen 1615 en 1635, die gloriejaren waren voor de Scheldestad. In de rederijkerskamers, die tijdens het Twaalfjarig Bestand opnieuw tot leven gekomen waren, maar hun retoricaal
poëtisch verleden grotendeels hadden afgezworen, bracht hij vernieuwing door de invoering van de klassieke tragedie in Senecaanse geest.
Van het einde der 16e eeuw was deze vorm van het antieke treurspel de
overheersende op het Westeuropese toneel en zou dat blijven tot men,
in de tweede helft van de 17e eeuw, de Griekse „meesters" als „leidsterren" zou volgen.
Opgezet als een monografie doorbrak deze studie toch het enge kader
van het genre. Vooreerst doordat Keersmaekers zijn figuur situeerde in
de diverse richtingen van de herlevende toneelbedrijvigheid te Antwerpen in de jaren van het Twaal j arig Bestand en daarna. Verder doordat
hij aandacht schonk aan andere tot dusver niet bekende en derhalve niet
gewaardeerde vertegenwoordigers van de Senecaans-klassieke richting
te Antwerpen en daarbuiten. Vervolgens door deze auteurs te projecteren tegen de achtergrond van de glorie der Antwerpse schildersschool,
waardoor ook het literaire landschap van die tijd zichtbaar wordt. En
last not least doordat hij Van Nieuwelandt plaatste in comparatistisch
perspectief en hem confronteerde met de vertegenwoordigers van hetzelfde tragedie-type in Frankrijk en Noord-Nederland : in Frankrijk met
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Gamier „le plus brillant élève de Sénèque", zoals Emile Faguet hem
ooit noemde ; in Noord-Nederland met Hooft, die op dat ogenblik nog
werkelijk gold als „het hooft der Hollandtsche poëten" en te Amsterdam de voorganger was van het vernieuwde treurspel, op Senecaansklassieke leest geschoeid.
Voorlopig laat Keersmaekers als rasechte Kempenaar Antwerpen
niet los en de „kayserlaycke stadt" uit Rubens' tijd houdt hem ook in
haar ban. In goed gedocumenteerde studies en degelijke tekstuitgaven
behandelt hij andere auteurs uit de omgeving van Van Nieuwelandt,
waardoor hij ons uitzicht op het literaire landschap van die jaren verruimt. Het zijn : de toneelschrijvers Peeter Meulewels en Sebastiaan
Vranckx, van wier werk jammer genoeg zo weinig bewaard bleef ; de
blijspeldichter Guilliam Ogier, van wie hij de meest populaire klucht
„De Gramschap" door een uitgave, met inleiding en aantekeningen,
voor een ruim publiek toegankelijk maakte, wat achteraf geleid heeft tot
herhaalde opvoeringen van het stuk ; verder, buiten de kring van de
eigenlijke toneelauteurs, de bescheiden, maar opmerkelijke figuur van
Jan David Heemssen, vriend en geestesgenoot van Justus De Harduwijn,
die als gevoelig dichter en kunstzinnig vertaler bekendheid verwierf bij
zijn tijdgenoten. Opmerkelijk bij deze dichter is een scherp contrast in
zijn werk en zijn literaire belangstellingssfeer, wat wel meer voorkomt
bij poëtisch geaarde religieuze naturen in de Renaissance- en de Baroktijd. Zijn eigenlijke lyrische periode is grotendeels in overeenstemming
met de heersende artistieke strekkingen van zijn tijd : zij omvat amoureuze en geestelijke gedichten, vernieuwd zo naar vormgeving als naar
thematiek en verder geslaagde vertalingen van Latijnse, Italiaanse en
Franse petrarquistische lyriek. Daartegenover staat dat hij als vertaler
insgelijks geboeid blijft door befaamde middeleeuws-Latijnse poëmen,
zoals de „Philomena", toegeschreven aan de H. Bonaventura, in werkelijkheid gedicht door de 13de-eeuwse Engelse Franciscaan John Pecham,
die ook als de dichter van het „Stabat mater" bekend staat. Bovendien
betrok Keersmaekers in de kring van zijn belangstelling andere, met
Van Nieuwelandt verwante, beoefenaars van het toneel buiten Antwerpen. Zo de Aalstenaar Guilliam Caudron sr., die in 1613 reeds de aandacht op zich gevestigd had door op te treden als tekstbezorger van en
inleider tot de „Weerliicke Liefden tot Roose-mond" van Justus De
Harduwijn en als bewonderaar van de Gentse humanist Jacob Van
Zevecote, diens Latijnse Rosimunda tragedie, insgelijks in Senecaanse
geest opgevat en uitgewerkt, in het Nederlands bewerkte.
Na Antwerpen komt Amsterdam, vooral dan het Amsterdam van
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Hooft en Bredero, de tweede pool van aantrekkingskracht, aan de beurt.
Die uitbreiding van het werkterrein en die verruiming van het perspectief behoeft ons geenszins te verwonderen. Hooft en Bredero hadden
reeds vroeger zijn weg gekruist : de laatste, toen Keersmaekers bezig
was met de voorstudie voor de tekstuitgave van Ogiers Gramschap, de
eerste, toen hij het Senecaanse drama in Noord-Nederland bestudeerde.
Overigens verloor Keersmaekers ook niet Hoofts enig blijspel : de Warenar uit het oog. Van dit stuk bezorgde hij immers in 1956 in de reeks
„Klassieke Galerij" een voortreffelijke editie, waarvan in 1971 reeds een
derde druk het licht zag.
Vooral met betrekking tot Bredero heeft Keersmaekers hoogst interessant werk geleverd. Ik denk hier in de eerste plaats aan zijn belangwekkende vondst van onbekende gedichten, die onvermoede aspecten
van de Amsterdamse auteur als lyrisch dichter aan het licht brengen en
waarop we dadelijk terugkomen. Verder aan zijn medewerking bij de
woordverklaring van de laatste prachtig verzorgde wetenschappelijke
uitgave van het „Groot Lied-Boeck", die in 1975 onder leiding van Prof.
G.Stuivelngosadkwm.Tlteoanzijgdsfer
en inzichtrijke bijdragen over „Bredero en de Zuidelijke Nederlanden",
die hem er als vanzelf toe noopten opnieuw de blik te richten naar Antwerpen, de „kayserlaycke stadt" van Jerolimo.
Een derde object van belangstelling, dat Keersmaekers de laatste tijd
bezig heeft gehouden, is Conscience en diens roman „De Boerenkrijg".
Het bracht hem dichter bij onze tijd en vooral bij zijn eigen streek.
Tevens getuigt het van zijn liefde voor de Kempen, die toch altijd het
hoogland van zijn hart gebleven is. Tal van gelegenheidsbijdragen van
culturele en literaire aard heeft hij gewijd aan Kempische dichters, kunstenaars en literair-historici : ik vermeld bij wijze van voorbeeld slechts
zijn opstellen over Jozef de Vocht, Emiel Van Hemeldonck, Remi Sterkens enz. Onder de vele wetenschappelijke, culturele en literaire verenigingen waarvan hij lid is en waarin hij geregeld met lezingen optreedt,
ligt zonder enige twijfel de „Vereniging van Kempische Schrijvers", die
hem in 1947 als lid opnam en in 1973 tot voorzitter koos, het nauwst aan
het hart. Het was dan ook geen toeval dat Keersmaekers toen hij, met
behoud van zijn belangstelling voor de 17de-eeuwse literatuur, ook in de
Vlaamse 19e eeuw peilingen wilde verrichten, zijn blik liet vallen op
Conscience. Overtuigd van de vele leemten in de Conscience-studie,
waardoor het vooralsnog onmogelijk is om een volledig beeld van deze
auteur op te hangen, begon hij met wat we zouden kunnen noemen :
„des travaux d'approche" voor één enkel werk en koos daarvoor „De
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Boerenkrijg" uit. Het is duidelijk dat de Kempenaar hier zijn hart mee
heeft laten spreken. Het verhaal speelt zich af in de Kempen en brengt
een belangrijk stuk Kempisch verleden opnieuw tot leven. Daarbij komt
nog dat in dit boek de twee genres, waarin Conscience op zijn best was :
de historische roman en het landelijk verhaal harmonisch samenvloeien.
In zijn publicaties over „De Boerenkrijg" bracht Keersmaekers een overvloed van gegevens aan het licht over het boek zelf en de persoon van
de auteur. De vele herdrukken en de vertalingen bevestigen de grote
verspreiding en de ruime populariteit van de roman en wijzen uit hoe
deze, zowel in het eigen taalgebied als in het buitenland, op het lezerspubliek heeft ingewerkt. Ontstaan en groei ervan alsmede de Kempische
elementen daarin geven inzicht in de gemoedstoestand van de schrijver
in de jaren vóór 1853. Wat voor Consciences landelijke verhalen geldt,
geldt ook voor zijn „Boerenkrijg". Het verblijf in de Kempen, dat aan
het schrijven hiervan voorafging en er de conceptie en de uitwerking van
mogelijk maakte, werkte als een zachte genezende balsem op de diepe
wonden, die de harde politieke strijd te Antwerpen in het ontvankelijk
gemoed van de romancier had geslagen.

*
**
Uit de analyse van Keersmaekers' publicaties rijst het beeld op van
een literair-historicus, die de traditionele waarden en methodes van het
vak niet heeft prijsgegeven. Wie weigert een traditioneel dichter, louter
op grond van dit epitheton, af te schrijven, mag dit ook niet doen voor
een traditioneel beoefenaar van de literaire historie. Keersmaekers is
geen man van schitterende of verbluffende theorieën, die veel stof doen
opwaaien, maar vaak weinig substantie achterlaten ; hij is veeleer een
ontginner en een ontgraver. De wekroep van de humanisten „ad fontes"
heeft hij tot de zijne gemaakt. Zijn methode van onderzoek karakteriseert hij met betrekking tot Bredero bondig, zonder gebruik te maken
van een ondoorzichtige terminologie of van holle slogans : ... „ad fontes" ! Vertrouwdheid in de eerste plaats met de tekst van de auteur, een
bereidwillig openstaan voor die tekst en voor de ontmoeting met die
mens, een vertrouwdheid met de melodieën, met de gegevens die Bredero zelf of die anderen meedelen, met het cultuurbeeld van de zeventiende eeuw, en een bestendig gewillig luisteren, luisteren naar al wat
uit die wereld tot ons komt, dat alles zal de onderzoeker voor veel dwa-
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lingen behoeden, al blijft missen menselijk" ( 1 ).
Toch bewijst Keersmaekers, al bewandelt hij traditionele paden, dat
ook op deze wijze vernieuwing in het vak mogelijk is. Zijn Brederostudie levert daarvan twee overtuigende voorbeelden. Geleid door zijn
nooit aflatende speurzin kon hij, door een gelukkig toeval geholpen, de
hand leggen op een zestigtal grotere en kleinere gedichten van de Amsterdamse auteur. Meestal zijn het vertalingen of bewerkingen, waarvan
er slechts een twaalftal in lichtjes gewijzigde vorm in de vroegere uitgaven voorkomen. Al deze stukken bevonden zich oorspronkelijk in een
verhalende kontekst, waarin geliefden op momenten van sterke ontroering gedichten en liederen uitwisselen of minnaars hun liefdesverlangen
uitzingen. Het toeval wil dat de heldin in een paar van die verhalen
A4argerita heet en dat sommige van die ingelaste gedichten aan haar
worden opgedragen of haar in de mond warden gelegd. Moderne Bredero-bestudeerders hebben die, samen met andere stukken, welke insgelijks tot een Margriete gericht zijn, samengebracht in een zgn. „Margriete-cyclus", naar de naam van de geliefde, die de Amsterdamse poëet
het langst en het vurigst zou hebben bezongen. Met zijn ontdekking
maakte Keersmaekers het duidelijk dat die opvatting dringend aan
herziening toe is : een aantal van die z.g. „Margriete-gedichten" zijn nl.
niet te beschouwen als het poëtisch getuigenis van een ontgoochelde of
een niet beantwoorde liefde, zoals men het ons heeft willen laten geloven, maar brengen in de grond variaties, zij het dan kunstvolle, op
amoureuze thema's, zoals dat in de petrarquistische lyriek van de Renaissance gebruikelijk was. Meteen doet dit de vraag rijzen of dit ook
niet het geval is geweest voor andere, z.g. direct-lyrische ontboezemingen van Bredero en of ook hier geen grondige hertoetsing noodzakelijk is.
Vernieuwing bracht Keersmaekers eveneens in onze visie op Bredero's
beste blijspel : de „Spaanschen Brabander" en in de gangbare mening
over de verhouding Noord-Zuid, die daarin ligt weerspiegeld. Een
grondige analyse van Bredero's toneelstukken, waarin dit punt aan de
orde komt en van al de gegevens daaromtrent, die te vinden zijn in gelegenheidsgedichten, aan Zuidnederlandse vrienden en kunstenaars opgedragen, stelde Keersmaekers in staat, beter dan zijn voorgangers, door
..........

( 1 ) Bredero en de Zuidelijke Nederlanden, in Rondom Bredero. Een viertal
verkenningen door Prof. Dr. A.G.H. Bachrach, Prof. Mr. De la Fontaine Ver
Stuiveling. Culemborg, 1970,-wey,Prof.DAKsmaek,Prof.DG
p. 68.
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te dringen in de concrete leef- en denkwereld van de Amsterdamse auteur in de tijd toen deze zijn „Spaanschen Brabander" ontwierp. Hierdoor kwamen de hoofdfiguren Jerolimo en Robbeknol in hun verhouding tot elkaar en in hun beider verhouding tot Amsterdam in een ander
daglicht te staan. Meteen veranderde ook de symbolische betekenis die
vroegere geleerden, uitgaand van 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse
opvattingen, eraan hadden toegekend. Met zijn „Spaanschen Brabander" trad Bredero niet op als drager van het z.g. „superioriteitsgevoel"
van de geboren en getogen Amsterdamse burger, die zijn woonplaats tot
een machtige koopstad had zien uitgroeien en zich, bewust van zijn
eigenwaarde, ironisch ging afzetten tegen de ingeweken Vlamingen en
Brabanders. Veeleer schreef hij vanuit een z.g. „minderwaardigheidsgevoel" tegenover de Brabanders, die in de jaren 1610-1620 nog zeer
belangrijke posities innamen in het artistieke en culturele leven te Amsterdam en van wie hij er een vrij groot aantal te vriend had.
Ik beschouw het als een eer en een genoegen Prof. A. Keersmaekers,
die ik eens onder mijn leerlingen telde, nu hier als collega in de Academie te mogen begroeten. Ik ben ervan overtuigd dat hij ons genootschap
eer zal aandoen en dat hij van nu af een goed deel van zijn onstuitbare
werkijver in de dienst van de Academie zal willen stellen.

Herdenking Stephanus Gerard AXTERS, O.P.
door
A. KEERSMAEKERS

Tradities zijn in onze tijd niet meer zo respectabel ; misschien wordt er
te veel over „cultuur" gesproken en te weinig gedacht aan de continuïteit ervan. Het is goed dat er instellingen bestaan waar tradities wél onderhouden warden, niet omdat het nu eenmaal gewoonten zijn, maar
omdat ze in wezen vanzelfsprekende, natuurlijke en waarachtige uitingen zijn van menselijke verbondenheid. In die geest is het mij een eer,
hulde te brengen aan wijlen Pater Axters, wiens opvolger in deze Koninklijke Academie ik mag zijn.
In 1971 verscheen in de uitgaven van de Academie Stephanus G. Ax-
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ters - Bibliografie 1922-1971 ; ze telde 286 nummers. Sindsdien vermeldden de Jaarboeken nog een tiental bijdragen van zijn hand. Een

rond getal als 300 is reeds indrukwekkend ; sterker nog is die indruk,
wanneer men vaststelt dat onder die vele nummers verschillende boekdelen zijn van elk ca. 300 tot 500 pagina's. Hoe eervol én verplichtend
de mij opgedragen en traditiegetrouwe taak ook is, de toegemeten tijd
latnieokmrgszniteaopldfznrijkeubcaties, al moeten sommige ervan vermeld worden.
Bij de plechtige installatie als lid van deze Academie op 30 november
1957 werd Stephanus Gerard Axters geïntroduceerd door professor
Baur met een rede, getiteld „Lof van de Philologie". Axters was volgens de inleider een authentieke filoloog, om zijn werk op het gebied
van de lexicografie, de bibliotheekgeschiedenis en de vroomheidsgeschiedenis. Daarmee werd een toen reeds twintig jaren lange werkzaamheid geschetst. Axters bracht hulde aan zijn voorganger, professor
Grootaers, en wijdde in zijn toespraak enkele beschouwingen aan de
„Wetenschappelijke fundering en het wetenschappelijk nut van een geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden" . Behalve tal van artikelen en recensies waren toen reeds van zijn hand verschenen het Scholastiek Lexicon, Latijn-Nederlandsch (1937), zijn Mystiek Brevier (din.
I en III, 1944 en 1946, niet verder uitgegeven) en drie delen van zijn
Geschiedenis van de Vroomheid in de Nederlanden (1950, 1953, 1956),
waarvan het vierde en laatste deel in 1960 van de pers kwam. Professor
Baur had, onder de vele kleinere ondeugden die de filologen werden
toegeschreven, als eerste vermeld : ijdelheid. Daaraan maakte Axters
zich beslist niet schuldig, ook niet onder de vorm van valse bescheidenheid, door zijn Scholastiek Lexicon te karakteriseren als „een paging om
de filosofische en de theologische vaktermen uit de Nederlandse literatuur van Hadewijch tot J. Th. Beyssens in te zamelen, overzichtelijk te
rangschikken en om, in jonge overmoed, door nieuwvorming in de leemten te voorzien" ; zijn Geschiedenis van de Vroomheid in de Nederlanden noemde hij in diezelfde geest „een poging om, met de hulp van de
wetenschappelijke literatuur, het in talrijke gevallen nog onuitgegeven
bronnenmateriaal en de reeds gepubliceerde geestelijke teksten in verband met de ontwikkeling van de Nederlandse vroomheid te ontleden,
toe te lichten en in een kritisch gefundeerde historische schets te verwerken". De herhaalde karakteristiek poging werd gerechtvaardigd
door de verdere beschouwingen, waarin Axters wees op de vele gevaren,
moeilijkheden en onzekerheden die de „geschiedenis van de vroomheid" bedreigen. Daarover kon hij spreken met de verworvenheden van
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een jarenlange ondervinding : elk werk en elk deel was immers voorafgegaan door tal van detailstudies, vele recensies van publicaties in verband met het onderwerp, door een bijna twee decennia lang onderwijs,
dat hem verplicht had elk onderdeel synthetisch te behandelen. De
toch belaste titel van filoloog zal Pater Axters in eerlijke bescheidenheid aanvaard hebben. Hij wist wat zijn werken van hem gevergd
hadden aan onverpoosde studie, aan waarachtige monnikenarbeid en
taaie doorzettingswil. Hij was immers autodidact op het terrein van de
filologie, dat hij toch mede dank zij zijn filosofische en theologische
vorming én zijn belangstelling met schitterend resultaat had betreden
en ontgonnen. Dat was voor hem een opdracht voor het leven geworden, waaraan hij zijn beste krachten zou blijven wijden.
Geschiedenis van de vroomheid, lexicografie en handschriftenstudie
bleven dan ook zijn belangstelling volledig behouden. Het eigen karakter, de inbreng, de bekendheid en de uitstraling van de Nederlandse
religieuze literatuur, inzonderheid van de Middelnederlandse mystiek,
schonk Axters zijn volle aandacht. Wat al handschriften in binnen- en
buitenlandse bibliotheken heeft hij daarvoor onderzocht ! Zijn belangstelling ging daarbij zowel naar de vroomheidsbeleving als naar het
getuigenis en het inzicht van de auteurs, zowel naar de literaire waarde als naar de lexicologische inbreng, en bovendien naar de „bronnen"
die de auteurs gebruikt hadden en naar de invloeden die van hun geschriften waren uitgegaan. Die wetenschappelijke veelzijdigheid was
levensecht en bezielend door de visie, dat de studie van de vroomheid
tevens „voedsel" was voor eigen inzicht en eigen beleven. Rijke bronnenkennis, niet minder verbazende belezenheid, tevens belangstelling
en inzicht in de moderne stromingen van vroomheidsbeleving én literatuur kenmerkten zijn werkzaamheid. Treffende voorbeelden van dat
alles zijn ook te vinden in de Verslagen en Mededelingen van de Academie, o.a. van 1972, waarin niet minder dan drie bijdragen van zijn
hand voorkomen. Waartoe mystiek ? (blz. 132-138), dat de moderne
belangstelling voor de Middelnederlandse mystiek onderzocht en tevens
aantoonde dat het geloofsleven nog steeds een inspiratiebron is voor het
creatieve werk van literatoren sedert Gezelle, van plastische kunstenaars
en musici. In het volgende stuk : Hadewijch in Franse vertaling (blz.
139-146), wordt niet alleen de vertaling van de karthuizer Jean Baptiste
Porion besproken en eigenlijk geïdentificeerd ; bovendien behandelt Axters daarin een lexicologisch probleempje als de vertaling van het Latijnse otium én tal van kleine vragen of uitgesproken opvattingen in verband met Hadewijchs visie op de deugdbeoefening, Ruusbroecs verhou-
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ding tot quiëtistische en pantheïstische stromingen te Brussel en Ruusbroecs kapelaanschap van Sint-Goedele. Tenslotte, in de bijdrage Beschouwingen bij een leerling van Meester Eckhart (blz. 341-348) gaat
het om door de tweede Wereldoorlog verloren gegane vijf tractaten, die op hun draagwijdte inzake mystieke beleving worden onderzocht, met het belangrijke besluit dat „de verhouding van de Godservaring der mystiek tot Gods intiemer leven tot dan, in de Nederlanden,
nooit zo expliciet werd omschreven" (blz. 347) ; daarbij uitte Axters
zijn bewondering voor „de taalbeheersing van de auteur en zijn zelfzeker grijpen naar tot dan onbekende woorden in het behandelen van
moeilijke problemen" (blz. 348), woorden die twee, drie decennia later
ook bij Ruusbroec zullen voorkomen.
Mocht de voorgaande keuze eerder willekeurig lijken, ze illustreert
op markante wijze de veelzijdigheid van zijn benadering van de vrome
literatuur, waarbij zijn voortdurende aandacht voor de woordcreativiteit
van de kunstenaar duidelijk blijkt, de overtuiging dat termen bewijzen
hoe diep de auteur was doorgedrongen in de zo moeilijk te formuleren
idee, in de verwoording van het onzegbaar-lijkende. Te verwonderen is
het dan niet dat Pater Axters reeds in 1961 (en 1963) pleitte „voor de
voortzetting van het Middelnederlandsch Woordenboek" en in 1966
„voor een inventarizering van ons institutionele handschrif tenbezit" .
Zijn ervaringen hadden hem de noodzakelijkheid van beide doen inzien, doen ondervinden, en voor de verwezenlijking van beide heeft hij
onschatbaar veel materiaal verzameld. Onschatbaar blijft ook wat Axters gedaan heeft voor een ruimere bekendmaking van de Nederlandse
mystiek in het buitenland. De grondige inventarisatie van de Dominikaanse bijdrage waarvoor hij reeds van 1932 af ,,Bijdragen" had gepubliceerd en die in 1970 bekroond werd met zijn Bibliotheca Dominicana
Neerlandica )Vlanuscripta 1224-1500, was de Dominikaan Axters tenslotte aan zijn eigen orde verplicht.
Deze Dominikaan beleefde zijn priesterlijk ideaal met de stichting
van het Tijdschrift voor Geestelijk Leven (1945), met zijn poëtische begaafdheid, die bleek uit zijn verzenbundeltje Inkeer (1967), met zijn
ganse wezen dat stille ingetogenheid, beminnelijkheid, vroomheid en
waarachtige naastenliefde uitstraalde. Zijn wetenschappelijke werkzaamheid was tevens zijn dienst aan de gemeenschap. De vele boekbesprekingen treffen door hun beknoptheid, maar ondanks die beknoptheid staat er zo heel veel in : eerlijke waardering, waarbij de recensent
niet aarzelde vroegere opvattingen prijs te geven voor nieuwe, die hem
overtuigd hadden ; in enkele regels warden eventuele lacunes en bezwa-
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ren genoteerd ; alles getuigt van een voorbeeldige eerbied voor het werk
van anderen, van een degelijke eruditie én van een grondige kennis.
Terecht is Pater Stephanus Axters nu reeds de geschiedenis ingegaan als
een van de voortreffelijkste kenners van de Nederlandse vroomheidsliteratuur.
Het werk van Pater Axters voortzetten ligt niet in mijn mogelijkheden ; dat is ongetwijfeld ook niet de bedoeling geweest, geachte Collegae, toen U mij tot zijn opvolger hebt gekozen. Voor die uitverkiezing
betuig ik hier volgaarne en zeer oprecht mijn dank. U, mijn oud-professor en promotor van voor zovele jaren, thans Collega Rombauts, dank ik
in het bijzonder voor de vriendelijke woorden waarmee U me hier hebt
verwelkomd ; Uw genuanceerd oordeel heeft voor mij en mijn werk altijd zeer veel betekend. Het heeft me bovendien ten zeerste verheugd, dat
door een wonderlijke beschikking, met de opvolging van Pater Axters,
me tevens de opvolging werd toegewezen van een andere oud-professor,
Grootaers, van Amaat Joos en uiteindelijk die van August Snieders ; bij
deze grote namen wordt men stil. Het is hoe dan ook ondanks alle eer
een zware erfenis. De namen van die voorgangers roepen een waarachtige Vlaamse weelde op, waarin West- en Oost-Vlaanderen, Limburg en Brabant, Antwerpen en zelfs Noord-Brabant zijn vertegenwoordigd. Door de Kempische taaiheid van Snieders, de volkskundige trouw
van Joos, de gemoedelijkheid in alle wetenschappelijk werk van prof.
Grootaers en de vroomheid van Pater Axters voel ik me in een beveiligend en beschermend gezelschap. Intussen heb ik reeds de gelegenheid
gehad, de hartelijke sfeer die in deze Academie van vandaag heerst, te
leren kennen ; daarvoor ben ik U, hooggeachte Voorzitter, Ondervoorzitter, Vast Secretaris en Collegae ten zeerste verplicht. Ik hoop de eer
en het vertrouwen met werkzaamheid en trouw en openhartige vriendschap te kunnen beantwoorden.

DE STRAATSBURGSE FRAGMENTEN VAN DE
„SPIEGEL HISTORIAEL"
door
J. DESCHAMPS
Lid van de Academie

1. Geschiedenis

Sedert 1910 berusten in de bibliotheek van de Academie twee bij elkaar
passende fragmenten van de Eerste Partie van de Spiegel Historiael, toebehorend aan de Stadtbibliothek, thans Bibliothèque Municipale, te
Straatsburg. Zij werden ter uitgave aan de Academie in bruikleen gezonden, maar door een samenloop van omstandigheden noch teruggestuurd, noch opgevraagd. Daar zij eerlang aan de rechtmatige bezitter
zullen warden teruggegeven, is het dienstig de fragmenten in ruimere
kring bekend te maken. Op 18 april 1910 deelde E. Martin, buitenlands
lid, de Academie mede dat W. Teichmann, bibliothecaris van de Stadtbibliothek te Straatsburg, fragmenten van een Middelnederlands leerdicht had ontdekt, die hij echter niet kon identificeren. De ontdekker
was het ermee eens dat de fragmenten door een lid van de Academie
zouden worden uitgegeven, mits zijn naam als ontdekker zou worden
genoemd en hij een aantal overdrukken van de uitgave zou ontvangen.
Op 21 mei 1910 werden de fragmenten naar Gent gezonden en op 24
mei bevestigde de Academie daarvan de goede ontvangst. W. de Vreese
werd bereid gevonden de fragmenten uit te geven en kreeg ze tegen een
behoorlijk ondertekend bewijs van ontvangst in bruikleen. Door andere
bezigheden in beslag genomen, stelde hij de uitgave steeds uit. In 1918
nam hij de wijk naar Nederland en werd bibliothecaris van de Gemeentebliotheek te Rotterdam. Op 24 augustus 1920 zond hij de fragmenten,
die hij intussen als behorend tot de Spiegel Historiael had geidentifiveerd, aan de Academie terug met het verzoek hem het door hem ondertekend bewijs van ontvangst terug te sturen. Op 22 juli 1911 informeerde W. Teichmann beleefd, of de Academie de fragmenten nog nodig
had. Sindsdien werden zij niet meer opgevraagd. Door de oorlogsomstandigheden had men ze blijkbaar geheel uit het oog verloren. Op 20
september 1920 stelde E. Gailliard, de toenmalige vaste secretaris, een
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ontwerpbrief op, waarin hij de terugzending van het fragment aankondigde. Voorlopig verzond hij die brief echter niet, waarschijnlijk omdat
hij hoopte dat een ander lid de fragmenten zou uitgeven. Stilaan raakten
de fragmenten vergeten. In 1968 kreeg ik van M. Gilliams, vast secretaris, al de Middelnederlandse fragmenten in het bezit van de Academie
in bruikleen. Ik maakte hem erop attent dat zich daaronder Straatsburgse
fragmenten bevonden. Ik adviseerde hem ze terug te zenden, maar dat
deed hij blijkbaar niet, waarschijnlijk omdat na zovele jaren het terugzenden een kiese aangelegenheid was geworden.
In 1977 begon J.A.A.M. Biemans, student aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht, aan een scriptie over de fragmenten van de Spiegel Historiael,
die in tal van bibliotheken binnen en buiten het Nederlandse taalgebied
warden bewaard. In de B.N.M. te Leiden vond hij de Straatsburgse fragmenten vermeld. Hij verzocht de Bibliothèque Municipale te Straatsburg om een microfilm, maar conservator Bernard Rolling antwoordde
hem op 10 mei 1977 dat bedoelde fragmenten zich niet meer in de Bibliothèque Municipale bevonden. Op 24 mei verzocht J.A.A.M. Biemans de Academie om inlichtingen over een foto van een fragment van
de Spiegel Historiael, die zich volgens de B.N.M. in de Academie bevond. Die foto bleek een afbeelding van een gedeelte van een fragment
van de Derde Partie te zijn, dat zich eertijds in het bezit van ir. Paul
Vereecke te Antwerpen bevond en thans eigendom is van C. Neuhuys,
conservator van het Maerlant-Museum te Damme. Tevens informeerde
J.A.A.M. Biemans, of er in de Academie nog andere fragmenten van de
Spiegel Historiael werden bewaard. Op 8 juni 1977 werden de Straatsburgse fragmenten in de vergadering van de Bestuurscommissie ter
sprake gebracht. Op 14 juni 1977 deelde M. Hoebeke, vast secretaris,
J.A.A.M. Biemans mede dat er zich in de Academie fragmenten van de
Spiegel Historiael bevonden, die in 1910 door de Stadtbibliothek te
Straatsburg in bruikleen waren gezonden, en nodigde hem tot een onderhoud in de Academie uit. Dat onderhoud had op 1 juli 1977 plaats.
De uitgave van de fragmenten werd aan M. Gysseling en aan mij toevertrouwd. Wij onderzochten de fragmenten en bevonden dat zij tegenover hs. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, Akad. XX te weinig
belangrijke varianten bevatten om een uitgave te verantwoorden ( 1) . In
( 1 ) De Spiegel Historiael is naar 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek,
Akad. XX uitgegeven door M. de Vries en E. Verwijs, Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael, met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten, bewerkt door

Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, 3 din., Leiden, 1863.
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de plenaire vergadering van 15 februari 1978 deelden wij mede dat wij
verkozen van de uitgave af te zien. Toen in dezelfde vergadering bleek
dat geen ander lid ze wenste uit te geven, werd er besloten de fragmenten, nadat ze zouden zijn gefotografeerd en codicologisch beschreven,
aan de Bibliothèque Municipale te Straatsburg terug te sturen. Ik werd
belast met het laten fotograferen en met de codicologische beschrijving
van de fragmenten. Zij werden in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
op ware grootte gefotografeerd. De negatieven en afdrukken bevinden
zich in voornoemde bibliotheek, afdrukken in de Academie. De codicologische beschrijving volgt hierna. De Bibliothèque Municipale te
Straatsburg werd reeds door M. Hoebeke op de hoogte gebracht. De
verdere speurtocht van J.A.A.M. Biemans naar fragmenten van de Spiegel Historiael werd met succes bekroond : hij kwam fragmenten van
een derde handschrift in vier kolommen, als hs. 1703, 132 in de Universiteitsbibliotheek te Graz berustend, op het spoor ( 2 ) en bevond dat het
fragment E. Puissant, reeds in de B.N.M. opgenomen, thans als hs. 1303
in de Universiteitsbibliotheek te Bergen bewaard, tot een vierde handschrift in vier kolommen heeft behoord. Op 5 juli 1978 legde hij cum
laude zijn doctoraal examen af. Zo spoedig mogelijk wil hij op hetzelfde onderwerp promoveren (3).
2.

Beschrijving

De fragmenten bestaan uit twee bij elkaar passende stroken uit een perkamenten blad van een handschrift in drie kolommen. Dat blad werd
overlangs in vier stroken gesneden. De twee middelste stroken zijn bewaard gebleven. Op de recto- en de versozijde is de middelste kolom
(2) Reeds als „Deutsche Weltchroniken" vermeld door A. Kern, Die Handschriften der Universitdtsbibliothek Graz,
Band 2, Wenen, 1956, p. 395
(Handschri f tenverzeichnisse 6sterreichischer Bibliotheken, herausgegeben von
der Generaldirektion der Ósterreichischen Nationalbibliothek. Steiermark,
Band
2). Zie over de fragmenten van een eerste en een tweede handschrift van de
Spiegel Historiael in vier kolommen : J. Deschamps, De fragmenten van twee.
handschriften van de „Spiegel Historiael" in vier kolommen, in Hulde -album
Prof. Dr. J .F. Vanderheyden, z.pl., s.j. (1970), p. 51-79.
(3) J.A.A.M. Biemans, De Middelnederlandse handschriften van de „Spiegel Historiael" van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van
Velthem. Doctoraalscriptie Middelnederlandse letterkunde, Utrecht, 1978, 2

dln..
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gaaf overgeleverd, van de eerste en de derde kolom is telkens de eerste
of de tweede helft verloren gegaan. Zo bevatten de twee stroken, zowel
op de recto- als op de versozijde, de tweede helft van de eerste kolom,
de volledige tweede kolom en de eerste helft van de derde kolom. De
eerste strook meet 324 a 325 x 62 a 65 mm en is boven ca. 15 mm en beneden niet besnoeid ; de tweede strook meet 320 a 322 x 65 a 66 mm en
is boven ca. 10 mm en beneden ca. 5 mm ingekort. Oorspronkelijk moet
het blad, waartoe de twee stroken hebben behoord, ca. 340 x 260 mm
hebben gemeten. De twee volledig bewaarde en de vier half bewaarde
kolommen tellen elk 50 regels. Het volledige blad telde dus 300 verzen,
waarvan er 100 volledig en 200 half zijn bewaard. Het schrift is een
leesbare, maar niet bijzonder fraaie littera textualis, daterend uit de
tweede helft van de 14de eeuw. De beginletters van de verzen springen
uit en zijn rood doorstreept. Op de rectozijde bevinden zich drie rode
lombarden van twee regels hoog en drie rode paragraaftekens, op de
versozijde vier rode lombarden van twee regels hoog en tien rode paragraaftekens. In de derde kolom van de rectozijde is een lombarde niet
ingevuld. De letter volgend op een lombarde is telkens groot geschreven
en rood doorstreept. Midden in de bovenste marge van de rectorzijde is
nog een haal van een rode foliiëring bewaard gebleven. Op de versozijde
vertoont de eerste letter van de middelste kolom een rood doorstreepte
kadel. In beide stroken bevindt zich een overlangse vouw, waarin bindgaatjes voorkomen. Blijkens bruine vlekken waren zij tegen de binnenzijde van het voor- en het achterbord van een handschrift of een boek
geplakt. Links in de onderste marge van de rectozijde van de eerste
strook en links in de onderste marge van de versozijde van de tweede
strook bevindt er zich een ronde blauwe stempel : STADTBIBLIOTHEK
STRASSBURG I / E. Op de rectozijde van de eerste strook is onder de voornoemde stempel met potlood de signatuur geschreven : M 837b.
3. Inhoud
De Spiegel Historiael, Eerste Partie, boek VIII, kap. 3 2-7 5 bevat „bloeme" uit Seneca (4) . Zij zijn bewerkt naar Martinus van Braga, De quattuor virtutibus of Formula honestae vitae, sedert de 12de eeuw aan Seneca toegeschreven, en naar Vincentius van Beauvais, Speculum historiale,

( 4 ) M. de Vries en E. Verwijs, a.w., I, p. 411-453.
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liber IX, cap. 102-136. Van die „bloeme" zijn in de Straatsburgse fragmenten overgeleverd : kap. 37, vs. 19-68 (kleinere tweede helft) en vs.
69-90 (volledig) ; kap. 38, vs. 1-24 (volledig) ; kap. 39, vs. 1-4 (volledig) en vs. 5-20 (eerste helft) ; kap. 40, vs. 1-34 (eerste helft) en vs.
35-40 (kleinere tweede helft) ; kap. 41, vs. 1-44 (kleinere tweede helft)
en vs. 45-50 (volledig) ; kap. 42, vs. 1-44 (volledig) en vs. 45 en 46
(kleinere tweede helft) ; kap. 43, vs. 1 -34 (kleinere eerste helft) ; kap.
44, vs. 1-14 (kleinere eerste helft). In de Straatsburgse fragmenten hebben de kapittels geen opschriften ; in hs. 's-Gravenhage, Koninklijke
Bibliotheek, Akad. XX zijn kap. 37-44 resp. getiteld : Seneca van groter
gerechtecheden, Van beschedenre wijsheit, Van beschedenre stoutheit,
Van beschedenre maten, Van iiij dogheden den slotel, Senecaes prouerbien, Seneca in sine leringhe en Vanden seluen dingen. Het incipit van
de twee bij elkaar passende fragmenten luidt : [In delen soudstu minnen
g] ode [Volgeste siren ghebo] de [Dattu alder lieden wils] vromen
[Ende niemene te scaden col men... ; het explicit : Men es d an [goedertieren here] Gherne on[degdanech sere] Want die m[enscelike zin]
Heuet ene [fierheit in].
4. Taal
De taal van de fragmenten is Westvlaams getint. zulks blijkt uit de
volgende dialectische eigenaardigheden :
1. ei in plaats van zachtlange e : vreimden, 37, 33 ; spreict, 37, 73 ;
vreide, 37, 74 ; meide, 37, 74 ; onseikerhede, 37, 81 ; zeikerheide, 37,
84 ; metteiser, 37, 85 ; deise, 37, 85 ; steide, 38, 6 ; meide, 38, 16 ;
eist, 39, 2 ; deise, 39, 11 ; eist, 39, 12 ; veile, 39, 13 ; deisen, 40, 7 ;
reid [ en] , 40, 30 ; meide, 41, 7 ; steide, 41, 8 ; deide, 41, 48 ; eist, 42,
4 ; meide, 42, 17 ; weisene, 42, 20 ; meide, 42, 26 ; helft, 42, 35 ;
meide, 42, 38 ; eist, 42, 41 ; veile, 42, 43 ; seiker [hede] , 43, 4 ; eist,
43, 11 ; weise, 43, 18 ; vreimde, 43, 23 ; echter daarvan afwijkend :
vele, 37, 68 ; mede, 37, 76 ;
2. u in plaats van o : durren, 37, 80 ; vulmaect, 37, 87 ; vppenbare, 38,
11 ; vppenbaer, 42, 3 ; up, 42, 27 ; vppenbare, 42, 34 ; Vpt, 43, 10 ;
3. weglating van h : wareide, 37, 51 ; pijnlijceide, 37, 83 ; heimelijceide,
38, 5 ; valsceit, 38, 14 ; [n] uttelijceide, 41, 22 ; wareit, 42, 6 ; wareiden, 42, 7 ; felleit, 42, 11 ; echter daarvan afwijkend : warheide, 37,
59 ; [ gherecht ] echeide, 37, 60 ; zeikerheide, 37, 84 ; gerechtecheit,
37, 88 ; wijsheit ; 38, 2 ; scalcheit, 38, 3 ; loosheit, 38, 3 ; suptijlheit,
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38, 12 ; suptijlheide, 38, 15 ; wijsheit, 38, 20 ; GRootmoedicheide,
39, 1 ; [G]Herechtech[eit] , 40, 13 ; Goedertierhe [ it ] , 40, 27 ;
[seik] erhede, 41, 21 ; wreetheit, 42, 9 ; genadecheide, 42, 18 ; Goedertierh [eit] , 43, 9 ;
4. auw in plaats van ouw : scauwe, 37, 54, berauwet, 41, 47 ; echter
daarvan afwijkend : trouwe, 37, 53 ; trouwen, 38, 9 ;
5. sae in plaats van si (vr., nom.) : soe, 38, 3 ; soe, 39, 3 ; soe, 42, 36 ;
soe, 42, 37 ; soe, 43, 6 ;
6. samentrekkingen : metteiser ( = met deiser) , 37, 85 ; enten ( = ende
den), 42, 23.
S Varianten
.

Behalve kl an k-, spelling- en vormvarianten, die we meestal onvermeld
hebben gelaten, bevatten de Straatsburgse fragmenten een aantal lezingen, die van hs. 's- Gravenhalte, Koninklijke Bibliotheek, Akad. XX afwijken. Telkens vermelden we eerst de lezing van het Haagse handschrift, daarna die van de Straatsburgse fragmenten O.
Kap. 37 : 46 verwerren - vererren 67 fel - [h]arde fel 68 wel vele wel 70 sietmen wat meende - mach men zien wat men meende
72 of al 74 bi te broken - meide te broken 75 in grotere - in wel groter 80 Dore ontbeiden alsonder - Wel durren ombiden ronder 81 sekerhede - onseikerheide 82 Soudstu - Saltu 87 Soutstu - Saltu 89 Die
si - Die di
Kap. 38 : 1 Merc - NV mere 3 bloetheit - loosheit 9 wel bloot bloot 10 Nv cleene vruchtende ende nv groot - Noch clone vruchtende
no groot 13 toghen - wisen 14 Siet tgeene es der - Siet gander der
15 simpelhede - suptijlheide 17 Jnt ende sal di al tfolc dan - Al tvolc
sal di int ende dan 19 onreinre strate - onreinen state 22 Indio middelt
waghescale - In de middel der wagescale
Kap. 39 : 2 niet en - niene 3 verheffet - verheffe 7 Niet haestech
Haestech 9 Wintbraeuwen rittende - Winbrawe se[ttende] 20 Noch
te sine bloot - No te bloot te [sine]
Kap. 40 : 6 Scijnt - Stijnct 20 routs - soudt 21 Maer smekers Smekers 22 Met doghene hem - Ne dooch in 23 Dat si - Of si 25
Noch so hart - Ne wes te hart] 27 Ghene goedertierheit - Goedertierhe[it] 39 jemens oude - [iem] en te boucle
-

( 5 ) De lezingen van het Haagse handschrift heb ik niet aan de uitgave van
M. de Vries en E. Verwijs, maar aan het handschrift zelf ontleend.
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Kap. 41 : 5 straten - strate 18 grammen - [gram] mer 43 dinen dijn 45 Sie - Sich 48 swigende - zwigen 50 Coensti - Constu
Kap. 42 : 1 NJemen en can hem so gedecken - NJemene can hem so
berecken 2 Dat hi dat jet can gemecken - Dat hi dat yet can gedecken
4 truffe - eist truffe 5 keert hem die zin - verkeert die sin 7 waerheit wareiden 9 vrecheit - wreetheit 19 Gheenen mensche noch ghenen
diere - Ne genen mensce no ne genen diere 20 tsine - te weiserie
21 Dan - Danne 26 elc anderen mede - elc meide elc andren 28 Niet
en es - Niet es 38 Daer hi hem met - Daer hijt meide 42 cleinen dieren - clene dierkin 43 vele mater - veile meerre 44 ouer al - bouen al
Kap. 43 : 6 die selue soe - soe segue die] 7 doghen borghen
dogen m[et borghen] 12 en machmen - ma[chmen] 14 aldie - alde
19 Mach hijt doen behouden vare - Ende altoos [behouden vare]
20 Dan oft -Als of 24 Niet en es houesch - Die nes no [houesch]
28 Sachte - Sachte 34 Mesdadicheit - Genoegen
Kap. 44 : 3 also - als 6 Dat die - Dattie
In het Speculum historiale, liber IX, cap. 105 bevindt zich de spreuk :
Nemo potest diu personam ferre fictam. Die spreuk kan vrij worden
vertaald : Niemand vermag zich geruime tijd als iemand anders voor te
doen. In de drie volledige handschriften van de Eerste Partie van de
Spiegel Historiael, nl. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, Akad.
XX ; Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 1171 en Leiden, Bibliotheek
der Rijksuniversiteit, B.P.L. 1291, wordt die spreuk resp. als volgt weergegeven : NJemen en can hem so gedecken Dat hi dat jet can gemecken ; NJemen can hem so gedecken Dat hi dat yet can gemecken en
Nyement en can hem so gherecken Dat hi yet can bedeeken. Op die
plaats hebben de Straatburgse fragmenten, samen met het Leidse handschrift, een lezing, die de oorspronkelijke kan zijn : NJemene can hem
so berecken Dat hi dat yet can gedecken. Hem berecken of hem gerecken, zich beheersen, zich beheerst gedragen, beheerst optreden levert
een betere betekenis op dan gemecken ( = gemicken) , beramen, overleggen, juist berekenen (6).
(6) Op 18 j an uari 1979 schreef J.A.A.M. Biemans me dat de fragmenten
Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1590 (drie bladen) tot hetzelfde handschrift als de Straatsburgse fragmenten hebben behoord. Die Gentse fragmenten
bevatten 501 verzen uit de tweede bewerking van Die borchgravinne van Vergi
(fol. lr)a 2v°c), de laatste 20 verzen van een onbekend gedicht (fol. 3r°a) en
de eerste 278 verzen van Van der ziele ende van den lechame (fol. 3r°a-3v°c) .
-

OVERHANDIGEN
door
A. VAN LOEY

Lid van de Academie

1 „Ik heb hem zelf de brief overgegeven. Of ook : overgereikt. Maar
" niet : overgehandigd. Waarom moet het (althans heden ten dage)
" zijn : overhandigd, terwijl over hier toch precies dezelfde betekenis
" heeft als in de vorige twee gevallen (zie ook overdragen, overmaken,
"` etc.) ? Zou dit verschil soms liggen aan het suffix -ig, dat altijd een
" accentverschuiving teweegbrengt (aandacht, aandachtig, hoogmoed,
" hoogmoedig) ? Maar het WNT leert ons dat vroeger, naast over" handigen, ook een werkwoord overhanden bestond en dat dit werk" woord eveneens op het grondwoord beklemtoond werd. Ik zou ge" neigd zijn de verklaring te zoeken in het feit dat geven, reiken, dra" gen, maken, etc. werkwoorden zijn, terwijl handen niet als werk" woord en handigen in het geheel niet bestaan. Een hypothese, meer
" niet." Aldus P. Brachin, ons buitenlands medelid, in het bekende
maandblad Onze Taal (47ste jaarg., nr. 1, jan. 1978, blz. 3) .

2 Het moet ons niet bevreemden, dat een buitenlander de vraag stelt.
Iemand die op de frequentie van de semantische functie let, d.i. op de
semantische beheersing bij de scheidbaarheid c.q. onscheidbaarheid van
werkwoorden, wordt gemakkelijker dan de gebruiker van eigen moedertaal door, als ik het zo mag noemen, een „afwijking" van de regel gefrappeerd. Brachin ziet (en de Nederlander/Vlaming ziet niet zomaar)
in het werkwoord overhandigen (een meersyllabisch morfeem) de potentieel samenstellende delen, maar hij stuit op het niet-bestaan van een
simplex handen, handigen.
In een samenstelling kan een woordaccent ontstaan met de waarde
van eenheidsaccent op het tweede lid : vgl. rookvlées naast roo'kvlees,
schoo'rsteenmantel naast schoorsteenma'ntel : met duidelijke componenten,
mi'sdadiger naast misda'diger, een afleiding die eerst duidelijk tot het bewustzijn doordringt wanneer men aan misda'dig en mi'sdaad denkt. En hebben we nu in de laatstgenoemde samenstellingen
„wisselend" accent (met verschillende gebruiksfrequentie), er zijn
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daarnaast ook gevallen zij het met verschil in de betekenis : bijv. „een
e'delman is daarom nog niet steeds een e'del ma'n", zij het met willekeurig verschil in de accentuatie : wi'ttebrood versus wittekool, rodekool.
In verbale samenstellingen o.m. met over zijn ook accentschommelingen waar te nemen, die niet steeds gelijke tred houden met semantische
beheersing : onder verwijzing naar mijn jongste studie Scheidbare en
onscheidbare werkwoorden (1976) § 167, § 169, inz. § 170 noem ik hier
bijv. ndl. o'vergeven : hd. iiberge'ben, hd. iiberblei'ben, thans ii'berbleiben, noordndl. o'verlezen : zuidndl. overle'zen.

3 Wat we met de vraag betreffende de (voor sommigen onverwachte
of afwijkende) accentuatie overha'ndigen hier doen is eigenlijk licht
zoeken in de hedendaagse structuur van het nederlands. Zou, als de semantische beheersing niet helpt, evenmin trouwens als de ritmische
structuur die maakt dat suffixen veelal het accent naar zich toe halen
(afsta'ndelijk, opsta'ndig : dus overha'ndigen),
zou analogie naar
andere werkwoorden met dezelfde ritmische structuur misschien van
invloed zijn geweest ?
Wie bij Van Dale dan de over-werkwoorden overloopt, vindt er eigenlijk maar één dat in deze structuur past, d.i. 1 2 3 4 5 overwe'ldigen „met
geweld overmeesteren". Maar er is met 1 2 3 4 5 overha'ndigen verschil, zelfs meer dan één.
Ten eerste betekent over in overha'ndigen „naar een andere plaats"
(WNT XI, kol. 1608 bet. 21, kol. 1738), en dat juist is storend omdat alle werkwoorden met over in de betekenis „naar een andere plaats"
scheidbaar zijn en met klemtoon op over, over in overwe'ldigen betekent „macht hebbende ten opzichte van iemand" (WNT XI kol. 2210
en kol. 1608, bet. 18), en dat juist is normaal in bijv. overhee'rsen,
overmee'steren, overvleu'gelen en... overwe'ldigen.
Tweede verschil : bij overhandigen is, zegt men, in het Nederlands
geen simp 1 e x handen of handigen voorhanden ; bij overweldigen
daarentegen vindt men wel het simplex in middelnederlands weldigen
(n i e t welden) (Mn1W IX, 2094 v.) . Dit is ook middelnederduits weldigen, waldigen, en middelhoogduits waltigen, wettigen waarnaast ook
ge-waltigen, ge-weltigen en ge-watten bestaan hebben. Deze werkwoorden op -igen zijn duidelijk denominatieven : adjectief weltig (met i-umlaut, waarnaast waltig) . Het simplex is watten „gewalt haben" (Lexer),
dat in het hoogduits nooit een infinitief wetten heeft opgeleverd, evenmin als in het middelnederlands waar integendeel uit ouder waldan
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(reeds gotisch: „heersen") wouden is ontstaan in de frequente uitdrukking God woud's „God moge er over beschikken".
M.a.w. : er heeft vanouds een mnl. werkwoord weldigen bestaan, met
de betekenissen : 1) „overweldigen, in zijn macht krijgen, arresteren",
en 2) enen weldigen in „iemand gerechtelijk in het bezit stellen van"
(vgl. mhd. waltigen, weltigen „iemand de macht geven over") .
Volgens de bronnen in het Middelnederlandsch Woordenboek is weldigen in gebruik geweest in Den Briel, Dordrecht, en in het oostmiddelnederlands ; er staan in het Mn1W geen zuidnederlandse vindplaatsen.
Naast dit mnl. weldigen vinden we ook verweldigen (Mn1W IX,
319) met de betekenissen : 1) „geweld plegen", „verkrachten" : niet in
teksten overgeleverd, alleen in Teuthonista („vi0lentare ; violare") , Kiliaan (,,violare, vim fasere") en Plantijn (,,efforcer violemment, violer
une vierge") , 2) „overmeesteren" Voc. cop. „subjugare", Kil. „vi superare", Plant. „dominer par violence, tyrannizare", en vindplaatsen in
teksten : „machi ons verweldegen" Lorr.-fr. 52, 289 (Bst. 856, ca. 1350,
westelijk mnl.),
„verweldigen onse stat" J. en S. 71 (Best. 737, 15 e
eeuw, noordoostelijk),
„doe si se (t.w. die stadt) verweldicht hadden" Pass. W. 112 b (Bst. 1011, a° 1480, Gouda) ; voorts, met een spijs
als object : „aankunnen, opkunnen” bij Heelu en Velthem.
In verweldigen, dat dus ook in het Middelnederlands reeds in de 14de
eeuw in gebruik was, schijnt het prefix ver- een intensiverende of verruimende rol te spelen.
Daarnaast bestaat mnl. overweldigen (Mn1W V 2348), ook mnl.
overvelden, waarin over op „macht" wijst en onscheidbaar blijft, met
een betekenis „ontheiligen, onteeren, geweld plegen", in de enige vindplaats „geystlike stede, personen of saken to averweldigen, pro phanare"
uit de Teuthonista, a° 1477, Kleef s.
4 Met de vergelijking van mnl. overhandigen met mnl. overweldigen
hebben we ons op het historische pad begeven : invloed uitgaande van
zo van invloed
overweldigen op o'verhandigen tot overha'ndigen
is bijgevolg in een vergelijking van de hedendaagse
sprake kan zijn !
structuren niet te zien : synchronische vergelijking van de hedendaagse
structuur baat niet. We moeten nodig bij de geschiedenis te rade gaan
en we zetten ons onderzoek dan voort met de geschiedenis van overhandigen, daarbij vanzelfsprekend uitgaande van het oudst bereikbare materiaal. In het middelnederlands is de vorm overhandigen niet te vinden : het ontbreekt in de woordenboeken.
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5 Om het aan overhandigen ten grondslag liggende begrip „ter hand
stellen" uit te drukken bestond in het middelnederlands het woord
handreiken (al snuffelend in de reeks samenstellingen met hand te vinden in Mn1W III, 131) . Verdam omschrijft de betekenis met „overhandigen, ter hand stellen, leveren, in handen geven" ; het werkwoord wordt
gebruikt i.v.m. geld en onroerende goederen, vooral in Gelderse oorkonden. Enkele excerpten : 1) „(Dat wi) gegeven ind gehantreyckt
hebben vi j f f ensoeventich enckel Ri j nscher gulden" (enkel : t.w. tegenover dubbel) (Gelderland, ca. 1380-1420) ; 2) „Dat ons ... geleent
ende gehantreickt heeft ... onse erffmarscalc... 1700 schilde" (Geld.
ca. 1371-1423) ; 3) „guetliker gehantreyckt ind wall betaelt heeft"
(Utrechts, 14e-15e e.) .
Uit de aanhalingen blijkt duidelijk dat het object van handreiken een
zaak is, en niet de hand : in het syntagma ,,,geld handreiken" wordt bedoeld „met de hand reiken" (Mn1W III, 131 ; „met de hand aanreiken"
WNT V, 1996) en vervult hand de functie van een instrumentalis, ook
wanneer men handreiken wil opvatten als „in de hand reiken, ter hand
stellen" (zo mhd. hantreichen door Lexer opgevat : „in die hand geven",
toegelicht met „darreichen") . Deze „instrumentalis-functie" maakt dan
ook duidelijk waarom het gehele werkwoord handreiken onscheidbaar
blijft : men kan syntactisch niet zeggen : „ik reik hem (datief) geld
(acc.) hand (instrumentalis) ", wel „ik reik hem geld met (of : in) de
hand", niet : „ik heb hem geld hand gereikt" wel : „ik heb hem geld
met (of : in) de hand gereikt".
Handreiken „overhandigen" is één geheel geworden ( 1), reeds in de
14e eeuw. Voordien lezen we al een min of meer zinverwant syntagma :
„settent al in sine hande" t.w. van God, met de betekenis „aan hem opdragen, hem de beschikking erover geven, toevertrouwen" (Heimelijkheid 118, 13e eeuw, Mn1W III 104) .
( 1 ) De Vooys (Ned. Spr., 1957, blz. 191) wijst op soortgelijke „halfbakken samenstellingen" (het woord is van Overdiep) zoals (scheidb.) pianospelen, schoolblijven, f ie.tsrijden, (onscheidb.) buikspreken, touwspringen, rugzwemmen, enz.
Instrumentalis-functie van de substantivische bepaling bij het ww. is oud :
Wilmanns (D. Gr., W7ortbild. II blz. 121) wijst op nhd. schwanz-wedeln,
mhd. zagel-weiben `kwispelstaarten'. Men kan er nog aan toevoegen : ndl. radbraken, hd. radebrechen, onscheidb., al zijn de meningen omtrent de totstandkoming van het ww. verdeeld ( afl. van een niet aangewezen znw. radebrëche,
of koppeling van een datiefinstrumentalis van rad en braken. Deze functie is
duidelijk te zien in Fl. Blanc. 3489 „some riedense dat mense up `rade brake' ",
onsch. bij Despars 2.178 : gherabraect (a° 1562).
'
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6 Naast mnl. handreiken „overhandigen, ter hand stellen" met instrumentalis-functie van hand zien we een ander syntagma opkomen, waarin
hand direct object is van reiken, dus met accusatieffunctie, en met de betekenis „de behulpzame hand bieden", zo bijv. „die hant bieden, geven"
in Alexander, Reinaert, Stoke (eind 13e e., begin 14e :.Mn1W III 107) ,
ook met het ww. reiken : „zijn behulpige hant totten getiden reycken"
(Keurb. v. Haarlem ; nl. tot de instandhouding van deze gebeden) ;
— „Die gene die dat gasthuis gesticht hebben ende noch alle dagen haer
hand reicken tot dat gasthuis" (Limb. Wijsd.), „Dese keyser ... was
een hillich man ende ootmoedich, ende hi reykede den armen die hant"
(Cron. Beyeren) : alle deze vindplaatsen uit de 15 de eeuw (Mn1W
VI 1215, a° v.h. Wdb. : 1907) .
De laatstaangehaalde vindplaats uit de 15 de eeuw : „hi reykede den
armen die hant" van het jaar 1460, uit een noordhollands gekleurde
tekst, was Verdam in het jaar 1894, bij het verschijnen van deel III van
zijn Middelnederlandsch Woordenboek, kol. 131, sub hantreiken, intransitief, blijkbaar nog niet bekend. Verdam kende toen alleen Kiliaans
handreycken „auxiliari" en Kil. handreiking doen „auxilio esse, adiuvare", welke beide thans nog in gebruik zijn.
De groei van het werkwoord handreiken „steun verlenen" kunnen we
dus sedert de 13 de eeuw op de voet volgen ; daarnaast treffen we van
handreiken „overhandigen, met de hand aanreiken", meer bepaald figuurlijk „overleveren", een laatste maal bij Coornhert a° 1598 aan :
„Wie begeert ... tekenen vande Catholijcken, van dat sy ons de oprechte Bijbelse schriften ghehandt-reyckt hebben ?" (WNT V 1996).
7 Samenvattend zien we dus in de 16de eeuw naast elkaar in handreiken twee werkwoorden : 1) „iemand een voorwerp overhandigen",
2) „iemand ondersteunen" . Het een heeft een zaak tot object, het ander
een persoon. Denkelijk had hand reiken in de betekenis „ondersteunen", ,bijstaan, helpen", ontstaan uit het syntgama „de hand reiken"
een duidelijker betekenis dan handreiken „overhandigen" waarin de instrumentalis-functie van hand niet meer te onderkennen was. Steun voor
deze opvatting van een verbleekte vorm handreiken „overhandigen"
meen ik te zien in de versterking van het simplex door middel van het
prefix ver- tot een vorm verhantreiken reeds a° 1457 : „soo sullen die
schepen de voors. vier malder [ = maat, mud] roggen vermomberen
[ „beheren" ?1 ende die den priester verhantreiken toter missen allein" :
Limb. Wijsd. 268, 11 (Mn1W VIII 1802,
aan mnd. vorhantréken
ontleend ?) . In WNT XIX afl. 1, a° 1959, kol. 13, bet. nr . 24, haalt de
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redacteur F. de Tollenaere sub prefix ver volgende werkwoorden aan :
verbeiden, veréren, verplegen, vertwijfelen, mnl. vervolgen „volgen",
vervolmaken, en De Vooys Ned. Spraakk. blz. 252 nog vertroosten, mnl.
verhaten „haten". Aldus werd verhandreiken „overhandigen" van handreiken „helpen" gedifferentieerd door een prefix, waarvan De Tolle-

naere de werking aanhaalt uit Plantijn, a° 1573 : „V e r, oft v o r, is een
artijckel, de welcke voor de Verba oft woorden wert gestelt, gelijck het
artijckel Re int Fransois, bedudende so veel als Gantselick, geheellick,
ofte seer."
Na de Limburgse vindplaats van a° 1457 treffen we er voor de 16de
eeuw (zeker toevallig) geen meer aan, maar in de 17de eeuw bestond
verhandreiken nog in een (in de bronnenlijst WNT door C.H.A. Kruyskamp en de jongste, tweede Aanvulling a° 1966 door A.J. Persijn niet
vermelde) bron, t.w. V.Z.V. Nieuvelt Plut. 239 b : „Hem ... te voorsien
ende te verhantreycken syn nootdrufticheyden", en 300 a : „Die de
speelders al verhantreycten dat sy van nooden hadden", voorts nog
tenslotte bij Oudaan Poezy 193, a° 1774 : „De Hoop van 't Goed ... Van
tyd tot tyd verhantreikt van die 't zagen" (WNT V 1996, Afleiding) .

8 Naast dit verhandreiken duikt in de 16de eeuw overhandreiken op :
het is tot het einde van de 18de in gebruik gebleven.
Eerst de vindplaatsen : „Hoe dat hy ... den stadthouder van den drossaert ... rechtelijck overhandtreyckt heeft eenen vangbrief f" [ _ „bevel
tot gevangenneming" ?1, Gorkum, a° 1582-1587 (Mn1W V 217 2) ;
verwijzing (zonder aanhaling) naar Bontemantel (Amsterdamse bron
a° 1672), Wagenaar a° 1745, Onderzoeker a° 1772, Groot Placaetboek a°
1796 (WNT XI 1738) ; „Het getuigenis ... door zulke ... Menschen
ons overhandreikt" Denker a° 1775, „'t Antwoord ... werdt ... overhandreikt aan den Heer Belmonte" Wagenaar a° 1745, „Den Afgezant,
die ze (sc. een aanstelling) aan Zijne Hoogheid overhandreikte" id. a°
1786 (WNT V 1996).
De vervanging van het prefix ver door over vindt denkelijk een verklaring in het duidelijker gebruik van over „van de ene persoon naar de
andere", maar frapperend blijft dan de omstandigheid dat over (evenmin als in overhandigen : zie beneden 22 - 25) de klemtoon niet krijgt,
zoals uit het onscheidbare participium overhandreikt blijkt.
-

-

-

9 Er moet in de tijd van de 15de tot de 18de eeuw wat aan de hand
(zonder woordspeling !) zijn geweest met de vorm van de uitdrukking
van het begrip „ter hand stellen".
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Tot dusver hebben we onderzocht : mni. handreiken, mnl. en 17de
eeuws verhandreiken, 16de tot/met 18de : overhandreiken. Maar het
blijft er niet bij : andere uitdrukkingen komen opdagen, t.w. handen /
handigen en behanden in de 17de eeuw, behendigen in de 17de en 18de
eeuw, overhanden in de 18de en 19de eeuw, overhandigen vanaf 1714
tot heden. Kenmerkend is dat ze, bij alle variaties in het tweede lid resp.
in pre- en suffixen, het element hand steevast behouden.
10 Behanden is in het middelnederlands (tot dusver) niet aangewezen.

Uit de luttele vindplaatsen in de 17de eeuw kan men opmaken dat de betekenis was „in de hand geven, ter hand stellen, overhandigen". Thans
is het woord geheel verouderd.
De 17de-eeuwse vindplaatsen zijn : „Hem sullen groot geschenk behanden de Koningen der see" : A. de Hubert, De Psalmen des pro phee
ten Davids (Leiden, 1624), Ps 72.10 (de Dordtse Bijbel geeft te lezen :
„geschenken aanbrengen, vereeringen toevoeren") , en bij dezelfde
nog eens Ps 105.11 : „Ik sall dij Kanaans Landen / ten kavel dijner
erf' behanden" (Dortse Bijbel : „Ik zal u geven het land Kanaan") .
Anthonis de Hubert, een Zierikzeese advocaat, die had nagedacht over
de regelen die men bij het schrijven van onze taal had in acht te nemen
(J. te Winkel, De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde,
III, 1923, blz. 377) . Een tweede vindplaats is : „Doorsiet eens dese
blaeden, Die ... Onsen dichter u behandt" uit de Gedichten van Caspar
van Baerle (gesteld op de eerste helft van de 17de eeuw).
-

11 Het WNT II 1468, van de pen van M. de Vries en A. Kluyver a°
1898, vermoedt dat behanden wellicht uit het Hoogduits is overgenomen. Het middelhoogduits (Lexer) kent behenden „mit den hinden
beruhren, betasten ; einrichten, fugen" ; daarnaast en het staat semantisch dichter bij ons werkwoord
behenden, ook behendigen, met
de betekenis „einhandigen", dus ons „overhandigen". Dit mhd. behenden had tot grondwoord mhd. handen „zur hand, festnehmen" ; een
vorm met a (zonder umlaut) schijnt niet te bestaan.
W. Wilmanns (D. Gr. II W"ortbildung § 108.1, blz. 140), die het de
betekenis „in die Hand nehmen" toekent, rekent mhd. behenden tot de
categorie der instrumentalis-werkwoorden „deren Stammwort den Degenstand bezeichnet, mit welchem die Thatigkeit ausgeubt wird" : zo
nog ohd. benezzen „irritire", „verstrikken",
mhd. be f ingern, bekláwen „mit den Klauen greifen",
nhd. beáugen, bebiirsten. Ook het
Nederlands vertoont dergelijke formaties (die misschien al oud zijn) :
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uitsluitend nieuwnederlands zijn beduimelen, beogen, bevingeren (reeds
Bilderdijk), mnl. bijv. bebloeden (mnd. bebloden) „met bloed bevlekken", beboden (mnd. beboden) „door een bode bekend maken"
(meer gebruikelijk is verboden), belanden „door zand overdekt worden" = nnl. verzanden, betunen (mnd. betunen, mhd. bezinnen) „met
een omheining, mnl. tuun omgeven".
12 Het is dus virtueel niet onmogelijk dat behanden reeds in het middelnederlands zou hebben kunnen bestaan. Hoe ver het woord daar op
zou klimmen, kunnen we bij gebrek aan bronnen niet aanwijzen, maar
vast staat dat (naast de afleiding behand-igen in een Amsterdamse
bron : De Cleyn W"erelt, a° 1584) het woord be-handen / be-handigen
„tradere, in manus tradere" in 1588 bij Kiliaan Dictionarium TeutonicoLatinum, blz. 39, voorkomt en nog aangehouden is in de derde druk, a°
1599, blz. 32 : Etymologicum Teutonicae linguae als a) be-handen / behandighen .J. be-hendighen ; b) be-henden / be-handen / be-handigen
„tradere, tradere in manus, dare, of f ere, reddere" (2).
Vanzelfsprekend zouden we graag weten waar Kiliaan deze vormen
vandaan heeft. De Amsterdamse vindplaats van 1584 (Cleyn Werelt) :
„Hoe seere dat ick Nebbe ghepooght om ... naer U.E. te loopen, om
U.E. dit ras loopende dicht te behandighen" (WNT II 1470) wijst op
bekendheid zowel in Noord als Zuid, en op gewoon gebruik (d.i. niet
noodzakelijk tot strikte kanselarijtaal beperkt) . Naspeuringen inzake
de bronnen van Kiliaan brengen geen licht ( 3) .
13 Terwijl de middelhoogduitse vorm steevast umlauts-e vertoont
staat intussen niets het vermoeden in de weg, dat nederlands behanden,
met zijn umlautsloze a van nederlandse makelij zou zijn. Een aanwijzing

(2) Ontdekt in Synonymia Latino-Teutonica uitg. d. E. Spanoghe en J. Ver
mijn verzoek in de twee drukken geverifieerd-coulie,d.Ibz172nop
door Francine de Nave, adjunct-conservator van het Museum Plantin-Moretus
te Antwerpen, waarvoor mijn hartelijke dank !
(3) C.G.N. de Vooys, Duitse invloed op de Nederlandse woordvoorraad
(Verh. Kon. Ned. Ak. Wet., afd. Lett., N.R. dl. IL, n° 1, a° 1946) ; R. Ver
Het Naembouck van 1562 (t.w. van Joos Lambrecht), Liège-Paris,-dey n,
1945 ; Bibl. Fac. Ph.L. Univ. Liège, XCVIII) ; - F. Claes, De bronnen van
drie woordenboeken uit de drukkerij van Plantin (a° 1970) en Kanttekeningen
van Kiliaan bij zijn Etym . Teut. linguae in : Tijdschr. Ned. T. & Lk., dl. 87,
pp. 1 - 28.
.
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in die richting, ik zou me zelfs durven verstouten van bewijs te spreken,
vinden we in het bestaan van een zeldzaam simplex nederlands handen,
handigen.
Handen komt in het jaar 1671 voor bij de geboren en getogen Amsterdammer N. Witsen, Aeloude en hedendaegsche scheepsbouw en
bestier (gedrukt in Amsterdam), 492, in de vindplaats „H a n den,
Iets over-rijcken, anders aenmannen". Aenmannen betekent „van man

tot man, van hand tot hand, doorgeven b.v. bij het laden en lossen van
kleine voorwerpen" WNT IX 216. De bewerkers van het artikel WNT
V 1942 handen, verschenen in 1900, t.w. A. Beets en J.W. Muller, zoeken dit keer (anders dan M. de Vries en A. Kluyver in 1898 het deden
voor een vermoedelijke hoogduitse oorsprong van behenden) in de richting van het Engels : to hand „waarnaar het, als scheepsterm, waarschijnlijk is gevormd".
Het werkwoord handen is in het Nederlands dus wel in gebruik geweest ; van de frequentie echter kunnen we aan de hand van de zeldzame vindplaatsen ons geen denkbeeld vormen. Toch staat vast dat het
woord in het begin van de 19de eeuw, a° 1826, nog in de samenstelling
wanhanden te lezen is bij de Rotterdammer J.L. Nierstrasz, in diens geschrift Frans Naerebout 58, in de zin : „Men laat de lonten koud... En
handt geen kogels aan voor d'aanval op den Brit" (zie WNT V 1942 en
de Bronnenlijst).
Wordt handen nu voor de 17de eeuw in een enkele bron van 1671
voor het eerst gesignaleerd, een uitgebreide vorm ervan, t.w. handigen
komt een halve eeuw vroeger, t.w. in 1621, in één enkele vindplaats
voor : „Gesien by den Staten van Hollandt ... sekere poincten ende articulen henluyden gehandicht ende gecommuniceert by ... den Prince van
Oraengien" uit : P. Bor Czn, Nederlantsche O orl oghen, 10, 210 a, verschenen te Leiden en Amsterdam 1621 - 1631. De betekenis van dit handigen (WNT V 1978) is : „ter hand stellen ; overgeven, overreiken",
(thans verouderd) .

14 Het gebruik van handigen in dh 17de eeuw wordt door het tegenstellende onthand en bevestigd : „Iosephus, en Nicodemus ... onthandighden haer (met een soet gheweldt) dien soeten Iesus", aldus in 1667
bij de Zuidnederlander G. Salomons, Uur'-Werk des V erstandts op de
de Alderbedrukste Moeder, ende Maghet Maria o f t SevnW-a
seven Godtvruchtighe Meditatien, yverighe Ghebeden, zedighe leeringen met rijm versiert" (Antwerpen, 1667) . Zie WNT V 1978, alwaar
de betekenisomschrijving van onthandigen ontbreekt, maar welke die
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van onthanden „iemand uit de handen nemen, hem afnemen" wel zal
wezen : WNT X 1861 (alwaar de vorm onthandigen ontbreekt) .
15 De inhoud van het werk van de Hollander P. Bor (een staatkundig
document van de Prins van Oranje) en de datum en plaats van verschijnen ervan (Amsterdam, 1621-1631), alsook de inhoud (R.-K. godvruchtige meditatiën gewijd aan de Maagd Maria) en de datum en plaats
van verschijnen ervan (Antwerpen, 1667) wijzen erop dat handigen
c.q. onthandigen in de 17de eeuw in Noord- resp. Zuidnederland in gebruik waren, net (zoals we 10 hebben gezien) als behandigen.
Zowel nu handigen een tegenstellend onthandigen naast zich had, is
dit ook het geval met a° 1671 handen en a° 1639 onthanden (WNT X
1861) . Dit onthanden betekent „iemand uit de handen nemen, hem afnemen". Het komt reeds voor bij Kiliaan a° 1599, p. 365, met het latijnse interpretamentum „eripere è manibus", en als synoniem „af-hendig, af-handig maken" (Synonymia I 328) . Ook nog in de 17de eeuw
vinden we een spoor van het gebruik van onthanden bij Jonctijs, Lief dbarend e Krachten 14, Dordrecht 1639) , in het zinnetje „Schoonheids
minne-slag, die ... Een mannen-hand haer manlijckheyd onthandt".
Overzichtelijk bekeken is de spreiding van handen, handigen met de
tegenstellende vormen onthanden, onthandigen de volgende :
g e o g r a f i s c h komen handen (Amsterdam) en handigen (Amsterdam) voor in Holland, onthanden (Dordrecht) en onthandigen
(Antwerpen) in Zuid-Holland en Zuid-Brabant ;
chr o n o l o g i s c h: is de (uitgebreide) vorm handigen a° 1621
vroeger geattesteerd dan de (simplex)vorm handen a° 1671, terwijl, in
de tegenstellende vorm, onthanden a° 1639 vroeger voorkomt dan de
(uitgebreide) vorm onthandigen a° 1667.
De chronologische verschillen zijn te gering om er de conclusie uit te
halen dat de -igen-werkwoorden een jongere formatie dan de simplicia
zouden vertonen. M.a.w. : het naar de betekenis tegenstellende werkwoord onthanden a° 1639 en de uitgebreide vorm handigen a° 1621 wijzen ondubbelzinnig op het bestaan van een simplex handen reeds helemaal in het begin van de 17de eeuw.

16 Vanwaar nu deze vorm handen : Duits, Engels, Nederlands ?
Wegens het steevast voorkomen overal met a kan handen geen leenwoord uit het Duits zijn, alwaar alleen vormen met umlauts-e bestaan.
17 Uit het Engels ? Slaan we er het Oxford English Dictionary op
na (Reprint 1961 van first published 1933 van het bijgewerkte New
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dan merken we dat to hand in het Engels een
jong woord is : met de betekenis „ter hand stellen" komt het eerst
voor in 1650 (,,to deliver or pass with the hand or hands") : „Judas ...
was so near, that our Saviour could hand the sop unto him."
Hoeveel ouder dan 1650 to hand in het Engels in gebruik was m e t
de bet e k e n i s „ter hand stellen" kunnen we niet bepalen, maar
ouder dan 1650 zal het wel zijn. De oudste vindplaats trouwens van
to hand is van 1610, met de betekenis „to touch or grasp with the
hand" (bij Shakespeare ; Oxf. Engl. D. V 59) ( 4). Deze constatering,
gestaafd door nog enkele andere vindplaatsen (,,to take in, furl' : a sail,
a° 1634- ; „to lead or conduct by the hand" : a° 1631- ; fig. : „to
deliver, pass, transfer" : visible rays, a word, an oracle), brengt ons tot
de conclusie dat to hand in de eerste helft van de 17de eeuw een gevarieerd gebruik had. En ook nederlands handen, zoals we boven zagen,
bestond al in het begin van de 17de eeuw : ontlening aan het Engels ?,
of gelijktijdig maar onafhankelijk bestaan in beide talen ?
Voor de kennis van het oudere gebruik van Engels to hand (middeleeuwen) beschik ik niet over de vereiste documentatie ; voor het Nederlands echter zijn we er wat beter aan toe.
English Dictionary),

18 Kiliaan immers vermeldt reeds in zijn

Dictionarium

(2de druk, a°

1588, p. 190 en ook nog in 15 99) handen met de betekenissen : „com-

modum sive aptum esse, conferre, placere, manui convenire", d.w.z.
„dienstig, gemakkelijk zijn, passen, baten, bevallen, geschikt zijn voor
iemands hand" ( 5) . Al deze geringe nuances wijzen dus niet op een
eigenlijke handeling (zoals dit bij de omschrijving „ter hand stellen"
wel het geval is) maar op een eigenschap van een voorwerp, een omstandigheid die geschikt is of dienstig. In deze betekenis was handen
dus in het Nederlands al in 1588 in gebruik : het WNT V 1941 v. ook
leert het ons. Maar dit onzijdige handen is formeel en naar we mogen
aannemen ook etymologisch niet te scheiden van het bedrijvende handen, met de betekenis „aanreiken, aangeven, doorgeven (van hand tot
hand geven) " waarvan in het Nederlands een eerste vindplaats bij
N. Witsen in 1671 opduikt, in het Engels in 1650. Dit (misschien wat
(4) Merkwaardig is deze (in het Engels laat geattesteerde ?) betekenis `to
touch or grasp with the hand' vrijwel dezelfde als het met het middelhoogduitse behenden het geval is, t.w. `mit den hinden beriihren, betasten'.
(5) Het laatste nog in het Nederlands en in zuidnederlandse dialecten gebruikelijk.
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oudere) Nederlandse handen staat dan tot behanden zoals (enige tijd
vroeger) mhd. henden tot mhd. behenden.

19 Naast behanden treft men, zoals boven 9 is gezegd, ook behandigen aan (WNT II 1469 v.) . In het middelnederlands is het evenmin als
behanden aangewezen ; het komt evenwel met middel- en nu nog nieuwhoogduits behándigen overeen.
Behandigen „ter hand stellen" kan niet op handig, dat een andere
betekenis vertoont, zijn gevormd. Behandigen is zonder meer een uitbreiding met het suffix -ig van behanden.
20 Werkwoorden op -igen zijn vanouds bekend : het gotisch vertoont
reeds gabigjan „rijk maken" bij gabigs „rijk", audagjan „zalig prijzen"
bij audags „zalig" : deze werkwoorden zijn dus van adjectiva op -ig gevormd ; middelnederlands zijn bijv. heiligen, ledigen „bevrijden". Doordat vele van deze werkwoorden ook als afleidingen van zelfstandige
naamwoorden konden opgevat warden (zondig-en = zond-igen) , vindt
men in het jongere middelnederlands pin-igen naast pinen (Mn1W VI
368), rein-igen n. reinen (V 1229), sondigen n. sonden (VII 1562), gesondegen (II 1666), stenigen n. stenen (VII 2083) . Van begiftigen,
endigen, huldigen, crucigen naast ( ?) of na ( ?) ouder begi f ten, enden,
hulden, crucen geeft het Mn1W geen bewijsplaatsen, maar in het Mnl.
Handwoordenboek worden ze (na a° 1911 dus) wel genoemd. En van
zelfstandige naamwoorden met -iging is in het Mnl. nog geen spoor te
bekennen.
Mogen we, gelet op de betekenis van deze enkele middelnederlandse
woorden, denken aan stylistisch gebruik en devote taal, niet zonder invloed van het Middelhoogduits waar dergelijke -igen-afleidingen talrijker waren ?
M. Schonfeld (Hist. Gr., 8e dr., § 169, blz. 207) heeft waargenomen
dat er vooral vele vormingen op -igen bij werkwoorden met prefix bevoorkomen ; ik geef hier een lijstje : beangstigen, beëdigen, bekrachtigen, bemoedigen, benuttigen (vaker : benutten), beschuldigen, bespoedigen, bevestigen, bevredigen, bezichtigen, bezoldigen, zuidnl. bevoordeligen (nnl. bevoordelen). In dit rijtje dan krijgt behandigen (naast
behanden) wel zijn plaatsje.
21 Dit behandigen (,,thans verouderd" naar het WNT a° 1900) heeft
wel succes gehad. Ik haal, met de betekenis „ter hand stellen", uit het
WNT II 1469 v. de volgende vindplaatsen aan :
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1) in 't algemeen : een glas (Hooft), een verering (Van Riebeek a°
1652), hemd en broek (N. Heinsius : Vermakelijke Avanturier, a°
1695) , een pook (Van Effen) . Het is wel niet overbodig deze gebruiksvalentie van behandigen hier te vermelden : het wijst erop, dat ons
werkwoord niet beperkt was tot kanselarijtaal, tot verheven schrijftaal,
wat dan ook het vermoeden niet komt sterken dat behandigen via Duitse
schrijftaal zou zijn ontleend.
2) inzonderheid wordt behandigen voorts nog gebruikt in verband
met iets dat geschreven is : bijv. een v e r t o o g (Hooft) , papieren en
smeekschrift (Keuren van Leiden), het meest wel een brief (Hooft,
Brandt, Heinsius Vermak. Av., Willem Leevend a° 1786, Loosjes a°
1806 nog), tenslotte b o e k w er k en: Moerman De Cleyn W/erelt
(reeds a° 1584E ! ; zie boven nr. 12), Orlers, B eschr. v. Leyden a° 1641,
Huyghens, Van Effen a° 1731.
Behandigen is als formatie kennelijk een uitbreiding van be handen en
als zodanig dan ook jonger. In het gebruik van beide woorden is er echter verschil :
behanden blijft beperkt tot de éne betekenis : „overhandigen", t.w.
geschenken, land, en wel in verheven stijl ;
behandigen heeft een veel ruimer gebruiksveld : het slaat in 't algemeen op de overhandiging van allerlei voorwerpen, en inzonderheid van
velerlei geschriften en boekwerken ;
behanden is, na Kiliaan 1588 en 1599 (te oordelen naar de enkele
vindplaatsen in het WNT : maar zijn er wel meer geweest ?) aan te
wijzen twee à drie keer (§ 10) in de eerste helft van de 17de eeuw ;
behandigen daarentegen is vertegenwoordigd in zowat zestien vindplaatsen, tussen a° 1584 en a° 1806. Het heeft dus een veel frequentere toepassing gehad.
Een voorloper van het in 22 te bespreken overhandigen vinden we
reeds in a° 1685 in overbehandigen, onscheidbaar in de vindplaats : „De
rekeninge (zal) ... by de Candidaten voldaan worden, al eer hen hunne
Bullen warden overbehandigt" (Utrechts Placaatboek 3, 496 b ; WNT
XI, 1616) .
'

22 In de 18de eeuw gaat behandigen een ernstige concurrent krijgen
aan overhanden en overhandigen.
De vervanging van be- door over- is in dit geval zeker autochtoon Nederlands, en niet van het Hoogduits afgekeken om de eenvoudige reden
dat *.berhiindigen in het Duits niet bestaat : men gebruikt er behiindigen en, naar gelang van het standpunt : einhdndigen in de betekenis „in
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de hand overreiken, ter hand stellen", met de blik gericht op de ontvangende (sinds a° 1618 : Einhandigung bij Londorp Acta publica) en aushiindigen „uit de hand reiken", met de blik gericht op de gevende (als
kanselarijwoord sinds 1645 bij Zesen : Weigand, D. W/tb. I 419 resp.
I 119) .
Over- in overhanden, overhandigen is blijkbaar een verduidelijking
of intensivering van be- : het slaat met verhoogde expressiviteit op de
overbrenging van de ene persoon op de andere.
Is deze duiding van het opdagen van over- juist, dan verwacht men
logischerwijze ook beklemtoning van het prefix over-, wat niet het geval is : zie echter hieronder in het Besluit § 27.
Vooreerst een uiteenzetting van de vindplaatsen.
23 Overhanden, denkelijk gemaakt op behanden of handen, is even
zeldzaam als zijn grondwoord. Het WNT (deel XI 1738, a° 1910)
noemt overhanden „ongewoon", wat (hoewel niet zo gezegd) overeenkomt met het geringe aantal vindplaatsen van behanden en handen (na
Kiliaan drie resp. één : WNT II 1469 resp. V 1942, a° 1898 resp. 1900) :
overhanden komt slechts voor in het citaat : „De andere (soude) ... met
een brief van my naer Capitain Rosendael gaen om die te overhanden",
uit het Dagverhaal der Ontdekkings-reis van I.Roggeveen, in de jaren
1721 en 1722. Deze Jacob Roggeveen had in de rechten gestudeerd,
werd notaris en ondernam een ontdekkingsreis om de Kaap Goede
Hoop. Evenals de advocaat Anthonis de Hubert was Jacob Roggeveen
in Zierikzee (Middelburg) geboren en getogen : is het aan toeval toe
te schrijven of aan streektaal-verwantschap dat de een behanden gebruikt en de ander overhanden „maakt" ? Hoe dan ook : in 1728 komt
het afgeleide zelfstandig naamwoord overhanding voor „b.v. Utr. Piacaatb. 3.752 b" zegt het WNT XI 1738, en in 1871 schrijft de Amsterdammer P. de Génestet : „Toen ... Een opgeprikte knecht ... de oudste
dochter een klein pakje overhandde." Is dit nog een laat gebruik van
overhanden of een „Riickbildung" van overhandigen ?
24 Evenals behandigen heeft overhandigen een ruimer gebruik dan de
vormen zonder suffix -igen.
Het WNT XI 1738 omschrijft de betekenis met : „aan een ander in
de hand geven, overreiken".
Vindplaatsen : „Zijn Edelheit, aan wie ik ... de twee brieven ... overhandigde" De Bruyn, Reizen 2.386 b, Amsterdam a° 1714 ; D.B. was
een Hagenaar ; „De Huik (wierd) afgenomen, en aan eene Dienstmaagd overhandigd" : Berkhey N.H. 3. (91, a° ± 1770 ; B. was een
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Leidenaar ;
„Aan den Voorzitter handigde hy zyn Geloofsbrieven
over" : J. Wagenaar, Onmidd. Vervolg I 90, Amsterdam a° 1788 ; W.
was een Amsterdammer en overleed in 1773 : is het Vervolg nog door
hem geschreven ? ; „Dat ... deze Trommels aan de Schuttery ... zouden overgehandigd ... warden" : Vervolg op 22.12 ; 36. 15 8 ; Amsterdam a° 1800 ; nog van de hand van Wagenaar ? ; „Terwijl zij ... haar
het kind overhandigde" : Van Lennep Rom. 5. 117, a° 1860.
25 De vorm overhandigde in de bijzin (twee maal) is geen onomstootbaar bewijs van onscheidbaarheid. Daarentegen vertonen de finiete
vorm handigde over en de participium-preteriti-vorm overgehandigd
wel scheiding van prefix en verbum maar een onomstootbaar bewijs van
wezenlijke scheidbaarheid zijn ze niet. Deze scheiding van prefix en
verbum kan een singulier geval zijn bij mensen, die het taalgebruik naar
logische regels bewust willen doen luisteren en dan de nadruk, overeenkomstig analoge vormen zoals o'vergeven, o'verreiken enz. op over leggen. In mijn studie „Scheidbare en onscheidbare werkwoorden ... "
(Gent 1976) komen vormen voor van wisselend gebruik bij overlopen
(§ 200), overtreden (§ 202) ; vgl. emfatisch overvloeyen (§ 203). Vgl.
nog van aanvaarden het individuele gebruik bij 18de-eeuwse dichters :
„Vaerd onvervaert het drinckvat aen" (De Decker) ; „En vaard gy zelf
het speeltuig aan" (Da Costa) ; „Mejuffrouw vaardt het aan" (indicatief ; Staring) . En erg bevreemdend is de constructie met los prefix, waar
C.G.N. de Vooys (Ned. Spraakk., a° 1954, blz. 254E vn. 3) in Drentse
volkstaal op wijst : „die griffel valt me ont".
Besluit
26 Aanleiding tot ons onderzoek van de synoniemen van overhandigen
is de vraag geweest, waarom anders dan bij overgeven, overreiken, de
klemtoon hier op het werkwoord valt. Daar in het hedendaagse Nederlands geen gelijksoortige beklemtoning bestaat naar analogie waarvan
overhandigen zijn eigen accentuatie kreeg, m.a.w. daar accentuele synchronische systeemdwang niet is te zien, hebben we beproefd een antwoord in de ontwikkeling zelf van het werkwoord te zoeken.
De geschiedenis dan laat ons een ontwikkeling zien gaande van de
oudste vorm handreiken (met „verduidelijkende" prefigering : verhandreiken, overhandreiken) via handen, behanden en behandigen tot „verduidelijkend" omgeprefigeerd onscheidbaar overhanden en tenslotte
overhandigen.
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27 Zie het chronologisch tabellarisch overzicht. Frapperend in dit
overzicht is dat handreiken voor de laatste maal in 1598 (bij Coornhert)
voorkomt : daarna moet het, zoals we § 7 hebben opgemerkt, de plaats
afstaan aan verhandreiken en overhandreiken, denkelijk uit semantische
differentiatiedrang vanwege het tot in onze dagen toe nog gebruikelijke
caritatieve handreiken „ondersteunen, bijstaan" en handreiking.
Reeds op het einde van de 16de eeuw duikt een concurrent op : (handen), behanden, behandigen die beter in de mond ligt dan overhandreiken, maar waarin het element hand behouden blijft, als zijnde niet
alleen klank- maar ook zinverwant met ter hand stellen. De laatste strijd
wordt dan in de 18de eeuw gevoerd door de verdringing van het oudere
verhandreiken (nog eenmaal in 1774E voorkomend), overhandreiken (in
kanselarijtaal en voornamelijk in het werk van de Amsterdammer geschiedschrijver J. Wagenaar) en zelfs van de nieuweling behanden, behandigen door het opkomende overhanden (1722-) en het alles overvleugelende overhandigen (1714-) (dat merkwaardig genoeg naast
overhandreiken ook bij Wagenaar wordt aangetroffen) .
Frapperend is daarenboven eveneens dat in al de gebruikte synoniemen het element hand voorkomt en behouden blijft. Ik meen dan ook
hierin de oorzaak te hebben ontdekt van het behoud van de klemtoon
op de syllabe hand (misschien tevens gesteund door ter hand stellen),
in weerwil van de beklemtoning van over in de min of meer zin- en structuurverwante formaties.
Vindplaatsen van in handen, ter hand stellen :
WNT V 1817 in handen stellen : „men stelde mij uw' brief in handen" `ter hand stellen' ( Wildsch. 5.277, a° 1793) ; „Dat ... alle
Geschut, Munitien ... ende Materialen ... worden ... ghestelt in handen
van een Commis" `toevertrouwen, in zijn bewaring stellen' (Gr. Placaatb. 2. 329, ca. 1660) ;
WNT V 1833 ter hand stellen „in zijn hand (of handen) geven, bestellen, leveren" : Kil. ter hand stellen „praebere, suppeditare" ;
„(een knecht) dien gy dat tegen eereen brief van my kunt ter hand stellen" (Leev. 6. 38, a° 1786) ;
`ter bewaring overdragen' : „Het gene
hem in bewaringe gegeven, ofte ter hant gestelt was" (Levit. 6. 2, a°
1688) ;
„Dat alle opgeslaghen Kruyt-tonnen, Kogels ... warden ...
ter handen ende bewaernisse ghestelt vande Commisen" (Gr. Placaatb.
2. 329, ca. 1660) ;
laten bezorgen' : ,,... dat zy dan laat ter hand
stellen by de naaivrouw" (Blank. 2. 45, a° 1787) .
28 Het bewijs a contrario van de positieve invloed van zowel de vorm
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als het begrip hand meen ik te zien in de min of meer zinverwante woorden van het begrip overgeven, overreiken, waar een voorwerp of een
zaak wel onder het bereik van iemand wordt gebracht of in diens bezit
wordt gesteld, zonder dat de hand noodzakelijk als hulp, als meewerkend lidmaat bij de beweging betrokken is, zoals dat bij overhandigen
integendeel wel het geval is.
Een dergelijke lijst van synoniemen wordt ons aan de hand gedaan
in de Synonymia van Kiliaan (ed. Spanoghe) . De Nederlandse uitdrukking ter hand stellen nl. staat bij Kiliaan met het Latijnse interpretamenturn praebere, suppeditare (WNT V 1833), hetwelk ons in de Synonymia brengt tot de lijst : langen, leveren, gerieven, toereiken, toeschikken, toestellen, aenreiken, bestellen, bieden, bewijzen. Nergens in de
semantische valentie van die werkwoorden zien we het begrip of het
woord hand als middel uitdrukkelijk betrokken :
langen bijv. betekent : 1) „onder iemands bereik brengen", bijv.
wijn, water, de borst ; 2) „iemand in het bezit stellen van iets, het verschaffen" : stuivers, schade, een zoentje, de hand ;
3) „te voorschijn
halen" : een tabbaard uit een koffer, een pijl uit een koker : allemaal
17de-eeuwse vindplaatsen, WNT VIII 1060 ;
1 e v er en: betekent „verschaffen op grond van een verplichting" :
tonnen bier, materialen, troepen ;
„in de macht van iemand stellen" :
landen, vijanden (WNT VIII 1829 v.v.) ,

g e r i e v en: „iemand iets geven, hem met iets helpen" : „de kok
kan elk gerijven, gesooden en gebraán" (WNT IV 1670) .
29 R ei k en heeft als oorspronkelijke betekenis : „uitstrekken" (t.w.
in het bijzonder : de hand, om iets te geven) . Het object bij transitief
reiken in het middelnederlands (Mn1W VI 1214) is : de voet, de behulpzame hand, water. Van het intransitieve reiken „ergens aan komen"
geeft Mn1W VI 1215 een citaat : „An haer gelaet, an haer gebare, daer
soe se sach roden ende bleicken ende metten handen ten lanken reiken",
een constructie met instrumentalis (metten handen) die bij transitief gebruik aan het boven § 5 reeds besproken handreiken „overhandigen",
t.w. geld herinnert.
Reiken komt, buiten het beneden te bespreken overreiken, ook voor in
aanreiken, dat vrijwel synoniem met aangeven is, maar met een nuance
die in het volgende voorbeeld uit WNT I 146 goed uitkomt : „geef me
dat boek eens aan, want ik wil het gaan lezen" (dus : „aangeven" in 't
algemeen) , tegenover : „reik me dat boek eens aan, want ik kan er niet
bij" (omdat ik er te ver af ben). Maar het middel, de hand, staat hier
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niet in het brandpunt zelf van de belangstelling : het is niet het dominerende kenmerk.
Toereiken is nog niet middelnederlands ; in het nieuwnederlands
(WNT XVII 622) betekent het : „door strekken in iemands nabijheid
brengen", t.w. een lepel, een kruis, de handen of de armen, een aalmoes,
nog : „verschaffen" : hulp.
Overreiken is wel in het middelnederlands (Mn1W V 2251) overgeleverd, in één citaat met de betekenis „overhandigen", maar in een vorm
waaruit de accentuatie niet blijkt : „Wi soellen dan den vurs. principail
brief over reiken onsen here vurs. in behoef des joufrouwen van W", a.°
1409. Alleen het WNT XI 1945 vermeldt o.m. bij de betekenis : „overhandigen, ter hand stellen", t.w. een schotel, linten, een glas wijn, een
beurs, brieven : citaten met scheidbaar prefix over-, echter tweemaal ook
onscheidbaar, nl. 1) bij de zuidnederlandse schrijfster Loveling, Sophie
164 „De burgemeester ... overreikte hem het kostbaar ereteken" (maar
226 : overgereikt), 2) bij Heinsius, Vermakel, Avanturier 1.248, a°
1695 : „Indien u de liefde ... niet verhindert, dit ingeleide Cartel briefje') aan hem t'overreiken", nog eens : „Gelieft dan de goedheid te hebben van gemelde somme den brenger t'overreiken", ibid. 1. 355.
Hierbij stippen we even aan, dat Nic. Heinsius, in 1695, zowel behandigen § 12 gebruikt (1. 58 : een hemd en een broek ; 2. 177 : also
haar Clarice ... dien brief overreikt, en bevolen had, my deselve aanstonds te behandigen) als onscheidbaar overreiken (,,een brief" 1.248,
2. 177 ; „een som" 1. 355) (s).
(

( 6 ) Deze Heinsius, met de voornaam Nicolaas, was de kleinzoon van de bekende schrijver van de Nederduytsche Poëmata (a° 1616), de Gentenaar Daniel Heinsius. Onze Nicolaas, waarschijnlijk in Den Haag in 1656 geboren,
leidde een zwervend en losbandig leven en werd in 1677, in de jonge leeftijd
van 21 jaar, wegens manslag uit het land verbannen. Van Parijs ging hij naar
Italië, Zweden en Duitsland (Brandenburg) ; eerst in 1695 trok hij, na twintig
jaren uitlandigheid, naar Kuilenburg terug.
Deze gegevens haal ik uit het Biographisch Woordenboek van J.G. Frederiks en F. Jos. Van den Branden (1888) aan omdat ze me tot het vermoeden
brengen, dat Nicolaas Heinsius misschien niet over de vereiste taalbeheersing
beschikte om een betrouwbare bron te zijn van het Hollandse taalgebruik in
de tweede helft van de 17de eeuw : dat zou dan de onscheidbaarheid van overreiken verklaren, naar Duits model (uberreichen), en in het zuidnederlands
ook : vgl. in mijn studie „Scheidbare en onscheidbare werkwoorden
(1976), inz. § 170 (onscheidbare Duitse werkwoorden) en § 169 (zuidnederlandse onscheidbaar : overhalen, overspoelen, overvijlen, overlezen, overkam-
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Van Dale (8e druk) kent aan overreiken in de hedendaagse taal twee
betekenissen toe : 1) „aan een ander toereiken, overgeven" ; 2) „ter
hand stellen". Hetzelfde bij overgeven : 1) „aan iemand anders geven,
overreiken" : „geef hem dat boek eens over '' , 2) „ter hand stellen" :
„ik heb hem zelf de brief overgegeven".
Slotsom

30 De handeling uitgedrukt door aangeven, overgeven, overreiken
wijst op het „brengen van iets onder het bereik van iemand" (dus dichtbij), met de mogelijke precisering dat de „zaak" wel eens tegelijk „ter
hand wordt gesteld", in welk geval deze aanduiding in het werkwoord
overhandigen ligt.
Bij overgeven, overreiken in de betekenis „overhandigen" rust de
klemtoon op het prefix over- (uiteraard ook bij dergelijke samenstellingen met aan en toe) . Wanneer dan in het specifieke overhandigen de
klemtoon op hand komt te rusten beschouw ik dit als een behoud van een
eeuwenoude accentuatie op het element hand, al mag het werkwoord in
de vorm enigszins veranderd zijn : handreiken, verhandreiken, overhandreiken, handen, behanden, behandigen, overhanden, overhandigen.

men : Vader Heinsius was een Gentenaar !) en boven V. Loveling a° 1885
(overreiken) . - Bezorgt iemand ons eens een studie over de taal van Nicolaas

Heinsius ?

BAEKELMANS' „DOOLAAR EN DE W/EIDSCHE
VAN 1904E (EERSTE UITGAVE) TOT
1978 (ZESDE UITGAVE)

STAD"

door
Ger SCHMOOK
Binnenlands Erelid der Academie

Sedert bijna een halve eeuw (1930 !) heeft het realistisch, haast naturalistisch verhaal van Lode Baekelmans met de toch zo verleidelijk-impressionistische titel De doolaar en de weidsche stad (1903-1904) geen kans
op een herdruk meer gekregen. Wel was er een radio-montage, in 1936,
voor de B.N.R.O. verzorgd door Maria de Lannoy en, in 1940, het proefballonnetje dat de auteur zelf in zijn Spiegelbollen opliet om tot een
nieuwe uitgave te komen. Tevergeefs. Ook Baekelmans' biograaf, W.G.
Huygens, slaagde er in 1960 niet in, het in 1905 literair triomfantelijk
ontvangen boek dichter bij de nieuwe generaties te brengen, zelfs al
brachten stof en zekere figuren, naar aanleiding van John Willems'
Parochie van Miserie (hoeveelste druk ?) onder regie van W. Tillemans,
haast eindeloze weken van druk K.N.S.-bezoek.
Het valt te onderzoeken of een al te enge interpretatie van de Duitse
term Heimatschri f tstell er door intellectueel beter beslagen critici het natuurtalent Baekelmans niet vroegtijdig de das heeft omgedaan, daarin
geholpen door de snelle vaart van mentaliteitsevoluties.
In weerwil van de suggestieve bipolaire titel, werd de gevierde Doolaar in een kwarteeuws tijd dus een totaal vergeten boek, dat van de ongerepte polderjongen Lieven die, aangetrokken door het luisterrijke legendarische geweld van de zich onder een gloriezon ontwikkelende kosmopolitische havenstad, zich daarin geheel gaat verliezen, zoals de levenstendens en de literaire evolutie dat vereisen over de eeuwwisseling
heen, tussen Van nu en straks II en Vlaamsche arbeid in, op de golven
van een aanrukkend socialisme en anarchisme. Als dusdanig een behoorlijk geknipte meebeleefde illustratie van wat eens groeiend is geweest.
Ikonografisch en naar de tijd levert het Antwerpen van het begin der
jaren negentig (samenvallend met Baekelmans' literair debuut) tot precies 1896 het decorum, zo aanschouwelijk voorgesteld en naar de geest
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zo doorademd, dat de stad, kollektief, als het ware tot hoofdpersonage
uitgroeit.
De fransschrijvende Antwerpenaar Georges Eekhoud had, vóár Baekelmans, in La nouvelle Carthage (1888), de na 1863 van haar tol bevrijde haven haar plots ontbolsterd leven laten leven. In 1896 had Emmanuel de Bom in een meesterworp op een niet oudbakken leest Wrakken gebracht, het schrijnend verhaal van het zeemanslief, dat door het
uitvarende schip ontdekt hoe het geluk vergaat. Hier lag nu, na de eeuwwisseling, parallel met de klinische opkomst van de radiografie, de niet
verhulde doorlichting van de Antwerpse watergemeenschap zoals de
tijdgenoot die werkelijk beleefde. Vlot verhaald, gedreven door een
slang zoals de volksmond deze bezigde (en eventueel zelfs schiep) en
door de betere klasse werd verafschuwd. Hier stond uitgebeeld wat
Prof. Dr. Karel van Isacker in 1963 mede tot stof voor zijn onderzoek
zou dienen voor zijn De Antwerpsche dokwerker.
Baekelmans' verhaal (geen roman !), tijdens zijn eerste huwelijksjaar
na een periode van tumultueus zwerven in een geest van euforie geschreven (zeer kenmerkend voor die tijd : niet in Vlaanderen of Antwerpen
maar... te Wageningen uitgegeven), werd voor wie de moderne literatuur volgde, algemeen als een overtuigend artistiek succes erkend, zo
levendig als het overkwam, zo fris, zo poëtisch soms, maar ook zo van
weemoed en bittere smart doordrongen. Het gold meteen als een aanklacht van de jonge, woelige intelligentsia (Baekelmans was 25) tegen
tal van ingeroeste misstanden, in een tijd toen
buiten het politiekfilosofisch-anargroeiende gemor en besef van de arbeidersmassa
chistische gedachtenstromingen (Kropotkin in 1904 in het Nederlands)
de wegen naar een beter uitgebalanceerd sociaal en algemeen gemeenschapsleven trachten aan te geven. Het blijft merkwaardig dat Baekelmans de eerste hoofdstukken van De rioolaar en de weidsche stad opdroeg aan de Nederlander F.N. Domela Nieuwenhuys (1904).
Pieter van der Meer (nog niet de Walcheren) neemt het hoofdstuk
De kaaizot onmiddellijk op in zijn avant-garde tijdschrift Het leven
(Amsterdam) en geeft Jef Van Overloop, de latere kunsthandelaar, de
kans het werk in augustus 1905 op originele wijze te bespreken. Met
onverwacht klare kijk op onze literaire én burgerlijk maatschappelijke
situatie ontleedt Van Overloop Baekelmans' moderne visie op het kleurrijke, jachtige stadsleven aan „de driftige waterkant".
Vanuit sociaal-ekonomisch standpunt moet onderstreept warden dat
de woontoestanden, die onderhuids het levensklimaat bepalen van de
gamma figuren die hun tol aan lichamelijk maar zielelijden in Baekel-
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mans' werk betalen, nog steeds dezelfde waren als die van het midden
van de 19de eeuw, in 1975 door Dr. Cath. Lis in haar doktoraal proefschrift als sociaal zo mensonterend geanalyseerd. Voor het weldra f eestvierende België (1830-1905) alvast geen toestand om trots op te zijn.
De Vlaamse letterkunde kent uit vroegere jaren weinig of geen voorbeelden van literair werk dat, behalve psychologisch, als sociaal dokument zo treffend als bewijs van de onmisbaarheid van de literatuur als
kennisvorm, aangevoerd kan worden als de tijdens het najaar 1904 verschenen De rioolaar en de weidsche stad.
Onder welke gestalte bood het realistisch verhaal van Baekelmans
zich in het late najaar van 1904 dan aan, nadat een toneel (Ziekenhuisbezoek uit hoofdstuk XVI) in het avant-garde tijdschrift Ontwaking
(van de vrienden, Baekelmans latere schoonbroers, V. Resseler en H.
van Puymbrouck) (het gedrukte hoofdstuk komt ingeplakt in het handschrift voor) was verschenen ? Blijkens het titelblad-ontwerp van Baekelmans zou vriend en sinjoor Walter Vaes (1882-1958), coming man
uit dezelfde ideeëncel, de band illustreren (zoals Teirlinck dat zou doen
voor de Vlaamse Van Dishoeck-uitgaven te Bussum) . Daar is niets van
gekomen en de vraag blijft vooralsnog open wie het fraaie, geblokte
landlopervignetje ontworpen heeft.
Kende het werk bij zijn verschijning uitbundig sukses (V. de Meyere
in Vlaanderen, 1905 ; M. Sabbe in De Vlaamsche Gids, 1905), op het
semi-officiële literaire vlak werd de roman op morele gronden afgewezen : de voor de tijd in Dietsche warande en belfort gevoerde kritiek
L. Lambrechts is aan het woord raadde de gemeenschap aan „het
boek liefst ongelezen te laten", al spreekt zij haar hoge waardering uit
voor de artistieke bewogenheid van de jonge auteur (april 1905) . Maar
in hetzelfde jaar (maart 1905) had een zekere Aran Burfs in De groene
linde, het wel moeilijk op gang komende en trouwens niet lang levende,
pottenbrekende tijdschrift van C. van den Oever en Prosper van Langendonck, de auteur een eresaluut gebracht : orginieel naar de vorm en
bedoeld als een aansporing tot direkte kennismaking. Baekelmans is
er de literatuurhistorikus ook dankbaar voor gebleven. Wij horen de
praatgrage en ook welbespraakte orator didacticus zijn meer dan positief oordeel uitgalmen : „Ik heb het werk met genoegen gelezen, in één
trek, van het begin tot het einde." Prof. Dr. Frank Baur was zeker niet
de eerste de beste !
Op de scherpzinnige analyse die Baekelmans' boek daarop in augustus
1905 vanwege de strijdgenoot Jef van Overloop te beurt viel, werd reeds
gewezen. Een klimaat van bewondering omgaf de auteur.
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Lode Baekelmans mocht tevreden zijn, want een very strong coming
man, die op 11 januari 1905 in De Vlaamsche Gazet (van Brussel) nog
tekende als A.C. II (toch wel Arthur Cornette Jr. ?), had als één van de
allereerste recensenten het realistisch verhaal verwelkomd als een boek
om als Vlaming fier over te zijn. Vergeten wij niet : 1905 publikatiejaar van een nieuw vrijzinnig tijdschrift De Vlaamsche Gids en van de
jonge katolieke periodiek Vlaamsche arbeid wordt voor het Vlaamse
gedachtenleven een jaar van grote betekenis. De verwachtingen zijn
hooggespannen. Het zal de Eerste Wereldoorlog zijn die de realisaties
in duigen slaat.
Van op afstand gezien, en met de evolutie van de laatste halve eeuw
voor ogen, ligt voor de hand dat de generaties van 1905 tot 1915 zich in
Baekelmans' werk zouden inbijten, ook al probeerden ateneumleraren
als Dr. A. Bielen en zijn normaalschoolkollega Frans J. van Cuyck, beiden vrijzinnig, de literatoren in de dop op hun hoede te stellen voor
zoveel rauwe werkelijkheid (1912-1915) . De oprechtheid van het auteursproza, als innig doorleefd aangeprezen door de literatuurhistorikus
J. Prinsen, werkte immers als een stimulans. Achteraf zou ook worden
ervaren, dat katolieke auteurs als Karel van den Oever en Jozef Muls
(later ook J. Persijn, 1930) toch over hun etische bezwaren heen Lode
Baekelmans als artiest steeds een zeer warm hart toedroegen.
Wie de achtergronden van eertijds kent kan makkelijk gissen dat een
boek als De doolaar en de weidsche stad niet voor de vijfjaarlijkse Staatsprijs, noch in 1905 (G. Segers) , noch later in aanmerking zou genomen
worden.
Er is bij de ontwikkeling der dingen niet te vergeten dat in onze letteren een stille strijd ontbrandde tussen de belangstelling voor het dorpsen landleven en de problematiek van het stadsleven. De kontroverse zal
zich later toespitsen, maar het is zeker in de vooroorlogse tijd dat de stedeling zich meer en meer in zijn bestaan literair bevestigd wil zien.
Het haast onvoorstelbaar gelijkmatig, in 22 korte hoofdstukken (minimum zeven-en-een-halve bladzijden druks, maksimaal achttien) uitgeschreven verhaal kan beschouwd warden als de weergave of beter als
het resultaat van een voorat wel overwogen bedoeling er halve kwartozijdjes mee te vullen. Zeer uitzonderlijk (de hoofdstukken IV, XIV,
XVI, XVII, XX) werd al eens een andere inzet of een gewijzigd slot
voor een kapittel bedacht. De auteur heeft niet met de stof geworsteld,
noch met de uitbeelding : wat zich aan Lieven lichamelijk en psychisch
voltrekt, groeit tot een lijdensweg, over levende beelden verdeeld, vergelijkbaar met de staties van het Leven van Ons Heer zoals dat ter ge-
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kunnen noemen „het letterlievend tweetalig publiek" der oude jaren.
Wij willen de treffende karakteristiek van de Gourmont precies op
dat ogenblik niet missen. Het Tooneel van januari 1916 schreef dus :
Remy de Gourniont over Antwerpen.

Enkele maanden voor zijn overlijden, in October 1914, ( 1) schreef
deze fijne kunstenaar over Antwerpen.
„Ik heb Antwerpen nog gekend in al de weelde van het Vlaamsche
leven. Men sprak er weinig Fransch of Duitsch. Het schijnt dat er
veel verandering kwam in de laatste j aren ! ... De oude Vlamingen
betreurden zeer de wijzigingen die het oorspronkelijk karakter der
oude gemeente onderging. Ik hoop dat dit karakter niet te erg gehavend zal zijn en dat de stad zich moge terugvinden in de geheelheid
harer natuurlijke en oorspronkelijke krachten.
Mijn eenige vijand te Antwerpen was de regen, die zoo geweldig en
van zoo'n aard was dat enkel Verhaeren hem had kunnen schilderen.
In de slechte dagen, schijnt de lucht zelf tot regen te herscheppen.
De hemel en de Schelde zijn versmolten. Men heeft de gewaarwording alleen te zijn in de druipende menigte. Ondanks en misschien
dank aan deze overdaad, werd ik een vreemde betoovering gewaar
van dit leven, midden van dit volk dat zich door niets in zijn werkzaamheid liet ontmoedigen. Trouwens is, zelfs te Antwerpen, de regen
slechts een, mogelijk menigvuldig, ongeval. Ik herinner mij ook de
zonnige leien, prachtige wandelingen die naar het Museum leiden,
naar de Quinten Metsyssen. Welke zachtheid in onze herinnering laten deze meesterstukken en hoe treffender was de indruk op zoo 'n
oogenblik. Ah ! dagen die ik niet meer beleven zal, opgewekte reisdagen, thans gescheiden van wat mij van het leven nog overblijft
door een bloedige nevel, regenavonden, avonden van wind en lantaarnlichten, gele mistochtenden op de Schelde, er was in u een lentesmaak."

De publikatie van 1916 verdraagt in verband met de De Gourmonttekst volgende kommentaar : want luidt het bericht over de serie-uitgave
in Het Tooneel (I/8, 8 januari 1916 ; Van alles wat).
Onze leestafel
De verschijning van het eerste nummer van „Onze leestafel" bij de
firma Gust Janssens, mag als een heuglijk feit voor onze Vlaamsche
letteren worden aanschouwd.
Denk eens na, een boek, dat men vroeger 2 tot 3 frank betaalde, zal
men voor 10 centiemen kunnen bekomen.
In „Onze Leestafel" zullen beurtelings werken verschijnen van de
beste onzer romanschrijvers, o.a. van A. Snieders, P.F. Van Kerck-

( 1 ) Lode Baekelmans -zelf had in De Tijd van mei 1914 een bespreking gebracht van Jean de Gourmonts Emile Verhaeren.
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legenheid van de grote Sinksenfoor in een of ander barak te zien was.
Alleen het „spel"-om-Lieven willen ondergaan nam meer tijd in beslag.
Het eiste de lezer ook direkt op.
Intimi moeten in het scheppingsproces wezen en handelen van de
auteur in het handschrift herkennen : de knappe, begaafde verteller die
nooit in verlegenheid kwam om zijn gedachten met innemende stem te
verwoorden. De doolaar en de weidsche stad zou door zijn struktuur de
nieuwe lezersscharen bij de tweede uitgave in 1915-1916 geen onoverkomelijke lektuurmoeilijkheden bezorgen, al bracht de stof-zelf het publiek in kontakt met tijdsproblemen-en-stromingen. Overigens, tussen
1904 en 1916 hadden in België ingrijpende gebeurtenissen plaats gehad :
1913 had weer eens een dramatische staking opgeleverd ; geweldige
branden hadden de haven geteisterd ; op 4 augustus 1914 werd België in
de oorlogsbrand meegesleurd.
Heel de Vlaamse samenleving werd voor goed dooreen geschud. Het
wereldhistorisch feit met zijn nawerking ging als schokterapie gelden
niet enkel voor het volksbewustzijn van het groot getal, maar ook voor
de bezinning op het politiek bestel. De uitkomst had niet het karakter
van de grondverschuiving na W.O. II, maar in essentie was zij de inzet
voor wat zich later zou ontwikkelen. Vooroorlogse verschijnselen krijgen een bijzondere betekenis.
Merkwaardig is voor ons literair verloop wat midden in W.O. I gaat
geschieden, nadat de stad Antwerpen, als kosmopolitische identiteit, ook
Fransen (o.a. 0 Mirbeau) af en toe had geïnspireerd.
Er is immers niet aan voorbij te gaan dat het weekblad Het Tooneel
(uitgegeven door de firma Gust Janssens zoon van de volksschrijver
Janssens , Kerkstraat), in de rubriek „Van alles wat" (8 januari 1916)
de aandacht vestigt op Remy de Gourmonts beschrijving (1914) van
leven en haven aan de Schelde in het blad dat op hetzelfde ogenblik een
grootscheepse propaganda zal inzetten voor Onze leestafel (p. 3), een
populaire literaire uitgave op dagbladformaat in welke serie Baekelmans' grootsteeds Doolaar als nr. 2, na Snieders' Gasthuisnon, gaat
fungeren, op 29 januari namelijk. In een tijd van volslagen lektuurnood
en met een massa nog levend zonder leerplicht. De aanbieding van literatuur langs als het ware een nieuw persmedium om werd een doorbraak.
Het verrassende en gelukkige uitgeversinitiatief was de kultuurdragers tijdens de bittere oorlogsjaren ingegeven door de vooroorlogse bijval, ook te Antwerpen, van de Feuilles littéraires (Paris, Bruxelles), een
publikatie die, kort vóór 1914, grif was opgenomen door wat men zou
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hoven, H. Conscience, Eug. Zetternam, Lode Baekelmans, Lod. Smits,
V. de Meyere, D. Sleeckx, Gust Segers, Cyriel Buysse, Lod. Scheltjens,
Lod. Janssens, Reimond Stijns, Pol Selens.

Baekelmans treffen wij slechts op de vijfde plaats aan. De oproep tot
het publiek wordt herhaald (22 januari 1916) aan de hand van een
erbarmelijke lijntekening voor de verschijning van De Gasthuisnon
door Snieders met een opsomming van de onderstaande publikaties :
Vraagt aan alle Gazetverkoopers en Boekhandelaars het meesterwerk
van Dr. Aug. Snieders
De Gasthuisnon 8000 lijnen tekst voor 10 centiemen.
De Gasthuisnon moet door iedereen gelezen worden en verschijnt in
De Leestafel.
De volgende werken zijn reeds in De Leestafel verschenen : De clown door Snieders.
De Koopmansklerk door Van
Kerkhoven.
Tantje Mortelmans door Zetternam.
Elk werk
compleet 10 centiemen.
Bij alle Gazet- en Boekhandelaars.

Er is in deze lijst van geen Baekelmans sprake, zeker niet van een
Doolaar, trouwens de werken-zelf zijn niet verschenen.
Heeft op het scheiden van de markt een soort paleisrevolutie plaats
gehad aan de Kerkstraat ? Tussen drukker-uitgever en redaktieraad ?
Staan wij hier voor het merkbaar teken van de mentale konfrontatie van
negentiende eeuw en begin twintigste eeuw, zonder de beklemtoning op
het artistieke vlak van het uitgaand „f in de siècle" en het zich nog niet
doorzettend ekspressionisme ? Wij zouden met moderne termen spelend
kunnen gewagen van een „recyclage", van een paging tot „bijsturing"
van het algemeen gemoedsleven. Een te noteren winst van belang. Werd
getwijfeld aan het sukses van de reeks door aanbieding van louter negentiende eeuwse namen en waagde een agressiever redakteur van Het Tooneel
Nicolaas van Oyen, Baekelmans' overste de kansen voor een
nieuwere aanpak, bij een „nieuwe" jeugd ? Wij vergeten ondertussen
niet dat Baekelmans tot de medewerkers van het blad behoorde en dat
hijzelf of Jan Eelen, zijn kollega-bibliotekaris, allicht de toespeling op
Remy de Gourmont en de evokatie van het Antwerpse stadsbeeld heeft
De Doolaar wordt plots beslist als nr. 2 op- opgewrn.Hdaok
gezet en doorgegeven met een aparte propagandastunt, want mét nr. 1
van de Leestafel werd de verschijning van Baekelmans' Doolaar aangekondigd : ook op 16 blz. in folio krantenpapier (8.000 regels) . Ons is
zelfs een proefbladzijde bekend, gedrukt met rode inkt, verlucht met
een brede repel en een bijzonder artistiek houtblok van Eugeen van Mieghem, de te veel miskende artiest-zwerver. Het gaat om een Scheldezicht met O.L.V.-toren, verloren gelegd in de Antwerpse ikonografie.
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Met de kranten in de hand komen wij evenwel nog tot een zonderlinge bevinding : op het ogenblik dat de Doolaar in De Leestafel verschijnt, publiceert Het Tooneel op zijn beurt (I/11 ; 26 januari 1916)
een werftekst
De doolaar en de weidsche stad.

Vandaag geven wij, op onze derde blz. de titelplaat van „De doolaar
en de weidsche stad" het realistisch verhaal van onzen uitmuntenden
medewerker Lode Baekelmans.
Het werk is zooeven verschenen in „Onze Leestafel" de hoogstinteressante uitgave aan 10 centiemen der drukkersfirma Gust Janssens.
Wij zegden reeds dat „Onze Leestafel" eene groote leemte komt aanvullen in ons Vlaamsch letterleven. Tot nu toe verschenen reeds : De
Clown, door Dr. August Snieders ; De Koopmansklerk door P.E. Van
Kerckhoven ; Tantje Mortelmansdoor Eug. Zetternam en Nieuwjaarsnacht, door Jos. Staes.

waarbij wij aantekenen dat de hier vermelde aangekondigde titels niet
eens in deze volgorde verschenen zijn. De uitgave kende 97 nummers,
en ging ter ziele in 1917.
Het publikatieprobleem waarvoor wij ons gesteld voelen heeft misschien nog een andere ondergrond. Een sociale dan. Zou uitgever Janssens zich niet hebben voorgenomen zijn linotype- en drukkerspersoneel
aan de gang te houden ; stelde hij logisch op eigen houtje zijn programma samen om opeising van manschap door de duitse overheid met wegvoering naar Duitsland te voorkomen ? Heeft hij alles en bloc „laten
zetten" zonder de titels naar buiten te brengen tot de redaktieraad van
Het Tooneel een woordje kwam meespreken en... is de direkte inlassing van De doolaar als nr. 2 het resultaat van een sociaal- en kultureelgewild modus vivendi ? Het Tooneel kreeg voor Janssens een afzetgebied langs het teaterpubliek om. K.N.S. en K.V.O. trokken volk als
verstrooiing. Een dubbel snijdend zwaard.
Bovendien moet hier gewezen warden op de al dan niet gewilde koïncidentie die besloten ligt in de publikatie van De doolaar en de tijdens
de eerste wereldoorlog alom gepredikte „godsvrede" onder de Vlamingen. Buiten de links en rechts merkbare verschijnselen van het ekspressionisme was een verruiming van lektuurbereidheid merkbaar.
Wanneer Raf Verhuist in zijn Letterkundige Prijskamp van het pas gestichte Vlaamsche Nieuws een soort beknopte geschiedenis van de nederlandse letteren in feuilletonvorm schrijft dan waait daarin een frisse
beoordelingswind. Verhuist slaat in zijn stuk Baekelmans' De doolaar
e n de weidsche stad hoog aan, zodat de nieuwe door de omstandigheden geprikkelde lezersgeneratie, bereid om de levensproblemen „an-
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ders" aan te pakken dan de voorgaande, zich mede optrok aan de breed
verspreide publikatie, zelfs
en dat is voor de literatuurgeschiedenis
te onthouden
al had de joernalist-dichter-toneelschrijver Raf Verhulst er op gewezen dat Baekelmans niet de auteur zou warden van
sterk doorgekomponeerde romans, wél de trefzekere typeerder van
„mensen" en dingen, van omstandigheden, van situaties. Het loopt alles
een beetje samen, zo kan men op afstand konkluderen. Want een coming
man van de jongste lichting naturalisten, Lode Monteyne (1886-1959)
Het Toneel op 4 oogstlietbjdugvrJanse,bzotv
1916 zijn essay aankondigen : Inleiding tot het werk van Baekelmans,
terwijl al meteen een hoofdstuk van Baekelmans' portrettengalerij Menschen opgenomen werd, als inzet van een hele serie scherpe observatie
van stervelingen in hun doen en laten, met belichting van hun „menselijke" tekorten ev. onder hun hoge opdrachten.
In die dagen van geweld en angst is een bevruchtende wisselwerking
te konstateren tussen de auteur van gegeerde romans en de schrijver van
regelmatig verschijnende snipperportretten die zijn figuur als het ware
met het stadsbeeld doet vergroeien. Wie leed aan de vreselijke noden
van de tijd vond solaas in het Baekelmans proza in de beperkte ruimte
van het bezette gebied, na zo wat tien jaar een politiek van good will
predikend, zonder iets af te weten van de in de omringende landen
groeiende oorlogsmoeheid en onderdrukte vredeswil. Leonhard Franks
tema Der Mensch ist gut zou achteraf in overeenstemming blijken te
zijn met de verzuchtingen van Lieven, de hoofdfiguur uit De doolaar,
redivivus.
Na de november-wapenstilstand 1918 zorgde E. de Bom (uit zijn
ambt ontzet stadsbibliotekaris, opgenomen in de redaktie van Volksgazet) voor een nieuwe uitgave van De doolaar als feuilleton in de
krant, mei-juni 1920. In 1924 volgde een uitgave in boekvorm. Ditmaal
als eersteling van een door de firma Janssens gelanceerde „Keur-serie"
(vier romans van Baekelmans zouden onder de eerste zeven banden figureren : de nrs. 1, 3, 5, 7) . Deze uitgave kreeg de vermelding mee :
„Nieuwe herziene druk". De wijzigingen waren beperkt tot het schrappen van een vloek en de vervanging van een als heel onfatsoenlijk geachte mannelijke verwensing.
Terloops weze aangestipt dat een dubbele politieke zinspeling in een
straatliedje (hoofdstuk XIII) , één op Japan (1904-05 !) en een tweede
op de klerikalen, gaandeweg uit de edities verdwijnt. Een andere passus,
evenmin vleiend voor het Land van de Rijzende Zon, komt ook niet
meer voor. Mag de bondgenoot niet meer voor het hoofd gestoten wor-
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koalitiegenoten (men denke aan het mystieke huwelijk Van CauwelaertHuysmans) te ringeloren ? Maar goed, opvallend is dat het in de originele versie van De doolaar (zo blijkt uit onderzoek van het handschrift)
deze direkt-politieke toespeling in 1904E-05 een buitenbeentje is, met rode
inkt op een snipper ingelast. Een toemaatje bedongen door de uiterste
linkerzij vóór zeventig jaar ? Hoe dan ook de jongens van het Schipperskwartier kondigen zich onder de greep van de Japans-Russische konfliktsituatie voortaan aan zonder politieke kommentaar !
En als in 1930 de Nederlandsche Keurboekerij Baekelmans' werk in
haar serie De Vlaamsche reeks
alweer als nr. 1 ! opneemt, dan
blijft de versie van 1924 basistekst, maar Baekelmans brengt ettelijke
wijzigingen aan op de in nieuwe lay-out geleverde drukproeven : de
verbeteringen (niet vermeld op de titelpagina) betreffen woorden en
uitdrukkingen waaraan hier kan voorbijgegaan worden. Uit een enkele
passage, naar het slot toe, wordt haast onopvallend een zin gelicht. Van
werkelijke ingrepen in de oorspronkelijke tekst is bijgevolg geen sprake
geweest. Pas in de huidige, door D.A.P. Reinaert Uitgaven verzorgde
editie, de zesde, verschijnt Baekelmans' De doolaar en de weidsche stad
in een nieuw spellingkleedje.
Er moet Hilda Baekelmans, dochter van de nu twaalf jaar geleden
overleden auteur, postuum hulde gebracht worden omdat zij als laatste
levenswens haar echtgenoot, Rik Peeters, de opdracht heeft meegegeven
De doolaar en de weidsche stad, het lievelingsboek van haar vader, als
eerste druk in nieuwe spelling na 1930 eindelijk te realiseren, met het
oog op de herdenking van Baekelmans' honderdste geboortedag (26 januari 1879, aan de Godfriduskaai 7, zo dicht bij de Schelde, bij het eigen
en buitenlandse havenvolk, waarover de sinjoor tot in zijn laatste levensdagen met vertedering sprak) .
Met de overmoed van een jong schrijver had hij het werk als de inzet
van een geweldig drieluik ontworpen. Misschien droomde hij ervan dat
Hendrik Luyten het zou uitbeelden, zoals die Eekhouds La nouvelle
Carthage driftig op een enorm doek had gebracht. Hij bedacht er de
omvattende titel Het hommelnest voor, niet gissend hoe sterk de praktische bezwaren van het overmatig-dringend leven met zijn handige manipulators op hem zouden inwerken en het nooit verder zouden laten
komen dan wat schetsmatige probeersels voor deel II van dat gouden
wespennest met zijn heerlijke horizonten, wateren, zonnen, misten en
manen, zijn toren, zijn kaaizotten, zijn filosofen, zijn bootjesroeiers, zijn
rigers, zijn sinistere lijkenvissers, zijn venusdierkens, zijn verfomfaaide
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Paruchkes, zijn zonderlinge Kristussen, zijn verbeten beledigde Salva-

tion Armygangers. Zowel de Nederlander Abraham als de Nederlander
E. d'Oliveira zijn in hun werk bij Baekelmans te rade gegaan. En zelfs
de fraaie en zo gesmaakte Psychologie van de Antwerpenaar (1929) van
E. de Bom wortelt in de authentieke doolaar-atmosfeer van Baekelmans.
Maar voor de vriend Van Overloop bleef De parochie van miserie als
Hommelnest II en III ontgoochelend uit. Een nooit verteerd wachten.
Wij slaan de bal niet ver mis, als wij de gelijktijdig polariserende verzamelwoede van de ikonografen A.J.J. Delen en A.H. Corvette eveneens hun oorsprong laten vinden in de verpersoonlijking van DE nieuwe-oude Stad die hun vriend Lode zijn documentalistisch, psychologisch
verhaal enthousiast had meegegeven. Met weliswaar een zekere wrangheid bij de ontluistering van de geborgen intimiteit, veertig jaar nadat
F.H. Mertens en W. Linnig hun koelfeestelijk, statisch „Album" hadden uitgegeven. (Zo pas royaal herdrukt) .
Zo bijt nu eenmaal de tijd in het menselijk vlees. Het vrij late Aan
wal van Lode Monteyne (1920) trekt de lijn door. Maar dan heeft het
Belgische overzeekapitalisme zijn bananentrofeeën ingebracht en zijn
blank-zwarte gekrulde spruiten als jammerlijke, dolende kinderen aan
de Schelde (of de Zenne) neergezet.
Al bij al ligt zowaar een echte Ensor-glans over Baekelmans' werk,
met de (thans in de stadskern geheel verwaaide) geur van pik en specerijen en huiden, die uit vele bladzijden doordringt. Gedempt klinken
trompet en xylofonen op uit het poëma dat tijdgenoot Flor Alpaerts
aan Ensor wijdde, want tegen die achtergrond dringt hun Internationale
door die ook bij Baekelmans doorheen het goor, grove karnavalgedaver
snijdt.
Welnu, dergelijke ti j dskomponenten stempelen het vlot geschreven
Doolaar-boek, met zijn af en toe nog steeds verrassende stemmingsaksenten (,,de dag liep leeg in de nacht") , tot wat wij thans onderbrengen
bij de geëngageerde literatuur. Trouwens : wààr is de held Lieven aan
zijn beleving toe en wààr gaat Lode schuil in de zachtmoedige weemoed
van de zoeker naar levensgeluk, aan wie rust en vertrouwen ten slotte
zullen voorbijgaan ?
Sedertdien (1903-1904) kende de samenleving twee barbaarse oorlogen, wijzigden zich grondig levenservaringen, gaf Van Hoeydonck de
maan de opdracht zijn mannetje te bewaren en wachten wij af wat de
planeet Jupiter ons wel mag te vertellen hebben. L.P. Boon, Hugo Claus,
J. Geeraerts, en wie daar om of bij staan, kwamen in onze letteren en
hebben ons, na Buysse en Vermeersch en Elsschot plus het hele eigen
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en vreemde toneelrepertoire, zodanig in de geheimen van de menselijke
behoudenis ingewijd, dat de ooit verbluffende nieuwe Baekelmansseks-terminologie thans niemand meer kan onthutsen. Bijwijlen levert
de best-wetende en ook duchtig belezen jonge auteur zelfs het bewijs van
kiese bescheidenheid, b.v. wanneer hij eens in een nacht vreest de intieme gevoelens van zijn held... en van zijn lezers te schenden.
Anderzijds is het zo dat de kritiek in Baekelmans' tijd, ter karakterisering van bepaalde facetten van de bij verrassing in ons land opgedoken
hooguit gewaardeerde maatschappelijke schildering (al bleef men niet
blind voor de konstruktieve tekortkomingen) , naar grote namen verwees
als Balzac, Zola, Flaubert.
En toch blijkt tot op heden nog geen enkel student aan onze universiteiten zoveel diepe interesse te hebben voor het merkwaardige, beeldrijke fresko om, door een substantiële analyse ervan, de geldigheid te
onderstrepen van het geheel, als representatieve toetssteen voor een
samenleving. Nochtans, in zijn genre, blijft De doolaar en de weidsche
stad voor de periode 1891-1905 een onvervangbaar en onmisbaar werk.
Zelfs in vergelijking met diverse fransschrijvende (zelfs Belgische) auteurs die, onder de invloed van de dichter Baudelaire en de schilder
Guys, Antwerpen ooit tekenden.
In de ontwikkeling van Baekelmans' literair vermogen staat De doolaar en de weidsche stad, als zelfstandig gepubliceerd werk het vierde in
de rij, onmiddellijk na De waard uit de „Bloeiende Eglantier" (1901) en
het voor hem persoonlijk verlossende Marieken van Nijmegen (1902,
opgedragen aan zijn vrouw Alida Resseler) . Na het werk van Buysse
en door het zwijgen van De Bom, versnelt de publikatie de doorbraak
van de nieuwe generatie te Antwerpen, die zichzelf opleidde om de samenleving in haar struktuur geducht op de korrel te nemen. Het stamt
uit de bekend gebleven Kapel-tijd (Falconrni) en uit de Cambuse van
Kalmthout, stigmatiserende belevenissen naar Whitmans en Van
Eedens belijdenissen over wat een kommune aan goeds en kwaads zou
moeten kunnen inhouden.
Hebben elkaar daar gevonden : schilders (Baekelmans' latere illustrator Eugeen van Mieghem), schrijvers (de frankofone journalist Charles
Bernard, Baekelmans' medewerker) , ambtenaren en bedienden (Ary
Delen, ook Alfons Goethals, schoonzoon van Georges Eekhoud) . Baekelmans zal, nog in 1904, van Eekhoud vertalen La commune nostalgique (Heimweegemeenschap), een titel die voor Baekelmans' wezen,
geest en streven niet enkel een sleutel tot zijn eigen bestaan inhoudt,
maar ook verklaart warom Baekelmans zo gesteld geraakte op de in
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1930 verschijnende arbeidersroman van Lode Zielens Moeder waarom
leven wij ?, in het jaar dat zijn eigen Doolaar voor het l a a t s t gaat
verschijnen en besproken zal worden door Zielens. Hoewel de werken
dan kronologisch samenvallen, toch zijn geest en verwerking totaal anders, maar ook hier komt de Parochie van Miserie (mede-inspiratiebron
van Baekelmans) opnieuw aan bod, zoals in 1950 Eugenie Boeye's Sinjoorse slavenvolk andermaal literair uit de asse verrijst. Een vlot komponerende en schrijvende Jet Jorssen voegde er, van 1974E tot 1976-78,
een drieledige reeks aan toe, een syntese met familiale achtergrond. Telkens werd een andere generatie Antwerpse werkers- en burgerbevolking
opgeroepen : negentiende eeuw, 1900, vóór en tijdens en na de Wereldoorlogen. Pijnlijke ervaringen door een Joachim Stiller sedert vele jaren
op weer andere wijze, ongemeen subtiel verwerkt.
Van de literaire scheppingen op onderscheiden niveaus is De doolaar
en de weidsche stad de minst uitvoerige, de meest schematische, misschien psychologisch de meest egocentrische ; stellig pikturaal ook de
meest poëtische, evokatorische, atmosferische, met voor Antwerpen de
welsprekende attributen : de wisselende wateren van een op- en afgaande Schelde, in haar verschijning van damp en ijs, de O.L.V.-toren
met zijn unieke blinkende wijzerplaat en zijn beiaard, de joelende menigte in de straten, de wachtende natiewagens met hun opstaande dissels, de glimlachende melkboerinnekens. Niet te vergeten : het was in
de dagen dat Paul van Ostaijen geboren werd en de lijdende arbeider
onder zwaar zwoegen gebukt ging : „Voor hem duurde de arbeidsdag
voort zich oneindig rekkend in de traag wegstervende uren die voerden
naar een nieuwen schafttijd, en dan weeronverpoosd door naar den
avond. Af en toe riep Veit een aanmoedigend woordeken tot Lieven, die
dank dankbaar opkeek en zijn verflauwden wil voelde aanwakkeren. In
deze opfleuring werd hij minder de verlatenheid gewaar zo midden der
barsche ploegventen. Hij wrocht : en na elke uitputting herwon hij verschen ijver, en sterkte de weerstandige lust om zich vast te hechten aan
de stad, de bekoorster zijner jeugd. Eindelijk, ontlastend en troostend,
kwam de avond. 't Dagbedrijf verzwakte, uitdovend in een vaag gegons.
Moe, hongerig en koortsig, volgde hij Veit naar een kroegje `In den
Stouwersvriend' waar, ondanks het verbod, de loonen werden uitbetaald. Overvloedig, als om zich te laven en te verfrissen, dronken de
ploegen pinten en druppels onder de welwillende blikken der waardin
en der forelieden. De herbergpilaren zijn hier de lievelingen, fluisterde
Veit, zij hebben de beste karweikens en vetjes... loopen nooit leeg...
en zijn dagelijks bezopen... aan de dokken leert men genever zuipen met
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volle maatjes... en thuis creveeren zij dan van armoe met hun bedeljong... of leven van danke Meneer."
Onder hen doolde de zich eenzaam voelende mens met zijn leed aan
de tijd en zijn onmaatschappelijkheid : alleen. In DE stad, nog gekneld
tussen de nieuwe Scheldeloop (1870-1883) en de op de oude Spaanse
vestingen pas aangelegde Leien... van de nieuwe Stad. (*)

(*) De in het najaar 1978 bij de zesde druk gepubliceerde tekst werd ten
behoeve van de lezing in de Academie, 22 november 1978, uitgebreid.

DIALECTOLOGIE EN TAALVARIATIE

(Y)

door
J.

GOOSSENS

Lid van de Academie

De linguïstiek van de 20e eeuw van De Saussure tot Chomsky postuleert in principe dat talen invariant zijn, waardoor zij als systemen kunnen worden beschreven. De dialectologie, hoewel een linguïstische discipline, werd door de theorieën en inzichten van deze linguïstiek tot diep
in de jaren vijftig nauwelijks beïnvloed. Zij hield zich
tegen de trend
van de linguïstiek in
bezig met een aspect van de taalvariatie, nl. het
geografische. Daardoor kon ze van haar kant nauwelijks invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de linguïstische theorie ; haar resultaten behaalde zij in plaats daarvan op een terrein dat váór De Saussure
het belangrijkste onderwerp van linguïstische reflectie was geweest, nl.
de taalgeschiedenis. In de late vijftiger jaren en in de jaren zestig scheen
er dan door de ontwikkeling van de structurele taalgeografie met de nadruk die daarin op het invariante element structuur werd gelegd, een
hechtere verbinding tussen dialectologie en linguïstiek tot stand te komen, wat door de komeetachtige opkomst van de TG-grammatica niet
zonder moeilijkheden verliep ; maar juist toen ging de linguïstiek er de
dialectologie weer eens vandoor. Eigenaardig genoeg was dit het gevolg
van een inzcht waarmee dialectologen uiteraard vertrouwd moesten zijn,
dat „heterogeneity is not only common (in language) , it is the natural
result of basic linguistic factors" (2).
(1) Vertaalde en licht herwerkte tekst van een lezing, die onder de titel
Dialectologie im Zeitalter der Variablen f orschung op het Internationale Symposion „Zur Theorie des Dialekts" te Marburg (5-10 september 1977) gehou-

den werd. De hier afgedrukte versie werd voorgedragen in de Vaste Commissie
voor Middelnederlandse Taal- en Letterkunde van de Academie op 15 maart
1978.
De originele tekst verschijnt in Beitrage zur theoretischen Grundlegung der
Dialektologie, hrsg. von Joachim Goschel and Pavle Ivic unter Mitarbeit von

Kurt Kehr. Wiesbaden 1979 (Zeitschrift fur Dialectologie and Linguistik,
Beiheft 26) .
(2) W. Labov, The Study of Language in its Social Context. Herhaaldelijk
herdrukt ; hier geciteerd uit het boek Sociolinguistic Patterns. Philadelphia
1972, 203.
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In de dialectologische literatuur sinds het einde van de vorige eeuw
zijn er ook heel wat min of meer expliciete uitspraken over variatie in
dialecten te vinden, en wel niet alleen over geografische, maar ook over
alle andere belangrijke variaties. Dat is ten eerste het geval in een aantal studies over plaatselijke dialecten. Heel wat auteurs van zulke monografieën verklaren, het „echte" dialect van de oudere laag van de bevolking ofwel het dialect van een burgerlijke laag, waartoe zij zelf behoren, te willen beschrijven. In taalgeografische studies of dialectologische handboeken wordt vaak het probleem besproken of mannen betere zegslieden zijn dan vrouwen of omgekeerd. De auteurs van al deze
werken hebben dus ingezien dat in een dialectgemeenschap verschillen
voorkomen, die met leeftijd, sociale laag en geslacht samenhangen ; zij
hebben dit inzicht echter niet zo ver ontwikkeld dat zij uit deze drie begrippen parameters voor een stratificatie en interpretatie van het taalmateriaal gehaald zouden hebben. Af en toe zijn er in de dialectologische
literatuur ook korte uitspraken over confessioneel geconditioneerde tegenstellingen in het taalgebruik te vinden.
Het tweede type van uitspraken over variatie in dialecten is in taalgeografische werken te vinden. Hierin wordt nl. vaak een synchronische
dynamiek in de diatopische verhouding van taalvormen vastgesteld, die
in onrustig verloop van isoglossen, menggebieden en eilandvorming tot
uiting komt. De auteurs van die studies spreken dan van concurrentie tussen oudere en jongere taalvormen, sociaal hoger en lager gewaardeerde,
fijne en onbeschaafde. Hier warden dus eveneens leeftijds- en sociale
verschillen geconstateerd, en daarbij de stilistische variatie (m.a.w. verschillen al naargelang van de tekstsoort) . Samenvattend : de dialectologie heeft alle belangrijke variaties in de dialecten vóór de tijd van de
socio- en pragmalinguïstiek ontdekt, ze heeft die echter niet tot onderwerp van systematische studie gemaakt.
Als oorzaken van dat verzuim kunnen genoemd warden : 1) De aandacht van de dialectologie voor taalhistorische, later ook taalstructurele
problemen leidde de aandacht van de geconstateerde niet-geografische
variaties af. 2) De studie van de dialectgeografische verscheidenheid in
een gebied kan niet zonder meer als een onderzoek van taalvariatie beschouwd worden. Het begrip variatie zet namelijk een eenheid voorop,
waarin een verscheidenheid is aan te treffen, zoals b.v. in de performanties van een standaardtaal of ook van een lokaal dialect. Vooral in
sterk gedifferentieerde dialectgebieden lijkt het overtuigender, de afzonderlijke lokale dialecten als separate grootheden op te vatten. Dat is
dan ook meestal, vooral in de structurele dialectologie, gebeurd. Wie
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dialecten met elkaar vergelijkt, schijnt zich eerder met contrastieve taalkunde dan met de studie van variatie bezig te houden. 3) De eigenlijke
dialectische variatie, d.w.z. de met behulp van variabele regels of vergelijkbare procedures te beschrijven differentiatie onder geografisch
oogpunt is per definitie in menggebieden aan te treffen. Het gebruik
van de isoglossen-karteertechniek heeft zulke problemen echter steeds
naar de achtergrond gedrongen. 4) Bij de studie van geografische variatie is er een combinatie van verschillende gegevens over realisatietypes van variabelen per plaats noodzakelijk. Om dat te bereiken zijn
de tot nog toe in de dialectologie toegepaste methodes van materiaalverzameling bijna steeds te eenvoudig geweest.
Anderzijds moet ik beklemtonen, dat het verwijt dat door sociolinguïsten herhaaldelijk aan dialectgeografische enquêtes is toegestuurd,
namelijk dat deze onbetrouwbaar zouden zijn, onrechtvaardig is. Wie zo
iets beweert verliest uit het oog dat dialectologische enquêtes zoals ze
tot nog toe zijn doorgevoerd, niet de studie van variaties tot doel hebben, maar wel die van overeenkomsten en contrasten tussen dialectsystemen. Dit doel wordt met de traditionele methodes van dialectologische
materiaalverzameling grosso modo ook bereikt. Het bewijs daarvan vormen de taalkaarten zelf, die geografische verdelingen van taalvormen
opleveren. Niet alleen fouten, maar ook verschijnselen die verder gecontroleerd moeten worden, waartoe meer bepaald ook de geografische
variatie behoort, springen op taalkaarten vanzelf in het oog doordat zij
de regelmaat van de diatopische overeenkomsten en contrasten doorbreken. Dit betekent dat de traditionele methoden van materiaalverzameling de dialectoloog de variabelen opleveren die verder onderzocht moeten worden. Daarop kunnen de door Labov en anderen ontwikkelde methoden van variabelenstudie toegepast worden, waarbij vanzelfsprekend
een aanpassing aan het onderwerp zelf, d.w.z. aan de ruimtelijke parameter noodzakelijk is.
Hoewel er in de dialectologie op het ogenblik nog geen systematische
studies van taalgeografische variatie met behulp van technieken van het
variabelen-onderzoek zijn aan te wijzen, toch zijn er in de laatste twee
decennia duidelijke aanzetten van een studie der diatopische variabiliteit
te vinden. In een artikel van 1974 heb ik ze voor de Duitse en de Nederlandse taalkunde samenvattend besproken en ben ik op vraagstukken
van kartering van deze problematiek ingegaan ( 3). In hetzelfde jaar ver(3) Historische en moderne taalgeografie. In A. van Loey en J. Goossens,
Historische dialectologie. Amsterdam 1974, 14-33.
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scheen het boek van Peter Trudgill The social Di f f erentiation of English
in Norwich, waarvan het 6e hoofdstuk, The phonological variables, aanzetten van een variabelengeografie bevat, evenals een artikel van dezelfde auteur, Linguistic Change and Di f f usion, dat door Trudgill zelf gekarakteriseerd wordt als een poging om aan te tonen „that the linguistic
variable, together with a number of methodological and theoretical insights from human geography, can similarly improve our knowledge of
the relationship between language and geography, and of the geographical setting of linguistic change" ('4).
De aanzetten tot een diatopische variabelenstudie zijn op het ogenblik
het duidelijkst in een van de twee grensgebieden van de dialectologie die
daarvoor het meest geschikt zijn, omdat zij zich niet met de diatopie van
verschillende verwante taalsystemen, maar eerder met één enkel in zichzelf geografisch gedifferentieerd systeem bezighouden. Deze zijn de
historische taalgeografie en de geografie van de gesproken vormen van
algemene taal (wat de Duitsers „Umgangssprache" noemen) . Van deze
twee bedoel ik de eerste.
In de historische taalgeografie is vooral de diachronische stratificatie,
die men als een uitbreiding van het principe der leeftijdsstratificatie kan
beschouwen, goed bekend. In genoemd artikel heb ik aangetoond hoe
men chronologische gelaagdheid en geografische verdeling van de realisaties van een variabele kan combineren. De kaart met het vocalisme in
het woord markt in de Brabantse oorkondentaal, die daar uitvoerig besproken is (kaart 1), maakt de zin van zo een combinatie duidelijk. Chronologische verschuivingen in de verhouding van de a- en e-spellingen
(a wordt door e verdrongen) zijn vervlochten met geografische (e heeft
zichnetos rdvgeoztanihudwes).
Er is zelfs een geval van hypercorrectie in de zin die Labov aan dit woord
hecht. De stad 'Dienen was en is kleiner dan haar zuidwestbrabantse zustersteden, maar belangrijker dan haar oostelijke buren. Zij vertoont een
typische drang om zich te gedragen zoals de steden waar zij naar opkijkt, en wel zo dat de Tiense schrijvers zowel in de eerste als in de
tweede periode consequenter volgens de westelijke regel schrijven dan
Brussel en Leuven zelf.

(4 ) P. Trudgill, The Social Differentiation of English in Norwich. Cambridge 1974. - Id., Linguistic change and diffusion : description and explanation in sociolinguistic dialect geography. Language in Society, Vol. 3, Nr. 2,
Oct. 1974, 215-246.
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Wat het onderzoek van de stijlstratificatie betreft, daarvoor is men
in de historische taalgeografie lange tijd bang geweest, hoewel men wist
dat er hier variabele verschillen tussen tekstsoorten te vinden zijn O.
Onlangs is echter een uitvoerig artikel verschenen dat duidelijke door
de tekstsoort bepaalde woordgeografische verschillen tot thema heeft,
hoewel aan te stippen valt dat het concept van de linguistische variabele
niet expliciet op de voorgrond wordt geplaatst : K. Kunze, Textsorte
( 5) Goossens (noot 3),

12.
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(6) .
und historische Wortgeographie. Am Beispiel Pfarrer/Leutpriester
De onderzochte tekstsoorten zijn : woordenboeken, wijsdommen, glossaria, grondboeken (,,Urbare"), oorkonden en kronieken. Studies over
andere dan chronologische en stilistische stratificaties zijn mij uit de
historische taalgeografie niet bekend.
Het diatopisch onderzoek van de „Umgangsprache" staat wat het
Nederlands betreft nergens. In het Duitse taalgebied is het optreden van
varatie in de woordenschat goed bekend sinds de eerste oplage van de
Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache van P. Kretschmer (1918) (7), die bij talrijke begrippen het voorkomen van twee
woordvormen op één plaats vaststelde. Deze constatering wordt voor de
jongste tijd bevestigd door de pas verschenen iV ortatlas der deutschen
Umgangssprachen van Jurgen Eichhoff ( 8) waarvan alle kaarten dubbele opgaven of menggebieden bevatten. De auteur verklaart echter in
zijn inleiding dat de „systematische Erhebung und Gegenuberstellung
von Daten aus verschiedener sozialen Schichten" een „Aufgabe" was,
„die im Rahmen dienes Atlas nicht zur L6sung anstand" ( 9) . Samenvattend kunnen we zeggen dat de taalkundigen die zich met de studie
van de diatopie der „Umgangssprache" bezighouden, zich meestal het
bestaan van variabelen meer bewust hebben gemaakt dan de dialectologen in enge zin, maar dat zij die in tegenstelling tot de beoefenaars van
de historische taalgeografie nog niet tot onderwerp van systematische
studie hebben gemaakt. We kunnen ons overzicht van de stand van zaken afsluiten met de constatering dat de problematiek van de ruimtegebonden taalvariëteit op het ogenblik sterker in het bewustzijn van de
theoretici van de sociolinguïstiek dan die van de dialectologie schijnt te
leven, zoals uit recente handboeken als dat van Trudgill en Appel-

(6) K. Kunze, Textsorte and historische Wortgeographie. Am Beispiel
Pfarrer/Leutpriester (mit 6 Karten) . In W/iirzburger Prosastudien II. Untersuchungen zur Literator and Sprache des Mittelalters, hrsg. von P. Kesting
(Festschrift K. Ruh). München 1975, 35-76.
(7) P. Kretschmer, Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache.
Gottingen 1918 1, 19692 .
(8) J. Eichhoff, Wortatlas der deutschen Umgangssprachen.
Twee delen.
Bern en München 1977 en 1978.
(9) Eichhoff (noot 8) , deel 1, 12. Er moet bovendien op gewezen warden
dat het begrip „Umgangssprachen" bij Eichhoff voor het zuiden van het Duitse

taalgebied ook dialecten omvat.
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Hubers-Meyer blijkt ( 1'°), hoewel wat dit laatste betreft, Jo Daan de
auteurs er terecht een verwijt van maakt dat ze te weinig van dialectologie afweten (11) . Ten slotte wijs ik er even op dat ik onlangs een model
van de taalvariatie heb voorgesteld waarin de diatopische parameter op
het niveau van zowel omgangstaal als dialecten is geïntegreerd (n).
**
Wat nu volgt is een schets van een strategie voor een dialectgeografie
van de variabiliteit. Ik bouw die uit in de vorm van een antwoord op zes
vragen :
1) Welke gebieden moeten onderzocht warden ? Antwoord : Uiteraard menggebieden. Daarvan zijn twee hoofdtypen bekend : 1. Menggebieden die door geografisch contact ontstaan zijn. Meestal gaat het
om grenszones waarin naast elkaar twee taalvormen A en B voorkomen
tussen een homogeen gebied met slechts A en een eveneens homogeen
gebied met alleen B. Ook eilandvorming door straling op afstand of
relictsituatie evenals trechtervorming die daaruit ontstaat of daartoe
leidt, behoort tot dit type. 2. Menggebieden die door interferentie van
een standaardtalige vorm tot stand zijn gekomen. De frequentie van dit
type neemt in de 20e eeuw steeds meer toe. Heel vaak zijn type 1 en 2
niet van elkaar te scheiden, nl. wanneer de standaardtalige vorm tegelijk
die van een van de twee arealen A of B is. Het lijkt aan te bevelen met
het onderzoek van menggebieden van het eerste type evenals met die
van het tweede waarin de standaardtalige vorm identiek is met die van
een der twee homogene arealen te beginnen. In deze gevallen kan immers a priori vermoed worden dat er ruimtelijke verschuivingen in de
verhouding van A en B zullen optreden. Aangezien verder de moeite
die aan de materiaalverzameling besteed zal moeten warden, veel grater
zal zijn dan in de traditionele dialectologie, lijkt het verstandig, in het
begin relatief kleine menggebieden te onderzoeken. De kaarten moeten
ook grenszones van de gebieden bevatten waarvan de dialecten categorisch vorm A of vorm B gebruiken.
^

;

( 19 P. Trudgill, Sociolinguistics : An Introduction. Harmondsworth 1975 2
(zie hoofdstuk 7 : Language and geography) . - R. Appel, G. Hubers, G.
Meijer, Sociolinguistiek. Utrecht-Antwerpen 1976 (zie hoofdstuk 6.2. : Sociale
factoren en taalvarianten).
(11) Jo Daan, Vernieuwing in de sociolinguïstiek ? De nieuwe taalgids 70

(1977), 340-347.
(12) J. Goossens, Wrat is dialectologie ? In Wetenschap en Taal o.r.v. B.T.
Tervoort. Muiderberg 1977, 173-189.
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2) Welke verschijnselen moeten onderzocht warden ? Antwoord :
Uiteraard variabele verschijnselen. Deze zijn in alle deelaspecten van de
taal aan te treffen : in de klanken, in de vormen, in de syntaxis, de woordenschat, de namen. Het aspect dat door de traditionele dialectologie
het meest is verwaarloosd, hoewel de Nederlandse dialectologie zich
hierin gunstig van de buitenlandse onderscheidt, is wel de syntaxis. Misschien is de oorzaak daarvan juist dat in de syntaxis meestal geen scherpe
grenzen tussen naburige en elkaar gedeeltelijk overlappende types te
trekken zijn, wat impliceert dat geografische variabiliteit in de contactzones eerder regel dan uitzondering is. Om die reden verdient de syntaxis een voorkeurbehandeling.
3) Welke parameters moeten onderzocht worden ? Antwoord :
Uiteraard in de eerste plaats de geografische. Een echte correlatie tussen variabel gebruik van taalvormen en hun diatopie impliceert het optreden van taalgeografische wetmatigheden in de vorm van glijdende
overgangen, die op taalkaarten, d.w.z. tweedimensionaal moeten worden
weergegeven. In de sociolinguïstiek is duidelijk geworden dat het niet
voldoende is alleen de parameter „sociale laag" te onderzoeken om de
sociale stratificatie van talen te kunnen interpreteren ; men moet die integendeel met andere parameters in verbinding zetten, niet alleen om de
stratificatie te kunnen interpreteren, maar ook om gewoon met betrouwbare gestructureerde feiten te kunnen werken. Analoog daarmee
moeten in de dialectologie de andere pragmatische parameters met de
geografische vergeleken warden. Daaruit zijn gevolgtrekkingen te maken voor de materiaalverzameling, die in punt 4 te behandelen is. We
kunnen a priori vermoeden dat de ééndimensionaal voorstelbare stratificaties leeftijd, sociaal niveau en stijl voor de dialectoloog belangrijker
zijn dan de binaire geslacht en religie ( 13) . Wanneer men al deze parameters in alle plaatsen van een onderzoeksgebied erbij betrekt kan men
de verhouding van prestigevormen en andere, eventueel gestigmatiseerde elementen, die er zich in weerspiegelt, beter leren kennen. Op de
kaart moeten dan de geografische uitwerkingen van die verhouding op
basis van alle relevante parameters bestudeerd warden.
Naast ruimtelijk verschillende frequenties van variabele taalverschijnselen, die met behulp van pragmatische parameters onderzocht kunnen
morden, bestaan er ook geografische schommelingen in het voorkomen

(13) Deze laatste kan tenminste in grote delen van West-Europa binair (katholiek-protestant) worden voorgesteld.
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van invariante fenomenen (diffusie) . Deze zijn weliswaar niet onderwerp van diatopische variabelenstudie, maar kunnen toch met behulp
van haar techniek onderzocht warden. Bedoeld zijn gevallen waarin een
diachronische regel met ruimtelijk verschillende frequentie heeft gewerkt, en wel in die zin dat de mate van de werking van de regel voor elk
dialect afzonderlijk zo bepaald is, dat bij elk in aanmerking komend taalelement het optreden of ontbreken van de regel categorisch met plus of
min kan warden aangegeven. Voorbeeld : in het Ripuarisch hebben alle
hoofdtonige klinkers in meerlettergrepige woorden voor stemhebbende
syllabegrens stoottoon gekregen. In het aangrenzende Zuidnederfrankisch (Limburgs en Nederrijns) beperkt zich de consequente werking
van de regel tot de open oude lange klinkers in deze positie. Bij niet oudlange klinkers evenals bij niet open oude lange klinkers werkt de verscherping (d.i. het stoottonig worden) in een omvang die voor elk dialect afzonderlijk te bepalen en idiosyncratisch te beschrijven is :
V
(R. 1) i F + oudlang
+ cons
open
[ + stoottoon] /
stem} )
-I[ oudlang]
Kaart 2 toont de verhouding bij de toepassing van regel 1 in een aantal plaatsen tussen Aken en Maastricht ( 14) . In elke onderzochte plaats
geeft de witte, linkse kolom de frequentie van de nietverscherping (de
sleeptoon) aan, de zwarte rechtse die van de stoottoon. In het nog Ripuarische Aken werkt de regel nog zonder uitzondering. In het centrale
zuiden van het gebied is er een duidelijke grens tussen een oostelijk
areaal, waar hij de ,grote meerderheid van de ervoor in aanmerking komende gevallen omvat, en een westelijke, waar zijn werking eerder a's
uitzondergkasi;verdnahto vgde
grens en krijgen we geleidelijke overgangen.
4) De materiaalverzameling. Aangezien alle potentieel relevante parameters onder diatopisch oogpunt controleerbaar moeten zijn, moeten
er in de afzonderlijke plaatsen van een onderzoeksgebied veel omslachtiger enquêtes worden doorgevoerd dan in de traditionele dialectologie.

(14) Overgenomen uit mijn artikel Het antwoord op twee structuurgeograf inch e vraagjes. Taal en Tongval 27 (1975), 45-50. De kaart steunt voor Nederland op gegevens voor 122 woorden (hier zijn de verhoudingen wat de getallen betreft in percenten uitgedrukt), voor België voor slechts 14 (hier is met
tienden gewerkt) . De kolommen geven overal tienden aan.
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Het onderzoek van de leeftijds- en de sociale stratificatie evenals van
de binaire tegenstellingen zet zelfs wanneer men de andere parameters constant houdt
verschillende informanten per plaats voorop.
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Onder dezelfde voorwaarden is alleen bij de stijlstratificatie een onderzoek met slechts één zegspersoon per plaats denkbaar. Maar juist in dit
geval, meer dan bij de andere parameters, levert datgene wat Labov de
waarnemers-paradox (the Observer's Paradox) heeft genoemd (15),
moeiljkhdnpbmaterilvzng:wjmoetrach
achterhalen hoe mensen spreken wanneer zij niet systematisch geobserveerd warden en kunnen anderzijds het hiervoor nodige materiaal slechts
door systematische observatie verzamelen. Alles samengenomen blijkt
het vraagstuk van de materiaalverzameling in de dialectologische variabelenstudie het moeilijkste van alle te zijn : de moeite die er voor een
normaal onderzoek van taalvariabelen van één plaats nodig is (en daartoe beperkt zich een sociolinguïstisch onderzoek in de regel) moet met
het aantal te onderzoeken plaatsen vermenigvuldigd worden. Daarom
zal de creatieve fantasie van de explorator een belangrijke rol moeten
spelen. Hij zal er niet buiten kunnen met invallen te werken zoals het
geniale idee van Labov toen hij de frequentie van de postvocalische r
in New York wilde onderzoeken. Hij koos daarvoor drie warenhuizen
met verschillend sociaal prestige uit, waarbij hij aannam dat dit verschillend prestige zich in het taalgebruik van de verkoopsters weerspiegelde. Hij liet deze verkoopsters op twee verschillende stijlniveaus in
twee verschillende fonetische omgevingen een postvocalische r realiseren of niet realiseren. Dat bereikte hij door tweemaal te vragen op welke
verdieping een bepaalde waar verkocht werd en wel een waarvan hij
vooraf wist dat ze op de vierde verdieping te vinden was. Het antwoord
moest dus noodzakelijk fourth f
luiden, met de r eenmaal in preconsonantische en eens in finale positie. De vraag werd de eerste maal
op nonchalante wijze gesteld en na het eerste in dezelfde stijl gegeven
antwoord nog eens met nadruk en verontschuldigend, met de hand aan
het oor, waardoor ook een nadrukkelijk antwoord werd uitgelokt (16).
5) Kartering. De vraag naar de aan te wenden karteringstechniek kan
duidelijk beantwoord worden. In de sociolinguïstiek is het gebruikelijk,
voor de beschrijving van de variatie binnen de parameters numerieke
indexen te bezigen. Met behulp van diagrammen kan men dan de getallen die de indexen van twee parameters opleveren, met elkaar in betrekking zetten. Het is zonder meer duidelijk dat deze manier van voorstellen voor de kartering van dialectgeografische variatie niet geschikt
(15) Labov (noot 2), 209.
(16) W. Labov, The social stratification of English in New York City. Washington 1966, Part I, III : The social stratification of (r) in New York City
department stores.
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is. Bovendien kan men tegen de bedoelde indexen principiële kritiek
formuleren. Ik denk daarbij niet zozeer aan Trudgills constatering dat
„in this system of calculating indices (...) the range of variable-types
employed is concealed in the mean score" ( 17), maar vooral aan het feit
dat het vastleggen van getallen voor de afzonderlijke variabelentypes
uiteraard slechts een bij benadering juiste fixering van indrukken betekent, behalve wanneer er slechts twee types zijn en men zo verstandig
is aan een van de twee types het getal nul toe te kennen. In dit geval geven de indexen namelijk niets anders. dan gebruikspercentages van de
twee realisatietypes van de variabele weer. In alle andere gevallen wordt
het impressionisme van het procédé achter een sluier van schijnexactheid
verborgen.
Om al deze praktische en theoretische redenen moet men het aandeel
van de afzonderljke realisatietypes aan het totaal van de realiseringen van een variabele op de kaart zichtbaar maken. Dat is mogelijk met
behulp van complexe symbolen. Deze moeten zoveel vakken bevatten
als er realisatietypes van de variabele zijn ; de grootte van deze vakken
moet het aandeel van het type aan het geheel van de .realisaties der variabele weerspiegelen. Als de materiaalbasis groot genoeg is, kan men
met percentages of tienden werken en kunnen de symbolen overal dezelfde totale grootte met wisselende verdeling van de grootte van hun
vakken hebben (dat is op kaart 2 het geval) . Is de materiaalbasis echter
klein, dan moet men voor elke plaats van de absolute getallen uitgaan en
niet alleen de grootte van de vakken van het symbool, maar ook die van
het symbool als geheel variëren. Dat is het geval op kaart 3 : deze laat
de verdeling zien van stemhebbende (linker vak) en stemloze occlusieve medeklinker (rechter vak) in finale positie bij noteringen van
woorden met apocope van en mnl. auslautende -a na stemhebbende occlusief bij een enquête in het noordoosten van Belgisch-Limburg.
De complexiteit van de symbolen op variabelenkaarten kan vergroot
worden door een andere parameter te isoleren en hem met de geografische te relateren. Dat is op kaart 1 het geval, waar het aandeel van de
realisatietypes van de variabele voor elke periode van 50 jaar lineair
horizontaal is voorgesteld : de betekenis van de tijdsparameter wordt
door de verschuivingen op de vertikale as in de symbolen duidelijk.
Een combinatie van meer dan twee parameters op één kaart levert
technische moeilijkheden op, die door kunstgrepen als schijndriedimen-

(17) Trudgill, The social stratification (noot 4) , 82.
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sionale voorstellingen slechts onbevredigend opgelost kunnen warden.
Daarom grijpt men wanneer men een derde of vierde aspect van de variabiliteit met de geografie wil relateren, wel het best naar een oud beproefd recept van de dialectologie, nl. de vergelijking van taalkaarten.
6) Interpretatie. Taalkaarten interpreteren betekent de totstandkoming van de overeenkomsten en verschillen die erop zijn afgebeeld, duiden. Dat gebeurt traditioneel in de dialectologie volgens twee methoden.
Ten eerste extern, d.w.z. door een beroep te doen op buitentalige elementen, waartoe sociale superioriteit en inferioriteit, sterk en zwak contact
tussen menselijke groepen enz. behoren, m.a.w. factoren die ook in de
variabelenstudie ter verklaring warden gebruikt, zij het dan ook niet
onder geografisch aspect. Ten tweede intern, d.w.z. door het aannemen
van een taalstructurele druk in sommige dialectsystemen, die in andere
systemen ontbreekt, dus een procédé dat op structuurvergelijking steunt.
Bij variabelenkaarten lijkt de eerste methode aangewezen. De variabelenstudie claimt, bij het onderzoek van de taalverandering een stap
verder te kunnen gaan dan de vroegere linguïstiek, doordat zij niet alleen de resultaten van de verandering bestudeert, maar in de verhoudingen bij de realisaties van de variabelen de verandering zelf op heterdaad betrapt. In de traditionele dialectologie zijn er aanzetten van zo
een claim te vinden : uit het bestaan van menggebieden, onrustig verloop van isoglossen en de vorm van de dialectarealen warden conclusies
getrokken in verband met het optreden v an taalverandering in het jongste verleden en in de tijd van de opnamen zelf, echter zonder dat de verandering op zichzelf grondig geanalyseerd wordt. In het beste geval
worden in menggebieden globaal generatie- of stijlverschillen of sociale
differentiaties vastgesteld.
Daar er totnogtoe nauwelijks variabelenkaarten getekend en geïnterpreteerd zijn, is het moeilijk te zeggen hoe belangrijk hun bijdrage tot
de verfijning en de verbetering van de interpretatie van taalgeografische
verhoudingen zal zijn. Dat er echter een bijdrage te verwachten is en dat
deze tot een betere kennis van de mechanismen van de taalverandering
moet leiden, mag als zeker gelden, omdat per definitie voor de afzonderlijke plaatsen van een menggebied dan de verhoudingen in het gebruik van de realisatietypes van een te onderzoeken variabele bekend
zijn. Ik illustreer dit tot besluit met de variabele van kaart 3 (18).
( 1.8 ) Overgenomen uit mijn artikel De tweede Nederlandse auslautverscherping. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 93 (1977), 3-23. De
niet in kaa rt gebrachte gegevens kunnen via dat artikel geverifieerd warden.
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In de overgangstijd tussen Middel- en Nieuwnederlands werd de
mnl. finale -a geapocopeerd.
(R. 2)

a -^ ^ /

#

Stemhebbende obstruenten, die a an deze -a waren voorafgegaan en
nu in finale positie kwamen te staan, zijn in de meeste dialecten en ook
in de stan daardtaal stemloos geworden
(R. 3) [ + obstr]
[— stem] /
,#
Voorbeelden : mnl. ribbe, nnl. rib [rip] ; mnl. bedde, nnl. bed [bEt] ;
mnl. rucge, nnl. rug [ryx] ; mnl. ave, nnl. af ; mnl. hare, nnl. haas ;
mnl. merge, nnl. maag [max].
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In de tweede helft van de vorige eeuw bestond er nog een vrij groot
relictgebied, dat het Oostlimburgs en de Duitse Zelfkant omvatte, waarin weliswaar regel 2 maar niet regel 3 gewerkt had. Hier kwamen dus
nog stemhebbende obstruenten in de auslaut voor, b.v. b in rib, d in bed,
G in rug, v in aav „af", z in haaz „haas", g in maag. Nochtans blijkt het
toen reeds mogelijk geweest te zijn, de stemloze tegenhangers van deze
obstruenten te gebruiken. Omstreeks 1910 was het gebied met ontbrekende of niet categorische auslautverscherping vermoedelijk al tot een
eiland in het NO van Belgisch-Limburg in elkaar geschrompeld. Ongeveer 20 jaar geleden heb ik in deze provincie de woordenschat van het
landbouwbedrijf opgetekend door middel van een mondelinge enquête.
In mijn materiaal heb ik 19 woorden gevonden die voor een onderzoek
van het oprukken van de auslautverscherping relevant waren : 8 met
auslautende fricatief, 11 met occlusief. Bij de analyse van mijn materiaal stelde ik tot mijn verrassing vast dat er in de halve eeuw tussen
1910 en 1960 in het relicteiland een herstructurering heeft plaatsgehad :
enerzijds geldt de categorische regel dat finale stemhebbende fricatieven
verscherpt warden (anders uitgedrukt, wat de fricatieven betreft heeft
het eiland opgehouden te bestaan ; slechts in één plaats, Tongerlo L 361,
heb ik in twee woorden nog een stemhebbende fricatief opgetekend) ;
anderzijds is de verscherping bij de occlusieven een variabel verschijnsel,
in een cirkelvormige kern van het eiland komt ze zelfs nog niet voor.
De kaart laat taalgeografische patronen zien die in de dialectologie
al bekend waren, zoals relicteilandvorming in een afgelegen gebied,
waarbij een stadje (hier Bree) als historische kern van het relict fungeert, verder de kleine stad (d.w.z. weer Bree) bij de voorlopig nog
variabele overname van een vernieuwing, waardoor zij een eiland in
het eiland vormt en dit begint uit te hollen, hoewel ze tot kort geleden
nog de kern van zijn resistentie vormde. Aan dat alles is echter toe te
voegen dat de genoemde taalgeografische patronen dank zij de informatie over de verhoudingen bij de realisatietypes der variabele veel gedifferentieerder zijn dan op traditionele taalkaarten en als zodanig wezenlijk meer informatie bieden. We zien dat op het ogenblik van de opnamen de druk van de verscherping aan de buitenkant duidelijk groter
was dan aan de binnenkant, aangezien de verhoudingen aan alle kanten
van de kern naar buiten toe geleidelijk ten gunste van de stemloze obstruent verschuiven, wat een weerspiegeling van een absorptieproces
moet zijn. Omgekeerd wordt het dialect van Bree aan bijna alle kanten
door dialecten met categorisch ontbreken van de verscherping omgeven.
Vroeger dan Bree is het andere stadje in het NO van Belgisch-Limburg,
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Maaseik, bij de verspreiding van de vernieuwing een rol beginnen te spelen. Hier is de verscherping al een categorische regel geworden en in de
aangrenzende dorpen heeft zij zich in tegenstelling tot de onmiddellijke omgeving van Bree als variabele tot bijna categorische regel ook
al doorgezet. Tenslotte is op de invloed van de verkeersweg TongerenMaaseik-Venlo te wijzen, die een drietal kilometer links van de Maas
met die rivier parallel loopt. In de Maasdorpen rechts terzijde van deze
weg zet de verscherping zich als variabel verschijnsel slechts langzaam
door, in tegenstelling met de dorpen aan de weg waar zij al categorisch
werkt.
Samenvattend : De kaart laat ons zien dat menggebieden op zichzelf
zeer gedifferentieerd kunnen zijn. De kennis van deze differentiatie stelt
ons in staat om de manier waarop de ene taalvorm de andere verdringt,
veel gedetailleerder en ook veel preciezer te beschrijven dan in de traditionele dialectologie. De variabelenkaart kan dus een belangrijke bijdrage tot verbetering van onze kennis over processen van taalverandering
zijn.

EEN GETIJDENBOEK VAN WILLEM MOREEL
(Museum Meermanno-Westreenianum, hs. 10 F 13 )
door
Dr. P.C. BOEREN

Het kleine handschrift 10 F 13 van het Museum Meermanno-Westreenianum bevat 261 bladen van zeer fijn perkament metende 8 bij 6 centimeter ( 1 ) . Het moet zijn geschreven en verlucht in of kort vóór 1479,
omdat het toegevoegde aflaatgebed tot de Engelbewaarder (fol. 2v-3v :
Angele qui meus es custos... ( 2) het jaartal 1479 draagt (3).
Het schrift, geheel van één hand, is door A.W. Byvanck (1931) als
Italiaans bestempeld ; ik noem het liever Italianiserend. Er is maar één
miniatuur en pleine page (fol. 16'). Van de dertien gehistorieerde initialen, waarmede de Getijden aanvangen, zijn er drie uitgesneden (tussen de bladen 15 en 17, 32 en 33, 154 en 155) . Alle verluchte bladen
hebben een randversiering van hemelsblauwe en gouden akanthusbladeren en kleine bloemen ; in de benedenrand hetzij een vogel (haan,
pauw, enz.) hetzij een grappig figuurtje (vrouw met spiegel en haarkam, een centaur, enz.) . De initialen van de afzonderlijke gebeden
(1) A.W. Byvanick, Les principaux manuscrits a peintures conservés dans les
collections publiques du Royaume des Pays-Bas (Paris 1931), p. 54 : dans les
Pays-Bas méridionaux, vers la fin du XVe siècle. P.J.H. Vermeeren en A.F.
Dekker, Inventaris van de handschriften van het Museum Meermanno-I/estreenianum ('s Gravenhage 1960) , blz. 26, no. 74 : 15e eeuw. Geschreven in
Frankrijk. Eerste uitvoerige beschrijving in mijn Catalogus der handschriften
van het Museum Meermanno-I/estreenianum ('s Gravenhage 1979), blz. 170172 : Vóór 1479 ? Vermoedelijk geschreven en verlucht in Brugge.
(2) Het aflaatgebed bevat slechts de twee eerste versregels van de bekende
hymne tot de Engelbewaarder, die uit 42 kwatrijnen bestaat, elk beginnende
met de aanroeping : Angele, en gedicht werd door Reginald, O.S.B. (gestorven
na 1109), monnik van Sint- Augustijn te Kantelberg. De volledige tekst kan
men vinden bij : G.M. Dreven, Analecta hymnica, L (1907), p. 379-383, no.
293. Te raadplegen de studies van Dom André Wilmart, Prières médiévales a
l'Ange Gardien, in : Vie spirituelle, Supplément, XIII (novembre 1925), p.
[18]-[40j, en in zijn boek : Auteurs spirituals et textes dévots du mo yen-age
latin (Paris 1932), p. 556.
(3) Juist in 1479 was de besteller van het handschrift, Willem III Moreel,
voor de eerste maal burgemeester van Brugge.
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achterin (fol. 201-204) zijn van een afwijkend type : in goud op een
veld, dat gedeeld of gevierendeeld is van rood en wit, enigszins naar
heraldieke trant.
De oorspronkelijke inhoud is geheel in het Latijn en overwegend van
Mariale aard : het Gemeenschappelijk eigen der Maria-feesten (fol.
17-32), de Getijden van de H. Maagd (fol. 42-124) en achterin (fol.
201-240) een groep afzonderlijke Mariahymnen en Mariagebeden, besloten met de Zeven Blijdschappen van Maria naar de H. Thomas van
Kantelberg. Wat echter tussen 1480 en 1520 op de blanco bladen werd
bijgeschreven, is grotendeels in het Frans, maar toch ook weer overwegend Mariaal : enige dévotes requestes (fol. 251`'-256) en een lang Maria-gedicht van de Benedictijn Guillaume Alexis of Alecis (t 1486) in
16 strofen van elk 12 verzen (fol. 241-249") ( 4), altemaal teksten welke
men in Frankrijk placht te lezen na de XV Joies de Nostre Dame et les
Sept Requester.

Bevat het handschrift d an geen enkele Middelnederlandse tekst ?
Willem de Vreese heeft gedacht van niet ; hij heeft het handschrift wel
onder ogen gehad, maar geen enkele beschrijving of excerpt daarvan
gemaakt voor zijn Bibliotheca Neerlandica Manuscripta. Het heeft me
dan ook plezier gedaan, onder de toevoegsels op fol. 251 een kort rijmgebed te vinden, dat bewijst dat men in de familiekring van de Brugse
besteller ondanks de Savoyaardse afstamming en de internationale sfeer
toch wel degelijk met de plaatselijke volkstaal vertrouwd was ( 5 ). Ziehier de tekst
Ghenadich god
gheliker wils
des moordenars
ziele int paradis
(4) Jean Sonet, S.J., Répertoire d'incipit de prières en ancien français (Genève 1956), nos. 1804 en 2 313 (Guillaume Alexis, inc. : Royne qui fustes mise
I et asise / ...) . Het gedicht van Guillaume Alexis ontstond na 1451. De maker was prior der abdij van Lyre in het diocees Evreux. De snelle verbreiding
van zijn tekst in Vlaanderen kan niet verwonderen. Evenmin als de snelheid
der receptie in Vlaanderen van de hymne tot de Engelbewaarder van Engelbert
van Kantelberg (zie noot 1), die ook op het continent ingang vond dank zij
mede de populariteit van de hymnenbundel van de Engelse Carmeliet Thomas
Scrope van Bradley (1391-1491, op honderdjarige leeftijd overleden) .
(5) Hetzelfde blijkt ook uit een Medicinen boec, dat begin XVIe eeuw door
Jehan de Nimes werd opgedragen aan zijn vriend Willem IV Moreel en nu in
de Stadsbibliotheek van Mechelen wordt bewaard.
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By hu gherochte
met Gorter bede
mits huir grotte
ont f armschede
Zoe zviilt oec
minne ziele gheuen
Naex myne Boot
dat ewich lenen.
Amen.

Al staat het alleen en is het wat later ingeschreven, dit kleine Middelnederlandse rijmgebed bevestigt eerder de door A.W. Byvanck (1931)
voorgestane localisatie van het ontstaan van dit handschrift in de Zuidelijke Nederlanden dan het door P.J.H. Vermeeren (1960) gesuggereerde ontstaan in Frankrijk. Voor wat betreft de plaats van herkomst,
deze is in het algemeen niet ver van de plaats van ontstaan te zoeken.
Welnu, de herkomst is in dit geval duidelijk Brugs. De Gents-Brugse
mengstijl der randversiering en meer nog het Italianiserende schrift, dat
eerder op Brugge dan op Gent wijst, doen de Brugse herkomst al vermoeden. Zekerheid pas brengen de argumenten van interne aard, geboden door de feestkalender en door de enige miniatuur en pleine page
(fol. 16v) .
In de feestkalender (fol. 4-14") staat Sint Donaasdag (14 oktober)
aangegeven in rood, als een geboden openbare rustdag, hetgeen al volstaat om aan te nemen, dat het handschrift gemaakt werd voor iemand
in of omtrent Brugge. Het Brugse eigen van de kalender wordt nog versterkt door het rood van Christophorus (25 juli), van Bavo (1 oktober),
van Thomas' Beckett's Translatie (3 juli), en van Egidius, patroon van
een der Brugse parochiekerken (1 september) . Opvallend zijn verder de
memoriekruisjes, die kunnen bewijzen, dat het handschrift nog geruime
tijd in het bezit der familie van de opdrachtgever en eerste bezitter is gebleven en vererfde in de lijn van zijn oudste zoon. Het memoriekruis bij
20 juni zou betrekking kunnen hebben op Barbara van Vlaenderbergh,
die in juni 1499 overleed. De twee kruizen bij 23 mei moeten wel de
memorie aanduiden van Barbara's schoondochter Marie van den Berghe,
die 22 mei 1542 overleed en weduwe was van de in 1520 gestorven Willem IV Moreel, oudste zoon van Willem III Moreel en Barbara.
Hiermede loop ik al enigszins vooruit op de volledige onthulling der
identiteit van de opdrachtgever en zijn familie, die pas mogelijk wordt
door een nauwkeurige waarneming van de miniatuur op folio 16". Deze
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miniatuur is een los blad, duidelijk bij een ander atelier besteld en achteraf in dit handschrift ingevoegd. Alvorens ingevoegd te warden, werd
het blad met een schaar besnoeid en gereduceerd tot het formaat van het
handschrift en verder voorzien van randversieringen door dezelfde hand,
die ook de randversieringen der bladen met gehistorieerde initialen verzorgd had. De miniatuur kan dus niet noemenswaard jonger zijn dan het
handschrift, daarentegen wel ouder.
In het midden van de benedenrand (zie afbeelding) ziet men een gevierendeeld wapen : 1 en 4 van zilver beladen met een keper van sabel,
die vergezeld is van drie Morenkoppen [Moreel] ; 2 en 3 : van sabel
beladen met een schuinkruis van zilver [Luucx] . Dit is in oorsprong het
samengestelde wapen van Willem II Moreel (gestorven in 1447) en
zijn vrouw Johanna Luucx. Gezien het sprekende karakter van de drie
Morenkoppen een pretentieloos wapen. Het werd piëteitvol overgenomen door de oudste zoon Willem III Moreel (gestorven in 1501) en zodoende het blijvende geslachtswapen der familie Moreel. Niet geheel
vrij van pretentie, naar het schijnt, liet Barbara, de echtgenote van Willem III Moreel, zich Edelvrouwe (Domicella) noemen en nam zij naar
de wijze van de Franse adel een dubbele naam aan (van Vlaenderberch
gezegd van Hertsvelde) . Haar alliantie- of huwelijkswapen is o.a. bekend van haar door Memling geschilderd portret, dat zich in Brussel
bevindt. Het is gehalfdeeld, in de rechter helft het wapen van haar man,
gelijk zojuist geblasoeneerd ; in de linker helft haar eigen wapen, gevierendeeld : 1 en 4 : een kruis met galgvormige uiteinden, 2 en 3 : een
kruis met klaverbladvormige uiteinden.
Dank zij het wapen in de benedenrand der miniatuur op fol. 16v, dat
op verkleinde schaal wordt herhaald in de benedenrand van fol. 125F en
derhalve duidelijk tot de originele versiering behoort, zijn wij terechtgekomen in de kring van het beroemde Brugse geslacht Moreel, dat uit
Savoye stamde, maar al in 1341 het poorterschap van Brugge had verworven. Vier generaties achtereen heeft de oudste zoon in dit geslacht
de voornaam Willem gedragen, die dan ook als stamnaam mag gelden :
Willem I (Brugs poorter sedert 1341, stierf vóór 1410), Willem II (gestorven in 1447, gehuwd met Johanna Luucx) , Willem III (gestorven
in 1501, gehuwd met Barbara van Vlaenderberch gezegd van Hertsvelde) en Willem IV (gestorven in 1520, gehuwd met Maria van den Bergh) die leefde tot in 1542).
In verband met de hier besproken miniatuur is het Willem III Moreel, die wij in het oog moeten houden. Deze patriciër was enige malen
burgemeester van Brugge, voor de eerste maal in de periode 1478-1483 ;
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ook was hij bankier, laatstelijk hoofd van het Brugse filiaal van de Banco di Roma. In politiek opzicht was en bleef hij een tegenstrever van
Maximiliaan van Oostenrijk. Hij en zijn vrouw Barbara hadden 18 kinderen (5 zonen en 13 dochters) ( 6) . Toch was hij in dit punt te Brugge
geen recordhouder : zijn stadgenoot Jacob Floreyns, voor wie Memling
een retabel heeft geschilderd dat nu in het Louvre hangt, overtroefde
hem met zijn 19 kinderen.
Dat alleen Willem III Moreel en niet een andere Moreel de eerste
bezitter en zelfs opdrachtgever van het handschrift 10 F 13 is geweest,
blijkt ten overvloede uit het tafereel, dat binnen de sierranden van fol.
14viserat.Inopzuilgerjtmnisvahelgprsonen, allen getooid met een nimbus en staande op een vloer van tegels,
die met een schuinkruis zijn versierd, waarvan de balken eindigen in
lelies. In het midden een staande en gekroonde Madonna, waarvan de
kloeke gelaatstrekken niet op een Frans atelier wijzen en die op de rechter arm het Goddelijk Kind draagt. Ter rechterzijde de figuur van sint
Willem van Maleval, gehelmd (sprekend attribuut : Wil-helm, Guilheaume), het maliekolder van de boeteling verborgen onder een pij, in
de handen een lans met pennoen en een boek ( 7) . Ter linkerzijde van de
Madonna herkent men de martelares Barbara met hare attributen (een
toren en een palmtak) .
Zonder enige twijfel treden Willem van Maleval en Barbara hier op als
naamheiligen of patroonheiligen van Willem III Moreel en Barbara van
Vlaenderbergh. Hoe juist deze conclusie is, blijkt ten overvloede hieruit,
dat dezelfde twee heiligen als naamheiligen van dezelfde echtelieden figureren op het bekende drieluik, waarmede dit echtpaar in 1484E het altaar van de door hen in de St. Jacobskerk gestichte memoriekapel vereerde en dat wel eens het schoonste van Memling's werken is noemd ( 8) .
De genoemde kapel was gefondeerd ter ere van de drie heiligen, die
(6) H. James Weale, Généalogie de la famille Moreel, in : Le Beffroi. Arts,
héraldique et archéologie. Tome II (1864), p. 179-196. Aldaar ook afbeeldingen der wapens. Weale was de eerste, die Willem III Moreel en zijn vrouw
Barbara herkende als de donateurs van de door Memling geschilderde triptiek,
die sedertdien de Triptiek van Moreel heet.
(7) Willem van Maleval (bij Siena, gestorven 1157), in een andere tak der
traditie Willem van Aquitanië geheten, stichtte de thans verdwenen Orde der
Wilhelmieten, die ook huizen bezat in Vlaanderen (Aalst, Beveren, Brugge,
Wastine- Biervliet) .
(8) H. Fierens- Gevaert, Histoire de la peinture flamande des origines a la
fin du XVe siècle, III (Paris 1929), p. 68.
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op het middenluik zijn uitgebeeld : Christophorus, Maurus en Egidius.
De eerste moet wel gekozen zijn als patroon voor een goede dood. De
twee anderen zijn, evenals het familiewapen, in zekere zin sprekend. De
naam Maurus ( 9) bevat een zinspeling op de naam der familie Moreel
en de Morenkoppen in haar wapen. Egidius, afgebeeld met een hert,
wekt vanzelf associatie aan de tweede naam „van Hertsvelde", die Barbara, vrouw van Willem III Moreel, in de wandeling droeg ( 1°) . De
binnenzijden van de twee zijluiken geven de portretten van de twee donateurs of stichters : Willem III Moreel en Barbara van Vlaenderbergh,
beiden geknield en een openliggend gebedenboek vóór zich hebbend.
Sint Willem van Maleval, staande, legt zijn rechterhand op de rechterschouder van Willem Moreel, achter wie vijf zonen knielen in de orde
van hun leeftijd. Sinte Barbara staat achter de geknielde Barbara van
Vlaenderbergh, die vergezeld is van elf dochters (").
Hoe kwam Memling op de gedachte om de heiligen Willem van Maleval en Barbara uit te beelden als naamspatronen van burgemeester
Moreel en zijn echtgenote ? Vermoedelijk is dit zo gewild door de burgemeester zelf, die uitging van de miniatuur in handschrift 16 F 13 en
deze aan Memling als model zal hebben getoond en voorgeschreven ( 12 ) . Natuurlijk heeft Memling het hem getoonde model op zijn
eigen wijze nagevolgd : van Willem van Maleval, die op de miniatuur
een jongelingengezicht heeft, maakte hij een oude man en aan Barbara
gaf hij een toren van ander type in de hand ; overeenkomstig het gebruik van de grote Vlaamse School deed hij afstand van de nimbi of
aureolen ; verder bracht hij tal van detailwijzigingen in kleding en kleuren aan. De overeenkomst tussen de miniatuur en de triptiek is niet van
schilderlijke, maar van zuiver thematische aard.
Willem III Moreel was een der vele rijke vreemdelingen en patriciërs van Brugge, die het mecenaat beoefenden jegens de schilder Jan
(9) Maurus, abt van Glanfeuil (zesde eeuw), voerde de Regel van Sint Benedictus in Frankrijk in. In België gold hij als patroon van tuinlieden, kolenbranders en ketelmakers, allen lieden zwart als Moren !
(10) Egidius, die ook patroon van een der Brugse parochiekerken was, werd
door het volk de heilige met het hert genoemd. Er zal wel geen verband zijn
dame à la biche.

(11) In totaal dus 16 kinderen. Memling kon er in 1484 niet méér afbeelden, omdat de twee jongste dochters toen nog niet waren geboren.
(12) Evenwel is het handschrift, dat Willem en Barbara op de triptiek
opengeslagen vóór zich hebben van een geheel ander formaat en makelij dan
ons handschrift 10 F 13.
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Memling, die van ca. 1465 tot zijn dood in 1494 te Brugge werkzaam is
gebleven. Geen hunner heeft aan Memling zoveel opdrachten verleend
als burgemeester Moreel (1478-1483) : omstreeks 1478 ( 13) portretten
van zichzelf en zijn vrouw Barbara, nu bewaard in het Museum voor
Schone Kunsten te Brussel ; in 1480 een portret van zijn tweede dochter
Maria, geallegoriseerd als Sibylle Sambetha, in het Sint-Jansgasthuis te
Brugge ( 14) ; en tussen 1478 en 1484 het drieluik bestemd voor het altaar van de heiligen Christophorus Maurus en Egidius in de Sint-Jacobskerk te Brugge en nu bewaard in het Stedelijk Museum van Brugge (15).
Deminaturvhdscf10F3,atinokrv61479wed
samengesteld, past chronologisch goed in deze reeks van werken, verduidelijkt de compositie van de triptiek, en is in het algemeen een getuigenis temeer van de nauwe relaties, die in de jaren 1478-1483 tussen
burgemeester Moreel en de schilder Jan Memling hebben bestaan. Het
is bijzonder treffend, dat Memling die het procédé van de doorzichtige
sluier van tulle in de Vlaamse School introduceerde, dit procédé voor
het eerst heeft toegepast op de dames Moreel : het eerst op Maria Moreel (Sambetha) in 1480, zegt men gewoonlijk, maar mijns inziens reeds
eerder, want op de St. Christophorustriptiek reeds is deze Maria met een
diaphane sluier getooid, eveneens trouwens als haar moeder Barbara
van Vlaenderberch, die toch wel met deze nieuwe mode de eerste zal
hebben willen zijn (16).
Het wordt tijd om terug te keren naar het handschrift 10 F 13, dat tekstueel gezien een zeer sterke Mariale inslag heeft en blijkens de miniatuur zelfs in zijn geheel aan de H. Maagd was opgedragen. De Mariale
(13) De twee portretten dragen geen datum. Ik volg de datering, gegeven
door de samenstellers van de catalogus der tentoonstelling Van jan van Eyck
tot Rubens (Rijksmuseum Amsterdam 1946), nos. 48 en 49.
(14) Een vrijwel onafgebroken traditie beschouwt deze Sambetha als een
verhuld portret van Maria Moreel, de tweede dochter van Willem en Barbara.
Een der weinige uitzonderingen is de catalogus van de Brugse Memlingtentoonstelling in 1939, blz. 74 en no. 32. Ik blijf overtuigd van het gelijk der
traditie en der communis opinio, op grand van de gelijkenis der Maria Moreel
van de Christophorustriptiek met de Sambetha van 1480.
(15) De lijst draagt het later aangebrachte jaartal 1484. Volgens FierensGevaert, o.c., III (1929) 68, was de triptiek al voltooid in 1480. Het jaartal
1484 heeft betrekking op de aanvaarding der stichting van het altaar door de
kerkelijke autoriteiten.
(16) De mening, dat Memling met het portret van Maria Moreel de doorzichtige sluier in de Vlaamse School heeft ingevoerd, is afkomstig van FierensGevaert, o.c., III (1929) 66-67.
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strekking wordt nog versterkt door de speelman met harp (het instrument van de psalmendichter David, die in de versierde zijmarge is
aangebracht en naar de Madonna toegewend staat, alsof hij voor haar
het „Psalterium Mariae" speelt. De aanvankelijk bij mij gerezen gedachte, dat het handschrift via de verhullende opdracht aan haar naamheilige de H. Maagd Maria bestemd zou kunnen zijn geweest voor Maria Moreel, de tweede dochter van Willem en Barbara, heb ik spoedig
moeten afwijzen ( 17 ) , vooral omdat het handschrift waarschijnlijk niet
is vererfd aan deze Maria, maar aan haar oudste broer Willem IV en
diens vrouw (zie hoger) . Ook een mogelijke bestemming voor een Mariaklooster of een Marakerk is dan uit te sluiten. Trouwens, Maria Moreel is niet in het klooster gegaan. En de toren met spits, die zich boven
Sint Barbara tegen de blauwe lucht aftekent ( 18 ), lijkt niet die van de
Brugse Mariakerk ; eerder misschien die van Sint-Jacob, de parochiekerk
der Moreel's.
Goed en wel beschouwd is het handschrift 10 F 13 niet meer dan een
monument van een privé-devotie tot de H. Maagd, van de Mariale privé-cultus der familie Moreel omstreeks 1480. Men zou mogen zeggen :
een huiselijk Maria-heiligdom der Moreel's. De uitvoering van het Madonna-beeld der opdrachtminiatuur is daarmede in overeenstemming.
Het geïsoleerde en staande Madonna-type, dat men hier váór zich heeft,
is in de kerkelijke schilderkunst van die tijd zeldzaam. Zijn verbreiding
is in hoofdzaak beperkt tot het gebied van de populaire sculptuur en de
prentkunst, van huisheiligdommen tot en met genadebeelden, van perkamenten tot en met pijpaarden santen, en dergelijke meer. Ook na het
vaststellen van het privé karakter van hun Maria-devotie blijft de vraag
open, welk concreet Maria-type de echtelieden Moreel voor ogen kan
hebben gestaan bij het bestellen van de hier besproken miniatuur.
(17) Zij trouwde met de medicus Willem Ganteline, van wie zij in 1528
weduwe heet. Een jongere zuster Maria, het 17 e kind, werd pas geboren tegen
1489 ; zij werd non te Gent en stierf daar in 1549.
(18) Wegens het gebrek aan diepteperspectief lijkt het bij de eerste aanblik,
dat deze vierkante toren de tweede geleding is van , de ronde toren van sinte
Barbara. Neemt men echter een vergrootglas bij de hand, dan constateert men
tot zijn verrassing, ten eerste dat de bovenste toren niet geheel zuiver om de
as van de onderste staat, en ten tweede dat ide twee torens van elkaar gescheiden zijn door een smalle strook blauw, overeenkomend met het hemelblauw dat
allerwege door de open zuilenbogen zichtbaar is. De bovenste toren staat dus,
vrij in een landschap : vierkant en gekanteeld, een poort beneden, twee ramen
boven ; de spits rijst op uit een afgeknotte bredere spits. De toren moet wel
iets betekenen, iets meer zijn dan een zuiver landschappelijk element.
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Vanouds hebben de Moreel's geijverd voor het Broederschap of de
Confrérie van Onze Lieve Vrouw van Hulsterloo : Willem I en Willem
III waren daarvan lid, Willem II (gestorven 1447) was er zelfs deken
van. Maar misschien was het in de eerste plaats als magistraten, dat zij
deze belangstelling hadden, want de bedevaart naar Hulsterloo was een
gerechtelijke ( 1'9 ) . In ieder geval vertoont het genadebeeldje van Hulsterloo, dat in Belgisch Clinge terecht gekomen schijnt te zijn, geen gelijkenis met de Madonna van onze figuur. Het is slechts 5 of 6 centimeter hoog : het Goddelijk Kind, dat Maria op beide armen draagt,
strekt zijn armpjes wijd uit ( 2'°) . Voor wat betreft de armpjes en de positie van het Kind vertoont onze miniatuur gelijkenis met de Onze Lieve
Vrouw in 't Zand te Roermond en ook met de uit de St. Jacobskerk, de
parochiekerk der Moreel's, afkomstige levensgrote stenen Onze Lieve
Vrouw in de Lieve Vrouwekerk te Brugge ( 21) . De relevantie van een
enkele detailovereenkomst wordt echter teniet gedaan door de veel grotere verschillen. In tegenstelling tot de Maria van onze miniatuur draagt
de Lieve Vrouw van Brugge geen hoofddoek en bewijst daarmede van
jongere datum te zijn ; met de bouw van het doxaal van de St. Jacobskerk, waarvoor zij oorspronkelijk bestemd was, werd pas in 1499 een
begin gemaakt.
Aan de Vlaamse specialisten van de Maria-iconographie laat ik het
over om uit te maken, op welke Vlaamse Madonna de hier besproken
Maria-miniatuur uit het Moreel-handschrift 10 F 13 kan zijn gemodeleerd en welke Brugse kerk op de achtergrond daarvan kan zijn afge( 19 ) Hulsterloo : oude naam van het gehucht De Kauter in Hulster-Ambacht, door de latere staatsgrens verdeeld geraakt in Nederlands-Kauter (Nederlandse gemeente Clinge) en Belgisch-Kauter (Belgisch Clinge) . Het middeleeuwse kerkje stond juist even over de latere grens, aan Nederlandse zijde. Na
de Tachtigjarige Oorlog werd het beeldje vereerd in de jongere kerk der
Franciscanen aan de Belgische zijde van de grens, in Belgisch Clinge.
(29 Beschrijving bij J.A.F. Kronenburg, C.SS.R., Maria's heerlijkheid in
Nederland, VI (Amsterdam 1910), blz. 491-494. Volgens pater Kronenburg
werd het genadebeeldje in zijn dagen nog in Belgisch Clinge vereerd. Maar in
1924 bericht L. Schepens, dat het beeldje zich dan bevindt bij de Jezuïeten in
Drongen : zie : L. Schepens, Hulsterloo en zijn wonderdadig Mariabeeld, in :
Dietsche Warande en Belfort, 1924, blz. 271 286, 362 380.
(21) M. English, Middeleeuwsche Mariabeelden te Brugge, in : Kunst Adelt.
Peer. Zevende jaargang, nos. 3-4 (15 april 1929), blz. 3 35. Ook afzonderlijk
verschenen. Men vindt ook een afbeelding bij : M. Vrijdags, De Madonna met
het kindje Jezus in de O.L.Vrouwe kerk te Brugge,
in : Schilder (Antwerpen), jaargang 25 (1947), blz. 42 43.
-

-

-

-
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beeld. Voorlopig vergenoeg ik mij met de voldoening, een Vlaams
handschrift uit Hollands bezit en daarmede ook een onbekende Vlaamse
Madonna aan het licht te hebben gebracht en aan Vlaanderen, ja aan
de Maria-stad Brugge, te hebben kunnen restitueren. Ik wil echter niet
eindigen zonder U tot afscheid uit het Museum Meermanno-Westreenianum ook een onbekend voorbeeld van Hollandse ontlening aan
Vlaanderen voor te leggen.
Het handschrift 10 E 47, een Getijdenboek in het graafschap Holland geschreven en verlucht omstreeks 1480, behelst op fol. 182` een
Maria-afbeelding met het gelijktijdige onderschrift : Onse lieue vrouwe
van meylanen, d.w.z. Onze Lieve Vrouw van Milanen (of Milaan) . Hoewel onbeholpen en pretentieloos, is deze afbeelding om twee redenen
van belang. In de eerste plaats, omdat zij bewijst dat de Westvlaamse
cultus van O.L. Vrouw van Milanen ook in het graafschap Holland is
doorgedrongen, hetgeen tot nu onbekend was (22) . Maar op de tweede
plaats en vooral, omdat de Hollandse afbeelding een verder geëvolueerde theologie belichaamt.
O.L. Vrouw van Milaan is een der benamingen van de voorstelling
van Maria als Tempelmaagd, geïsoleerd uit het verhaal van de Presentatie van Maria in de Tempel (feestdag 21 november) . Door het weglaten of naar de achtergrond verschuiven van de figuren van Joachim en
Anna wilde men uitdrukking geven aan het geheim van Maria's Onbevlekte Ontvangenis. Maar men kon ook het accent verleggen naar Maria's tempeldienst en dan kwam men uit bij de conceptie van Maria's
priesterschap. Deze laatste stap was al gezet door de maker van de hier
gesignaleerde Hollandse miniatuur, want Maria officieert er, gesluierd
en met gevouwen handen staande vóór de altaartafel, waarop een opengeslagen boek en een kannetje (kelk ?) zijn geplaatst ; zij wordt bijgestaan door een achter haar geknielde misdienaar en gadegeslagen door
twee engelen achter de koorgordijnen uitkomend. Een ongewoon vroege

(22) M . English, De oorsprong van de devotie tot O.L.Vrouw van Milanen
in West-Vlaanderen, in : Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis
te Brugge, LX (1927), blz. 5 28. English gewaagt van verering in Italië, Keu-

len, Frans Vlaanderen en West-Vlaanderen, maar niet van verering in Holland.
In West-Vlaanderen leeft de verering nog voort te Zwevegem en te Merkem.
In de vijftiende eeuw waren beelden van dit type ook aanwezig in de LieveVrouwekerk (reeds in 1456, met aparte kapel) en in de St. Jacobskerk (1475)
te Brugge.
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uitbeelding van het priesterschap van Maria, dat pas door paus Sixtus V (1566-1572) zou worden vastgesteld als de officiële zin van het
in 1371 pauselijk erkende feest van Maria Presentatie (21 november) (23).

(23) Dit is nog het patroonsfeest van het seminarie Saint-Sulpice (Parijs) en
van de Franse clergé in zijn geheel.
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VERKENNINGEN IN VROEGER VERTAALWERK
1450 - 1600
Ghenuechlijck ende oock profijtelijck"
door

J.F. VANDERHEYDEN
Binnenl an ds Erelid der Academie.

Zich nuttig maken door lezers of toehoorders geestelijke en/of zedelijke verrijking bij te brengen, en tevens en terzelfdertijd een gevoel
van behaaglijkheid te laten openbloeien was het doel dat veel vertalers
nastreefden. „Nut én vermaak" was wat zij beoogden : het „utile" én
het „dulce" harmonisch te paren eerst en vooral hun publiek ten
bate
dat was de opdracht die dezen zich tot de hunne maakten.
„Nut én vermaak"
Heel vroeg moeten we reeds horen dat de voortreffelijkheid en aantrekkelijkheid van een vertaald werk ligt in zijn vermogen „leeringe
ende vermakelicheit alre menschen" aan te bieden, zoals dat in de
Nederlandse verzameling fabels van Aesopus en anderen, gedrukt te
Delft door Henrick Eckert van Homberch in 1498, de lezer wordt
voorgehouden. Ten anderen, reeds in de aanhef van de titel zelf worden deze fabels als „leerlic wonderlick ende seer genoechlick" aangekondigd (1).
In de ogen van sommige vertalers en bewerkers van antieke teksten
blijkt immers de fabel, met het historische stuk, het ideale genre geweest te zijn om deze tweevoudige functie, leren en vermaken, harmonisch, natuurlijk en volledig te vervullen. Dat overzetters en bewerkers
van verzamelingen van fabels uit de Oudheid bewust deze zienswijze
(1) Die historien ende fabulen van Esopus die leerlic wonderlick ende seer
ghenoechlick syn. Delft, H. Eckert van Homberch, 1498. De eerste druk in de

Nederl anden, nl. de Antwerpse van 1485 die door Gheraert Leeu bezorgd
werd, heb ik niet kunnen inzien. De titel ervan is op de spelling na in dezelfde bewoordingen geformuleerd, nl. Dye hystorien ende fabulen van Esopus
die leerlijck wonderlijck ende zeer ghenoehlijck (sic) zijn. Cfr. hierover het opstel van A. Geerebaert s. j .: De Antwer psch e uitgevers en de Nederlandsche
vertalingen van klassieke schrijvers in de XVIde eeuw. P. 132 in : De Gulden
Passer... N.R. 3e Jg. (192 5) .
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aankleefden hoort men uit de zelfzekere toon waarmee soms in één en
dezelfde Nederlandse uitgave tot driemaal toe, nl. in de titel, in de
,.proioghe" en in het kolofon op deze wezenlijke eigenaardigheid van
de aesopica gewezen wordt. Typisch voorbeeld in dit verband is de
Antwerpse uitgave van Dits leuen van Esopus ende van sinen fabu len ... ( 2 ).

Dat vertalingen van literatuur die in een christelijke geest beoogt
te moraliseren eveneens, en dit met dezelfde slagzin, aan lezers en toehoorders zouden aangeboden warden, ligt in de aard der dingen zelf, al
wordt er natuurlijk af en toe van de gewone formule afgeweken.
De vertaler van Lis Christi et Belial van Jacobus de Theramo ( 3 )
spande zich in om met de hulp en medewerking van deskundigen in de
rechten en in de H. Schrift „dese ... materie {die] heerlick geset is
inden latijn in scoonder stilen bi eenen gheleerden expeerten clerck
inden geesteliken rechten" getrouw over te zetten „in duytsche voer
die simpele ende leeken lieden" „om der soeticheyt ghenoechlicheyt
ende mede leeringhe hier inne begrepen" (4).
*
(2) W. Nijhoff Sz M.E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van
1500 tot 1540. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1923-1961. Cfr. Dl. II (1940), p. 13.

Nr. 2247 : Dits dleuen van Esopus ende van sinen fabulen. . . Antwerpen, 1533
( ?) . Op 't titelblad : „ ... f abulen ... die seer ghenoechli j c ende prof iteli j c sijn
voor alle menschen om lesen". Aanhef van de „Prologhe".: „Hier beghint een
proper ende prof iteli j ck boeck van die subti j lheyt der Fabelen / ende ghenoechelijcke Hystorie...". Verder wordt er op gewezen dat deze fabelen vertaald
werden „tot leeringhe ende vermakelicheyt alre menschen". En in het kolofon
is er andermaal sprake van „schone ende genoechlijcke Fabulen... In die welcke
vele goeder leeringen in besloten sijn".
Rond 1540 verscheen er een „Esopus leuen ende fabulen' bij Simon Cock,
eveneens te Antwerpen. De formulering van de titel
om alleen daarbij te
blijven
is ook kenschetsend : „ ... fabulen ... die welcke seer ghenoechli j ck /
ende vol profijtelijcke leeringhen sijn".
(3) De eerste uitgave verscheen volgens J.Ch. Brunet : Manuel du libraire
et de l'amateur de livres. 5 e éd. Paris, 1860-1880 onder de titel : Compendium
perbreve, consolatio peccatorum nuncupatum, et apud nonnullos Belial vocitatum ... in 1452. Het werk werd herhaaldelijk uitgegeven onder andere titels,
o.m.: Consolatio peccatorum, Processus Luci f eri, Lis Christi et Belial.
(4) Al deze citaten werden ontleend aan fol. Aij van de tweede verbeterde
Antwerpse druk van 1516 van de Nederlandse versie verschenen onder de titel : Een rechtelick ghedinghe tusschen Belyal den helschen procureur als claghere aen dat een deel ende Jesu Christo hemelschen god antwoordere aent
der deel.

an-
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Ook Latijnse stichtelijke geschriften werden soms onder dit tweeledig motto vertaald.
In de Nederlandse versie van het devotiewerkje Dyalogus creaturarum die te Zwolle bij Peter Os van Breda, denkelijk reeds in 1505, verscheen, heet het in de aanhef van de „prologus" dat men dit werkje
„nae den gheestelicken sin in vrolicker ende stichtiger manieren appliceren mach tot alre materien daer die mensch in geleert mach werden" ( 5).

*

Dat gewoon lerend werk van historische of geografische aard door
een vertaler als „nuttig" en tevens „vermakelijk" zal aangekondigd
worden is te verwachten ; uitvoerig betoog of lang bewijs behoeft deze
stelling niet. Vermeld kan echter worden dat de formule van aanbeveling soms een eigen klank krijgt : op 't eerste gehoor soms heel zakelijk, doch dan uitdeinend in een lichtere toon.
Een historisch bedoeld werk dat te Antwerpen werd uitgegeven, in
feite eerst en vooral met het oog op afzet in de kringen van de importeurs of groothandelaars, wordt naar de eigen verklaring van de opdrachtgever overgezet „tot dienste ende recreatie vander gemeynte".
In deze geest stelde inderdaad Willem Silvius, die het stuk uit het
Spaans liet vertalen en de risico's van de uitgave voor zijn rekening
nam, deze uitgave, nl. De wonderlijcke ende warachtighe Historie vans
Coninckrijck van Peru (1573) voor (6).

*
Geografische studies konden eveneens als én aangename én leerrijke
lectuur voorgesteld worden. 't Is dan ook deze karakteristiek die de in
Antwerpen wonende Cornelis Ablyn onderlijnde toen hij een Nederlandse versie leverde van een Duits werk dat handelde over Die Nieu(5) Cfr. W. Nijhoff & M.E. Kronenberg : o.c. Dl. II (1940), p. 277. Nr.

.

2776.

(6) Cfr. fol. *3 in de uitgave van 1573 die te Antwerpen door Jan Verwitlaghen gedrukt werd. In de opdracht (van 8 october 15 63) aan de Magistraat
van de „zeer vermaerde Coop-Stadt van Antwerpen" schrijft Willem Silvius als
volgt : „Ende ghemerct vele in vvoonderen deser stadt, sedert de conqueste van
Peru op dat quartier negocieren, ende hen goet verhandelen, heeft my goet
ghedocht dese Historie vvt de Spaensche tale in ons Nederlandts duytsch te
doen ouerstellen, ende in druc te brenghen, tot dienste ende recreatie 'slander
gemeynten ende den ghenen die hen goeden daer auontueren ... ".
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we Weerelt der Landschappen ende Eylanden die tot hier toe allen
Dat was de aanhef
ouden weerelt bescrijueren onbekent geweest sijn ...

van de titel van deze studie die in 1563 te Antwerpen bij Jan Vander
Loe werd uitgegeven „wt der Hoochduytscher in deser Nederduytscher
, oft Brabantser taelen getranslateert ende ouerghesedt". De vertaler
karakteriseerde deze verzameling als ' „lustighe ongehoorde boecken
-vander Nieuwer werelt ..." en hij voegde er onmiddellijk aan toe :
„Ende die gene die desen boeck met verstande lesen sullen, die sullen
zdaerinne leeren, alle manierlijcheyt ende geschickelicheyt ende sal
,grootelijck tot haren profijte reijcken ..." ( 7).
Antiek historisch werk in de volkstaal dat eveneens in de Nederlanden zij het dan ook betrekkelijk laat een zekere populariteit genoot, werd soms eveneens als aantrekkelijke zowel als nuttige lectuur
- voorgesteld.
Het titelblad van de Nederlandse Livius-vertaling van 1541 is in dit
opzicht sprekend ( 8) . Opvallend is echter dat de titelopgave in de Duitse versie van 1538
die hier heel waarschijnlijk als vertrekpunt diende ( 9)
expliciet de termen „lustig zu lesen" en „nutzlich" gebruikt
( 10 ), wijl de drukker-uitgever (of vertaler) van de Nederlandse tekst
daarentegen wel laat horen dat de lectuur van deze versie voor elkeen
peen onontwijkbaar „must" is, zonder echter uitdrukkelijk op het nut en
,de aantrekkelijkheid van dit geschiedkundig werk te wijzen (").

(7) Cfr. fol. [*ijvo] in de Antwerpse uitgave van 1563.
(8) T. Livius : Titus Liuius. Dat is / de Roemsche historie o f t Gesten / doer
,den alderwelsprekensten ende vernaempsten historiscriuere Titum Liuium bescreuen / waer wt niet alleene alle weereltlike staten tot vromicheyt ende ridderlike manlike feyten beweget ende gedrongen / maer oock alle andere staten tot
grooter recreatien endeghenuechten des herten ghetrocken sullen worden / nv
eerstmael in onser Nederlantscher spraken ghedruct.
(9) Cfr. De Livius-vertaling van 1541. Kanttekeningen bij de opdracht van
.de Livius uitgave van Jan Gymnick. Gent, 1959. (Kon. Vla. Acad. voor Taalen Letterk. Reeks IV, nr. 15) .
(1°) „Roemische Historien .... Welche allen Rittermessigen / gewaltigen /
regierern der landt vnd stett / so sich inn tugent / mannheit oder Ritterlichen
thaten vndersthen za iiben / nit alleyn za lesen lustig / sonder jnen / auch
eynem jeden menschen gemeynes standts vast nutzlich vnnd za wissen noth
seindi". Titelblad van de Rómische Historien te Mainz in 1588 uitgegeven.
(U) Cfr. supra voetnoot nr. 8. Over de redenen van de populariteit van vertalingen van antieke, middeleeuwse of eigentijdse historische literatuur wordt
in een volgend opstel uitvoeriger gehandeld.
-
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De Latijnse verhalende en dramatische literatuur is eveneens relatief laat bij ons in vertaling verspreid geworden, om van de Griekse te
zwijgen. En zelfs wanneer een vertaler, zoals Cornelis van Ghistele,
zich inzet voor het brengen van belangrijke Latijnse werken van dit
genre binnen het bereik van de latijn-onkundigen in onze streken dan
acht hij het geboden te verklaren dat Ovidius, Vergilius en Terentius
in hun gedichten het „utile" zowel als het ,,dulce" hebben beoogd ; en
wat meer is : zij hebben de binding van deze twee elementen in hun
werk verwezenlijkt.
Dat een vertaler van de Metamorphoses er op uit is de aandacht van
schilder,bouwngdsmetvinopharselv
thema's en beelden en op deze schatkamer vol verhalen die ze in de
Metamorphoses van Ovidius vinden kunnen, is begrijpelijk ; bij ons
was er een Cornelis van Ghistele (of zijn uitgever) die dat deed in zijn
vertaling die in 1552 verscheen (12). In het Duits taalgebied komt eveneens in twee verschillende zestiende-eeuwse vertalingen, telkens op het
titelblad, een gelijkaardige aankondiging ten gerieve van dichters en
plastische kunstenaars voor (13). De Aeneis wordt echter eveneens bij.
onsalgemtvnsuilecrogstd.Ina,
een formule in deze zin opgesteld prijkt als een schitterend blazoen op
het titelblad van de uitgave van 1583 van de Aeneis in de vertaling
van Cornelis van Ghistele.
Reeds daar immers prijst deze vertaler dit episch werk aan als een
gedicht dat „Retorijckelijck [is] ouergeset / plaisant ende weerdich om

(12) Ovidius : Metamorphoses dat is, Die Herscheppinghe of veranderinghe r

Poeet Ouidius : Ende nu eerst ouerghesedt ...: seer bescrun.vad
ghenuechlijck ende oock pro f ijtelijck voor alle edele gheesten, ende constenaers 7
Schilders, Beeltsnijders, Goutsmeden, etc. Antwerpen, HansdeRhtoricns,
de Laet, 1552. Cfr. A. Geerebaert : De Antwerpsche uitgevers en de Nederlandsche vertalingen van klassieke schrijvers in de XVIae eeuw. Cfr. p. 141 in :
De Gulden Passer ... N.R. 3e Jg. (1925).
(13) Cfr. de druk van Ivo Schóffer te Mainz in 1551 : „P. Ouidij Nasonis
desz Sinreichsten Poeten Metamorphosis / ... Jederman liistlich besonder aber
allen Malern / Bildthauwern / vnnd der gleichen allen Kunstnern niitzlich /
... ". In de uitgave die Sigmund Feyerabendt te Frankfurt a. Main in 1581 op
de markt bracht leest men op het titelblad : „P. Ovidii Metamorphosis ... Allen
Poeten / Malern / Goldschmiden / Bildhauwern / vnd Liebhabern der edlen
Poesi vnd fuernembsten Kunsten / Niitzlich and lustig zu lesen ...".
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lesen" ( 14) . Diezelfde Cornelis van Ghistele bezorgde eveneens een vertaling van de Heroidum Epistolae van Ovidius, te Antwerpen gedrukt
in 1555, en die opgedragen was aan Jacob Herdtzen „Borgemeester
der vermaerder stadt van Antwerpen". De vertaler houdt in deze opdracht boudweg voor dat de Latijnse dichters immer in hun poëtisch
werk het ideaal van Horatius hebben nagestreefd en verwezenlijkt.
Ook Ovidius beleefde de Horatiaanse leer ; en nog het meest intens in
zijn Heroidum Epistolae (15) en zo kan ons ook de lectuur van dit werk
door de ontmoeting met zijn bevallige schoonheid en zijn leer en lering
verrukking van het hart en verrijking van de geest schenken. Vertaalt
Cornelis van Ghistele de Comedien van Terentius dan leren we reeds
van het titelblad af dat ook deze spelen, die hij „Rhetorikelijck ouer
ghesedt" heeft, „vol goeder leeringhen en playsant om lesen" zijn (16).
Endarbijlfthe;wnarCoelisvGhtdrjke
en bonte verscheidenheid memoreert van menselijke typen en gedragingen die Terentius in zijn werk zo levensecht schildert, meent hij, op
grond van deze kaleidoscopische kwaliteit van het toneelwerk van deze
Romein, gerechtigd te zijn hem als een volwaardig dichter te mogen
(14) Dit is de tekst zoals ik hem vond in de Antwerpse uitgave van 1583 :
Vergilius Maro : Die twael f boecken van Aeneas ghenaemt int Latijn Aeneidos ... Nv eerst in onser duytscher talen door Cornelis van Ghistele Retorijckelijck ouergeset / plaisant ende weerdich om lesen. Antwerpen, N. Soolman,
1583. In de eerste uitgave van 1554, die eveneens te Antwerpen, doch bij Hans
van Liesvelt verscheen, staat hetzelfde te lezen ; dit volgens A. Geerebaert :
De Antwerpsche uitgevers en de Nederlandsche vertalingen van klassieke schrijvers in de XVIde eeuw. Cfr. p. 139 in : De Gulden Passer ... N.R. 3e Jg.
(1925).

(15) Publius Ovidius Naso : Der Griecxser Princerssen..., clachtige Sendtbrieuen Heroidum Epistolae ghenaem pt te Antwerpen verschenen in 1555.

Cfr. fol. [A2vo]A3 : „Aengemerct, dat sy [ = Poeten int Latijne] an // ders
niet ghescreuen en hebben (al schynent som fabulen) dan dat grootelijck is tot
profijte van alle menschen, oft om den geest te verlichtene oft tprofijt met soeticheyt ende genuchten te leerene, ghelijck, Horatius seyt in Arte Poetica Aut
prodesse volunt, aut delectare poëtae, / Aut simul & iucunda et idonea dicere
vitae". Ook in de titel van de uitgave van 1553 van de vertaling door Cornelis
van Ghistele van de Sendtbrieuen van Ovidius leest men eveneens dat het Latijns werk „Rhetorijckelijck ouerghesedt" werd en „seer playsant om lesen" is.
Cfr. A. Geerebaert : De Antwerpsche uitgevers en de Nederlandsche vertalingen
van klassieke schrijvers in de XVI de eeuw. Cfr. p. 139 in : De Gulden Passer ...
N.R. 3 e Jg. (1925).
(16) Terentius : Terentius Comedien Nv eerst wt den Latine in onser duytscher talen / door Cornelis van Ghistele / Rhetorikelijck ouer ghesedt : vol
goeder leeringhen ende playsant om lesen. Antwerpen, S. Cock, 1555.
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uitroepen en „metter waerheyt van hem wel segghen ... hetghene
Horatius scrijft :

Omne tulit pvnctvm qvi miscvit // „Vtile dvlci (17).
**
^

Ook in andere taalgebieden wijzen vertalers vaak en soms uitdrukkelijk op hun bedoeling : zij beogen door hun vertaalwerk hun lezers
ten nutte te zijn en hun terzelfdertijd verpozing en verzet, beleving van
stille vreugde aan de vorm en inhoud van het vertaalde stuk te bezorgen.
zoals
De ideale binding van het nuttige en 't aangename wordt
veelal ook in geschiedkundige geschriften verwezenreeds vermeld
lijkt. Dit was alleszins de mening van verschillende overzetters, en niet
althans
van de geringsten, en 't is ook deze opvatting die meteen
een verklaring geven kan van de hang van veel vertagedeeltelijk
lers in de XV" en in de XVI" eeuw naar het overzetten van historisch
werk van Romeinse, later ook van Griekse, van middeleeuwse of eigentijdse schrijvers.
was
M. Ringmann Philesius
de Duitse vertaler van J. Caesar
deze overtuiging toegedaan ; in de verschillende uitgaven van zijn vertaling van de De Bello gullico in 1507, 1530, 1532 en 1565 bleef hij
deze opvatting stoer, onverschrokken en onwrikbaar voorstaan. Daarenboven is het opvallend dat hij deze stelling niet alleen verdedigde in
de opdracht van zijn werk, doch dat hij zijn overtuiging door een betoog, dat hij in het corpus zelf van zijn vertaling inbedde, heeft trachten te propageren.
Neem b.v. eerst zijn opdracht !
Het verspreiden van ernstige leerzame werken in Duitse vertaling,
zoals b.v. historische geschriften van een Caesar, zou, volgens M. Ringmann Philesius, de lezers van deze werken niet alleen vreugde en ontspanning brengen, doch dezen ook van nut zijn, want de Duitsers zouden door dit contact allerlei leren kunnen. Opvallend hierbij is hoe
tevens de vertaler de klemtoon legt op de innerlijke vreugde die ieder
lezer edele of poorter uit de lectuur van de Duitse vertaling putten kan. Inderdaad, deze M. Ringmann Philesius richt zich in de
„Uffopfferung" van zijn Julius der erst R5misch Keiser von seinen
( 17 ) Terentius : Terentius Comed ien . . . Antwerpen, S. Cock, 1555. Cfr. fol.
[ +ijvoi .
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kriegen van 1507 tot alien „die darinnen lust vnd kurtzwyl haben /

vnnd vilerley ding bericht nemen moegen / zu gut / nutz / vnnd gefallen" ( 18) . M.a.w. M. Ringmann Philesius wist dus, zelfs in één zin
van deze opdracht aan Keizer Maximiliaan, tweemaal aan het mogelijk
dubbel effect van de lectuur van historisch werk te herinneren ; „lust
vnd kurtzwyl ... vnnd vilerley ding bericht", „nutz vnnd gefallen" worden het aandeel van elkeen die zich voor geschiedenis interesseren
wil (19) .
Er is echter méér dan deze belijdenis in zijn opdracht.
Inderdaad, verder in een essay, dat in zijn vertaling werd ingebed,
over „Was historia sey ... " en dat wel grotendeels met Ciceroniaanse
ideeën en formuleringen uitgebouwd werd, ontwikkelt hij dezelfde
opvattingen over de „frucht vnd ergoetzicheyt" van geschiedenis en
van haar studie.
Men kan zich natuurlijk afvragen of hijzelf, de vertaler dus, ofwel
de drukker of de uitgever verantwoordelijk is voor het opschrift van
de lange, programmatisch-gestelde titel die prijkt als een leuze in de
in de wind dansende wimpel die een onbekende hand over dit stuk
heeft laten openwapperen.
Daarenboven de tekst zelf van dit pleidooi ter rechtvaardiging van
de studie van geschiedenis die hij in zijn vertaling inlast laat geen twijfel bestaan over de opvattingen van M. Ringmann Philesius in dezen.
In dit betoog verantwoordt hij zijn standpunt zelfs met een zekere heftigheid. Geschiedenis lezen pleegt, zijns inziens, „dem menschen nit alleyn vast nuz / sander ergoetzlich vnd kurtzweilig ... zusein" ; het toppunt van leerzaam genot kan men immers in de studie van geschiedenis
ontdekken ; daaruit spruit de hoogste begenadiging voor wie geestelijke vervolmaking zoekt : „Vnd so aller kunst wissenheyt dem mensch-

(18) C.J. Caesar : Julius der erst Rómisch Keiser von seinen kriegen erst //
mals vsz dem Latin in Tiitsch bracht / vnd nuw getruckt.
Strassburg, J. Griininger, 1507. Cfr. fol. Aij.
(19) I n een latere uitgave, nl. deze van 1530, komt diezelfde tekst, zij het
ook met enkele spellingsvarianten voor. Cfr. C.J. Caesar : ... Historien vom
Gallier vnnd der Roemer Burgerische krieg ...
Mainz, Joh. Schoeffer, 1530.
Cfr. fol. eeiij : M. Ringmann Philesius draagt deze vertaling aan Zijne Keizerlijke Majesteit Maximiliaan op, doch niet alleen aan deze vorst : „Auch allen
andern Deutschen / mannlichen / hochgebornen seiner K. Maiestat eingeliibten
Fiirsten vnd herrn der strengen ritterschafft / darzu kriegs regenten / burgern
etc. die darinnen lust vnd kurtzweil haben / vnd vilerley ding bericht nemen
moegen / zu gut / nutz vnd gefallen".
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lichen geschlecht nutzbar vnd ergoetzlichen / ist on zweifel erkantnusz
der historien aller nutzbarst vnd aller ergoetzlichst" (').
Dat historisch werk in de ogen van vertalers en uitgevers het voordeel opleverde het aangename met het nuttige te paren kon moeilijk in
een sterker gespierde taal geformuleerd worden.
*

De opdracht door Jacobus Micyllus van zijn Tacitus-vertaling
aan Graaf Ludwig, Heer van „Stolbergk vnd Weringenradt", is even=
eens een pleidooi ten gunste van de lectuur van historisch werk ; nut
zowel als leesgenot valt daaruit te winnen (21).
*

Ook laat-middeleeuws historisch werk, dat in 't Latijn gesteld was,
werd in dezelfde geest als antieke geschiedkundige geschriften in de.
landstaal overgezet, o.m. omdat de vertaler oordeelde dat het, in zijn
geheel genomen, of in een bepaald onderdeel ervan, „nit alleyn zu lesen anmutig / sander auch zei wissen nutzlich" zou zijn (22).
Dit was alleszins de rechtvaardiging die Heinrich von Eppendorf
liet gelden in de opdracht van zijn overzetting in 't Duits van den kroniek van Albert Krantz over de Scandinavische volkeren (23). De kritische zin van deze degelijk onderlegde humanistisch-gevormde geleerde,
Heinrich von Eppendorf, (ca. 1495-ca. 15 5 3) die in polemieken
met Erasmus gemengd werd en die in zijn betrekkelijk kort leven werk
van Plutarchus en zelfs de Historia naturalis van Plinius vertaalde

(20) Cfr. fol. [iijvo] in : C. Julius Caesar : Historien vom Gallier vnnd
der Roemer Burgerische krieg ...Mainz, Jah. Schaeffer, 1530.
(21) Cfr. Cornelius Tacitus : Der Roemischen Keyser Historien ... Item das
Buechlein von der alten Teutschen brauch vnnd leben ... Mainz, Ivo Schóffer,
1535. De opdracht is gedagtekend : Heidelberg, 4 december 1534. Cfr. fol. aij
tot en met fol. [av].
( 22 ) Cfr. fol. Aijvo in de uitgave van 1545 van „Denmaerckische Chronick

Alberti Krantzii von Hamburg. Newlich durch Henrich van Ep pend or f f
Strassburg, H. Schott, 1545.

ver
-teischet.

(23 ) Albert Krantz (1448-1517) bewoog zich vooral op 't gebied van de kerkgeschiedenis. De Latijnse kroniek waarover het hier gaat is onder verschillende
titels gekend, o. a. al s Chronica rerum aquilonarium, Daniae, Suetiae, No rvap 1546
(
glae ... descripta
) ; ofwel : Chronica regnorum aquilonarium (1564) ; of-

wel Chronicon aliarum gentium septentrionalium sive regnorum Daniae, Sueciae,
Norvagiae ... (1575) ; ofwel nog : Regnorum aquilonarium Daniae, Sueciae r
.

NorvagieChnc(1583)
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werd bevredigd door de zucht naar waarheid en de hang naar objectiviteit die hij als kenmerken van de auteur van dit geschrift meende aangevoeld en herkend te hebben toen hij in Keulen verbleef en aldaar het
werk van A. Krantz ter hand had kunnen nemen.

*
Deze ambivalente waarde zagen vertalers soms ook in ander als geschiedkundig werk.
Melchior Ambach (24) vertaalde in het Duits de Dialogus Veritatis
et Philalethis van Mapheus Vegius ( 25) . In de ondertitel van zijn overzetting Klagred der Warheit / in aller welt gesmecht / vnd veriagt.
(die in Frankfurt a. Main in 1543 verscheen) stelde de vertaler het
stukje voor als een werk „luestig vnd nuetzlich zu lesen" . En deze formule leek hem zo gelukkig dat hij ze herhaalde in zijn opdracht, waarin hij deze vertaling als een blijk van erkentelijkheid aan Hans Landschaden von Steinach aanbod (26).
Dat dan antiek natuurhistorisch werk als materiaal beschouwd werd,
dat in de geest van de leer van het „utile dulci" kon vertaald en verspreid warden, mag niet verwonderen. Dat b.v. een Heinrich von Eppendorf reeds vroeg voor een Duitse vertaling van de Historia natu-

(24) Melchior Ambach (1490-1559) was een Evangelisch predikant. Cfr.
Aug.
l Dt. Biographie Bd. I (1875), p. 389-390. Van hem warden in dit opstel

wel Duitse gedichten, doch geen vertalingen vermeld.
(25) Deze humanist Mapheus Vegius werkte in de kanselarij van Paus Martinus V toen hij rond het midden van de XVde eeuw (1444 ?) dit stuk schreef.
Over M. Vegio cfr. a.m. D. Bruno Vignati : Maf/eo Vegio. Umanista cristiano
(1407-1458). Bergamo, [1959] . Meer in 't bijzonder over deze Dialogus cfr.
J.C. Arens : Philalethes. Van Mapheus Vegius tot fan van den Berghe. Nijmegen-Utrecht, 1967. Dr J.C. Arens wijst hierin a.m. op een Nederlandse bewerking van ca. 1540, die in 1612 in gewijzigde spelling werd herdrukt. Hij vermeldt eveneens, buiten de bewerking van 1543 door Melchior Ambach, een
andere Duitse versie (15 5 5) van de hand van Jacob Frey. Er zou zelfs een zestiende-eeuwse Franse vertaling bestaan.
(26) „Ich hab aber weder Goldt noch silber / Sonder disz buechlin / von
worten klein vnd vnachtsam / von inhalt vnd verstandt aber nit gering / Ja
lustig vnd nutzlich zu lesen / hab ich euch / zum zeichen / das ewere liebe
vnd freundtschafft / bey mir nit in vergesz gestelt seye / zu gefallen ver
Klagred der W/arheit / in -teusch/vndzribwoel".MVgus:
aller welt gesmecht / vnd veriagt ... verteutscht Durch M. Melchior Ambach /
Prediger zit Frankfurt. Frankfurt a. Main, 1543. Cfr. fol. Aij.
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rails van Plinius de Oudere zorgde past keurig in het geestelijk klimaat
van deze periode. Deze Duitse druk zag het licht te Straatsburg in
1543. Heinrich von Eppendorf had zich voor deze vertaling ingezet omdht hij zijn aandeel wilde bijdragen tot lering en verlustiging van wie
ook zich voor de natuur interesseerde. Dat lezen we althans in zijn opdracht ( 217 ) . Ietwat verder in zijn uiteenzetting echter klinkt het ietwat
minder zwaar ; losser, zelfs warmer wordt de toon waar hij het enkel
nog heeft over de ,,lust vnnd kurtzweil" die deze vertaling zijn goeie
vrienden bezorgen kan ( 2:8 ) ; zijn moraliserend stuk over en tegen de
dronkenschap, dat als een toemaatje meegegeven werd, blijkt hij hier
een ogenblik te zijn vergeten.
Wanneer Simon M. Schaidenreisser een vertaling van Cicero's Paradoxa leverde die in 1538 verscheen
de eerste uitgave van dit werk,
volgens de bewering althans van Simon M. Schaidenreisser
dan
noemt hij (of is het zijn uitgever ?) deze publicatie reeds op het titelblad iets unieks, en tevens een werk dat elke lezer een hart onder de
riem zal steken, en dat een brok nuttige en aangename lectuur kan geheten warden :.,var nie gesehen / ainem ieden trostlich vnnd nutzbarlich zu lesen" (29).
Deze Simon M. Schaidenreisser zette zich niet enkel in voor het vertalen van Latijns werk ; ook de Griekse verhalende poëzie trok hem

(27) Cfr. zijn opdracht : ,,... binn ich dahyn bewegt worden / die buecher
von den Thyerern ... Cai Plinij Secundi in vnser sprach zubringen damit ein
muessig gemuet / sich allerley seltzamer wurckung der natur ... sich da erkunden vnnd erlustigen moege... ". Plinius Secundus : Historia naturalis. Strassburg, 1543.
( 28 ) „Derhalb so verhoff ich / mein fiirgewennt muehe in diser translation
/ werde nit gar vergebens sein / sander vilen / so sye disze buecher lesen /
lust vnnd kurtzweil bringen / sonderlich eiich meynen lyeben freunden von
Wyldtsperg / welchen ich disze tolmetschung ,/ ... eyg vnd zuschreibe ... ".
( 29) Trostlich = tróstlich betekende o.a. niet alleen „zuverlássig, verlászlich
sicher" (Grimm : Dt. If/tb. Bd. X, col. 1010) doch ook : „ermutigend, ermunterend" (Grimm : Dt. 'Fib. Bd. X, col. 1016. Varianten in de formulering
komen rond het midden van de zestiende eeuw voor, b.v. : „Trostlich vnnd nutzbarlich" of „nutz vnnd troestlich". Cfr. eveneens col. 1020 s. v° Tróstlich III.
2.g in Grimm : Dt. I"tb. Bd. XI, Abt. 1, Teil II (Leipzig, 1952) : „ ... in
abgeblasztem gebrauch ... oft etwa soviel wie „erfreulich, angenehm".
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aan ; getuige zijn overzetting van de Odusseia die in 1538 verscheen en
die naar hij verhoopte zijn lezers tot „nutz vnd lust" strekken zou (31),
Tenadr,htwkvHomerusdhalenscitrde illustratie van de theorie over het „utile dulci" van Horatius beschouwd (31) .
Er is ook een vertaling van het stuk van Plutarchus, Coniugalia praepa iX A ), dat in zijn Moralia te vinden is (32).
De vertaler (of uitgever) van dit werkje houdt voor dat deze overzetting „maenigklich nutz vnnd troestlich zulesen" is (33).
cepta" (Faux&

***
Wat in de zestiende -eeuwse Engelse werken de begrippen „dulce" en.
verwoorden moet, hoort veelal thuis in de kring van „pleasure' „utile"
en profit" • delight" en profit" of pleasure" en commodity".
De vertaler Thomas Lancaster gebruikt de formule „pleasure and
profit" nog in volle XVIIde eeuw in zijn „woord" tot de lezer van zijn
The Siege of Antwerp naar het oorspronkelijk Latijns relaas door F.
Strada (34)
.

(30) Homerus : Odyssea ... durch Simon Schaidenreisser za Teutsch transsf eriert. Augustae Vindelicorum, A. Weissenhorn, 1538. Cfr. fol. [vJ : „ ... so ,
das gantze werck odysseam ... vertolmetscht / vnnd offentlich inn habic.
truck lassen auszgeen / guter hoffnung / solche edition roerde den jhenigen
so kurtzweil ausz Teiitschen buechern vnd historien s&hen / zu nutz vnd lust
raichen".
(31) Homerus : Odyssea ... Augustae Vindelicorum, 1538. Cfr. fol. [ijo] :
so mach innhalt des spruchs Horacij / die geschrifften billich fur die
besten / auch bey menigklich die angenempsten geacht seind / welche dem
leser zugleich / nutzbarkait vnd lust oder kurtzweil gebaeren ...".
(32) Cfr. tekst met Engelse vertaling in „The Loeb Classical Library" :
Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes. II 86B-171F. with an English translation by Frank Cole Babbitt. London-Cambridge Mass., 1962, p. 297-298 ;
ofwel in de Teubneruitgave Plutarchi Moralia. Vol. I ... Ed ... curavit Hans
Gartner. Leipzig, 1974. Plutarchus : Ein schoen herlich Buechlin / einer trewen
/ vnnd seligen vnderweisung Wie rich zwey Eeleut gegen einander halten sollen ... Augsburg, 1545.
(33) Voor de betekenis van „troestlich" als „ermunigend, ermunterend" en
zelfs als „erf reulich, angenehm" cfr. supra voetnoot nr. 29.
(34) Cfr. Faminianus Strada : The Siege of Antwerp written in Latin by F.
Strada, Englished by Tho [mas] Lancaster, Gent. London, H. Moseley, 1656.
Zijn zoektocht naar bruikbaar oefenmateriaal „made me walke forth into the
pleasant fields of History, in which I found a rare mixture of pleasure and
profit ... ".
„ . . .
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„Pleasure or profit" was ook wat John Stradling, de Engelse vertaler
van de De Constantia van onze Justus Lipsius beoogde. Dat leren we
althans uit zijn „Epistle to the Reader" van 24 augustus 1594E (3).
Hijdezvrtalngohexcusifbrkvanjemchtig familielid, nl. Edward Stradling, had gemaakt, zag ongaarne dat
zijn stuk door de zorgen van zijn milde maecenas gedrukt en verspreid
werd. Dit zou dan gebeuren „for the benefit of many", wijl hij oordeelde
en hij plaatst zich op het inhoudelijk plan en zwijgt in alle deemoed (gemeend of geveinsd) over de „vorm" van zijn vertaling
dat dit werk „both comfortable and pleasant to be red" was (36).
Alexander Barclay (1475-1 5 5 2) , de vertaler van Sallustius, beveelt
zijn uitgave aan wijl de vertaling aan latijn-onkundigen de mogelijkheid biedt een geschiedkundig verhaal te lezen, „bathe pleasant / profitable" (3?) . Ten andere, hij twijfelde geen. ogenblik aan de aantrekkelijke kwaliteiten van zijn werk ( 38) . Het was daarenboven een publicatie die men zo maar niet links kon laten liggen, want zij was „ryght
necessary vnto every degre : but specially to gentylmen / whiche coueyt
to attayne to clere fame and honour by glorious dedes of chyualry ... ".
En op welke basis kon een vertaler steunen om bij zijn lezers de leesbaarheid van een Engelse versie van een Grieks filosofisch tractaat te betogen en een gunstig onthaal voor zijn werk te bepleiten ? De anonieme
overzetter van de Problemata van Aristoteles gaat ons hierin voor in

(35) Cfr. Justus Lipsius : Two Bookes of Constance. Written in Latine by
Justus Lipsius ... Englished by John Stradling. London, Richard Johnes, 1595.
Cfr. de aanhef van de laatste paragraaf van dit „Epistle to the Reader" : „If

thou [ = the reader] reape any pleasure or profit by this discourse, giue thankes (next vnto God) to my Author ; then to the patron, for whom onely and
by whome the same was both englished and published".
(36) Nog uit zijn brief aan de lezer : „After I had translated this treatise
(frendly reader) and presented it to him [ = d.i. zijn kapitaalkrachtige verwante, Edward Stradling] for whose private vse I intended it ... it seemed not
amrisse to the patron to haue the same published for the benefit of many whose
iudgement I could not but very wel approue in respect of the matter, being both
comfortable and pleasant to be red, and withall very orderly laid down, and
handled after an vnaccustomed yet most familiar manner".
(37) C. Sallustius : Here begynneth the famous cronycle of the warre, which
the romayns had agaynst Jugurth ... And translated into eglysshe by syr A.
Barclay. London, R. Pynson, 1520.
(38) „ ... I dout not but that this my labour shalbe both pleasure and prof et"
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zijn woord „To the Reader" (39) . Hij wijst niet alleen op het nut van
de kennis der „oorzaken" van de gewone dingen, zoals dit werkje ze
ons leert ; doch ook op de vreugde die uit deze studie en kennis geboren wordt. Beide nut en vreugde zijn in casu innig, in wezen
zelfs verbonden ! Daarom achtte hij het goed dit werkje zijn onbekende lezer te „geven", zoals hij dit zegt, „in a knowen tong". Hij hoopt
daarenboven dat het „may bring thee in reading it, if reade it thou wilt,
no lesse delight than profit, nor no lesse profit than delight". Zou zelfs
in de woorddronken periode van toen zo'n speelse, knetterende en spetterende formulering gewoon geklonken hebben ?
Antieke en eigentijdse Latijnse filosofische geschriften werden inderdaad in 't Engels overgezet ; doch het waren de vertalingen van Latijnse en Griekse geschiedkundige geschriften die in de tweede helft
van de XVIde eeuw ook in Engeland grote bijval kenden.
Wat hier op het stuk van antiek historisch werk ver 1500 in vertaling verscheen was meestal fragmentarisch werk. Men lichtte enkele
brokstukken uit een geheel ; vertaalde en publiceerde deze versie. Dit
gebeurde o.m. met J. Caesar in 1530 (40) en eveneens met T. Livius in
1544.
De anonieme Caesar-vertaler van 1530 achtte het blijkbaar niet nodig te wijzen op het nut en/of vreugde die de lectuur van zijn uittreksels uit Caesar's Commentarii de Engelse lezer bezorgen kon. Het feit
echter dat hij in de titel van zijn werk zowel als in het slotakkoord van
zijn vertaling de nadruk legde op het selectief karakter van wat hij aanbood, nl. enkel deze fragmenten die hij had uitgekozen omdat ze over
de voorouders van de Engelsen, over hun lot en land in de Oudheid
handelden, schijnt m.i. er toch op te wijzen dat ook hij er op uit was
het „nuttige" aan het „aangename" te paren. Hij wilde hun natuurlijke
(3 9) Aristoteles : The Problems of Aristotle, with other Philosophers and
'

Phisitions. Wherein are contained diuers questions, with their answers, touching
the estate of mans bodie. London, A. Hatfield, 1597.
(40) J.
Caesar : Julius Cesares commentaryes, Newly translatyd owte of laten
in to englyshe as much as concernyth thys realm of England sumtyme callyd
Brytayne... London, 1530. En om geen twijfel te laten bestaan betreffende het

selectief karakter van deze versie, wordt op 't einde van de tekst nogmaals de
aandacht van de lezer op de ingevoerde stofbeperking gevestigd : „Here endyth the commentaryes of Julius Cesar as towchynge Brytayne now callyd
Englande".
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weetgierigheid om hun verleden prikkelen en hun voor de hand liggende drang naar kennis van het verleden voldoen ; anderzijds door
enkel die passages uit de Commentarii te lichten, die hun eigen geschiedenis belichten zouden, vleide hij hun fierheid.
In het geval van Anthony Cope, de Livius-vertaler, liggen de zaken
ietwat anders. Hij ook gaf slechts uittreksels uit Livius uit, nl. die stukken waarin over Hannibal en over Scipio „the moste noble capitaines of
the worlde" werd gehandeld. En hij verantwoordde zijn werk en werkwijze. Inderdaad, voor Sir Anthony Cope was de lectuur van zijn Livius
een aangenaam tijdverdrijf, doch ook een nuttige, wijl leerrijke, bezigheid. Tweemaal zelfs wijst hij in zijn opdracht aan Hendrik VIII op het
mogelijk dubbel effect van contact met antiek historisch werk, althans
met het geschrift van Livius (41).
Grote namen komen voor op de lijst van Westeuropese vertalers : ook
in Engeland. De fijnzinnige Sir Thomas Elyot kon tijd uitsparen om
een overzetting uit het Grieks te leveren van een van de werken van
Isocrates, nl. diens Ad Nicoclem (42) . Deze edelman vertaalde dit ten
behoeve van de taal- en landgenoten „which do not vnderstande greeke
nor latine" (.43 ), hopende dat zij door zijn vertaling deelachtig mochten
warden aan het nuttige en het aangename
„the commoditee and
pleasure" (44)
dat de lectuur er van de belangstellende schenken
kon. Daarenboven, indien deze paging tot het tot stand brengen van dit
contact met de lezers van zijn dagen gunstig mocht beoordeeld worden
en indien zijn werk in dank ontvangen werd, dan zou hij de rest van
zijn dagen wijden aan 't vertalen van geschriften die de ideale harmo-

(41) „ ... I (for my poore part) thought, that I should dooe, not onely to
your hyghnesse acceptable seruice, but also to all noble men, and ientilemen of
the realme greate pleasure and commoditie, if gatheryng to gyther out of Titus
Liuius, and other autours, the lyues, the policies, and the marciall actes ... ,
I woulde brynge the fame into our englyshe toung : whereby, besyde the pleasaunt bestowyng of tyme, in the readyng ther of, men also may learne ...
Cfr. fol. [aijvo] in : Titus Livius : The historie of two the moste noble Capitaines of the I"orlde, ... translated ... by Antonye Cope.
London, 1544.
(42) Isocrates : The Doctrinal of Princes made by the noble oratour Isocrates.
translated out of Greke in to Englishe by syr Thomas Eliot knight.
London,
1534.
(43) Isocrates : The Doctrinal of Princes ... fol. [MN.
(44) Isocrates : The Doctrinal of Princes ... fol. [Aijo].
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van „bothe honest passe tyme and
nie van het „utile" en het „dulce"
verwezenlijken en die
also profitable counsaile and lernyng" ( 45 )
meteen de ontvankelijke lezer in 't diepste van zijn wezen treffen zou den.
*
Deze ideale binding van „nut en vermaak" ligt niet alleen in historische of filosofische geschriften te zoeken ; zelfs bij het vertalen van
werken van lichtere aard zien sommige vertalers de mogelijkheid om
bij de lezers van hun versie het tweevoudig gunstig effect van de lectuur van dit soort werk te bepleiten. Het komt inderdaad voor dat vertalers van werk van lichter allooi niet alleen zullen wijzen op het aantrekkelijke van het vertaalde stuk, waarvan de lectuur een aangename
verpozing en ontspanning zal schenken, doch tevens op het „nut" in
het intellectueel en, soms zelfs, in het zedelijk vlak, dat, volgens hen
althans, uit het contact met deze vertaling kan gehaald warden. De
koppeling van deze twee waarden nut én vermaak rechtvaardigt
blijkbaar het labeur dat de vertalers aan hunne overzetting van inhoudelijk gezien minder verantwoord werk besteed hadden.
Neem b.v. het geval van William Adlington (46) !
Wanneer werk van Apuleius in 1566 in 't Engels vertaald wordt
enkele decenniën nadat er reeds Spaanse, Italiaanse, Franse en Duitse vertalingen in omloop waren dan schijnt de Engelse overzetter,
William Adlington, zich aanvankelijk van dit licht goedje te willen
distanciëren. Hij doet alsof hijzelf niet best begrijpt hoe hij zich met
zulke „f rivolous and trifling toyes" kon inlaten.
Inhoudelijk beschouwd heeft nochtans het stuk van Apuleius recht
op zijn plaats onder de zon naast al de donkere zware folianten die tot
in de naden barstensvol ernst en wijsheid zitten, en waarvan jan-en-alleman het aantal dagelijks nog aanzwellen doet. Dit werk, en meteen zijn
vertaling, loopt over van „freshe and pleasante matter, to recreate the
mindes of the Readers withal" ; m.a.w. door het frisse en aantrekkelijkleuke van stof en inhoud kon dit werk nieuw leven schenken aan geest

(45) Isocrates : The Doctrinal of Princes ... fol. [Aij'0].
(46) Lucius Apuleius : The XI Bookes of the Golden Arse. Conteininge the

Metamorphosie of Lucius Apuleius ... translated out of Latine into Englishe by
William Adlington. London, H. Wykes, 1566.
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en gemoed van wie ook het ter hand nemen zou ( 47 ) . Daarenboven
vormelijk bekeken is het eveneens een aantrekkelijk stuk. Leerde zijn
Duitse collega-vertaler, Johann Sieder, de Gulden Ezel van Apuleius
hoe hard en hoe lang deze aanvankelijk ook tegenDuits praten
(48) ook William Adlington heeft zich ingespannen om
stribbelde
een vertaling te leveren die Engels klinken zou, met de bedoeling, een
aangenaam leesbaar brok Engels proza voor te leggen „to the intent"
zegt hij tot zijn lezer, „that thou must Reade the same with pleasure"
(49) . En dit gevecht met deze Latijnse tekst was lonend, en derhalve
verantwoord, want achter heel dit gek aandoende en luidruchtig gedoe
en het verhaal van al deze dwaze wederwaardigheden steken heel wat
diepe mensenkennis en grote en kostbare levenswijsheid voor wie ze
daaruit puren kan. Inderdaad, door de aantrekkelijkheid van inhoud en
vorm wordt de lezer weggelokt naar 't land van stille bezinning en
zelfinkeer, en komt hij tot zelfkennis. Meteen zal ook in hem de wil
groeien zichzelf en zijn leven grondig te wijzigen en zal hijzelf het echte ideaal van het volmaakte menszijn betrachten ( 50) . Niet minder dan
dat ! Zo diepzinnig had de Duitser Johan Sieder het echter nooit bedoeld (51) !

(47) Lucius Apuleius : The XI Bookes of the Golden Asse ... translated out
of Latine into Englishe by William Adlington. London, 1566. Cfr. „ ... to
translate the same into our vulgar tongue, to the ende, that amongest so many
sage and serious woorkes (as euery man welny, endeuor dayly to encrease) there might be some freshe and pleasance matter, to recreate the mindes of the
Readers withal". Cfr. fol. Aij.
(48) Cfr. fol. aiij in : Apuleius : Ain Schi n Lieblich auch kurzweylig gedichte Lucij Apuleij von ainem gulden Esel ... grundtlich verdeutscht durch Herren
Johan Sieder. Augsburg, Weissenhorn, 1538. „ ... bis ich den esel nun teutsch
reden geloert hab / wie wol er das teutsch kleiel sere geschewet / vnd mich
bist im angethan / offt schwitzend gemacht hat / ...".
(49) Lucius Apuleius : The XI Bookes of the Golden Asse ... London, 1566.
Cfr. fol. [Aiijvo] .
(50) Lucius Apuleius : The XI Bookes of the Golden Asse ... London, 1566.
Cfr. fol. [Aijvo] : „ ... by the pleasauntness thereof be rather induced to the
knowledge of their present estate, and thereby transforme them selues into the
right and perfect shape of men".
(51) J., Sieder wenste dat zijn lezer aan het werk deugd zou hebben, er vreugde zou aan beleven ; daarom had hij het vertaald : „ ... dann ichs von deiner
kurtzweil wegen gethon / das du etwann von schweren geschefften dich
muessigest dein gemuet hierin gleich wieder erlustigen wellest ...". (Cfr. fol.
[aiij] ).
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De strenggelovige Thomas Drant, vertaler van de Ars Poetica van
Horatius, meende dat een ernstige lezer al wat frivool en licht was
schuwde. Nochtans moest hij erkennen dat de mens tuk is op „thinges
whych be sauerye and sappye" en in dit verband oordeelde hij dan ook
dat elke lezer, die z.i. belangstelling en waardering vanwege dichter of
vertaler verdient, ongetwijfeld zijn gading in Horatius' Dichtkunst
vinden zou. Efficiency in 't kwadraat, dus (52) !
Wat hier m.i. echter in 't bijzonder vermeldenswaard is, is alleszins
zijn uitspraak over het samengaan van „sauerye" en „sappye", te meer
daar deze belijdenis komt van iemand die de Puriteinse moraal en levenshouding voorstond.
^
... :^
^^. ^

Het ligt voor de hand dat deze ideale harmonie van het „nuttige"
en het „aangename" niet in alle werken aanwezig is en meteen weer te
vinden is.
Even evident is dat sommige vertalers voldoend realistisch ingesteld
waren om dit zgn. gebrek aan evenwicht in te zien en te erkennen.
Van de andere kant echter was deze eeuwenoude, diepingewortelde
en wijdverspreide literatuuropvatting
bedoeld wordt de zgn. Horatiaanse
zo zeer met hun denkwijze en levensvisie vergroeid dat b.v.
bij 't vertalen van lichter werk soms toch naar de mogelijkheid van 't
betrekken van lering verwezen wordt, of dat bij het overzetten van
zwaarwichtige en diep-ernstig bedoelde geschriften het voorhanden zijn
van bronnen van aangename verpozing of zelfs verzet als verantwoording voor de vertaling en lectuur er van ingeroepen wordt.
In veel gevallen is het een zaak van accent.

**
^

Uiteraard behoren niet alle geschriften tot het „vroede" genre, of tot
het soort werken waarin het „utile" en het „dulce" innig en harmonisch
verstrengeld liggen. Daarenboven, ook niet elke vertaler was er op uit
( 52) Horatius : His Arte of Poetrie / pistles and Satyrs Englished and to the
Earl of Ormounte by Tho. Drant addressed. London, 1567. Voor liefdesgedich-

ten en -verhalen geeft hij niet veel. „ ... I take them to be type tounged tryfles,
venenouse Allectyues, and sweete vanityes. To be shorte, (... ) he that is least
acquainted wyth such trashe, and pelfe wyll better perceaue suche thinges
whych be sauerye and sappye".
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om telkens een werk uit te pikken waarin het nuttige én het aangename
evenwichtig vereend terug te vinden waren. Nochtans is het opvallend
hoe schaars de gevallen zijn waarin de vertaler van een werk van het
lichtere slag enkel en alleen op dit aspect van de door hem overgezette
tekst zal wijzen. Inderdaad, daar waar er bij een eerste contact geen
sprake is, of blijkbaar zelfs niet zou kunnen zijn, van „nut", en daar
waar bij de aankondiging of voorstelling van het werk in ondubbelzinnige bewoordingen het wezenlijk-vermakelijk karakter van de publicatie „bezongen" wordt, zal nochtans vaak in sourdine een tweede verlokkend voosje bijgeneuried worden. De vertaler (of de uitgever)
durft het schijnbaar wel niet aan zo maar boudweg het „nut" van de
uitgave voor te houden ; toch waagt hij het soms langs een omweg de
gebeurlijke lezer er attent op te maken dat zelfs uit deze ogenschijnlijk lichtere lectuur toch nog iets nieuws, en meteen iets geestelijk-verrijkends te halen valt : het mysterieuze, het ongewone in het werk moet
de nieuwsgierigheid van de lezer
of moeten we dat zijn leergierigheid noemen ?
prikkelen. De vertaler is er alleszins op uit om zijn
mogelijke lezer een alibi te verschaffen die hem toelaten moet blijkbaar
licht geschrijvel zonder al te veel bezwaren en al te drukkend schuldgevoel toch ter hand te nemen.
Alleen reeds titels van oude volksboeken leveren in dit opzicht merkwaardige staaltjes van kennis van lezerspsychologie, zowel als van
koopmanschappelijke flair vanwege sommige toenmalige uitgevers.
Een paar gevallen !
In 1521 verschijnt te Antwerpen een druk waarin twee verhalen
worden uitgegeven. In het eerste gaat het over de avonturen van Jason ;
daar heet het dat deze historie is „genoechlick ende wonderlick om te
horen lesen" ; de tweede vertelt de belevenissen van Hercules, en dit
verhaal wordt zelfs aangekondigd als iets spannends, want dese „historie" „is seer auontuerlic ende ghenoechlic om lesen" (53).
Met dergelijke knepen meende de uitgever allicht zijn geweten te
kunnen sussen !
Wat Jan van Liesvelt in 1528 op de markt bracht, nl. Den Sack der
Conste,vLai/IlnscheFr /duytghecopleert Om te vermaken die beswaerde sinnen. Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren ... , kan in dit verband eveneens vermeld warden.
(53) Historie van Jason ende van Hercules. Antwerpen, 1521. Cfr. W. Nijhoff & M.E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540.

Dl. II (1940), p. 461. Nr. 3164.
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Deze compilatie wordt immers op het titelblad aanbevolen als een
boekje vol plezierige zowel als nieuwe invallen en vondsten (54 ).
*

Uit andere taalgebieden valt het op dit stuk niet moeilijk geestesgeonze vertalers (of uitgevers) te vinden.

noten van

*

Beoogde de Engelse vertaler van Apuleius zijn lezers, benevens ontspanning en verpozing, onrechtstreeks ook bezinning en levenswijsheid
bij te brengen, dergelijke betrachting was zijn Duitse collega, Johann
Sieder, ogenschijnlijk vreemd, toen deze in 1538 te Augsburg „Ain
Schon Lieblich auch kurtzweylig gedichte ... von ainem gulden Esel"

, grundtlich verdeutscht" by Weissenhorn liet verschijnen. Wat niet betekent dat hij geen oog zou gehad hebben voor 't gave zedelijke heil
van zijn Duitse lezer. Integendeel ! Bij hem komt deze bezorgdheid op
een open, vranke manier tot uiting. Hij levert inderdaad een gecensureerde uitgave, want zoals hij zegt : „so hab auch ich / wesz on schamroete nit mag gelesen werden vnuerteutscht in der federn gelassen /
damit sich niemand darab mocht ergern" (55).
Bij hem kwam het er slechts op aan het lot en leven van de lezer zo
mogelijk, en hoe kortstondig dat ook mocht zijn, te verlichten. Een lach
te verwekken, iets de lezer voor te leggen dat „mit lachen mag gelesen
werdenn / ... " dat is het wat hem heeft „bewegt / dasselb buechlin
ihn teutsche sprach zubringen / ..." ( 56) . Voor Johann Sieder was dat
een eerste proef inzake vertaling ; en fier dat hij was het volgehouden
te hebben tot het bittere einde toe, „bist ich den esel nun teutsch reden
geloert hab / wie wol er das teutsch kleid sere geschewet / vnd mich
bisz ichs im angethan / offt sthwitzend gemacht hat" (56) !
Deze worsteling met zijn moeilijke tekst heeft hem echter de vreugde
aan 't werk niet bedorven, noch hem ertoe geleid de lezers af te schrikken. Integendeel ; ontspanning wil hij hun bijbrengen, opbeuring na
een zware dag. En wat hij reeds in zijn titel zachtjes liet doorklinken,

(54) Cfr. W. Nijhoff & M.E. Kronenberg : Nederlandsche Bibl iogra phie ...
Dl. I (1923), p. 659-660. Nr. 1843.
(55) Lucius Apulius : Ain Schon Lieblich auch kurtzweylig gedichte Lucij
Apuleij von ainem gulden Esel ... verdeutscht durch Herren Johan Sieder.

Augsburg, Weissenhorn, 1538. Cfr. fol. aiij.
(56) Lucius Apuleius : Ain Schon Lieblich auch kurtzweylig gedichte ... Augsburg, 1538. Cfr. fol. aiij.
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wordt in zijn woord vooraf met knetterende blaasmuziek uitgeschald.
„'t Is slechts een verdichtsel" roept hij zijn lezers toe „Beleeft er vreugde aan, daarom heb ik het ten anderen voor U vertaald" (57).
Geen zweem hier van de hoge zedelijke betrachting
echt of geveinsd
die de Engelse William Adlington scheen te bezielen ( 58) !
In dezelfde geest als deze Engelsman, d.i. als iemand die zelfs uit frivole om niet te zeggen scabreuze lectuur geestelijke en zelfs zedelijke
verrijking meende te kunnen halen, vertaalde een Nicholas von Wyle.
Inderdaad, vertalers van lichtere geschriften durfden het soms schijnbaar heel gelijkmoedig aan te wijzen niet alleen op de aangename verpozing en leute die de lectuur van hun vertaling de lezer zou kunnen
brengen, doch ook op de verruiming van zijn practische kennis, en zelfs
opdevringazjlesrdihmn'tageljkso
laten nuttig zouden kunnen zijn en die hij, de lezer, dank zij deze vertaling, uit dit zo vaak in opspraak gebracht stuk putten kon (59).
Dit was b.v. de stelling van een Nicholas von Wyle van wie een vertaling verscheen van het verhaal dat Aeneas Sylvius Piccolomini (14051464), de latere Paus Pius II, schreef, nl. Euriolus et Lucretia, een vertelling die in de XVde zowel als in de XVIde eeuw door sommigen als
een scabreus verhaal gewraakt en aangeklaagd werd ( 6'0 ) . Nicholas von
Wyle verdedigde de vertaling van dit stuk dat, volgens bepaalde groepen oordeelden, „ein ding [war] / mer args dann guts lerende" (61).
Het verwijt dat soortgelijk vertaalwerk allerminst een bejaard geleerde, zoals hij toen volgens sommige kritikasters althans was,
niet paste wees hij eveneens af. Hij hield vol dat deze liefdesgeschiedenis leerde dat overspel een diep spoor van bitter en wrang leed naliet.
(b7) Lucius Apuleius : Ain Schon Lieblich auch kurtzweylig gedichte Luc-if
Apuleij von ainem gulden Esel ... grundtlich verdeutscht durch Herren Johan
Sieder. Augsburg, Weissenhorn, 1538. „Der halben liebster leser hab also mein
mueh arbeit / vnd verdeutschen fur gut / dann ichs von deiner kurtzweil wegen gethon / das du etwann von schweren geschefften dich muessigest dein
gemuet hierin gleich wider erlustigen wellest / habs also genaw dem latein nach
mit fleisz wellen verdeutschen ... " (Fol. [aiij ]
(58) Cfr. supra.
(59) Bedoeld wordt hier : „Ein liebliche vnd warha f f tige Histori / von
zweyen Liebhabenden Menschen / Euriolo vnd Lucretia ... So erstmals durch
den hochgelerten Poeten Eneam Syluium ... in zierlichem Latein beschriben /
vnd durch den hochgelerten Nicolaum von Feil ... verteutschet worden ". 1550.

Er bestaat ook een druk te Augsburg verschenen in 1536.
(60) Soms Eurialus et Lucretia betiteld, d an weer als Tractatus de duobus
amantibus vermeld.
(61) Cfr. fol. Aiiij in de Augsburgse druk van 1536.
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Ten anderen het was niet de mengeling van goed en kwaad die de lectuur er van mocht in de weg staan ; een negatieve houding in dezen
kwam z.i. eenvoudig neer op 't afwijzen niet alleen van 't nut doch
zelfs van de geoorloofdheid van de lectuur van de Bijbel (62).
Nicholas von Wyle volhardt echter in zijn opvatting ; hij wijst op de
onbillijkheid van de kritiek in dezen, en vindt geen reden om zich
over zijn vertaalwerk te schamen. Objectief beschouwd zijn z.i. verpozing en ontspanning een levensnoodzakelijkheid ; historisch gezien is
het ten slotte het beleven van een oude levenswijsheid die reeds in de
Oudheid geleerd werd, nl. dat verpozing en af en toe een olijkheid
met kommer, zorgen en moeheid-belaste zielen opmonteren kunnen (63).
Ten anderen, vertalers beseften maar al te wel dat in het publiek een
voorkeur voor lichtere lectuur leefde. Cornelis van Ghistele komt daar
boudweg voor uit bij de aanbieding van de Clachten en Sendbrieven
van Ovidius in 1555, waar hij zegt : „... want de menschen altoos meer
gheneghen zijn om eenighe zoeticheyt dan sware oft duystere materien
te leserve :... " (64).
^

k*

Een vertaler van een lichter stuk heeft het in de regel uitsluitend
over het uiteraard aantrekkelijk aspect van dergelijke literatuur, toegegeven dat af en toe een overzetter, op een ander positief, zij het ook
onrechtstreeks, effect van de lectuur van soortgelijke werken als nevenprodukt zal wijzen ( 65 ) . Anderzijds, wie zich met het vertalen van
(62) Cfr. fol. Aiiij uit de druk van Augsburg van 1 536 van een stel vertalingen en ook oorspronkelijke teksten van Nicholas von Wyle : „vnd auff das
erst sag / das ich bekenn disz buechlin guts vnnd args inn jm begreiffen. Es
gibt aber samethaft inn einem knopf gefaszt / zuuersteen / inn yegklicher bulisCher lieb allwegen entlich mer biterkeit vnd laydes funden werden / dann
suessigkayt / muts oder freiiden ..." „ ... Dann solten wir darumm ein ding
nit schreiben noch lenen / vmm dasz darunder args vnnd boeses wer vermischet : so mueszten wir auch die hayligen gschrifft vngelesen ruwen lassen `...".
(63) Cfr. fol. [AiiijVO] : „darumm ich mir auch nicht schantlich sein erkennen mag / ob mir etwann inn meim ampt wenig ruw unnd musse lurch
schickung des gliicks geben wirt : das ich dann sollich zeyt vertrib mit Transferierung sollicher dingen / die den lesenden kiinfftigklich etwas kurtzweyl
geperen muge. Weyl doch gat / vnd gar nahe imm leben notturf f tig ist / vnd
das die alten allwegen hatend gelobt / das wir vnser gem,uet mit sorgen arbayt vnd muede belaestiget / etwann hieuon berueffend mit schimpflichen
kurtzweyligen dingen zu freiiden ziehend vnd bringend".
(64) Cfr. fol. A3.
(65) Cfr. supra de gevallen o.a. William Adlington en van Nicholas von
Wyle.
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werk met godsdienstige, moraliserende of overwegend lerende inslag
inliet, zal de vrucht van zijn arbeid aanprijzen op basis van het nut en
baat die een lezer uit de door hem bezorgde vertaling gebeurlijk putten kan ; of hij zal althans bij aankondiging of aanbeveling van zijn
stuk de steekstraal van zijn schijnwerper het scherpst en het hardnekkigst richten op het „nuttig" aspect van zijn arbeid, op het voordeel
dat de lezer uit deze overzetting halen kan. M.a.w. deze houding hoort
uiteraard in het normaal gedragspatroon van de vertaler van een boek
met „een leerken en lesken", zoals dit in Den Gulden Berch, een Antwerpse druk van 1525, heet (66).
Wat met de Bijbel maar enigszins verband had werd uiteraard in
deze categorie van leesmateriaal ondergebracht.
Eén voorbeeld : de Nederlandse versie van de In EvangeliumMatthaei Paraphrasis van Erasmus, te Delft ca. 1523 uitgegeven, onder de
titel Paraphrasis dat is uutsprekinghe vander schrifturen in S. Matheus
Evangelie. Dit stuk en nog enkele andere werden „tot profijt vare allen
Christen menschen .. , ouergeset wt den latijn in goeden duytsche" (67).
Souter Liedekens // Ghemaect ter eeren Gods ... tot Zoevnsd
stichtinghe // ende een gheestelijcke vermakinghe van allen Chrissten
(sic) menschen die te Antwerpen door Simon Cock in 1540 op de
markt gebracht werden (68).
Geen wonder dan ook dat het V itas patrum of V ad erbo eck, dat Jan
Seversz, te Leiden in 1511 uitgaf, werd „Ouergheset in goeder verstandelre duytscher spraken om salicheit alre goede kersten menschen'' (69).
Ookdevtiwrn,maseytiklruwdenveens vertaald tot meerder heil van de mens ; andere beschouwingen
kwamen daar gewoonlijk niet bij te pas.
De Stimulus divini amoris van de H. Bonaventura werd vertaald
en uitgegeven omdat dit werkje „is den mensche seer profitelic ter
sielen", zo heette het op het titelblad van de Leidse druk van 1511 ( 70 ) ;

(66) Cfr. W. Nijhoff & M. E. Kronenberg
Dl. II (1940), p. 84. Nr. 2 39 8.
(67) Cfr. W. Nijhoff az M.E. Kronenberg
Dl. II (1940), p. 377. Nr. 2980.
(68) Cfr. W. Nijhoff & M.E. Kronenberg
Deel I (1923), p. 682. Nr. 1915.
(69) Cfr. W. Nijhoff & M.E. Kronenberg
Dl. I (1923), p. 389. Nr. 1079.
( 7°) Cf r. W. Nijhoff & M.E. Kronenberg
Dl. I (1923), p. 172. Nr. 468.

: Nederlandsche Bibliographie

...

: Nederlandsche Bibliographie

...

: Nederlandsche Bibliographie

...

: Nederlandsche Bibliographie

...

: Nederlandsche Bibliographie

...

172

identiek dezelfde formule vindt men op dezelfde plaats in 't boek in de
Antwerpse druk van acht jaar later (71).
Wie een van de tractaatjes van de H. Bernardus vertaald heeft dat
hij dan ca. 1506 te Haarlem als Boecxken van verduldich lijden drukken liet weet men niet. Dat de vertaler in de geest van de tijd en van
het werk, dat hij overzette, werkte, blijkt uit de aanhef van zijn versie :
„Hier beghint een profitelic boec ende is inhoudende hoe hem een
mensche hebben sal in sijn lijden ..." (72).
En vertaalde iemand het Opus tripertitum van Jean Gerson in 't Nederlands dan werd dit volgens de mededeling in het kolofon van de
druk van 1504 „ouergheset wten latijn int duytsche geset van enen
notabilen gheleerde man om profijt ende salicheyt der ongheleerder
kersten mensche" (73).
Een filosofisch werk als de De Consolatione philosophiae van een
Boethius, dat in de Middeleeuwen zo populair was en reeds ca. 900 in
een Westeuropese volkstaal vertaald werd, hoort uiteraard in de categorie van de werken die voor het geestelijk heil van elke mens, die
over zijn lot en leven nadenken kan en wil, noodzakelijke en leerrijke
hulp bieden kunnen. Opzienbarend is het dan ook niet dat in de Nederlandse versie die te Gent in 1485 verscheen, de schrijver van de proloog, die ook de vertaler van het werk is, het herhaald ter hand nemen
van zijn vertaling hard aanprijst. Hij wordt zelfs lyrisch in de lof van
het heilzaam effect van dit tractaat voor wie er zich in verdiepen wil.
Want, schrijft hij, „ ... ic en twifele niet / dat so wie desen bouc punctelic ouerleist ende studeirt (sic) hij salre in vinden begrepen als bouen
harde goede noodsakelike / oorborlike / ende ghestichtighe leeringhe
an ziele ende liue" (74).
Daarenboven wijst hij er ietwat verder op met welke zorg en acribie
hij gewaakt heeft over de juistheid van de vertaling en over de accuratesse van de tekst waarvan hij zegt : „So heb ic tot elcx nutscap ende
profite den allereersten bouc van deser translacie met mijnder hand
ghecorrigiert (75) .
(71) Cfr. W. Nijhoff & M.E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie
Dl. I (1923), p. 173. Nr. 469.
(72) Cfr. W. Nijhoff & M.E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie
Dl. III Tii (1961), p. 7. Nr. 4303. Cfr. fol. 1v° in 't werkje.
(73) Cfr. W. Nijhoff & M.E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie
Dl. II (1940) , p. 424. Nr. 3079.
(7 4) Cfr. fol. a3 van de „prologhe" van de druk van 1485.
(75) Cfr. fol. a3.
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En, zoals bij werk dat lichter op de hand ligt soms gewezen wordt
op het onrechtstreeks nut dat
de frivoliteit van het onderwerp ten
spijt
toch uit de lectuur er van kan geput worden, zo wordt een
soortgelijke tactiek hier in deze Boethius-vertaling eveneens toegepast
om sommige lezers in 't gevlei te komen en hen voor het lezen van de
tekst te winnen. Inderdaad, ook dit werk, meent de vertaler, zal, omwille van de afwisseling in de vorm dicht en proza een zekere aantrekkingskracht op bepaalde lezers, die voor de schoonheid van de literaire vorm ontvankelijk en gevoelig zijn, uitoefenen en hen „so vele te
bet vermaken", te meer daar ook depressieve naturen, mensen in nood
en pijn, afwisseling en nieuwigheden waarderen (76) .
Doch ook bij het bewerken of vertalen van werken die buiten de‘
sfeer van godsdienst, moraal of filosofie vielen, kon nog bijzonder op
het nut van de lectuur of studie van dergelijke geschriften in vertaalde
versie de klemtoon gelegd warden.
Vertaalt b.v. een Cornelis van Ghistele de Sermones van Horatiu&
dan warden deze niet enkel, volgens zijn eigen formule „Rhetorijckelyck ouergheset" doch ook als „weert en profytelick met verstant ghelesen" (77).
Het is echter antiek historisch werk, en meteen de vertaling er van,
die meestal beschouwd werden als behorend tot één van de ideale letterkundige genres. Inderdaad, „nut en vermaak" konden in de lectuur
van deze geschriften gezocht en gevonden worden. De meeste vertalers
of bewerkers van Latijnse (of Griekse) geschiedkundige geschriften
zagen dan ook in deze werken de haast onovertrefbare combinatie van
(76)Cfr. a3 : „Also wilt hier oock philosophie : bij diuerschen remedien ende onderwise. met honichliker soetheit van spraken ende ghedichte verchiert haren disciple vertroosten ende conforteren die stellende in prosen ende ooc in
rymen. omme dat hij hem bij den vernieuwene ende veranderene / van beiden.
ende vander stile / dats vander manieren ende diuerscheit des scriuens ende ghedichte so vele te bet vermaken soude. want ghemeenlike alle bedructe natuere
wat veranderens oft wat nieus begheert ...".
(77) Cfr. het titelblad van de Antwerpse uitgave van 1569 : „Sat yrae oft
SermonsgcviLate,durnmsedghlrtnPo
Q. Horatius Flaccus. Nu eerst duer Cornelis van Ghistele in onser duytscher
talen Rhetorijckelyck ouerghesedt, weert en profytelick met verstant ghelesen.

Antwerpen, A. Tavernier, 1569.
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de twee factoren, die in hun ogen literair werk zin en waarde gaven,
en meteen het bestaansrecht en het voortleven ervan verantwoordden (78)
De meesten ! Niet allen immers die in geschiedenis belang stelden
meenden deze opvatting te kunnen delen. Inderdaad, sommigen hoorden dit harmonisch samenspel van zware en lichte akkoorden niet.
Een paar voorbeelden van bij ons en van elders kunnen hier ter illustratie voorlopig volstaan !
Een schrijver als Thomas Nicolls (of Nichols)
die zichzelf „citezeine and Goldesmyth of London" betitelde, doch in feite „advocaat"
was -- is een typische vertegenwoordiger van vertalers die deze stoere,
afwijzende houding aannamen. Hij vertaalde o.m. Thucydides in 't
Engels, niet uit 't Grieks, doch uit het Frans ( 79 ) . Wanneer Thos Nicoils in de opdracht van zijn vertaling handelt over het effect van de
studie van geschiedenis op mens en maatschappij, dan heeft hij het uitsluitend over het nut dat het vertalen van geschiedkundig werk aan
talloze lezers aanbieden kan ( 80 ) ; van enige aantrekkelijkheid van
een andere aard voor het lezerspubliek wordt zelfs geen gewag gemaakt ; voor de vertaler zelf echter is er natuurlijk ( ?) het vooruitzicht
op mogelijke substantiële „royalties". Deze mysterieuze Thomas Nicoils blijkt inderdaad het zakelijk of zelfs koopmanschappelijk aspect
van een vertaalonderneming niet uit het oog verloren te hebben (81).
.

Watheminrsd te,volgnshmrdezokb(78) In een later opstel komen we hierop uitvoerig terug. Cfr. ook supra.
(79) Nicolls gebruikte de Franse vertaling door „Messire Claude de Seyssel"
waarvan verschillende uitgaven uit de XVIde eeuw bestaan (o. a. 1527, 1530( ?) ,
1534, 1555). Deze van 1527 werd te Parijs bij onze Badius gedrukt, nl.
,,L'Histoire de Thucydide Athenien, translatie en langue Francoyse par jeu
Messire Claude de Seyssel". Paris, 1527. Claude de Seyssel had als basis de La-

tijnse versie van Laurentius Valla genomen.
( '9 Thucydides : The hystory writtone by Thucidides the Athenyan of the
'8

warre translated oute of French into the Englysh language by Thomas Nicolls.

London, 1550. Cfr. fol. Aiij : sommige „niders" misgunnen vertalers hun succes wijl ze zijn „greuously pynched wyth enuye that other shulde trauayle to
vtter theyr talente to the commodytie of many, therby to proffet". Deze laatste
zinsnede is goud waard : „therby to proffet" ! In het privilegie dat koning Edward VI hem verleend had voor dit werk en ook voor nog ander historische
werken die hij zinnens was uit het Fr an s of uit het Latijn te vertalen wordt een
toespeling gemaakt op „the generall benefyt, comodytie and profyt" die de
lezer van historisch werk ten deel vallen ! Cfr. o.c. fol. Aij.
(81) Cfr. o.c. fol. Aiij waar sprake is van de „proffet" die naarstige en talentvolle vertalers in de wacht slepen kunnen.
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langwekkend was, was de weergave door de historicus van de ware toedracht van de gebeurtenissen. In het juist verhaal van het werkelijk verloop der dingen en in de natuurgetrouwe schildering van de ware persoonlijkheid van de historische personages lag de geheimzinnige magneet geborgen, de énige die lezers in haar veld krijgen kon en mocht.
Bijzonder schuw en schichtig stond hij echter tegenover een betoverende taalkundige vormgeving of tegenover de neerslag van een vakkundig-perfekt stilistisch meesterschap. Verwonderen mag het dan niet
dat hij in diezelfde opdracht aan John Cheke een schampere aanval,
met een bittere ondertoon, richt tegen de zgn. vervalsers van de geschiedenis. Met hun precieuze woordenomhaal en hun ouderwetse stilistische knepen willen zij bewust het in wezen onbetrouwbaar karakter van hun zgn. historische geschriften verdoezelen, en meteen z.i.
schandelijk overdreven financiële successen boeken.
Is het deze obsessionele vrees voor de mogelijkheid van het insluipen
van het onwaarachtige en zelfs het onware, dank zij de verblindende
schittering van de schone vormgeving en de betoverende verleiding
van de klank- en kleurrijke verwoording, die hem belet heeft ook
waardering op te brengen voor het „dulce" in alle geschiedschrijving,
die naam waardig ( 82) ? En ligt de sleutel tot het antwoord op deze
vraag wellicht nog niet dieper te zoeken in de strengheid en soberheid
van het denken en doen van de levensstijl van de Puritein, die Thomas
Nicolls hoogst vermoedelijk was (83) ?
In andere taalgebieden wordt in de „inleidingen" tot of „opdrachten" van vertalingen van historisch werk eveneens af en toe een gelijk(82) Stond een vertaler zo krampachtig gesp annen tegenover een historisch
geschrift en zag hij zich alleen staan in de strengste dienst van de waarheid, en
de waarheid alleen, dan zal het niemand verwonderen te lezen dat een filosofisch
stuk, zoals b.v. de Ethica van Aristoteles, door John Wylkinson in 't Engels
vertaald werd „for the instruction and edifying of others that haue not sene
them in Englishe ..." zoals dit luidt in de Engelse versie die in 1547 werd gedrukt, en in feite op een Italiaanse vertaling berust. Cfr. fol. [ Aij v° ] van
Aristoteles : The Ethiques of Aristotle that is to saye, preceptes of good beLondon,
hauoure and per f ighte honestie, now newly translated into English.
1547.

(83) C.H. Conley : The First English Translations of the Classics. New Haven Conn., Yale Univ. Press, 1927. Cfr. p. 129-130 waar C.H. Conley onze
Thomas Nicolls onderbrengt in de categorie van diegenen die vermoedelijk als
„zealous Protestant, usually Calvinist" vertalers kunnen beschouwd warden.
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aardige eenzijdige stelling verdedigd. Over heel het Duits-sprekend
gewest liggen verschillende gevallen gesprenkeld.
Dietrich von Pleningen, die voor de eerste gedrukte uitgave van een
Duitse Sallustius instond, nl. in 1515, kon er niet buiten, na voorstelling van de Latijnse geschiedschrijver, na de lof van zijn objectiviteit,
en na karakterisering van diens gebalde, zakelijke, aan de persoon en
situatie aangepaste taal en stijl, de lectuur van historisch werk aan te
prijzen, omwille van het nut dat de lezer uit dit contact met geschiedkundig werk halen kan. Zijn betoog „Historien zu lesenn fast nutzlich" ( 84 ) is hoofdzakelijk opgebouwd met Ciceroniaanse ideeën, beelden en formuleringen ; het is algemeen gehouden en is derhalve toepasselijk op alle geschiedkundige geschriften. Opvallend is echter dat
er nergens, zelfs niet in een allusie, gewag gemaakt wordt van inhoudelijke of vormelijke elementen die de lectuur van het historisch relaas
van Sallustius zouden aantrekkelijk maken. Slechts tot één enkele toegeving schijnt hij bereid te zijn, nl. te vermelden dat Sallustius bij anderen
de erkenning geniet een schrijver te zijn die een schone en sierlijke
taal en stijl hanteerde (85) . Dat deze vaststelling echter als een bijzondere aanbeveling zou kunnen bedoeld geweest zijn blijkt nergens uit de
context. De vertaler wekt zelfs de indruk dat hij hier slechts de opinie
van anderen weergeeft !
Kijk dan ook niet verwonderd op dat een C. Hedio een Flavius Josephus zonder meer een „so hochniitzlicher historyschreiber" noemt ( 86)
of dat hij geschiedkundige werken eenvoudig weg „nutzliche buecher"
heet, zelfs als ze uit de tweede hand of uit „bosz latein" vertaald worden (87 ) .
En vertaalt Georg Schwartzkopff von Braunschweig Herodotus dan

(84) Cfr. in margine fol. Aiiij van : Sallustius : Des hochberompten Latinischon historien : Nemlichen von des Catilinen vnd auch des jugurthen kriegen : ... Durch herrn Dieterichen von Pleningen ... geteutscht. Landshut, J. Weyssenburger, 1515.
(85) Inderdaad D. von Pleningen schrijft in zijn inleiding tot zijn Sallustiusvertaling (uitg. 1515) fol. Aiij : „hat er sich ergeben historien vnnd sonderlichen der Roemer geschichten zu beschreiben. ist fur ander ein schoener vnnd
zirlicher histori schreiber geacht...".
(86) Joseph Teutsch ... Durch D. Caspar Hedion. Strassburg, 1531. Cfr.
Fol. V.
( 87) Jose phus T eutsch ... Durch D. Caspar Hedion. Strassburg, 1531. Cfr.
Fol. VI.
schen historischreibers Salustij : zwo

,
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denkt hij enkel en alleen aan het nuttige van zijn onderneming voor
zijn „gemeinem Vatterlandt vnd allen Liebhabern der Historien" (88).
*
**

Nut en vermaak !
Wie belang stelt in het letterkundig feit kan zich natuurlijk lang
vermeien in 't beluisteren en 't naproeven van wat er voorgehouden
werd in eeuwen en eeuwen van literair bedrijf in de sfeer van de
scheppende woordkunst zowel als in de wereld van letterkundige critiek en studie van allerlei aard en dit in verband met wat de kunstenaar zelf of zijn critische lezer beleden en beleefd heeft en in momenten van bezinning over het waarom en het hoe van de woordkunst in
geschriften heeft trachten vast te leggen.
En moeilijk zal het hem niet vallen in die zachtruisende of juichend
orgelende stukken bepaalde leitmotive, bepaalde constanten te onderkennen.
Doch heeft dit beluisteren na zoveel eeuwen nog zin ? Is dit naspelen verantwoord ?
M.i. wèl !
Achteraf immers, bij het doorlichten van het historisch proces dat
literatuur en kunst en alle menselijke doelgerichte activiteit hebben
doorgemaakt, kan het besef van het herhaald opduiken van dezelfde
bestanddelen vragen nopens de continuïteit van de uitstraling of beinvloeding van werk op werk, van kunstenaar op kunstenaar, van mens
op mens doen oprijzen, doch deze ook helpen oplossen.
Het aldus gewonnen inzicht in de onderlinge verhoudingen en in de
gebeurlijke bindingen kan bijdragen tot een passende benadering en
billijke waardering van b.v. een kunstenaar en zijn werk.
Historisch bekeken is deze bechouwingswijze nuttig en verantwoord.
Er zijn echter nog andere facetten aan dit probleem !
Brengt deze herkenning van geregeld wederkerende elementen ons
in feite niet tot een poging van doorlichting en tot een gedeeltelijke op-

( 88 ) Herodotus : Herodoti // Des Aller // Fuernembsten vnnd // aeltesten
geschichtschreibers Histo-/ f ria . . . Welche zuvor nie gantz in Teutscher Zungen
gesehen sind / jetzo aber gemeinem Vatterlandt vnd allen Liebhabern der Historien zum nutz // vnd besten ausz der Griechischen Spraach in die Teutsche
gebracht / in sonderbare Capitel getheilt ... Durch Herrn Georgium Sch w artzkop f f von Braunschweig. Frankfurt a. M., Nic. Bassaeus. 1593.
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klaring van de betovering die van elk echt kunstwerk, o.m. ook van
een woordkunstwerk, grillig-geheimzinnig en geruisloos als een rijzende watten wonderwolk uitwasemt ? Voert ons voorts deze kennis,
hoe broos en onvolledig ook, niet tot een zeker inzicht in het stille zalige gevoel dat de hele lezer, toehoorder of toeschouwer, bij de ontmoeting met het werk, dat hem in zijn greep krijgt, bevangt ? M.a.w.
leert deze vaststelling van het bestaan van bepaalde gemeenschappelijke elementen, die verschillende werken dooraderen of zelfs hun
uiterlijke verschijning bepalen, ons niet iets wezenlijk-belangrijks over
de „maker" of de „schepper", de kunstenaar, en over het kunstwerk,
niet alleen over zijn vorm, doch ook over zijn ontstaan en zin ?
Gedeeltelijk ja ; doch slechts gedeeltelijk !
Herhaaldelijk hield dan ook de aanwezigheid van deze constanten in
vorige eeuwen sommige geesten bezig ; herhaaldelijk leidde ze zelfs
tot het formuleren van vaststellingen, en soms zelfs tot het codificeren
van richtlijnen, voorschriften of zelfs regels !
Inderdaad, al is het dat een zware zwamwolk het geheim van de
wezenlijke aard van de artistieke schepping, zowel als het mysterie
van het kunstgenot, blijft omhullen en nooit volledig verdween alle
verkenningen en speurtochten, alle beschouwingen en theorieën ten
spijt toch deden sommigen in de loop der eeuwen, van in de Oudheid af, nu en dan een worp naar de bepaling van het wezen en van
de finaliteit van de scheppingsakt en van het ideale kunstwerk, en tevens, en zelfs niet het laatst, naar de zin en de verantwoording van het
woordkunstwerk.
Sommigen, nl. enkele filosofen en dichters die niet altijd bij beschrijving en ontleding van het kunstwerk en van zijn genesis bleven
stilstaan en verder mijmeren, doch die zich in de ijle lucht van de bespiegeling en theorie waagden, durfden het aan te omschrijven wat de
kunstenaar en o.m. meer in 't bijzonder de woordkunstenaar nastreven moest wilde hij grote kunst verwezenlijken.
Uitspraken als b.v. deze van een Aristoteles, een Cicero, een Horatius zijn dan ook uit het bestaan en uit het latere verloop van de westerse letterkunde en meteen van de literaire critiek en geschiedenis niet
weg te denken.
De Horatiaanse slagzin dat literatuur nuttig moet zijn en aangenaam
aandoen leunt hoogst waarschijnlijk bij de poëtische theorie uit het
hellenistisch tijdvak aan, nl. dat dichters en woordkunstenaars in 't algemeen, uiteindelijk hun bestaansrecht vinden in hun vaardigheid anderen lering, ontroering en genot bij te brengen. „Dovere, movere et
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delectare" ( 89) ! Het zgn. sociaal nut van literatuur werd juist daarin
gezien.
Waren ten anderen de eerste dichters geen leermeesters van hun volk
geweest ( 90) ? En bestond de functie van de poëzie, en van de woordkunst in 't algemeen er niet in de waarheid op een aangename, op een
aantrekkelijke manier te leren ?
En in de Christelijke Oudheid zien kerkvaders, zoals o.m. een St. Augustinus in sommige dichtsoorten uitingen van imaginatieve krachten
in de mens aanwezig ; uitingen van zijn creativiteit die afgestemd worden op 't nut en op de heerlijke harts- en geestesgeneugten die het
kunstwerk de lezer brengen kan. „Siquidem est fabula compositum ad
utilitatem delectationemve mendacium" (91).
De uitspraken van een Horatius vonden weerklank, gehoor en meteen verdedigers, niet alleen in de late classieke periode ; ook later, zelfs
nuog!
Inderdaad, ten tijde van de Karolingische Renaissance, in de Late
Middeleeuwen, en in de periode van de opkomst en bloei van het Westers Humanisme (XIVde a XVIde eeuw) was hij de erkende heraut
van deze richtregel. Het „prodesse" of het „utile" werd zelfs vaak
nader en enger omschreven als „lering". M.a.w. de stelling van de paedagogische opvatting van de literatuurbeoefening werd vaak als de
heilbrengende boodschap, ook in deze eeuwen van heroplevende classiek-gerichte literaire activiteit in 't Westen, voorgehouden en beleefd.
De middeleeuwse en de zestiende-eeuwse schrijver moest op een aangename manier zijn lezers en toehoorders de kennis van het ware op
het dogmatische zowel als op het ethische, politieke en natuurwetenschappelijke plan bijbrengen. Hij moest derhalve een geleerde zijn zowel als een kunstenaar.
Dat was het toenmalige ideaal ; zelfs van een Dante, van een Boccaccio ; want ook hunne opvattingen in dezen lagen in het verlengde
van de Horatiaanse leer (92).
(89) C.Q. Brink : Horace on Poetry. Prolegomena to the Literary Epistles.
Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1963. Cfr. p. 352.
(90) J.W.H. Atkins : English Literary Criticism : The Renascence. 2nd ed.
London, Methuen, 1952. Cfr. p. 107 waar J.W.H. Atkins daaraan nogmaals

herinnert.
(91) Soliloquiorum S. Augustini Libri II. Cfr. Lib. II, Cap. XI. 19. in : Patrol. Lat. (Migne) . T. XXXII (1945) , col. 894.
(92) Ernst R. Curtius : Euro páische Literatur and Lateinisches Mittelalter.
2. Au fl. Bern, Francke, 1954. Cfr. p. 214. Cfr. ook p. 210.
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De middeleeuwse theoretici van de dichtkunst kenden de Ars Poetica
van de Latijnse dichter. B.v. een Galfridus de Vino Salvo zal herhaaldelijk uitingen van Horatius aanhalen, zonder daarom echter de beruchte
formule „utile dulci" te citeren ( 93).
Ook in het dichtwerk in de landstalen van boven de Alpen was deze
opvatting over de wenselijkheid van de koppeling van kunst en kennis
.doorgedrongen. In het Middelengels strijdgedicht The Owl and the
Nightingale (ca. 1200) is er de nachtegaal die, in sommige opzichten,
als de vertegenwoordiger van de dichtkunst, en meer in 't bijzonder van
de hoofse minnelyriek kan beschouwd warden. Hij gaat daar prat op
en beweert boudweg dat hij de „scientia", de vereiste geleerdheid, zowel
als het „ingenium", d.i. de artistieke aanleg, onderlegdheid en vaardigheid bezit : „For ich kan craft, & ich kan liste" ( 94) . En 't is toch ook in
deze zin dat we 't criterion van Harry Baily in de Canterbury Tales zien
en interpreteren kunnen. Inderdaad, van al de pelgrims zal deze de prijs
van het beste verhaal wegdragen „that telleth in this caas // Tales of
best sentence and most solaas" (95)
.

(93) Cfr. in dit verband de studies van M.F. Nims en van Ernest Gallo : nl.
Galif ridus de Vino Salvo : Poetria nova of Geoffrey of Vinsau f , Translated by
Margaret F. Nims. Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies, 1967 ; tevens : Ernest Gallo : The Poetria nova and Its Sources in Early Rhetorical Doctrine. The Hague-Paris, Mouton, 1971.
(94) Cfr. vers 757. The Owl and the Nightingale. Ed. by Eric G. Stanley.
Manchester, Manchester Univ. Press, 1972. (Old & Middle English Texts.
.Gen. ed. G.L. Brook) . Verscheen in 1960 in the Nelson's Medieval & Renaissance Library.
( 95) Cfr. vss. 797-798 van de „General Prologue" van ;,The Canterbury Tales". P. 24 in : Geoffrey Chaucer : The Works of Geoffrey Chaucer. 2nd ed.
Ed. by Fred. Norris Robinson. Boston, Houghton Mifflin Co, 1957.
Verdere voorbeelden van deze stelling of uiteenzettingen hierover vindt men
o.m. afgezien van de werken van Karl Borinski (,,.Die Antike in Poetik and
P

Kunsttheorie. Vom Ausgang des klassischen Altertums bis auf Goethe and
Wilhelm von Humbolt. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965,
2 vol. "), of van Charles S. Baldwin („Medieval Rhetoric and Poetic to 1400.
Gloucester Mass., 1928"), of van R.R. Bolgar („The Classical Heritage and its
Beneficiaries. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1963") in : Classical and
Medieval Literary Criticism ... Ed. by Alex Preminger, O.B. Hardison, K. Kerrane. New York, Ungar, 1974. O.a. p. 280, 311, 314, 347 ; of in : Ernst R.
Curtius : Euro piiische Literatur U. Lateinisches Mittelalter. 2. Au/i. Bern,
Francke, 1954. O.a. p. 210, 214 ; of in : D.W. Robertson Jr. : Preface to Chaucer. Studies in Medieval Perspectives. Princeton. N.J., Princeton Univ. Press,
1962. O.a. p. 343-344, p. 346. Cfr. ook : Coluccio Salutati : De Laboribus Her-
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En wie het Middelnederlands literair gebied aftrakt zal aldra sporen
van de koppeling van „reyne dachcortinge" met „leringe" of van „reyne
dachcortinge" met „wijsheit" vinden. Inderdaad, ook onze middeleeuwse woordkunstenars uiteraard meer nog in 't bijzonder de lerende en
moraliserende dichters meenden in de Horatiaanse leer de verantwoording voor hun schrijversbedrijvigheid te zien, „Waerheit" zo voorhouden dat ze „te hoorne soete" was, was bij ons niet de betrachting
van een Jacob van Maerlant alleen (.96) !
In de geschriften van wie zich in de XVIde eeuw met de theorie van
de woordkunst inliet of deze nu in 't Latijn schreef, zoals een Geargius Fabricius (97), of een Josephus Justus Scaliger (") of een Joachim
Vadiamus (99) ofwel in een volkstaal, zoals een William Webbe ( 100)
of een Sir Philip Sidney om slechts deze enkelen te vernoemen
worden uitspraken van Horatius over het „utile" en het „dulce" in de
literatuur geregeld door deze schrijvers hernomen en vaak zelfs uitgesponnen, en tot de hunne gemaakt, in theorie en soms zelfs in eigen
practijk.
Inderdaad de leer, die Horatius had voorgehouden, nl. dat de rol van
de poëzie er in bestaat het nuttige en het aangename in een harmonisch
opgaan zelfs van 't een in 't ander de lezer en toehoorder bij te brengen,
is de bron geweest waaraan de meesten putten gingen en die nog in de
culls, ed. by B.L. Ullman. Zurich, Thesaurus Mundi, 1951. 2 vol. Cfr. o.a. Lib.
I. Cap. 13, p. 68 Ook bel an gwekkend in dit verb and is b.v. Eckhard Kessler :
Das Problem des frühen Humanismus. Seine Phil oso phische Bedeutung bei
Coluccio Salutati. München, Fink, 1968.
( 96 ) Cfr. o.a. Literaire theorieën en poëtiek in Middelnederlandse geschriften. P. 173-275 in : Verslagen en Mededelingen [v.d.] Kon. Vla. Academie
voor Taal_ en Letterkunde. Jg. 1961. Cfr. o.m. p. 199, p. 252-253.
(97) Georgius Fabricius : De Re Poetica libri septem . (1560). Hij leefde
van 1516 tot 1571.
(98) Joseph Justus Scaliger : Poetice.
(99) Joachim Vadiamus : De Poetica et Carminis Ratione. Kritische Ausg.
mit deutscher Uebersetzung u. Kommentar von Peter Schaeffer.
München,
Fink, 1973. (Humanistische Bibliothek. Reihe II : Texte. Bd 21. I III) . De
oorspronkelijke uitgave is van 1518. Joachim Vadiamus of von Watt werd in
St. Gallen in 1484 geboren en overleed in 1551.
(100) Voor de „A Discourse of English Poetrie" (1586) van William Webbe en „An Apologie for Poetrie" (ca. 1583) van Sir Philip Sidney cfr. de
merkwaardige boekdelen van Elizabethan Critical Essays Ed ... by G. Gregory
Smith. London, Oxford Univ. Press, 1904. Herhaaldelijk herdrukt. In verband
met W. Webbe cfr. o.a. Vol. I, p. 295-296, p. 419 ; voor Sir Philip Sidney
cfr. o.a. Vol. I, p. 158, p. 197, p. 200, p. 386.
.
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XVIde eeuw, en zelfs nog veel later, in West-Europa herhaaldelijk opborrelt, zij het ook dat het evenwicht en harmonie van de door elkaar
spelende waterstralen niet altijd tot hun recht kwamen ( 101).
De haast ononderbroken reeks van getuigenissen vanwege schrijvers
en critici van hun vast geloof in de waarheid en geldigheid van de stellingen van Horatius inzake de functie van de woordkunst sliert als een
kleurige slingerkrans door de eeuwen heen.
Kon het dan anders of vertalers, die hun arbeid in meer dan een opzicht verwant achtten aan het creatief werk van woordkunstenaars of
geleerden, zullen eveneens in hun blazoen het „utile dulci" van Horatius voeren ?
^

**

Vertalers plaatsten zich immers op hetzelfde vlak als scheppende
kunstenaars ; ze zetten antieke, middeleeuwse of eigenti j dsche geschriften in hun landstaal over in de geest waarin ze meenden dat deze door
hun oorspronkelijke auteurs geschreven waren ; d.i. met de bedoeling
door een harmonische binding en dooreenstrengeling van wat als nuttig
en vermakelijk beschouwd werd, de sympathie van hun lezers te winnen.
Onafhankelijk van het al of niet voorkomen van verklaringen in deze
zin vanwege de oorspronkelijke auteurs van het vertaalde werk wordt
deze opvatting meestal in een opdracht en/of in een voorwoord die
vaak tot ware programmatische verklaringen over de functie van het literair werk uitgroeien door de vertaler uiteengezet. In sommige gevallen is dit stuk van het voorwerk geheel of gedeeltelijk een
pleidooi ten gunste van de keuze van de vertaalde tekst. Het klinkt vaak
als een verantwoording, waarin ze dan meestal wijzen op het nuttige en
het aantrekkelijke van de overzetting die zij voorleggen. Hun literair
credo is hetzelfde als dit van hun scheppende voorgangers, die ze bij
hun publiek inleidden, en als dit van hun eenvoudig lezende tijdgenoten : woordkunst staat in dienst van de mens.
( 101 ) Voor de XVIIde eeuw cfr. de uitspraak van Karl Eibl : „Wahl hatten
die Poetiken des 1 7. Pubs groszen Wert auf den Nutzen der Poesie gelegt, zuweilen war ihnen das Horazische „aut prodesse aut delectare" zu einem „et
prodesse et delectare" geworden. Das „cum delectatione docere", also die eindeutige Unterordnung des Ergotzens unter den Zweck der Belehrung, gehort
zum festen Bestand dieser Poetiken". P. 287 in : Karl Eibl : Prodesse et delectare : Lyrik des 18. Pubs. p. 280-293 in : Historizitót in Sprach- u. Literaturwissenscha f t ... Hrsg. v. Walter Muller-Seidel. München, Fink, 1974.
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Dit is een opvatting die ze met alle macht bij het leespubliek willen
doen doordringen, en die dan, soms zelfs herhaaldelijk, in een titel, opdracht of inleiding verwoord en verantwoord wordt.
Wijzen de inlassing van een dergelijke verklaring en vooral de klem
waarmede deze soms bevestigd wordt, er op dat de vertalers schijnen te
vrezen dat dit bepaald aspect van hun vertaalwerk bij een eerste contact hun lezers of toehoorders, helemaal of gedeeltelijk, zou kunnen
ontgaan ? Wie zal dat uitmaken ?
Opvallend is eveneens dat in sommige betogen nu eens de klemtoon
op het „utile" dan weer met nadruk zelf op het „dulce" zal gelegd warden. Bepalend hierbij is niet altijd het literair genre zelf ; de instelling
van de vertaler, de visie die hij op de oorspronkelijke tekst had kan hier
insgelijks de doorslag geven. Zo kan verklaard warden dat soms aan de
hand van een bepaald stuk het standpunt ingenomen wordt dat ook uit
werk van lichter allooi tegen alle schijn en verwachting in toch leer en
lering kunnen gepuurd worden.
Kunnen deze oude vertalingen in de wasem van de tijd van waaruit
ze tot ons in de nevelslierten en flarden van de vroeg opkomende morgen van een lentedag zijn gekomen, iemand aandoen als onze knotwilgen die met hun spichtige takkenbossen, nog vol donkere en mysterievolle mijmeringen van de voorbije mistige nacht, langs sloot en beek
grillig hun schuine stam en kop opsteken en staan te dromen, vergeten
we toch niet dat deze niet alleen het overtollige vocht en water wegwerken helpen, doch dat soms de koele schaduw van hun wilde kruin met
zware, loom hangende bladerenvacht in de zomerse broeiende hitte
mens en dier bevrijdend verademen laat, en dat zelfs wanneer ze zijn
geknot, in hunne holle knoestige tronk wijze uilen nog schutsel vinden
kunnen.
**
^

VERKENNINGEN IN VROEGER VERTAALWERK
1450 - 1600
„Profijtelijck" ! Hoe ?
door
JAN F. VANDERHEYDEN

Binnenlands Erelid der Academie

Inleiding

De vertalers stelden zich, over 't algemeen, ten dienste van hun publiek ; hun rol was de lezers teksten in de volkstaal te bezorgen die,
vormelijk en inhoudelijk gezien, als nuttige en toch aantrekkelijke lectuur zouden kunnen ter hand genomen worden. In de practijk van een
lectuurvoorziening, die in deze geest opgevat werd, kwam het „nuttige" op het voorplan te staan : de meeste laat-middeleeuwse en zestiende-eeuwse vertalingen van antieke zowel als van jongere in 't Latijn
of in andere volkstalen gestelde werken zijn overzettingen van teksten
waaruit de moderne lezer voordeel halen kon. De aankondiging „ten
profijte" in 't Nederlands (of haar tegenhangers in andere westerse
talen) was geen loze formule.
Dat was het parool voor vele schrijvers en voor 't merendeel van de
vertalers. Voor beiden auteurs en overzetters zal deze formule
denkelijk dezelfde inhoud gehad hebben ; doch welke was dit ?
Inderdaad de vraag is : wat hadden vertalers op 't oog wanneer zij
wezen op 't nut dat lezers van hun vertaalwerk hebben zouden.
De zestiende-eeuwse Duitse classicus Georgius Fabricius gaf hierop
een antwoord, dat
al handelt hij in het oorspronkelijk context over
-creatief werk
ook hier m.i. niets van zijn waarde inboet. „Utile",
zegt hij, „est quod animus incitat doctrina et sapientia", „Nuttig is
wat geest en hart door lering en wijsheid beroert" ( 1) . Anders gezegd,
(1 ) Georgius Fabricius : De Re poetica libri septem. Paris, 1584. De Duitser
J. Fabricius (1516-1571) was een leerling van Rivius (1500-1553) die in
Meissen (Saksen) werkte en classieke teksten, o.a. Sallustius, uitgaf. J. Fabricius studeerde ook in Padua en Bologne, deed opzoekingen in Rome en is
voornamelijk gekend wegens zijn uitgaven van en studies over Vergilius en
... Horatius.
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volgens de vertaler zou nuttig zijn, ten eerste : wat bijdragen kon tot
zijn inwijding of tot die van zijn lezers in, of tot verrijking van hun
beider kennis van de natuur, van hun fysische omgeving ; ten tweede,
wat leiden kon tot verdieping of verruiming van hun inzicht in zichzelf, als „mens", en in hun verhouding tot hun medemensen en tot een
Oppermacht ; m.a.w. al wat tot beter begrip van hun menszijn en van
hun gedragingen als dusdanig helpen kon.
„Doctrina et sapientia !". „Kennis en wijsheid" ! dat zijn de twee
belangrijkste sleutelwoorden. 't Is deze dubbele betrachting hetzij
wetenschap, hetzij levenswijsheid te verwerven en anderen mede te delen die de vertalers in hun prospectietochten heeft bezield, keuze
van hun te vertalen tekst meestal heeft bepaald, hun soms de kracht
geschonken om het ingezette werk te voltooien.

Kennis van Omgeving

Antieke geschriften, waarin natuurkundige problemen behandeld werden, zijn vrij laat in de landstalen overgezet geworden.
In feite was nochtans een groot gedeelte van wat de Grieken niet
alleen op 't gebied van de filosofie, doch ook op het stuk van de geneeskunde en farmacologie, natuurwetenschappen, mathesis, muziek,
astronomie, meteriologie, fysionomie geschreven hadden op 't einde
v an de Oudheid in 't Latijn overgezet
Opvallend is echter dat de Romeinen hoofdzakelijk belangstelling
bleken te hebben voor de onmiddellijk practische toepassingsmogelijkheden van het natuurwetenschappelijk bedrijf ; deze instelling bepaalde meteen grotendeels de keuze v an de Griekse geschriften die ze
overzetten.
In de Middeleeuwen en nog meer in de XVIde eeuw werd in 't Latijn gesteld werk handelend over de meest uiteenlopende materies in
westerse landstalen overgezet : geschriften op 't gebied van de genees

( 2) Hans E. Richter : Uebersetzen and Uebersetzungen in der rómischern
Literatur. I naeg. -Dissertation ... Erlangen ... 1938. Erlangen, 1938. Cfr. o. a.
p. 85-86. Cfr. ook Franz Blatt : Remarques sur l'histoire des traductions latines.
P. 226 in : Classica et Mediaevalia. Revue danoise de philologie et d'histoire.
Copenhague. Vol. I (1938).

,

186

kunde zowel als op het stuk van land- en bosbouw, rechtskundige teksten zowel als zgn. filosofische verhandelingen werden vertaald.
In de loop van de XVIde eeuw werd zelfs meer en meer Grieks werk
rechtstreeks uit de oorspronkelijke taal overgezet, en zoals vroeger werden er eveneens vertalingen van ene landstaal in een andere in groter
getale verspreid.
Er zijn m.i. drie belangrijke groepen geschriften die bij de vertalers,
uitgevers en lezers van toen een zekere voorkeur hebben genoten en die
dan ook blijkbaar met een zekere voorliefde voor vertaling uit 't Latijn,
uit 't Grieks of uit een andere landstaal in aanmerking werden genomen.
Eerst de historische geschriften ! Er is namelijk een genre dat in de
Latijnse literatuur betrekkelijk vroeg en met opvallend veel succes beoefend werd, nl. de geschiedschrijving. Het is dan ook de historiografie, in ruime zin genomen, die een indrukwekkend aantal werken opgeleverd heeft die in de Late Middeleeuwen en in de zestiende eeuw
in vertalingen in de landstalen van het Westen een grote verspreiding
gekend hebben. Terloops zij hier toch aangestipt dat de westerse vertalers in de Latijnse Oudheid in dit verband geen trekkend voorbeeld
vonden ; inderdaad de Romeinen hebben slechts weinige en dan nog
betrekkelijk late vertalingen van Grieks geschiedkundig werk geleverd (3).
Zgn. filosofische werken uit de Latijnse traditie genoten eveneens
in dezelfde periode bij de westerse vertalers een grote populariteit.
Literaire geschriften dramatische en verhalende vormden een
derde groep van Latijnse (of Griekse) werken die, alhoewel onbelast
met al te zeer opvallende moraliserend of zgn. filosofisch tooisel en
wezensvreemde fiorituren, eveneens in overzetting een ruime lezerskring vonden (4).
Hoe nu verklaren dat het bepaald deze geschriften waren
nl. historische, filosofische en bellettristische
die in vertaling de ruimste
afzet vonden ?

(3) Cfr. hierover o.m. Hans E. Richter : Uebersetzen u. Uebersetzungen in
Erlangen, 1938. P. 87-88. Volgens hem ligt in de
vroege en machtig rijke bloei van hun eigen historische literatuur de verklaring
van de schaarse vertalingen van Grieks geschiedkundig werk.
(4) Voor de verklaring van dit „alhoewel" cfr. infra.

der rómischen Literatur ...
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M.i. is het antwoord hierop eenvoudig en kort gesteld als volgt : het
zijn deze drie kategorieën van werken die uiteraard op een ruim publiek afgestemd waren, en die daarenboven, rechtstreeks of onrechtstreeks, kennis 6f wijsheid, dat is : „doctrina" of „sapientia", of soms
allebei terzelfder tijd, de man in de straat bijbrengen konden.
„Doctrina" werd immers niet alleen gepuurd uit antieke „technische"
tractaten die ook in vertaling verspreid werden. Er is o.m. een genre
van vertaalde literatuur dat in dit verband een grate rol gespeeld heeft,
nl. de historische geschriften. Deze werken genoten een des te meer
opvallende populariteit, omdat ze eveneens inzake verwerving van de
,,sapientia" als belangwekkende en nuttige publicaties beschouwd werden.
Inderdaad, geschiedkundige werken brengen ons niet alleen kennis
van 't verleden van de mens bij ; zij leveren ons uiteraard vaak inlichtingen over zijn milieu ; want ze verstrekken niet enkel gegevens over
politieke en sociale, militaire en economische gebeurtenissen waarbij
hij betrokken werd, doch ook over de fysische omgeving waarin hij
leefde en zijn nakomelingen soms nog leven. Daarenboven echter leren ze ons tevens de mens zelf door 't relaas van zijn gedragingen en
door de beschouwingen van de historiografen en annalisten kennen.
Vandaar grotendeels de populariteit van dit soort literatuur.
>•- *

Populariteit van historisch werk

Opvallend inderdaad is hoe zeer de antieke historische literatuur, in
de XVde eeuw, en nog méér in de XVIde eeuw, in West-Europa vertaald werd ; daarenboven verruimde zich allengs de belangstelling voor
geschiedkundig werk zodanig dat soms ook „moderne" historische werken uit het Latijn, of uit een vreemde landstaal, in eigen volkstaal
eveneens overgezet werden.
Vaststellingen betreffende betrekkelijk licht te controleren feitelijke
gegevens over drukken en uitgaven van vertalingen tussen 1450-1600,
zowel als eigentijdse verklaringen van vertalers, uitgevers of drukkers
uit deze periode wijzen op de populariteit van dit soort literatuur.
Dat dit historisch werk toen zo diep insloeg kan men inderdaad
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reeds aflezen uit de indrukwekkende lijst van Latijnse en Griekse geschiedkundige geschriften die in deze periode (1450-1600) in 't Westen vertaald werden (5). Soms gebeurde de verspreiding van een vertaalde versie zelfs in twee stadia (s). Op een vertaling gemaakt in een
volkstaal, eerst via een versie die betrekkelijk gemakkelijker toegankelijk was dan de oorspronkelijke — b.v. een Grieks werk via een Latijnse vertaling ( 7 ) of een Latijns of Grieks geschrift volgens een reeds

(5) Cfr. de lijsten die in de eerste bijdrage vermeld werden.
(6) Hier worden niet bedoeld de gevallen waarin eerst een woordelijke vertaling gemaakt wordt, die d an door een tweede „ve rtaler" „bewerkt" wordt,
d.i. taalkundig en stilistisch aangepast aan het genie van de taal van de overzetter en van het stijlgebruik van zijn tijd. Daarover wellicht later.
(7) De werken van de Joodse historiograaf Flavius Josephus werden in diens
moedertaal, nl. het Aramees, geschreven en door hemzelf in 't Grieks vertaald.
Dit geldt alleszins voor de zeven boeken van de geschiedenis van de Joodse
oorlog die tussen 75 en 79 in 't Grieks overgezet werden. De drukker-uitgever
Simon Cock die in 1552 de Seuen Boecken van die Joetsche oorloghe uitgaf
hield in zijn woord-tot-de-lezer voor dat deze „hystorie bescreuen... [was]
eerst vanden Autheur in Griecxscher talen / ende daer na in Latijn...". Onze
Nicolaas van Winghe, die er van overtuigd was dat Josephus oorspronkelijk in
't Grieks geschreven had, gebruikte een Latijnse versie ; doch bij zijn vertaling
van de oude geschiedenis v an Josephus wierp hij toch af en toe een oogslag
op de „Griecxschen exemplaren / onlancx te Basel ghedruct / door 'hulpe van
sommighe mijn goede vrienden inder Griecxscher talen wel gheleert". (Cfr.
fol. [ -f - iiijvo]) . Zo kan men hier in dit verband wellicht eveneens de vertaling
vermelden die Hieronymus Boner van Demosthenes maakte en betitelde : Vier
Schone ... Reden ... wider den Kunig Phlipsen ... (Augsburg, H. Steiner, 1543) .
Deze gaat terug op een Latijnse versie. Cfr. fol. [Aijr] ; „ ... So hab ich jetzt die
gedachten vier Orationen / so kurtzlich ausz dem griechischen inn das latein
transferiert / inn disz volgend teiitsch gebracht". Zo schreef hij op 12 juli
1537. Cfr. b.v. ook Eyn schon nutzlich Buechlin genant der Sticher des Hochweysen Heiden Epicteti ... Ausz Kriechischer und Lateinischer Sprach inn teiitsch
durch ... herren Jacoben Schenken ... gezogen. Basel, Thomas Wolff, 1534.

Schenk heeft een Latijnse versie gebruikt, doch hij heeft deze en zijn vertaling ook geregeld met de Griekse tekst vergeleken ; in bepaalde gevallen de
Griekse versie verkozen.
Andersoortig Grieks werk werd eveneens vaak via een Latijnse versie overgezet b.v. van de De Tuenda Sanitate van Plutarchus verscheen een Engelse vertaling in 1530 ( ?) op basis van een Latijnse versie van de hand van Erasmus.
(Henry B. Lathrop : Translations from the Classics into English ... Madison
Wis., 1933. Cfr. p. 311) .
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bestaande overzetting in een andere landstaal ( 8)
volgde allicht een
vertaling die zich als betrouwbaarder kon en zou aanmelden, wijl ze
ditmaal op het originele stuk zelf stoelen zou.
Welk het gevolgde vertaalprocessus ook mag geweest zijn : het aantal van overzettingen in de landstalen van dit slag antieke geschriften
is, zoals reeds gezegd, indrukwekkend.
Zelfs een vluchtig overlopen van de vroeger al vermelde lijsten en
tabellen levert reeds het statistisch bewijs van de intensieve verspreiding van antieke geschiedkundige literatuur in vertaling, o.m. in de
XVde en in de XVIde eeuw in 't Westen (p).

(8) Cfr. de Engelse vertaling van Thucydides door Thomas Nicolls die in
1550 verscheen is op een Franse versie gebaseerd : „Translated oute of Frenche

into the Englysh language". A righte noble and pleasant History of the Successors of Alexander is de Engelse titel van een werk van Siculus Diodorus dat
uit het Frans overgezet werd (Londen, 1569) . De Engelse versie van de Vitae
van Plutarchus die in 1579 te London van de pers kwam zou door Thomas
North op basis van de Franse overzetting van J. Amyot, die twintig jaar te
voren verscheen, gemaakt zijn.
Niet-historisch antiek werk werd eveneens langs dezelfde k analen naar 't Westen overgesluisd. Arthur Hall bezorgde een vertaling van de Ilias uit het Frans
(Ten Books of Homers Iliades, translated out of French ... London, R. Newberrie, 1581) ; van Aristoteles is er een Engelse vertaling van zijn Politica in
omloop, Politiques or Discourses of Goverment (London, 1598) die niet uit
het Grieks, doch „out of French into English" vertaald werd.
John Wylkinson vertaalde de Ethica van Aristoteles „out of Italian into our
vulgare tong" (Cfr. fol. [Aijvo] in de Londense uitg. van 1547) en The Golden Boke of Marcus Aurelius verscheen te London in 1553 als „translated out
of Frenche into Englishe by John Bourchier". Denk ook even aan onze eerste
Livius-vertaling ! Het Buch von dem Leben and Sitten der hayd nischen Maister
van Diogenes Laertes (Augsburg, 1490) werd uit het Engels overgezet. En wat
dan gezegd van een Nederl andse uitgave die in 1498 bij Henrick Eckert van
Homberch te Delft van de pers kwam, nl. Die historien ende fabulen van Esopus ... In de inleiding is er niet enkel sprake van Aesopus, doch ook „van enen
anderen gheheyten Alfonsius daer toe oeck mede eenighe genoechlike fabulen
bescreuen van een groot poete gheheyten pogius een f lorenti j n dwelck al te samen wt den latijn en franchoys ouer geset is biden eerwaerdighen doctoer inder
godheit broeder juliaen van der oorden Sinte augustijns tot lyoens ende daer nae
wt den franchoys in goeden duytsche ... ". De Engelse Aesopus-uitgave die te
London in 1484 verscheen was „translated out of Frensshe in to Englysshe".
(9) Cfr. p. 250 251 en p. 293 in : Verslagen en Meded. v.d. Kon. Acad. v.
Ndl. Taal- en Letterkunde (1978) van het opstel : Verkenningen in Vroeger
-

Vertaalwerk 1450 1600. Inleiding.
Oirbore".
-

„Ter eere Gods" en „Ten ghemeynen
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Het is ten anderen niet alleen het cijfermateriaal dat veelzeggend
is ; daarnaast zijn er de getuigenissen van de tijdgenoten zelf : de vertalers, de drukkers-uitgevers en de lezers.
De vertalers zelf waren bewust van de aantrekkingskracht die van dit
historisch werk op de lezers uitging ; zij ondervonden weldra hoe de
lectuur van dit soort literatuur bij het publiek insloeg. Het getuigenis
van Arthur Goldyng is kentekenend. Deze vertaler van Trogus Pornpeius wijst er op hoe oud en wijd verspreid de gewoonte van het vertalen in zijn dagen het midden van de X V Ide eeuw reeds geworden was ; en hij denkt hierbij eerst en vooral aan het overzetten van
historisch werk ('°).
Fen Caspar Hedio beweerde zelfs dat een Flavius Josephus, een van
zijn lievelingsauteurs, in 't Hebreeuws, in 't Grieks, in 't Latijn, in 't
Duits, „ja in allen sprachen gelesen wurde" (11).
veelal toch in eerste instantie zakenlui, toen
De drukkers-uitgevers
zowel als nu — voelden best de polsslag van het leespubliek. Zij wisten
wat er rondom hen leefde en roerde. Wie zichzelf en de anderen ietwat kent voelt „dat alle menschen van natueren begheerlick sijn om
weten" ; dit gevoelen wordt versterkt als men „aenmerct hoe ghierichlick dat die history boecken gelesen worden / om datmen wt desen
sonderlinghe kennisse crijcht van veel dinghen". Zo schreef Govaart
vander Haghen, de Antwerpse drukker-uitgever, in het voorwoord tot
zijn uitgave van 1584E van de Nederlandse Eccl esiastica (12).

(10) Cfr. inleiding tot zijn vertaling Thabridgment of the Histories van
Trogus Pompeius (London, 1544) . In zijn niet gefolieerde of gepagineerde
„To the Reader" wijst de vertaler op zijn door niets te stoppen arbeid aan zijn
overzetting : „folowynge the Ensample of diuers wyse and well learned, both
of old tyme and also of our // age of all sortes of Nacions, whose studie and
travell hath always ben to bryng into their mother tongue such workes as they
founde eyther in the Greke ... or in any other language, worthy to be knowen
and had in memory ... ". Ietwat verder maakt hij allusie op „history".
(11) Flavius Josephus : Josephus T eiitsch ... Durch D. Caspar Hed io n .
Strassburg, 1531. Cfr. fol. iij : Josephus was een grote autoriteit onder de geschiedschrijvers „vnd er wiirdig / wa mans haben moechte / das er in Hebreischer / Griechischer / Latinischer / Teiitscher / ja in allen sprachen gelesen wurde...".
(12) Cfr. de uitspraak van Govaart vander Haghen, drukker-uitgever te Antwerpen, in zijn voorwoord „Aen den duechtsame leser" in : Eusebius : Die
Historie diemen // heet Ecclesiastica ... Antwerpen, 1584.
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En deze drukker schreef enkel Aristoteles na. Inderdaad, Jacobus
Micyllus, die 't werk van Cornelius Tacitus aan zijn Duitse lezers wenste aan te bevelen, verklaarde in de inleiding tot zijn vertaling dat deze Griekse filosoof de leergierigheid als een specifiek kenteken van de
mens bestempeld had. In de teeltbodem van deze natuurlijke instelling
ontsprong bij de mens de impuls om zich voor wat er rondom hem gebeurde of vóór hem gebeurd was belangstelling te tonen (13).
De vertaler van Albert Krantz, nl. Heinrich von Eppendorf, die o.m.
diens Chronicon aliarum gentium septentrionalium ... overzette en
in 1545 te Straatsburg bij Hans Schott liet uitgeven
d.i. dus 30
jaar vóórdat de originele Latijnse tekst verscheen
zag in de nieuwsgierigheid, en dus leergierigheid, van de gewone lezer voor historische
geschriften een verantwoording voor zijn initiatief om deze kroniek
uit te geven. Inderdaad, volgens hem was „Der gemeyn Leser ... / so
newer ding begyrig / wart hye vil alts dings bef inden das ym new ist,
sonderlich von den Volckeren / so in andere land gezogen / newe wonung gesticht haten / vnd nit so barbarisch vnd vngeschlacht gewest /
wie etliche von ynen reden woellen" (14).
*

En 't was niet in het toenmalige van oorlog en andere beroerten getroffen Vlaanderen en Brabant alleen dat men in geschiedkundige geschriften afleiding en lering zocht ; hoe erg en diep geschokt heel
West-Europa in de zestiende eeuw ook was historische lectuur bleek
toen ook in andere landen o.m. in Duitsland en Engeland een
bron van aangename verpozing en zelfs geestelijke verrijking voor velen tot in de hoogste sociale kringen toe te zijn.
Een van de redenen waarom Jacobus Micyllus zich aan het overzetten van Tacitus zette was de populariteit die de vertaling van Livius
door Bernhard Schof f erlin genoot, en de invloed die er van op de tijden hij, Micyllus, komt daar herhaaldelijk
genoten uitging. Livius
was
niet
alleen
een
zeer geziene figuur, doch ook een ijveop terug

(13) C. Tacitus : Der Roemischen Keyser Historien ... Strassburg, 1535. Cfr.
fol. aiij : „Dann die menschen (wie auch der Aristoteles schreibt) von natur
begirig seind alwegen etwas newes zu lemen vnd zu wissen ... ".
(14) Albertus Krantzius : Denmaerckische Chronick ... Newlich durch Henrich von Eppendor f f verteutschet.
Strassburg, H. Schott, 1545. Cfr. fol.
[Aijvo]
.
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rig en overal in 't Duits taalgebied gelezen auteur ( 15) . Vandaar zijrr
verwachting dat ook Tacitus bij het Duits publiek ingang vinden zou.
Caspar Hedio die talrijke Duitse vertalingen van antieke en middeleeuwse historische geschriften bezorgde, was ook bewust van de populariteit van historische literatuur in zijn eigen dagen, en dit zelfs
op internationaal vlak. Deze diepgelovige man zag ten anderen in de
spreiding van historische kennis de vinger Gods (16).
En 't was niet enkel de gewone man die zich, zover hij lezen kon,,
over de zware folianten van de historische publicaties boog ; zelfs tot
in de hoogste kringen werd het lezen van geschiedkundig werk beoefend.
Als één voorbeeld uit deze kringen kan hierbij de figuur opgeroepen
worden van Jacob von Fleckensteyn die M. Ringmann Philesius in zijn
vertaling van Julius Caesar vermeldt als iemand die zich vermeit in de
lectuur van antiek historisch werk en van wie men zelfs zeggen kan dat
hij een rijke verzameling van gelijkaardige geschriften bezit. Hij is

(15) Cfr. fol. [aiiij ] in : Der Roemischen Keyser Historien ... lurch Cornelium Taciturn beschriben ... Mainz, Ivo Schoffer, 1535. „Zu welchem mir dann
auch weittere anreytzung vnnd vrsach geben / erstlichen ... vnd nachmals das
exempel des Hochgelerten Bernharts Schefferlins weyland Doctor der rechten
/ von welchem var diser zeit gleichermassen der edel vnd hochberiimbt geschicht schreiber Titus Liuius / wie wol alleyn stuckweisz / verteutscht / vnd
demnach van den vnsern souil ich hoer vnd vernem fleissig gelesen vnd beuor
gehalten warden". En ietwat verder komt J. Micyllus op de populariteit van
de Livius-vertaling terug : „Dann hat der Liuius salche gnad vnd gunst bei den
vnsern erlangen moegen / dasz er nun allenthalben gelesen vnd hoch beuor
gehalten pflegt zil werden ... ".
(1'6) „Es mag Christlicher Lieber Leser / dafiir gehalten werden / das nit on
besondere schickung Gattes beschehe / das zil disen jaren vil Historien an tag
kommen in vilerley sprachen / vnd die weiszheyt vnnd klugheyt der Historien
so vil als auff den gassen zil vns rueffet / alleyn das die Leser gedechten /
salche . einzulassen vnnd auff nemen / gun preisz des aller Hoechsten / vnd
des Kunigs in ewigkeyt / von seinem zorn vnd angnad zei. hueten / Christlichen gemeynen nutz vnd alles gut bei menigklich zil fiirdern" . Cfr. fol. [ijvo]
in : Conradus, Abt v. Ursberg : Ein Auszerleszne Chronick von an f ang der welt
bics auff 1543 ... Strassburg, 1549.
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zelfs op het stuk van de geschiedenis van de Oudheid een deskundige
geworden (17).
Er waren zelfs vorsten die deze historische lectuur niet schuwden.
Wel integendeel ! Hieronymus Boner van Kalmar, die o.m. Herodianus vertaalde, loofde de jonge Ferdinand van Habsburg, die, na 't afwerken van staatszaken, verpozing en ontspanning zocht in het lezen
,o.m. van antiek geschiedkundig werk (18).
Henry Savile droeg zijn Tacitus-vertaling aan Koningin Elizabeth op
o.a. omdat hij wist dat zij veel belang in geschiedenis stelde en grote
waardering voor deze wetenschap overhad (19).

^
^

*

(17) C. Julius Caesar : CAij Julij Cesaris des groszmechtigen ersten Roemischen Keysers Historien vom Gallier ... krieg ... Mainz, J. SchOffer, 1530. Uit

het betoog van de vertaler (gedateerd 1507) op fol. {eeiij'] „Was historia sei :
auch von deren frucht vnd ergoetzlicheyt" het volgende : „Der vrsach halben
ich den vesten meinen giinstigen herrn / Herrn Jacoben von Fleckensteyn loben vnd breisen musz / der/ wie wol er stedts mit der ritterschafft (darinnen
er auch fiirtrefflichen) geschefftig ist / jedoch so hat er nichts desterminder
alle zeit eyn sondern lust vnnd anmut zu der gleichen Roemischen historien /
die er gem liset / welcherlei biicher er gleich als eyn gantze liberei hat / vnnd
der alten geschicht vil kan erzelen mich auch eyns teyls geursacht hat Julij des
Keysers Commentarien zu transferiern vnd Deutschen".
(18) Heriodianus : Der Fiirtre f f Lich Griechisch geschicht Schreiber Herodianus ... Hieronymus Boner in nachvolgend Teiitsch pracht. Augsburg, H. Steiner, 1531. Cfr. fol. [ij] : waar hij, Boner, verklaart te hebben „ ... gehoert
vnnd vernommen / das Ewer Kiinigkliche Mayestat nach ausz vnd abrichtung
der Kunigklichen vnd lands notturfftigen geschefft vnnd obligenden sachen /
so das zeit vnd musz geben mag / nach Kiinigklicher vnd angeborner art vnd
tugend geneigt / sich gehabter vnd fiirkerter muehe vnd arbeit mit lesung der
warhafften Hystorien vnd ritterlichen geschichten der alten Keisern / Kiinigen
vnd Fiirsten ,/ Zu ergetzen vnd zu belustigen".
(19) „The cause that I published it vnder your Majesties name and protection (beside the testification of my bounden duetje) was the great account your
Highesse most worthily holdeth this Historie in ...". Cfr. fol. 92. Dit citaat
werd niet aan de eerste uitgave van 1581, doch aan deze van 1598 ontleend,
nl. The ende of Nero and beginning of Galba. Fower Books of the Histories
of Cornelius Tacitus. The Life of Agricola. The second ed. London, (1598) .
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Profane Geschiedenis en Bijbel
Lof en Waarde van Geschiedenis

Het was
zoals reeds vermeld
omwille van het nut dat uit de
lectuur, studie en kennis van de geschiedenis kon gehaald warden, dat
de geschiedkundige wetenschap en haar uitingen zo'n machtige greep
op het lezend publiek hadden.
dat van
De geschiedenis leert ons immers niet alleen het verleden
de antieke naties en van ons eigen volk
kennen ; zij werpt tevens
scherp licht op wat de mens is.
Vandaar dan ook, bij veel vertalers, naast hun feitelijke inzet om
historisch werk, vroeger en eigentijds, te vertalen en het daardoor uiteraard onder een groter aantal van hun taal- en tijdgenoten ingang te
doen vinden, de talrijke pogingen om hun lezers het lofwaardige van
de beoefening van de gschiedschrijving en van de lectuur en studie van
historisch werk te overtuigen.
Hoe ? Door hun beschouwingen en getuigenissen in het voorwerk
van hun uitgaven.
Opvallend gering in aantal immers waren de vertalingen van antieke historische werken waarin in voorwoord of opdracht, in inleiding
of zelfs privilegie ( 20) , de studie van de geschiedenis niet uitvoerig en
hoog aangeprezen werd. Zelfs in vertalingen van „moderne" historische publicaties kwam deze verheerlijking van de geschiedenis voor.
Om in dit laatste verband twee gevallen te citeren : er is o.m. een
Caspar Hedio en een Heinrich von Eppendorf.
C. Hedio vertaalde onder andere de kronijk van de Abt vor Ursberg
en Johannes Trithemius. Hij stelt deze vertaling aan zijn publiek in een
enthousiaste inleiding voor, waarin hij dan in Ciceroniaanse geest en
termen het schrijven, lezen en bestuderen van historisch werk ophe-

( 20 ) Cfr. b.v. het privilegie in The hystory writtone by Thucidides the Athenyan (London, 1550) in de vertaling van Thomas Nicolls waarin toespeling
gemaakt wordt op de bedoeling die deze vertaler koesterde, als voortzetting
van dit vertaalwerk dat een „vertuous exercyse'' genoemd werd, „to reduce and
bring other profytable hystories out of Frenche and latenne into our sayd maternall language, to the generall benefyt, comodytie and profyt of all our louing
Subiectes, that well shall digeste the same ...". Cfr. fol. Aij.
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melt (21) . De tweede is Heinrich von Eppendorf die ons eveneens een
Duitse vertaling bezorgde van een andere kronijk. In het voorwerk
wordt ook het contact met geschiedkundige geschriften aanbevolen :
't is uit het werk van de geschiedschrijvers dat men best de werkelijke
toedracht der dingen in 't verleden leert kennen. Dat is de bron waaruit
te putten valt. Wie b.v. inzicht hebben wil in de beschaving van de
Germaanse volkeren in de Oudheid raadplege de historische geschriften van eerlijke, ervaren en waarheidslievende schrijvers (22).
Bij deze lof van deze wetenschap en van haar beoefening gingen de
ijveraars van deze discipline volgzaam, trouw en eerbiedvol in de leer
bij Cicero. Want was hij het niet die geschiedenis genoemd had
,,• • • testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra
vitae, nuntia vetustatis " (23) ?

Bij de verheerlijking van „historia" en bij de aanbeveling van deze
XVde- en XVIde-eeuwse vertalingen stelt zich het probleem : de verhouding van de Bijbelboeken t.o.v. werken over profane geschiedenis (antieke, middeleeuwse of zestiende-eeuwse) .
Opgemerkt moet warden dat wanneer vertalers van historisch werk
of hun uitgevers in hun publicaties het over de waarde en betekenis
van hun werk hadden alle vergelijking van historieschrijvers onderling, of van geschiedenis en andere wetenschappen, beperkt bleef tot
de profane literatuur of wetenschap. Uiteraard bleef de Bijbel buiten
beschouwing. Was dit immers niet het boek „dwelck (alst Gout alle

(21) C. Hedio die „Ein Auszerleszne Chronick" in 1549 te Straatsburg in
vertaling uitgaf schreef daarin op fol. [ijV0] : „Vnd dieses gantz Corpus oder
Historibuch / wie auch Cicero von der Historia schreibt / ja etlich masz sein
moechte / denen die gem Teutsch leben / als in de muter spraach / eyn zeug
der zeit / eyn liecht der warheyt / eyn leben der gedaechtniis / eyn meysterin
des lebens / eyn verkiinderin der alten geschichten / and / soll ich also sagen
/ ein seugamme vnd ernaererin der fiirsichtigkeyt".
(22) „Under allen Schriften aber darausz die Herren solichs erfaren moegen
/ seind keyne den Historien zu vergleichen" cfr. Aij. Albertus Krantzius : Denmaerckische Chronick // Alberti Krantzii ... durch Henrich von Eppendor f f
verteutschet. Strassburg, H. Schott, 1545.
(23) Cfr. M.T. Cicero : De oratore. II.Ix.36.
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Metalen te bouen gaet", zoals op 't titelblad van een Delfts Nieuwe
Testament van 1524 in zo'n armtierig Nederlands gedrukt staat (24) ?
De Bijbel was inderdaad, ook o.m. als geschiedenisboek, „hors concours" te plaatsen. En hoe hoog een vertaler met geschiedenis ook opliep en hoe ijverig hij zich voor de verspreiding van profane historische
literatuur ook inzette
zelfs voor deze die gebeurlijk als complementaire lectuur bij de Bijbelstudie zou kunnen betrokken warden
toch
was een rechtgelovige er op uit zelfs alle schijn te vermijden dat het in
zijn bedoeling zou kunnen liggen het lezen van de H. Schrift, rechtstreeks of onrechtstreeks, nadelig te beïnvloeden. Mededinging op dit
gebied was uitgesloten !
En dat gold in dubbel opzicht : of men nu de Bijbel als bron van feitelijke en zakelijke gegevens beschouwde, of als een werk waarvan de
lectuur raad, richtlijnen of voorschriften inzake levensleer en -gedrag
en geloof schenken kon. Want wat dit tweede aspect betreft in
de ogen van een Nicolaas van Winghe b.v. is „die heyleghe scriftuere ... als eenen affgront der Goddelijcker wijsheyt / ende als een leuende water put / oft fonteyne / die niet om gronderen en is ... " ().

(24) Dit nieuwe Testament / dwelck (alst Gout alle Metalen te bouen gaet)
alle boucken te bouen gaet. Is gheprent tot Delft ... (1524) . Cfr. M. Nijhoff
& M.E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie ... Dl. I (1923), p. 129.

Nr. 378.
Ook bij de verheerlijking van vertaalwerk van andersoortige geschriften
werd soms aan de Bijbel een gans aparte rang toegekend. Bezorgt een N. Grimald een Engelse vertaling van de De O f f iciis van Cicero (o.m. in 1556 uitgegeven) dan verklaart hij (fol. [Cijvl ) dat Cicero in zijn ogen een uitzonderlijk veilige gids is en beter dan wie ook de weg naar de volmaaktheid wijst,
(„and so rightly pointing oute the pathwaye to all vertue : as none can be righter”) ; doch voegt er onmiddellijk a an toe „onely Scripture excepted...". Cfr.
ook infra.
(25) Cfr. fol. Bilij van zijn „Een goet onderwijs van die weerdicheyt /
nutticheyt / ende diepheyt der heyligher Scriftueren ... " in zijn Bijbeluitgave
van 1548. Cfr. ook infra in verband met de moraliserende of zgn. filosofische
geschriften. Nu reeds toch dit : In een Duitse vertaling van Cicero (in 1540
uitgegeven), nl. Der Teiitsch Cicero schreef „Freyherr zu Schwartzenberg and
zei. Hohenstauhen", de vertaler ( ?), o.m. „Vnd ist wol war / vnnd vil básser /
die goetlich schrifft Bann wáltlich zu laesen" (Cfr. fol. iij) . Denk ook even
aan wat Thomas Eliot, de vertaler van de Ad Nicoclem van Isocrates, in 1534
schreef toen hij (Cfr. fol. Aij) voorhield : „This little booke (whiche in mine
opinion) is to be compared in counsaile and short sentence with any booke,
holy scripture excepted, I haue translated...".
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Prijst een Thomas North de Vitae van een Plutarchus als een geschrift dat beter dan welk ander ook de beoefening en de cultus van
allerlei burgerdeugden leert, dan is hij er onmiddellijk op uit om met
klem te betogen dat zijn vergelijking slechts geldt in de sfeer van de
„profane bookes" (26).
En de Engelse vertaler van Tacitus, die The ende of Nero and beginning of Galba in 1591 uitgaf (27), houdt voor dat geen wetenschap
de kennis van geschiedenis overtreft is 't zake richtlijnen voor ons bestaan en leven hier op aard te zoeken en te vinden. Z.i. is geen historische literatuur ter lectuur sterker aan te bevelen dan deze die Tacitus
ons naliet : doch dan maakt hij onmiddellijk de mentale restrictie :
„I speake onelie of profane [historie] ". M.a.w. er is geen sprake van
een Tacitus, of welke antieke historiograaf ook, tegenover de Bijbel op
te stellen ( 28) .
Veelbetekenend is eveneens het geval van Caspar Hedio, de Duitse
vertaler van Flavius Josephus.
Historisch werk ter hand nemen zoals dit van deze Joodse geschiedschrijver is, naar zijn mening, natuurlijk aan te raden ; te meer daar deze auteur als een grote autoriteit op 't stuk van de geschiedenis van het
Hebreeuws volk beschouwd werd, en als gevolg daarvan in talrijke ta-

(26) Plutarchus : The Liues of the noble Grecians and Romanes ... by Thomas North. London, 1579. Cfr. fol. *ij : „For amonge all the profane bookes,
that are in reputacion at this day, there is none ... that teacheth so much honor ... as these liues of Plutarke doe".
Waar het gaat om een mogelijke keuze inzake lectuur tussen Bijbel en profane
literatuur, zelfs hoogstaande zedelijke tractaten, was geen zweem van twijfel te
bespeuren. Cfr. het geval van Cicero en N. Grimalds vertaling van diens De
O f f iciis (Cfr. supra) en Der Te.utsch Cicero uitgegeven in 1540, met daarin de
vertaling door „Freyherr zu Schwartzenberg and zu Hohenstaufen", die o.m.
verklaart ; „Yedoch soli ain jeder Christlicher frummer leser / hiemit des auch
erinnert sein / das an jm selbst / on allen zweyffel / Gott dem allmaechtigen
vil angenemer / auch jedes seel vil nutzer were / so fur alle andere schryfften
/ allayn das haylig Goetlich geschriben wort (so wir inn der Bibel Naben) gelesen wurd". Cfr. ook het vorige citaat uit dezelfde opdracht !
(27) C. Tacitus : The ende of Nero and beginning of Galba. Fower bookes
of the Histories of Cornelius Tacitus. The life of Agricola. London, 1581.
(N.B. : de datum op het titelblad aangeduid is : MDLXXXXI) .
(28) Hij schrijft in zijn „To the Reader" : „There is no treasure so much enriches the minde of man as learning ; there is no learning so proper for the
direction of the life of man as Historie ; there is no historie (I speake onelie
of profane) so well worth the reading as Tacitus". Cfr. fol. C 3) .
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len geraadpleegd kon worden (29) ; toch is en blijft het verkieslijker de
Bijbel zelf te lezen. Dit is zijn stelling ; en hij smeekt zelfs zijn lezers
het bij het lezen van Josephus niet te laten : de lectuur van de Bijbel
- en van de Bijbel zonder bij- of toevoegingen
moet centraal
staan ( 30 ) . Hij wil ten gene prijze wie ook door zijn overzetting van
Josephus van het lezen van de Bijbel weghouden (31).
Deze zelfde Caspar Hedio, die eveneens de Chronica der Altenn
Christlichen kirchen ausz Eusebio / Ru f f ino / Sozomeno ... bezorgde
- uitgave die in 1530 te Straatsburg verscheen
wijst daarin op het
nut van de studie van de profane geschiedenis. Hij acht deze verantwoord ; hij meent echter dat ook de bijbellectuur, zowel als de omgang met de schrijvers van de kerkgeschiedenis hoogst nuttig en heilzaam is.
Dat stond voor hem vast als een rots.
Een echo van deze verklaring klinkt U ten anderen tegen uit de voorrede van zijn uitgave van het jaar daarop, nl. 1531, waarin hij een toespeling op deze overzetting van de kroniek van Eusebius e.a. maakte.
Inderdaad, hij achtte het gewenst dat, buiten de Bijbel de „guthertzig
teutsch leser" nog andere historische werken ter lectuur hebben zou ;
en de kerkgeschiedenis van Eusebius e.a. kwam daarvoor in aanmerking.
Zijn Duitse vertaling sloeg in, en bereikte meteen haar doel, zoals

(29) Flavius Josephus : Josephus T eutsch ... Durch D. Caspar Hedion.
Strassburg, 1531. Cfr. fol. jij.
(30) Flavius Josephus : Josephus Teiitsch ... Durch D. Caspar Hedion.
Strassburg, 1531. Cfr. fol. [iiijVo] : „Dice vnnd 'dergleichen vmbreden vnnd
Paraphrases haben etwan manchen leszer angereitzt vnd verleckert / das er lieber in Josepho dann in 'der Bibel selbs gewoelt leszen. Welche ich aber hiemit
will gebetten haben / das sye doch entwan die Biblischen gschrifften on allen
menschlichen zusatz zuleszen sich muessigen wolten / vnnd dem gehorsame des
glaubens vnder dem nammen Jhesu die selbig erwegen in Gott vmb verstand
bitten / darmit man darinnen / Gott erkennen lieten vnd foerchten lemen
moechte" .
(31) „Ist auch mein meinung gar nicht / das ich mitt diser arbeit woell von
Biblischem leszen yhemans abhalten. Die Bibel soil die Kiinigin sein / vnder
hiibsche thaub vnnd gesponz / Canti .ij . deren alle andere kunst vnnd menschliche leer / als maegdt vnnd dienerin vnderwiirf f ig sein sollen". Cfr. fol.
[iiijv°] in Flavius Josephus : Josephus Teiitsch ... Durch D. Caspar Hedion.
Strassburg, 1531.
,
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hijzelf in zijn „Vorred" tot zijn vertaling van Flavius Josephus (1531
schreef (32) .
Ook Sigmund Feyerabendt, de geslepen uitgever, meent dat de lectuur van de H. Schrift, als historische bron, goed is en aan te raden
valt ; doch dat neemt niet weg dat het ter hand nemen van zgn. heidens
historisch werk eveneens nuttig kan zijn (33).
En ook bij ons was er b.v. van 1586 een druk van de Chronica Carionis (34) . De uitgever die „bewogen geworden [was] den gemeynen
Man tot nut ende profijt dese Chronijcke met groote costen ende moeyte ouer te doen setten in dese onse Nederlansche (sic) sprake / ende
in Druck wt te geuen" houdt voor dat kennis van profane geschiedenis
„den gemeenen leuen" nuttig is. Uit deze kennis van de „geschiedenissen van allen tijden" kan de gewone man putten „leeringe ende exempelen ... den gemeenen leuen dienelick ... " ; bijbelse geschiedenis moet
echter centraal blijven staan, „de welcke ic wel bekenne de voornaemste ende alleen de sekerste / ja de Richtsnoer te syn / na de welcke
alle andere Historien haer richten mochten / ende op welcke Fondamenten passen moet tgene dat daer by gebouwet wort". Hij vindt echter dat het „nochtans den Christgeloouigen seer nuttelick is daer by te
voegen ende te vergelijcken andere Historien ... ". En is deze profane
geschiedenis slechts complementair, bezinning over 't verleden, en dit
met kennis van zaken, leidt tot een beter op God gericht leven.
)

*
(32) ... welche mein arbeit / wie ich hoer vnd der herr gelobt sey / vilen
liebhabern der alten Christlichen kirchen / so des lateins nit bericht seind /
fast genotzet hat / vnd fiirthin niitzen soil". Cfr. fol. [ijvo] in : Flavius Josephus : , Jose phus T eiitsch ... Durch D. Caspar Hedion. Strassburg, 1531.
(33) Cfr. fol. [xij'] in : P. Ovidius : P. Ovidii Metamorphosis ... (Frankfurt a. Main, 1581) : „darzu auch nit vndieniich seyn die Heydnische Historien
vnnd Philosophia weiche beyde in der werden Poesi bedeutlich begrieffen
werden" ; en dan gaat hij voort : „Deszhalben hate ich allezeit ein besondere
zuneigung gehabt / auch die alten Heydnischen Buecher in Teutscher sprach
an den Tag zu bringen : Vnnd dieweil ich biszhero keines unkostens / wie am
Tag ist / gespart 7 damit allerley Historien / dem Menschen zu gut / gedruckt
wuerden / vnd aber der Poeten wenig durch mich an das Liecht gegeten seyn :
hab ich fuer gut angesehen disz Ouidij Metamorphoseis ... an das Liecht zu
geben".
(34) Johannes Cation : Chronica Carionis ... Wt de Hooch-Duytsche Sprake ... ouergheset in de Neder -Duytsche Tale / door V.V.N. Dordrecht, Jan
Canin, 1586.
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Toegegeven dat geen vertaler van historisch werk het aanzien van of
de waardering voor de Bijbel in 't gedrang wenste te brengen, superlatief klonk toch vaak de ophemeling van profane geschiedenis waarmede sommige vertalers hunne overzetting van een of ander historisch
werk inleidden.
En ze zijn talrijk de verklaringen die vertalers aflegden om het nut
dat over 't algemeen uit historische lectuur kon geput worden te onderstrepen, en om meteen de invloed te verheerlijken die de studie van de
geschiedenis op de mens, zowel als op de maatschappij in de loop der
eeuwen gehad had.
Antieke geschiedschrijvers zijn de grootste weldoeners van het mensdom ; het zijn de schrijvers van wie de geschriften in het dagelijks
menselijk bestel het nuttigst zijn geweest. Dit beweerde boudweg de
Engelse vertaler van Herodianus, ni. Nicholas Smyth, en dit in 1550 (35).
H. Savile, die de Historiae zowel als de Agricola van Tacitus vertaalde, bewonderde, vereerde zelfs deze Romeinse auteur als de grootste
geschiedschrijver aller tijden. Studie en kennis van de geschiedenis waren ten anderen de meest verrijkende ervaringen van de mens in zijn
zoektocht naar een verantwoorde zin en regel voor zijn doen en laten (36).
Duitse vertalers hebben zich eveneens ingezet om de hoge waarde
van de historische kennis te verheerlijken en om de lectuur en studie
van geschiedkundig werk te propageren.
M. Ringmann Philesius in een stuk over „Was historia sei", dat hij
in zijn Caesar-vertaling van 1530 inbedde (37), stelt dat de beheersing
van alle „artes" niet alleen nuttig is ; zij is ook een middel tot aangename verpozing. Aan de top echter van alle „kundigheden" of „artes"
(35) Herodianus : The History of Herodian ... treating of the Romayne Emperors ... London, Coplande, 1550 ( ?). Cfr. fol. Aij : „AMongest all those,
that haue by theyr wrytynge, beautifyed the Greke ,& Latyn tonge, none are
supposed ... so much to haue profited mortall affaires, as Historiographers,...".
(36) C. Tacitus : The ende of Nero and beginning of Galba. Fower booker
of the Histories of Cornelius Tacitus. The life of Agricola. London, 1591. Cfr.
[fol. C 3 ] in zijn voorwoord „To the Reader" : „There is no Treasure so
much enriches the minde of man as learning ; there is no learning so proper
for the direction of the life of man as Historie ; there is no historie (I speake
onelie of profane) so well worth the reading as Tacitus ... ".
(37) Nl. : „Was historia sei : auch von deren frucht vnd ergoetzlicheyt"
fol. [eeiijr0] in : C.J. Caesar : CAiJ Cesaris des groszmechtigen ersten Roemischen Keysers Historien vom Gallier vnnd der Roemer Burgerische

Mainz, J. Sch4ffer, 1530.

krielt ...
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schitteren de studie en kennis van de geschiedenis. Haar nut noch haar
aangenaam ontspannend effect wordt immers door die van welke andere kunst of kennis overtroffen (8).
En op 't einde van de eeuw verdedigt Georg Schwarzkopff in zijn
„Vorrede" tot de eerste vertaling van de volledige Herodotus uit het
Grieks het bestaansrecht van profane geschiedenisboeken in het Duits,
de landstaal (39).
Geschiedkundige werken als bronnen van kennis overtreffen alle andere geschriften ; en Heinrich von Eppendorf, die deze stelling in zijn
vertaling van de kronijk van Albertus Krantzius formuleert, beroept
zich hierbij o.m. op het gezag van Cicero (40).

Historische werken waren dus populair : zij trokken „die cloecke

en-

de verstandighe gheesten / beminders der consten ende wetentheyt"

aan, omdat zij „verlichtighe (sic) " schenken konden, benevens „schoone leeringhen ende onderwijs" die de mens in zijn privé zowel als in zijn
openbaar leven helpen konden. Zo zag het ook Nicolaas van Winghe
en o.m. dit besef zette hem aan Josephus te vertalen (41).
^

**

(38) „ ... deren [ = historia] lesen dem menschen nit alleyn vast nutz /
sander ergoetzlich vnd kurtzweilig pf legt zusein. Vnd so aller kunst wissen
-heytdmnscligehtuzbarvndgoelich/stzwf
erkantnusz der historien aller nutzbarst vnd aller ergoetzlichst". Cfr. fol.
[eeiijvo] in : C.J. Caesar : CAij Julij Cesaris ... Historien vom Gallier vnnd der
Roemer Burgerische krieg ... Mainz, J. Schoffer, 1530.
(39) Herodotus : Herodoti // Des Aller // Fuernembsten vnnd // aeltesten
Geschichtschreibers Histo- // ria ... Durch ... Herrn Georgium Schwartzk o p f f ... Frankfurt a. M., N. Bassaeus, 1593. Cfr. fol. xij - fol. [xx] .

(40) Albertus Krantzius : Denmaerckische Chronick // Alberti Krantzii von
Hamburg 1/ Newlich durch Henrich von Eppendor f f verteutschet.
Strassburg,
H. Schott, 1545. Cfr. fol. Aij : „Under allen Schriften aber darausz die Herren solichs erfaren moegen / seind keyne den Historien zu vergleichen". Cfr.
supra.
(41) Flavius Josephus : Des vermaerden Joetschen Hystoriescriuers twintich
boecken wanden ouden Geschiedenissen der Joden ... Antwerpen, 1553. Cfr.
fol. + ij .
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Nog Lof van het historisch werk
in deze
Was historisch werk
antiek, middeleeuws of eigentijds
periode zo populair, zoals men toch uit deze vaststellingen afleiden
kan, dan kan de vraag gesteld warden : op wat was deze populariteit
gebaseerd ? Welke waren de oorzaken van dit gretig onthaal ?
Een van de onvergetelijke pleidooien ter verdediging en zelfs ter verheerlijking van historisch werk is te lezen in het voorwerk van de Duitse Livius-vertaling door Bernhard Schof f erlin, waarvan ‘de eerste uitgave te Mainz in 1505 verscheen (42).
Ook C. Hedio, die verschillende geschiedkundige werken vertaalde,
wees er op dat „geschiedenis" een oude, immer hooggewaardeerde en
nuttige wetenschap is" (43).
Oud, inderdaad !
Aanvaardt men dat de betekenis van de geschiedschrijving en dat de
waarde van de studie en lectuur van historisch werk zo hoog worden
aangeslagen, dan begrijpt men ook des te geredelijker waarom geschiedenis zo vroeg gepleegd werd.
En dit is dan weer een thema dat door vertalers soms aangesneden
wordt wanneer ze het eerbiedwaardige en zelfs de intrinsieke waarde
van het geschiedkundig bedrijf en van wat daarmede samenhangt in 't
licht stellen willen. Geschiedenis schrijven is immers een gebruik dat zo
oud is als het mensdom zelf betoogt een Caspar Hedio en verwijst hierbij naar het getuigenis van Flavius Josephus (44).
Verwonderen mag het al evenmin dat geschiedenis reeds in de verste oudheid hoog aanzien heeft genoten een argument dat uiteraard
eveneens door uitgevers graag gehanteerd zal worden. Inderdaad, de
boekhandelaar Sigmund Feyerabendt, die O.m. in 1565 een vertaling van
Caesar in omloop bracht, wijst in zijn voorwoord op de waardering

(42) T. Livius : Rómische Historien ... Mainz, Joh. Schafer, 1505. Cfr. ook
de latere uitgaven van 1507, 1514, 1523, 1533, 1538 en 1551.
(43) Cfr. o.m. de inleiding tot zijn vertaling van de kronijk van de Abt van
Ursberg.
(44) Conradus, Abt v. Ursberg : Ein Auszerleszne Chronick von an f ang der
welt biss auf 1543 ... in den truck geuertigt durch C. Hedion.
Strassburg,
1549. Cfr. fol. ij : „ ... der gebrauch der Historien / ja mit den ersten menschen angefangen / vnnd die kinder Seth / als Josephus schreibt / zwo seiilen
gemacht haten / eine ausz steynen / vnd eine ausz zieglen / oder erden /
vnnd in die beyde (die Historien wider wasser vnnd fewr za retten) die anfaeng der welt / vnd das herkommen grosser ding verzeychnet ...".
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die men reeds in de Oudheid voor geschiedkundige werken overhad :
als schatten werden ze bewaard
Ten derde is het dan ook licht in te zien waarom sommige zestiendeeeuwse schoolmensen de studie van de geschiedenis zo sterk hebben
aanbevolen. Zo b.v. een Melanchton !
Deze Duitse humanist en paedagoog was een enthousiaste voorstander van de historische studie door de jeugd, overtuigd als hij was van
haar opvoedkundige waarde. Hij oordeelde dat door het contact met
geschiedkundige geschriften de jongeren een ware Christelijke visie op
't verloop der gebeurtenissen zouden verwerven als tegengif voor de
historische vervalsingen die vroeger door vreemden gepleegd waren of
die eertijds door mensen uit eigen volk uit onkunde, sleur of lafheid
begaan waren (46).

Historisch werk en Kennis

Het voordeel
het „utile"
van het lezen of bestuderen van geschiedkundig werk lag echter nog in andere sectoren als het zuiver
christelijk-paedogische pand te zoeken.
En meteen stelde zich de vraag : hoe kunnen lectuur en studie van
geschiedkundig werk, in oorspronkelijke versie of in vertaling, de belangstellenden baat bijbrengen ? Is het verantwoord tijd en inspanning
aan deze omgang met historische geschriften te besteden ?
Het antwoord van vertalers en uitgevers van vertalingen is ondubbelzinnig positief ; lectuur en studie van historisch werk kunnen ons niet
alleen een schat van feitelijke en zakelijke kennis bijbrengen, doch ook
levenswijsheid leren. M.a.w. het nut van het contact met deze venera(45) Cfr. fol. F. in C.J. Caesar : C. Julij des Ersten Ro[emischen] Keysers
1/ahrhaf ftige Beschreibung aller ... Kriege ... Frankfurt a. M., 1565.
(46) In de uitgave van „Ein Auszerleszne Chronick ..." die C. Hedio te

Straatsburg in 1549 bezorgde wordt een brief van Melanchton, gedateerd 1539,
afgedrukt. Dit schrijven was gericht aan „Rupert, Pfaltzgrauen bey Rhein".
Daaruit het volgende : ,,Darumb soli man die jugent fleissig vermanen Historien zu leren vnd zu leren. Es ist auch vil daran gelegen / dasz man gewisse
warhafftige Historien hab / besonder in sachen die Christliche Regiment //
belangend. Nun haben die Italici von den Teutschen Keysern seer ontrewlich
geschriben / Vnsere Teutschen Historici / wiewol sie etwan die sachen nit
gniigsam verslanden / etwan auch nicht haben nach notturfft reden koennen
oder doerffen / haben sie sich doch als fromme leut / der warheyt geflissen ..." (Cfr. fol. ddiij - fol. [ddiijvo]).
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bele en populaire geschiedkundige geschriften is op een dubbel vlak te
zoeken.
Wat het eerste aspect van deze confrontatie betreft, de vertalers waren er zich van bewust dat uit historisch werk heel wat zakelijke kennis
te halen viel over de „levenswijze" van bepaalde groepen m.a.w. over
hun beschaving en hun cultuur in hun verschillende uitingen en vormen ; zelfs over het fysisch milieu waarin deze volksgroepen leven of
geleefd hadden kunnen inlichtingen uit de geschiedkundige werken ingewonnen warden.
Rijk en verscheiden kan deze informatie zijn, daar deze diverse
volksgroepen tot zeer verschillende cultuurgemeenschappen behoren
kunnen.
Deze beschouwing geldt ook voor de geschiedschrijving in de Oudheid.
Inderdaad, belangwekkende kennis over het verleden van niet alleen
de Hebreeërs, Grieken en Romeinen of andere Oosterse of Zuiderse
volkeren kan uit antieke geschiedkundige geschriften gepuurd worden,
doch ook gegevens en inlichtingen over het leven in zijn verschillende
aspecten van eigen volk of eng verwante naties kunnen soms uit deze
zelfde historische bronnen opgehaald worden. Door de lectuur van dit
historisch werk uit de Oudheid kan men zich een beeld vormen van de
godsdienstige opvattingen, instellingen en geplogenheden, van de politieke, juridische, bestuurlijke en maatschappelijke organisatie, van de
militaire successen en tegenslagen, van de uitingen en vormen van het
economisch en cultureel leven in vroeger dagen, zowel als van het geografisch uitzicht van het landschap in voorbije eeuwen.
Zo kan b.v. een Jacobus Micyllus in zijn Tacitus-vertaling de stelling
innemen dat de geschiedkundige geschriften van een Tacitus, zoals deze van een Livius, Caesar of Plinius, niet enkel belangwekkend zijn
voor de kennis van de geschiedenis van de volkeren die langs de oevers
van de Middellandse Zee woonden, doch dat een Duitser b.v. heel wat
over eigen vaderlandse geschiedenis leren kon uit het werk van de Romeinse historiografen en annalisten, en ook nog over andere naties en
stammen waarmede Grieken en Romeinen in contact geweest waren (47).
(47) C. Tacitus : Der Roemischen Keyser Historien : von dem abgang des
Augusti an : bisz au f f Titum vnd Vespasianum ... durch Cornelium Taciturn
beschriben. Mainz, I. Schaffer, 1535. Cfr. fol. [aiijo].
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En in dit verband hemelt Jacobus Micyllus Tacitus op, omdat deze,
naar hij beweert, in de eerste en in de laatste boeken van zijn Historiae
bijna uitsluitend over „Duitsland" en de „Duitsers" handelt. Daarenboven
en in dit opzicht is Tacitus nog belangwekkender dan Titus
Livius
is Tacitus, bijzonder voor de „Duitsers", een interessante figuur omdat hij niet enkel de deugden van de Oude Germanen verheerlijkt doch ook hun dagelijks doen en laten beschrijft ( 48).
En de Franse vertaler van J. Caesar, Robert Gaguin, zag het niet
anders. Wat zouden de Fransen van hun land en zijn geschiedenis wel
afweten, had J. Caesar hun zijn De Bello gallico niet nagelaten (49) ?
*

Het zijn deze talrijke kleinere facetten die het historisch werk over
't algemeen voor een zeer verscheiden publiek belangwekkend maken
kunnen ; elkeen die betrokken is bij het godsdienstig, politiek, juridisch, bestuurlijk, militair, economisch en cultureel bestel of beleid
van een stad of land kan nut halen uit het contact met een historisch
boek. Inderdaad, geschiedkundige kennis is voor elkeen nuttig ; voor
„medici" zowel als voor filosofen en „ethici", voor juristen zowel als
voor theologen. Zo betoogde Caspar Hedio in zijn voorwoord tot zijn
Duitse versie van de kroniek van Conradus, abt van Ursberg, Ein
Auszerleszene chronick (Straatsburg, 1549) in zijn stuk met de veelzeggende titel „Das die Historien alien guten Kunsten nutzlich vnd
breuchlich seien eyn kurtze anzeygung" (50).
En sommige vertalers lieten het niet bij algemene beweringen ; ze
illustreerden hun stelling. C. Hedio o.m. deed dit. Hij beklemtoonde
dat uit het werk van Flavius Josephus heel wat te leren valt over gebruiken en gewoonten bij de Joden en bij de Romeinen, en hij verstrekte enkele bijzonderheden hierover, zoals die door deze Joodse historio(48) Inn welchen [ = den ersten vnnd letsten biichern ] nit alleyn der alten Teutschen tugeten vnnd dapfferkeyten gepriesen / sander auch jre alten
gebreuch / sitten vnd gewonheyten ... ". Cfr. fol. [aiiij0] van de „Vorrede" .
(49) J. Caesar : Les commentaires et brie f ves descriptions de Jules Cesar ...
translatez ...par frere Robert Guaguin. Paris, 1531. Cfr. fol. [ av0] : „Et si ce
nestoit ceste presente oeuvre [ = De Bello gallico ] ie ne voy point comment on
peust parler au vray que cestoit de cette region de Gaule parauant que les premiers Francoys vinssent par deca gaigner & fonder le commencement de si
ample & puissant royaulme comme est le vostre ... ".
(50) Ein Auszerleszne Chronick von an f ang der welt bist au f f das jar nach
Christi Geburt MDXLiij ... Ausz Abbate Vrspergense ...
in Teutsch gebracht
...Durch Caspar Hedion. Strassburg, 1549. Cfr. fol. [ddiij ] -- fol. [ddiijvo].
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graaf vermeld of beschreven werden ( 51 ) . In feite moest hij zich beperken tot een keuze, tot een handsvol schrale staaltjes uit een rijke
verscheidenheid van soortgelijke gevallen : „Vnnd disz sey aber ein
kurze anzeygung / ausz vilen vnnd mancherley nutzlichen dingen / so
hierinnen geleszen werden" (52).
Het is ten anderen dit contact met de totaal vreemde wereld, die
daarin beschreven wordt, dat vaak bij de vertaling een bron van moeilijkheden is.
Nicolaas van Winghe, die nochtans heel wat teksten in verband met
de geschiedenis van 't Midden-Oosten en Rome vertaalde, wijst in een
voorrede, die van 1548 gedateerd is, er op dat de vermelding van bepaalde dieren en dingen in geschriften, die over lang vervlogen tijden
handelen, de overzetting van deze teksten in een „moderne" taal bemoeilijkt. En deze vaststelling geldt ook in verband met de Bijbelvertaling, voornamelijk in verband met de overzetting van de boeken van
het Oude Testament. Inderdaad, daarin komen vermeldingen en beschrijvingen voor „van sommige vreemde cruyden / booroen / beesten
jghesteenten / die in desen onsen Duytschen landen niet bekent en
zijn. Item van verscheyden instrumenten ende ghereetscappen van orloghen / ende vanden dienst Gods inden tempel / die nv ter tijt nerghens ghebruyct en warden / ende daer om oock als onbekende dinghen ,gheen duytsche termen en hebben / daermen nochtans die soude
behooren mede te noemen" (53).
*

Op het stuk van de diplomatie en van de krijgskunst kon de lectuur
van antiek historisch werk de lezer nuttige leer en lessen bijbrengen.
Zo luidde althans een gedeelte van het betoog van Anthony Cope,
de Engelse vertaler v an Livius, in de opdracht aan zijn landsvorst Hen-

(51) „Sunst aber meldet er auch vil alter breiich / vnnd die wol zulesen
seindt. Wie die Edlen Rhoemer in den spectackeln mit weiti vnd kind erscheinen / vnnd wie yhr gwonheit gewesen getheilte kleider zutragen. Gwonheit
deren so gliibdt gethon / wie das sye kein wein trincken / yhr har abgeschoren /
barfusz gangen. Wie gefangne leut vmb gnad gebetten". Cfr. fol. [V] in :
Flavius Josephus : Josephus Teiutsch ... Durch D. Caspar Hedion. Strassburg,
1531. Verdere voorbeelden geeft hij nog op fol. [WO] .
(52) Flavius Josephus : Josephus T eiitsch ... Durch D. Caspar Hedion.
Strassburg, 1531. Cfr. fol. [WO] .
(53) Den gheheelen Bibel ... Leuven, 1553. Cfr. fol. -Hij. De voorrede is
1548 gedateerd.
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drik VIII die hij in de taal en stijl van zijn tijd „our english Hercules"
noemde.
Anthony Cope lichtte uit Livius, „and other authoures", wat licht
mocht werpen op het leven, de politieke opvattingen en gedragingen
zowel op de oorlogsdaden van twee beroemde figuren uit de Oudheid :
Hannibal, de aanstormende geweldenaar uit Carthago en Scipio, zijn
overwinnaar. Toch was deze vertaling in zijn ogen dienstbetoon aan
zijn eigen heer en meester, Hendrik, en tevens aan al de leden van de
adel en de „gentry" in Engeland. Inderdaad, de lectuur er van vormde
volgens hem voor hen niet alleen een aangenaam tijdverdrijf, doch
was tevens een leerrijke bezigheid. Uit zijn stukken viel z.i. te leren
hoe zij hun vijanden heel wat last berokkenen konden, en hoe ze gevaarlijke valstrikken, die hun met duivels vernuft gespannen werden,
vaardig en vlug ontspringen konden ( 54) . Lessen op 't militair gebied
zowel als op het stuk van het internationaal politiek spel en beleid
konden, zo meende de vertaler, uit het werk van deze historiograaf geput worden.
Dezelfde Romeinse auteur kon eveneens volgens één van zijn Duitse
vertalers, nl. Ivo Wittig, aan wie staat of stad bestuurde, in oorlogs-,
zowel als in vredestijd, nuttige wenken en lessen geven (55).
En ook Caspar Hedio meende de aandacht van zijn lezers te moeten
vestigen op de nieuwe opvattingen die zelfs ervaren legeraanvoerders
uit de beschrijving van de militaire gebeurtenissen door een Flavius Josephus zouden kunnen verkrijgen (56).
De Franse vertaler van Julius Caesar is er eveneens van overtuigd
dat de lectuur van de Commentarii van deze Romeinse veldheer een

(54) T. Livius : The historie of two of the most noble capitaines of the worlde ... translated ... by Antonye Cope. London, Berthelet, 1544. Cfr. fol. aiij :
„ ... whereby, besyde the pleasaunt bestowyng of Lyme, in the readyng Cher of,
men also learne bothe to dooe displeasure to theyr ennemies, and to auoyde the
crafty and daungerous baits, which shall be layde for theim".
(55) Titus Livius : ... Rómische Historien ... Mainz, 1538. Cfr. fol.
[ CIXO° ] : „Inn welcher historien die gewaltigen vnnd regierer der landt vnd
stett / als in eynem spiegel sehen vnd erkennen moegen / wie sie jr vnderthan
regieren / was sie auch inn zeit des friden vnd inn kriegszleuffen bei den jren
vnd gegen den feinden fumemen vnd handeln sollen / des sie alles ausz disem
birch Titi Liuij gnugsam bericht moegen empfangen j ... ".
(56) Flavius Josephus : J osephus Teutsch ... Durch D. Caspar Hedion. Strassburg, 1531. Cfr. fol. [Vj] . Cfr. ook fol. [Vj ] : „Da wirt auch der Rhoemer
manier vnd Weisz zukriegen der lenge nabh beschriben".
,
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leerzame zal zijn inzake krijgskunde, gelet op de personaliteit van J,
Caesar zoals deze zich in dit geschrift openbaart (57).
*

Dat aan dit mogelijk winstpunt van de historische literatuur door
sommige vertalers aandacht besteed werd hangt samen met de aard
zelf van de vertaalde werken, nl. historische geschriften. Hierin werd
uiteraard heel wat plaats ingeruimd aan veldtochten en veldslagen, belegeringen en bestormingen van vestingen en steden. Anderzijds is wellicht het klimaat van de woelige tijd zelf waarin deze vertalers werkten niet vreemd aan deze belangstelling voor strategie en tactiek. Daarenboven verklaart wellicht de aard van het publiek zelf voor wie sommige overzetters werkten deze interesse ; inderdaad, hoeveel van deze
vertalingen werden niet opgedragen aan vorsten en andere politieke
machthebbers ?
*

Ook kan een oud historisch werk bruikbare gegevens inhouden die.
voor de kennis van het land en het landschap zelf, waarin de verhaaldegebeurtenissen zich afspelen, zeer nuttig kunnen zijn.
Een treffend voorbeeld ter zake is het werk van Flavius Josephus,
en dit andermaal volgens de verklaring van zijn vertaler, Caspar Hedio,
die naar eigen getuigenis vaak zo hard met de Latijnse versie geworsteld heeft ( 58).
(57) J. Caesar : Les commentaires et brie f ves descriptions de Jules Cesar ...
Paris, 1531. Cfr. o.a.: „... ceste traduction des commentaires de Iules Cesar de
la guerre ciuile [dunt] la lecture diceulx sera non seulement delectable, ains
commode & fructueuse a plusieurs, principalement pour animer la noblesse
francoyse a magnanimite & faict militaire, attendu lindustrie scauoir, astuce que
cesar demonstre en ceste oeuvre." (Niet gepagineerde noch gefolieerde opdracht) . En R. Gaguin in zijn opdracht van de vertaling ván de De Bello Gallico aan Karel VIII hoopt „que mon oeuure & labeur vous viendront aulcunement a plaisance, & vous seront profitables : ... Car comme deux choses
soient premierement requises & fort conuenables a ung souuerain prince. ces
les choses publicques & force de-tasuoirpdenc borde
mener vaillamment & de couraige les guerres quant it en est besoing : vous
trouuerez lune & laultre chose en ce liure ... ".
(58) „Beider Galileer land weite vnnd natur / die grentz des Jiidischen
lands wasser brunnen see / des lands ebne / vnd was vngefell den stetten zilkummen / das alles wie es Josephus selbs gesehen vnnd erlitten hat". Cfr. fol.
[Vj ] : Flavius Josephus : Josephus Teiitsch ... Durch D. Caspar Hedion. Strassburg, 1531.

.
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En terloops kan hier even het geschiedkundig werk van L. Bruni
Aretino toegevoegd warden. Marcus Tatius zette het in 't Duits over
onder de titel : Zwey schone auch lustige historien vnd Geschichtbuecher. Moeten we de vertaler geloven dan is dit stuk als een historisch
werk een nuttigebijdrage tot onze kennis van talrijke Zuiderse landen,
doch het is ook in dit verband belangwekkend omdat het een macht interessante gegevens bevat die belangstellenden in aardrijkskundige problemen ten zeerste waarderen zullen (59).
Ten aanzien van deze verklaringen en beschouwingen vanwege vertalers en uitgevers uit de XVde en de XVIde eeuw zal het dan ook niemand verwonderen in de uitgave van 1544E van de Engelse vertaling
van Trogus Pompeius een voorwoord te vinden onder de titel „A Preface of Simon Grineus to the Reader as concerning the profite of reading Hystories" . Hierin wordt uiteraard de kennis van geschiedenis geprezen en haar nut betoogd (60).
Opzienbarend is het dan ook niet dat een Fransman Julius Caesar
prijst omdat deze de Fransen nog zoveel in de geheugenis brengt dat
bijdragen kan tot de „gloire du pays de gaule & de [n] ostre royaulme" (61).
Volgens John Brende is het dan ook zelfs noodzakelijk dat antiek
historisch werk vertaald wordt. Daaruit leren we niet alleen wat grote
daden zijn, doch ook wat grote helden en grote schrijvers verwezenlijken kunnen, zij die voor onze ogen oprijzen als toonbeelden van ko-

(59) „Fur andere nutze die man ausz den Historijs hat / mag disz buch vil
helffen dise / die da inn der beruembten kunst Geographie studieren. Lieber
Got / wol beschreibt er so aigentlichen Siciliam, Affricam / vnd Franckreych /
aff das er ja erklere helle / was an den selben orthenn geschehenn sey / ... ".
Cfr. fol. [Aiijvo] in : L. Bruni Aretino : Zwey schone auch lustige historien vnd
,

Geschichtbuecher ... vnnd newlich inn

das Teutsch durch Marcum Tatium

Poëten. Augsburg, 1540.

(60) Trogus Pompeius : Thabridgment of the Histories ... translated by
London, Thos Marsche, 1544. Daarin „A Preface of Simon
Grineus to the Reader as concerning the profite of reading Hystories".
(6 1)
Caesar : Les commentaires et brie f ves descriptions de Jules Cesar ...
translatez ... par frere Robert Guaguin. Paris, 1531. Cfr. fol. [avo] : „ ... Et
en ce faisant it nous donne congnaissance de moult de chases seruant a la
gloire du pays de gaule & de vostre royaulme ... ".
Arthur Goldyng.
'

T.
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ninklijke waardigheid in taal, in toon, in stijl, en als voorbeelden van
allerlei deugden gelden kunnen (62).
Zelfs geschiedenis in „digest-vorm" lezen is nuttig omwille van de
kennis en wijsheid die de lezer ook uit het contact met een samenvatting verwerven kan. Christophorus Bruno leverde hiervan een goed
bewijs (63).
^

Historisch werk en Levenswijsheid

A1 g e'meen
Er is echter nog een tweede bezinningspunt bij hetwelk schrijvers, vertalers en uitgevers van historisch werk graag verwijlen wanneer zij het
resultaat van hun arbeid aan het publiek voorleggen. Inderdaad, het
lezen van soortgelijk werk brengt volgens hen, de belangstellende niet
enkel kennis van 't verleden bij, doch ook een scherper inzicht in de
mens ; in de mens van vroeger, doch ook door bezinning, vergelijking
en introspectie, in de mens van nu, in zichzelf.
Mensenkennis, zelfkennis en meteen ook levenskennis
Daarenboven, uit dit contact met dat schouwtoneel, met al dit gebeuren op universeel, nationaal of locaal vlak, uit deze ontmoeting met
al deze acteurs die hierbij betrokken waren, met hun denken en hun
doen, moest wijsheid, levenswijsheid in geest en hart van de lezer geheimzinnig-stil ontkiemen, langzaam gedijen en rijpen. En deze wijsheid in de wereldlijke sfeer volgens sommigen ook in de morele orde ontlook niet enkel uit het relaas van de gebeurtenissen, doch ook
en vooral uit de schilderingen van de gedragingen, in 't goede of in 't
kwade, van bepaalde personages, en die als rijkelijk getafereelde medaillons in 't grote weefstuk van hun verhaal ingewerkt werden.
(62) Curtius Rufus : The Historie of Quintus Curcius conteyning the Actes
of the greate Alexander translated out of Latine into Englishe by John Brende.
London, 1553. Uit de niet gefolieerde of gepagineerde „Preface" o.a. het volgende : „Seing histories be then so good and necessary, it were // muche requisite for mens instruccion, that they were translated into suche longes as most
men myght vnderstand them : and specially histories of antiquitye, whych both
for the greatnes of the actes done in those daies, and for the excellencie of the
writers haue much maiestye and many ensamples of vertue".
(63) G. Boccaccio : Johannis Boccatii /7 Die Gantz Roemisch // histori au f f s
fleissigt vnnd kurtzst begri f f en ... verteutscht durch Christophorum // Brunonem ... Augsburg, H. Steiner, 1542. De vertaling van het „Compendium
Romanae historiae", waarvan o.a. een druk te Keulen in 1534 verscheen
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De drukker-uitgever Jan Canin, die de vertaling van de kroniek van
Johannes Carion bekostigde en deze overzetting in 1586 uitgaf, zegde
het kort en goed ; uit de studie van de profane geschiedenis kon de
gewone man „leeringe ende exempelen" „den gemeenen leuen dienelick" opdoen (64).
In vroeger tijden was de lezer, toehoorder of toeschouwer tuk op
„exempelen". Werden in zedekundige essays of tractaten en in devotieboeken bij de uiteenzettingen en betogen „exempelen" als bewijs of
als illustratie van de voorgehouden stelling gevlochten, zo spelen de
ingebedde verhalen over gedragingen van bepaalde personages dezelfde rol. Zij moeten bijdragen tot een beter begrip van de adel of snoodheid van sommige gedragingen en zo de lezer helpen in 't vinden van
een gedragspatroon die de evennaaste ten goede komt en die God welgevallig zijn zou (65).
Was het Johannes L. Vives niet die het sleutelwoord hier leverde in
zijn tractaat De Tradendis disciplinis ? Hierin houdt hij namelijk voor
dat ,,het onderricht inzake richtlijnen voor 't gedrag in 't privé zowel
als in 't openbaar leven ( 66) verstrekt zal warden in innig verband, en
als het ware verstrengeld met het onderwijs in geschiedenis" (67).
„Cumhistoracnjemplita"!
In zekere mate is dit een toespitsing op een beperkt gebied, nl. het
historisch werk, van de antieke theorie die Quintilianus reeds voorhield,

(64) Joh. Carion : Chronica Carionis : Van den Beghinne der W"erelt aen tot
op Keyser Carolum den vijfden van dien Name .... Dordrecht, Jan Canin,
1586. In zijn „opdracht" verklaart hij o.m. waarom hij dit werk uitgaf ; 1) hijzelf vond het een prijzenswaardig werk ; 2) anderen betreurden het ontbreken
van dit soort werk op de Nederlandse boekenmarkt : „... so hoorde ick daer
tegens een treurlicke / doch warachtige cage / Dat de gemeene Man / in onser
spraken seer weynich behulps hadde f om leeren / ende te vernemen de geschiedenissen van allen tijden / om daer wt leeringe ende exempelen te nemen
den gemeenen leuen dienelick / ... ".
(65) Herodianus : The History of Herodian ... treating of the Romayne
Emperors. London, W. Coplande, 1550 ( ?) . Cfr. fol. Aij : „Chieflye, through
the manyfold examples, bathe good, and euyll, conteyned in Histories, all sortes of people may attayne by them, to more knowledge in shorte space, then
otherwyse they might in all theyr liues ... ".
(66) In margine werd dit in de druk van 1785 „Philoso phia morum" geheten.
(67) „Cum historia conjuncta et complicata erunt vitae publice ac privatim
instituenda praecepta". Lib. VI. Cap. III van zijn tractaat. Cfr. p. 401 in : Johannes L. Vives : Opera omnia. T. vr. Valencia, 1785.
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te weten : dat door middel van de studie van „grammatica", in ruime
zin opgevat, en meteen van literatuur, wijsheid en hoge morele opvattingen konden verworven warden (8).
Ten anderen, zestiende-eeuwse vertalers waren zich scherp bewust
van deze belangrijke rol van de historiografen. Nicholas Smyth, de vertaler van Herodianus, noemde ze de grootste weldoeners van het mensdom (69) .
Was het ook niet een vertaler van Tacitus die er boudweg voor uitkwam dat kennis van de geschiedenis
bedoeld was : profane geschiedenis
de wetenschap was die beter dan welke andere ook de
mens richting en leiding voor zijn gedragingen als mens geven kon ?
'Geschiedenis was z.i. de baken die meest geschikt was om de zekere
koers aan te wijzen en veilige vaart te verzekeren (70).
Over 't algemeen warden deze twee aspecten van 't nut dat uit de
lectuur en studie van historisch werk kan gehaald warden d.i. dus :
feitelijke en zakelijke kennis enerzijds, en levenswijsheid anderzijds
in een enkele steekstraal door schrijvers, vertalers en/of uitgevers
scherp en sterk belicht. Sommigen onder hen schijnen zich vaak te vermeien in het hanteren van deze twee kleurige strengen die ze met koesterend gebaar door elkaar halen en in speelse vlechten door elkaar laten slaan ; anderen daarentegen houden ze angstvallig en scherp gescheiden al zullen ze beide met strelende hand, zacht en voorzichtig,
elk voor zich open spreiden en in 't spelend licht glanzen laten.
Inderdaad, het opdelven van oude levenswijsheid zowel als het doorgeven er van aan de oprijzende jonge geslachten was toen buiten de
(68) Cfr. Ernst R. Curtius : Euro pi ische Literatur and Lateinisches Mittelalter. 2. Au f 1. Bern, Francke, 1954. Cfr. p. 436-438. Cfr. ook : Ernest Gallo :
The Poetria Nova and Its Sources in Early Rhetorical Doctrine.
The HagueParis, Mouton, 1971. 0.a. p. 225 : „Quintilian felt that rhetoric, philosophy,
and ethics were interrelated. Grammar and literature, then, were means of
acquiring wisdom and high morals ... ".
(69) Herodianus : The History of Herodian ... treating of the Romayne
Emperors. London, W. Coplande, 1550 ( ?) . Cfr. fol. Aij : „AMongest all
those, that haue by theyr wrytynge, beautifyed the Greke & Latyn tonge, none
are supposed ... so much to haue profited mortall affaires, as Historiographers,
who haue faythfully reduced into writing the actes & deades of such, as in
fame ... haue passed thys transitorye lyfe".
(70) C. Tacitus : The ende of Nero and beginning of Galba. Fower booker of
the Histories of Cornelius Tacitus. The life of Agricola.
London, 1581. Cfr.
fol. C 3 : ,,... there is no learning so proper for the direction of the life of
man as Historie ; ... ".
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verspreiding van feitelijke en zakelijke kennis van en over het verleden ook een oogwit van menig vertaler uit onze Westerse wereld.
Ten anderen volgens hen leende het overzetten van historisch werk
zich bijzonder goed tot dit doel ; vaak is het daarenboven moeilijk
zo niet onmogelijk uit te maken in welke richting de hoofdbetrachting van de vertaler te zoeken valt : of hij meer oog had voor de
zakelijke en feitelijke informatieve betekenis van zijn stuk, dan wel
voor de mogelijkheden tot een ruimere en diepere geestelijke en zedelijke verrijking van de lezer.
de
Opvallend is alleszins hoe vaak vertalers
in welke taal ook
ontdekking en ontsluiting van antiek historisch werk beschouwd hebben als het vinden en blootleggen van nieuwe, immer fris opborrelde
springbronnen van heldere, levenbrengende geestes- en zielslafenis
ook voor de mens van toen, die naar vernieuwing en versteviging van
zijn ethische motivering zocht.
Inderdaad, volgens sommige toenmalige vertalers is de kortste, de
zekerste en ook de gemakkelijkste weg om wijsheid te verwerven de
studie van de geschiedenis van de Oudheid ; dit is althans de mening
van de Duitse Tacitus-vertaler Jacobus Micyllus (71) . Z.i. is een rijke
persoonlijke levenservaring natuurlijk ook een bron van wijsheid, doch
deze wordt niet elkeen gegund en is soms gevaarlijk ; en de studie van
de filosofie is evenmin een afdoend middel, gelet op de ingeboren wederspannigheid van de menselijke geest. Geschiedkundige lectuur en
studie bieden echter de uitkomst.
en
Wijsheid die politieke leiders in hun beleid ten goede komt
kan elke vorst,
meteen alle burgers van het land baat bijbrengen kan
die het met zijn rol en taak goed meent, naar het oordeel van de wijze

(71) „Nun ist aber ausz allen der nechst vnnd sicherest weg die weiszheyt zu
uberkommen die historien vnnd exempel der alten ... ". Cfr. fol. aij in : Der
Roemischen Keyser Historien ... durch C. Taciturn beschriben ...
Mainz, Ivo
Schoeffer, 1535. Ge kunt deze wijsheid in alle stilte in de huiselijke rust leren ;
wijsheid kunt Ge aldus opdoen zonder eigen scha of schande : Ge haalt nut uit
wat anderen vóór U doorgemaakt hebben. Zo schrijft diezelfde Micyllus : „Inn
den historien aber haben wir erstlichen disen vortheyl / dasz wir nit lang oder
ferr darnach ziehen vnd reysen / nit vil gefaerlichkeyt oder vngliick dariiber
bestehn doerffen / sonder doheymen inn der ruh vnd still sitzen ..." en
„Welches vnsz dann auch derhalben dester nutzlicher vnd annemlicher ist /
die weil wir nit an vnsz selber oder mit eygenem schaden vnnd vngluck /
sonder an eynem andern sehen vnnd lemen / was wir thun oder lassen /
wasz wir nachuolgen oder meiden sollen / ... ". Cfr. fol. [aijvo].
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Melanchton, uit en door de lectuur van historische geschriften leren (72).
Stelde een Richard Greneway zijn Tacitus-vertaling aan zijn lezers
voor, dan blijft het bij geen banale en van Cicero afgekeken en afgelezen lof van de geschiedenis in 't algemeen. Tacitus is in zijn ogen de
hoogste vertegenwoordiger van de antieke historische school ; beter
raads- en leidsman zal men z.i. niet ontmoeten kunnen, ook in zaken
van persoonlijk vitaal belang, voor hem althans die Tacitus deemoedig
tegemoet gaat en hem oordeelkundig lezen kan
En zo sprak ook niemand minder als de grote nationaal-voelende Engelse vertaler van Livius ; „wisedome" was een van de eerste deugden
waarvan het doornemen van geschiedkundige werken de lezer ontelbare voorbeelden bijbrengen kon (74).
Ook de auteur van de Nederlandse versie van de Livius van 1541
prijst het zich verdiepen in „historien ende oude geschiedenissen" aan ;
deze lectuur bevordert niet alleen een manmoedige aanpak van 't leven,
en dit in eer en deugd, zij meer dan welke ervaring of activiteit ook
draagt bij tot het gedijen van wijsheid in wie ook in deze wereld
leeft (75).
(72) Conradus, Abt von Ursberg : Ein Auszerleszne Chronick in den truck
Strassburg, 1549. Cfr. fol. iij : „Wann man dise
weiszheyt za raht nimpt / mussen ja gate Regiment volgen / vnnd wie Gottes
wort sagt / so kommen alle gate ding damit / da seind die Fiirsten heylsame
brunnen / deren vil tausent menschen geniessen moegen".
(73) C. Tacitus : The Annals of Cornelius Tacitus. The Description of Ger3na ed. London, 1598. Cfr. in
mania. / Translated by Richard Grenewey ...
zijn „To the Reader" (Niet gefolieerd, noch gepagineeerd) : „In iudgment
there is none sounder, for instruction of life, for al times, to those which oft
read him judiciously, nothing yeelding to the best Philosophers : no woord not
loaden with matter ... ".
(74) T. Livius : The Romane Historie written by T. Livius ... Translated ...
by P. Holland. London, A. Islip, 1600. Cfr. zijn ongepagineerd „To the Reader".
(7 5) „ ... want gheen dinck eenen weereltschen man meer tot wi j sheyt /
manheyt / ende duechdelijcken leuen dient / dan vlytelijck historien ende oude
gesciedenissen te lesen ... ".
Vermeldenswaard is wel dat zijn Duitse voorganger, die hij elders bijna voet
op voet volgt, hier het woordje „vernunft" en niet „weisheit" gebruikt. Cfr.
fol. A in de uitgave van 1538 „So ich offt vnnd vil bey mir selbs betracht hab
/ was eym weltlichen mann allermeyst zu vernunfft dienen / za mannheit vnd
geuertigt lurch C. Hedion.
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En is er een grater goed dan wijsheid ? Is er iets dat ooit hoger geprezen werd dan wijsheid ? Zij is toch wat in de loop der tijden als het
meest noodzakelijke goed ervaren werd, want met of zonder haar staat
of valt elke maatschappij, elke stand, en zelfs elke enkeling.
En dit, houdt Jacobus Micyllus ons voor, leert ons de geschiedenis ('76).
Het antwoord op de vraag welke geschiedkundige geschriften gelezen en vertaald zouden warden is U inmiddels al bekend. Deze van de
Grieken en van de Romeinen ; dezen zijn onze leermeesters ter zake (77).
Wat daarom niet inhoudt dat hun werken noodzakelijkerwijze enkel
in hun geheel ter hand zouden genomen worden.
Inderdaad, kennis en levenswijsheid konden niet alleen geput warden uit grote lang-uitgesponnen verhalen, uiteenzettingen of betogen
die volledigheid nastreefden ; ook epitome's, samenvattingen
zelfs
„moderne"
van deze geschriften van een Livius, Tacitus, Sallustius,
Caesar of Plinius, met grepen uit de gechiedenis van Rome, waren in
dit verband eveneens aangewezen werken die, volgens sommigen, voor
vertaling in aanmerking kwamen. En dit am verschillende redenen,
indien we op Christophorus Bruno
die o.a. werk van L.A. Seneca,
Martialis, Homerus, Juvenalis overzette
mogen voortgaan. Zo bezorgde hij o.m. in 1542 eveneens een vertaling van een Latijns compendium van de Romeinse geschiedenis, dat toegeschreven wordt aan
Boccaccio ( 78) .
eynem tugentreichen leben bringen moeg / find ich nach meinem beduncken
nit niitzers vnnd fruchtbarlichers / dann fleissig historien vnd alte geschichten
zulesen / wa die allein ordenlich / als sich des die alten Roemer geflissen
haben / beschriben werden / ... ".
(76) „... dieweil je vnd alwegen vnder allen menschlichen dingen nichts
hoehers von naeten / oder auch seiner nutzbarkeyt halben mehr gelobt vnd beriimbt gewesen / dann die weiszheyt / als on die weder die gemeynschafft der
landt vnd leut inn gemeyn regiert noch eynes jeden wesen vnd standt inn sonderheyt fur sich selber erhalten moegen werden / ist demnach on zweiffel /
das mittel vnd der weg / dadurch man zu solcher weiszheyt kommen / vnd
dieselti erl angen mag / am nechsten inn acht vnd fur augen zu halten". Cfr.
fol. aij in : C. Tacitus : Der Roemischen Keyser Historien ... durch C. Taciturn
beschriben ... Mainz, Ivo SchOffer, 1535.
(77) Cfr. supra over de verheerlijking van de antieke historiografie.
(78) Iohannis Boccatii // Die Gantz Roemisch // histori au//s fleissigst
vnnd kurtzst begri f f en. // ... Alles zusammen bracht // vnd verteutscht durch
Christophorum // Brunonem ... Augsburg, H. Steiner, 1543. Cfr. ook supra.
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De publicatie van de vertaling van dit kortgehouden verhaal is, de
vloed van Griekse, Latijnse en Duitse historische werken die toen verschenen ten spijt, z.i. ten volle verantwoord. Het is billijk, nuttig en
zelfs nodig dat een dergelijk werk in omloop gebracht wordt (? 9) . En
dit om drie redenen. De lectuur er van vergt slechts een kortstondige
inspanning, en dit valt mee bij lezers die het bijwijlen zeer druk hebben en soms overbelast en -beladen zijn ; voor reeds ingewijden vormen dergelijke „abstracts" het ideale middel om het geheugen op te
frissen ; daarenboven door hun compacte vorm, handig formaat en
lage prijs steken de in deze trant geschreven en gedrukte werken gunstig af tegen de monumentale, zware en dure folianten van de uitgaven
van de volledige werken van grote historiografen ( 80 ). Het zijn overwegingen van deze aard die Bruno aangezet hebben om dit werk in de
landstaal over te zetten (81) .
De wijsheid die uit de lectuur van historisch werk kon geplukt wor. den werd zelden nader bepaald, al zijn er vertalers of uitgevers die
soms in precieze termen een of andere levensles vermelden die uit hun
vertaalde versie kan gehaald warden.
Caspar Hedio komt in dezen zijn lezers in een van zijn vertalingen
vrij en vrank te gemoet. Zo leert hij ons in de „vorred" tot een van
zijn Josephus-vertalingen dat hij zijn lezers en toehoorders levenswijsheid in Christelijke zin wil bijbrengen. Uit dit werk van deze vergriekste Jood waren volgens hem bewijzen te halen om aan te tonen hoe ge-

(79) „So ists fiirwar billich / noetig / vnnd nutzlich / das der Edlen Roemer namen ... zu allen zeiten geprisen werde". Cfr. fol. Aij.
(80)
. All den jenigen zu gat / die do gem auffs kiirtzst die Roemischen
geschichten erkennen wolten vnd begerten / Denn es haben etlich von wegen
grosser geschefft nit souil weil / das sies nach der lenge durchlesen kiindten.
Oder ob sie es schon vorhin gelesen haben / felt es jnenn doch bald wider ab
/ ausz schwachait des gedechtnisz /. Denselben mag disz buechlin ein Register vnnd Memorial sein. Die andern / vnd zesar der selben vil / vermoegen
nit gleich das grosz werck Liuij / auch anderer Roemischer geschichtschreiber
zu kauffen / vnd ob dies schon vermoechten / weren sie jnenn doch ausz vnwissenhait froemder spraach / nichts nutz / dann man musz die Roemisch
Histori nicht allain ausz Liuio / sonderen ausz andern mer zusammen klauben ...". Cfr. fol. Aij.
(81) „Diser auch annderer vrsachen halb / ... / bin ich bewegt worden /
disz buechlin / nit allain zuuerteiitschen / sondern auch zu erklern vnnd illustrieren ... ". Cfr. fol. Aij.
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vaatlijk en rampzalig het zijn kan Gods toom op zich te laden en, als
een ongelovige naar eigen zin en raad zijn leven te willen leiden ; ook
hoe zinloos het is God te willen bekampen (82).
*
**
Historisch werk en Levenswijsheid

Burgerdeugden
Afgezien van de inlichtingswaarde van deze historische werken in verband met zakelijke aspecten van 't verleden is er dus een tweede inbreng van hunnentwege : geschiedkundige geschriften zijn immer fris
opborrelende bronnen waaruit levenswijsheid kan opgehaald worden
door wie zich over 't relaas van 't verleden buigen wil en die de boodschap ontcijferen kan. M.a.w. voor wie er ook de sprokkelingen van
een practische levensleer uit samenlezen kan is de lectuur van historisch werk nuttig.
De mogelijkheid om trekkende voorbeelden voor het verwerven en
cultiveren van bijzondere mannelijke kwaliteiten en voor het heldhaftig beoefenen van speciale burgerdeugden, en dit door en uit de lectuur van antiek geschiedkundig werk, te leren kennen is een van de
argumenten die vertalers van oude historische geschriften herhaaldelijk in hun opdrachten of inleidingen ter aanbeveling van het ter hand
nemen van hun overzetting gelden laten.
Een monumentaal historisch werk zoals de Nederlandse vertaling
van Livius wordt al op het titelblad voorgesteld als een geschrift waarvan de lectuur de leden van de leidende standen tot blijken van mannelijke moed en ridderlijke daden aanzetten zal, en dat tevens geestesontspanning en hart- en levensvreugd aan de lezers „uit alle andere
standen" schenken kan.
In de opdracht van de Duitse vertaling van Livius, uitgegeven te
Mainz in 1538, wordt eveneens op het mogelijk dubbel effect van dergelijke lectuur gewezen ; hier zijn het echter enkel de leidende standen,
(82) In zijn „Vorred in die Vij. Buecher vom Jiidischen Krieg" (Strassburg, 15 31) schrijft C. Hedio : „Hab ich dise buecher Josephi vom Jiidischen
krieg vnnd der zerstoerung Hierusalem euch zu besunderm gefallen / vnd
nachmals allen Christlichen Regenten zu gebrauchen verteii.tschen woellen.
Auff das jr vnnd andere darinnen augenscheinlich sehen wie ein sorgklich
vnd verderblich ding est ist im zorn Gaits im vnglauben / in eignem dunckel
vnnd radt leben vnd wandlen ...".
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de politieke machthebbers, die blijkbaar niet alleen met vrucht, doch
ook met echt genot soortgelijke lectuur kunnen hanteren, voor zover
zijzelf actief bij een leven van eerzame deugd en ridderlijke daden betrokken zijn ; de gewone man daarentegen blijkt alleen in staat te zijn
er nuttige kennis uit te puren (83).
Herhaaldelijk blijkt inderdaad dat de vertaler van een Latijns historisch geschrift vaak werkte met een oog gericht op een bijzonder publiek, nl. de leidende figuren in stad of staat, die hun eigen heil of het
welzijn van hun onderhorigen ten bate
uit de lectuur van deze antieke werken lessen halen kunnen (' 81 ). Zelfs vorsten
de jongeren,
meer in 't bijzonder
kunnen hieruit op een vlugge en gemakkelijke
manier leren leven als heersers die uitschitteren door hun vorstelijke
deugden. In deze termen en in deze geest prees Dietrich von Pleningen
de lectuur van een Plinius aan (85).
(83) Uit het titelblad van de Antwerpse uitgave van 1541 : „Titus Liuius.
Dat is / de Roemsche historie oft Gesten / doer den alderwelsprekensten ende
vernaempsten historiscriuere Titum Liuium bescreuen / waer wt
niet alleene
alle weereltlike staten tot vromicheyt ende ridderlike manlike feyten beweger
ende gedrongen / maer oock alle andere staten tot grooter recreatien ende genuechten des herten ghetrocken sullen worden / nv eerstmael in onser Neder
spraken ghedruckt." Men vergelijke met de formulering van titel van-lantscher
de duitse vertaling van Livius die in 1538 te Mainz verscheen : „Titi Liuij desz
aller redtsprechsten vnnd hochberumpsten geschicht schreibers : Roemische Historien / jetzundt mit gantzem fleisz besichtigt / gebessert unnd gemert. W/elche allen Rittermessigen / gewaltigen / regierern der
landt vnd stett / so
sich inn tugent / mannheit oder Ritterlichen thaten vndersthen zu uben / nit
alleyn zu lesen lustig / sonder jnen / auch eynem jeden menschen gemeynes
standts vast niitzlich vnnd zu wissen noth seindt ... ".

(84) Cfr. de reeds geciteerde passus uit de Livius-vertaling. Cfr. eveneens :
Sallustius : ... Zwo schon historien : Nemlichen von des Catilinen vnd auch
des Jugurthen kriegen ... Durch herrn Dieterichen von Pleningen. Landshut,
Joh. Weissenburger, 1515. Op fol. Aiiij : „... dauon der regierer nemen /
was jm vnnd dem gemeinen nutz nachfolgen mag ... ".
(85) C. Plinius Secundus : Gay Pliny des and ern Lobsagung ... Durch herren Dietrichen vonn Pleningen ... getheutscht ... Landshut, J. Weissenburger,
1515. Cfr. fol. Aiiij : „... Hab ich mich geduncken lassen : kain nutzparers
loesen E [wer] F [ urstlichen ] G [ nad ] alls ain junger Furst / thun moechte :
ja auch ain alter Furst im regiment dies teglichen zuo loesen sichs : nit beschaemen darff. ... Damit Ewer gnade : oder ander thutsch Fursten / auch ire raete : das selbs : loesen auch versteen kundten vnnd dardurch schnelligklichen
zw (sic) erkantnus aller Furstlichen tugent ein yeder begyrlicher Furst kommen
moechte : hab ich ewer Furstlich gnad zu eren vnd nutze ! dise lobsagung von
latinischer : in tutsche zungen ... gepracht".
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De Engelse vertalers van Tacitus
Richard Greneway zowel als
Henry Savile
kenden de grote waardering die b.v. iemand als Koningin Elizabeth voor de lectuur en voor de vertaling van historisch
werk, inzonderheid voor dit van Tacitus, over had (86).
Doch, niet alleen de gezagdragers vinden baat bij de lectuur van antieke historische literatuur, ook wat men zou kunnen noemen het gewone lid van een bepaalde volksgroep kan uit dit contact met het verleden voordeel halen. Voor een Duitser b.v. zal dit niet alleen gebeuren op het vlak van het verwerven van zakelijke kennis of op het hogere en ruimere van de ontplooiing van geest en gemoed door het verwerven van wijsheid, ook op het eng Duits-nationale plan is de ontmoeting met deze Latijnse historische literatuur voor hem bijzonder
verrijkend. Inderdaad, 't is in deze antieke geschiedkundige werken
dat de Duitsers inlichtingen vinden over hun herkomst, hun verleden,
hun ontwikkeling en groei tot wat zij nu geworden zijn. 't Is ook door
het zich verdiepen in deze oude geschriften dat zij zgn. politieke deugden zullen leren beoefenen, nl. de liefde tot en de drang naar vrijheid.
Herhaaldelijk wordt deze geestesinstelling, deze cultus van de vrijheid
bij de Oude Germanen, zoals J. Micyllus die door zijn studies en overzetting van de Historiae en van de De Germania van Tacitus meende
ontdekt te hebben, door deze vertaler dan ook verheerlijkt (87) !

(86) C. Tacitus : The Annales of Cornelius Tacitus. Description of Germanie ... The Life of Agricola. London, 1598. Cfr. o.m. fol. q2 : „The cause
that I published it vnder your Maiesties name and protection ... was the great
account your Highnesse most worthily holdeth this Historie in ; ... ". Wie zich
in andere taalgebieden voor de vertaling van antiek historisch werk inzette
meende vaak eveneens te goeder trouw werk te verrichten dat zelfs de hoogste
gezagdragers baten zou. Zo, om bij één voorbeeld te blijven, een Robert Gaguin die een Caesar-vertaling (uitgegeven o.a. te Parijs in 1531) opdroeg aan
Karel VIII, Koning van Frankrijk, en de hoop hierbij uitdrukte dat deze overzetting zijn vorst iets bijbrengen zou, nl. „deux chases ... premierement requises & fort conuenables à vng souuerain prince. cestassauoir prudence de conduire en bon ordre les chases publicques & force de mener vaillamfnent & de
couraige les guerres quant it en est besoign ... ". (Cfr. fol. [a°]).
(87) ,,... nemlich dasz sie (= die Historien) die gedaechtnusz vnserer
aeltern vnnd vorfaren erhalten vnd bezeugen / vnd den nachkommenden wei
wo her sie erstlichen kommen / wo durch sie auff--sungvdaleythun/
gestiegen vnd erwachsen / vnnd wie sie bist anher worden seien" . Cfr. fol.
[aiijvl in : Der Roemischen Keyser Historien .., durch C. Taciturn beschriben ... Mainz, Ivo Schoeffer, 15 3 5 .
,
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Kennis kunnen nemen van 't bestaan in het voorgeslacht van deze
drang, en van de offers die hun voorvaderen gebracht hadden om hunne vrijheid te verwerven, te behouden en desgevallend te heroveren,
moest z.i. de jongere generatie aansporen om zich eveneens volledig in
te zetten voor het gaaf behouden en overleveren van dit oude kostbare
erfpand (88) .
Engelse vertalers uit de tweede helft van de XVI' eeuw voelden
eveneens aan welke geheimzinnige natievormende kracht er uitgaan
kon van contact met de antieke, met de Romeinse en Griekse geschiedenis, ook voor de gewone man die enkel oog en oor zou willen hebben voor verhalen in 't Engels over wat eens „the glory that was Greece, and the grandeur that was Rome" was. Inderdaad, nuttig voor alle
burgers is dat ze allen voorbeelden onder hun ogen krijgen die hun
leren kunnen wat opofferingsgeest en solidariteit, wijsheid, omzichtigheid en doorzicht, rechtvaardigheidsgevoel, moed en allerlei andere
burgerdeugden zijn, en tot wat deze leiden kunnen.
Welnu, het is in een geschiedkundig werk, gesteld in de landstaal,
dat het talrijkst publiek het grootste aantal voorbeelden van deze
deugden vinden zal. Dit is wat P. Holland in zijn Livius-vertaling als
zijn credo beleed ( 89) . En hij was niet de enige Engelse overzetter die
in de vertaling van classieke historische werken een middel zag om zijn
taal-, land- en tijdgenoten sommige burgerdeugden bij te brengen. Ook
Thomas North, die de Vitae van Plutarchus in 't Engels vertaalde,

(88) „... sonder dasz die vnsern vnd der vnsern nachkommende / von den
jren / vnd inn jrer eygenen sprachen / jrer alten tugeten vnd maennlichen
thatten lernen vnd erkennen / vnd derselben exempel nach jre alte vnd ererbte
freiheyten zu erhalten vnd et handthaben sich selber erinnern vnd vermanen ".
Cfr. fol. [aiiijo] in : Tacitus : Der Roemischen Keyser Historien ... Mainz,
1535. Op fol. [av] maakt hij een toespeling op de vrijheidsstrijder „Arminius", „... welcher bist inn das viertzehend jar das gantz Roemisch Reich mit
krieg auffgehalten / vnd die gemeyn freiheyt der Teutschen verthaedigt vnd
beschirmbt".
(89) T. Livius : The Romane Historie written by T. Livius ... Translated ...
by P. Holland. London, A Islip, 1600. Cfr. in zijn „To the Reader", dat niet
gefolieerd of gepagineerd is, in 't laatste gedeelte van zijn uiteenzetting :
„... A desire I had to performe in some sort, that which is profitable to the
most, namely, an english Historie of that C. W. which of all others (if I have
any iudgement) affourdeth most plenteous examples of deuout zeale in their
kind, of wisdome, pollicie, iustice, valour, and all vertues whatsoever".
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achtte zelfs profane geschriften met historische inslag onverv angbare
instrumenten om zijn lezers burgerzin en andere burgerdeugden te
leren (90).

*
**
Niet classiek historisch werk

Bij het overzetten van antiek historisch werk bleef het echter niet :
middeleeuwse, zelfs eigentijdse geschiedkundige geschriften werden
vaak, hetzij uit het Latijn, hetzij uit een andere landstaal vertaald. Gewoonlijk gebeurde dit in dezelfde geest als degene die de vertalers van
geschiedkundig werk uit de Oudheid bezielde. Ook deze overzetters
waren er op uit om bronnen van feitelijke en zakelijke kennis zowel als
van levenswijsheid bloot te leggen, of alleszins om deze gemakkelijker
toegankelijk te maken.
Ter illustratie hiervan toch een voorbeeld !
Caspar Hedio, die een indrukwekkende bedrijvigheid als vertaler van
hij vertaalde o.m. Flavius
oudere Latijnse werken aan de dag legde
bezorgde
Josephus en ook sommige geschriften van St. Augustinus
eveneens een Duitse versie van een Latijns werk door Bapt. Sacchi de
Platina geschreven. Deze Duitse uitgave kwam in 1546 van de pers
onder de titel „Von der Baepst vnd Keiser leben. Von Petro vnnd Tiberio an bisz au f f Carolum V. vnd Paulum III ... ".

Merkwaardig is dit stuk op taal-historisch gebied, wijl C. Hedio
daarin op 't einde van zijn vertaling zijn opvatting over 't gebruik van
een eenvoudig en zuiver Duits uiteenzet ( 91) . Nog meer bijzonder voor
ons hier, omdat hij in de „Vorred", na een uitvoerig betoog over
boekerijen, hun nut en hun geschiedenis, de oprichting van een grote
bibliotheek te Straatsburg toejuicht. Deze zou volgens de eerste ont(90) Plutarchus : The Lives of the noble Grecians and Romanes
by Thomas North. London, 1579. Cfr. 'de opdracht „To the Most High and Mighty
Princesse Elizabeth..." ; „For amonge all the profane bookes, that are in reputacion at this day, these is none ... that teacheth so much honor, loue, obedience, reuerence, zeale, and deuocion to Princes, as these Hues of Plutarke
doe". (Fol. *ij) .
(91) Fol. [CCijv0] steekt C. Hedio de draak met de taal die door de klerken
in kanzelarijen en consistories gebruikt wordt : deze „schreiber ... koennen nit
ein linien on Latinische wort schreiben / so sie doch der Teiitschen gnug
hetten / machen das mancher gemeiner man so kein Latin kan / nit wissen
mag was es bedesite / oder wie ers verstoten sol ".
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werpen boeken van en over de H. Schrift bevatten, alsmede werken
o.m. op het gebied van de rechten en de geneeskunde (g 2) . Hij bepleit
tevens de opening naast deze bibliotheek, waarvan de rekken met Hebreeuwse, Griekse en Latijnse boeken zouden gevuld worden, van een
„Teutsche Biblioteck" ; deze zou gemakkelijk toegankelijk moeten zijn
en Straatsburg waardig (93) . In deze openbare bibliotheek zou Duitse
lectuur, m.a.w. zouden boeken in de landstaal ter beschikking gesteld
worden.
Frivole literatuur past uiteraard in deze instelling niet ; deze bibliotheek zou er immers staan „fur frumme gotsfuerchtige burger vnd
leien" ; ze zou haar bestand openstellen „damit junge manspersonen
auch junge handwercksgesellen ein offnen zugang heften / auff die
Sontag vnd (eiertag / vnd die zeit / so sie sunst in wein vnnd bierheusern auff den kegel vnnd spilplaetzen oder sunst an onehrlichen
orten ueppig verzeren / zur besserung vnnd jrer seelen heil anwendeten / jn Teutschen Buechern moechten selbs lesen oder hoeren lesen / ... " ( 94).
Welnu Caspar Hedio, als christelijk humanist, als sociaal-voelend geleerde en nationaal-bewust Duitser, wenste tot deze lectuurvoorziening
bij te dragen door o.m. vertalingen in 't Duits te leveren en door ze op
een keurlijst van Duitse werken die hij aanlegde te vermelden (95).
Kennis de latijnonkundige bijbrengen is natuurlijk een vaak voorkomende verantwoording voor het ondernomen vertaalwerk ; geldt dit
voor geschiedkundig werk waarvan de lectuur als bijzonder leerzaam wordt betoogd en gaat het dan daarenboven om een werk dat
de voorvaderen in een heel ander en gunstiger licht stelt dan wat men
gewoonlijk gezien heeft, dan bestaat er geen reden om van een overzetten uit het Latijn in de volkstaal, zelfs van een „modern" werk, af te
zien. Wel integendeel ! Zo redeneert althans Heinrich von Eppendorf,
(92) Cfr. fol. [AAiijvo] : „So dann nun E.F.G. dises Christlichen vnd Firstlichen fiirhabens seind ein Librarei von buechern der heiligen geschrifft Juristerei / Medicin / vnd allerlei Historien aufzurichten vnnd solcher buecher ein
verzeichnus begert / . . . ".
(93) Cfr. fol. [AAiijvl : „Dieweil aber neben der Bibliotheck Hebraischer
/ Griechischer vnd Latinischer buecher / Auch ein gemein nutzig werck erachtet wiift / ein Teiitsche Bibliotheck an einem offnen oft zu haben . . . ".
(94) Cfr. fol. [AAiijo].
(95) Cfr. fol. [AAiijvl : zo ,,... habe ich auch ein anzal Teiitscher Buecher
auffzeichnet vnder denen ich die XXII. jar so sich zu Straszburg gepredigt /
auch etlich so gutt ich gemoecht inn Teutsche spraach gebracht hab".
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die al in 1543 te Straatsburg bij Hans Sehott een Plinius liet verschijnen, en twee jaar later zijn Duitse versie van de Deense kronijk van Albert Krantz bij dezelfde uitgever van de pers gaan (96).
Inderdaad, niets gaat boven historisch werk als bron van mensenkennis en wijsheid (97) ; zo leerde ons reeds Cicero.
Wie geen Latijn kent en leergierig is kan, in dit verband geholpen
warden door vertalingen zoals de zijne ( 98) ; in casu zal de lezer van
deze overzettingen nieuwe inzichten krijgen in de geschiedenis van
volkeren die bij de „volksverhuizingen" betrokken waren en die tot
hiertoe al te vaak gehoond en belasterd werden ( 99) ; bedoeld worden
nl. de Germanen, in zijn geest de „Duitsers" !
..*::
^

Historisch werk moet „warachtich" zijn

„Historie" en „historie" is twee. Deze slogan gold alleszins voor de geleerden die zich in de XVde en in de XVIde eeuw ingespannen hebben
om kennis o.m. van 't verleden en meteen ook wijsheid te propageren,
door oorspronkelijke historische bijdragen, door tekstuitgaven of door
vertalingen van antiek, middeleeuws of eigentijds geschiedkundig werk.
Centraal stond voor dezen, die het ernstig met deze dubbele opdracht

(96) Albertus Krantzius : Denmaerckische Chronick // Alberti Krantzii von
Hamburg // Newlich durch Henrich von Ep pendor f f verteiitschet.
Strassburg,
Hans Schott, 1545.
(97) „Under allen Schriften aber darausz die Herren solichs erfaren moegen
/ seind keyne den Historien zu vergleichen". Cfr. fol. Aij.
(98) Hij, Heinrich von Eppendorf, had drie werken van Albertus Krantzius
in een bibliotheek te Keulen gezien, toen hij in de Rijnstad om gezondheidsredenen verbleef. Hij had ze, eenmaal thuis, verder gelezen „vnd also gestalt
befunden 7 das ich sye fur tauglich geacht / das sye vilen leuten zu lesen mit
geteylet wiirden. Dieweil aber der Latinischen Sprach nit yedermann bericht /
hab ich sye in gemeyne mein vatterlándische Sprach transferieren / oder ver
-dolmetschn.
wollen". Cfr. fol. [Aijvo] .
(99) „Der gemeyn Leser aber / so newer ding begyrig / wi rt hye vil alts
dings befinden / das ym new ist. sonderlich von den Voelckeren / so in andere
land gezogen ,/ newe wonung gesucht haten / vnd nit so barbarisch vnd vngeschlacht gewest / wie 'etlich von ynen reden woellen. als namlich die Hunnen
/ Gothen / Normanner / Wenden vnd Lombarder / deren Reich eine lange
zeit in Italia gestanden / vnd da vil eerlicher thaten gethan haten". Cfr. fol.
[Aijvo].
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meenden, dienst aan de waarheid. Want dáár lag de plicht van de historiograaf, en meteen ook van zijn gebeurlijke vertaler.
Zie b.v. het geval van Heinrich von Eppendorf.
Deze gaf in 't Duits een epitome van de Romeinse geschiedenis uit.
Dit stuk steunde op teksten uit Lucius Florus, Sextus Ruffus, Eutropius
en anderen. Zijn samenvatting sluit hij af met een bijlage over een brok
„moderne" geschiedenis, ni. een campagne van Karel V in Italië (0).
In verband met onze stelling is het dit bijvoegsel dat hier onze bijzondere aandacht verdient.
Inderdaad, deze compilator, Heinrich von Eppendorf, was er voornamelijk op uit en hij verklaart dat onomwonden om de waarheid
te dienen (101) en daardoor het op te nemen voor de eer van zijn Keizer
en van het Duitse volk, wijl deze geregeld door vreemden geschonden
werd.
De „Waarheid" voorhouden en verspreiden was, volgens sommigen,
de taak van wie ook de veder en het woord hanteren zou.
't Is o.m. daarom dat antiek Latijns geschiedkundig werk, waarvan
de betrouwbaarheid naar 't gevoelen van de vertalers door niemand,
die te goeder trouw was, kon betwijfeld worden, zo vaak voor vertaling en meteen voor verspreiding in aanmerking kwam.
Niet dat elkeen, zelfs niet in de XVIde eeuw, aanvaardde dat de historici uit de Oudheid immer de ware toedracht van de geschiedenis in
het verleden voorhielden. Daarom werd dan ook door sommigen het
vertalen van classiek geschiedkundig werk als een nutteloze en zelfs
lakbrenstf zighdbecouw.ZtigalesznM-

(100) Ró mischer Historien Bekurtzung ... Vsz den sichersten Geschichtschreiberen Lucio Floro, Sexto Ru f f o, Eutropio, vnd Baptista Egnatio verdolmetscht vnd gezogen ... Mit weiterem Anhangk ... Durch Henrich von Eppend o r f f. Strassburg, H. Schott, 1536.
(101) Rómischer Historien Bekiirtzung ... Durch Henrich von Eppendorf. f .

Strassburg, H. Schott, 1536. Cfr. in diens voorrede fol. *iij : „Vnnd ist /
die warheit zu sagen / die selbig Historia ein vrsach gewest / diszer gantzen
arbeyt. dann darinn wiirt ein groszer neid des Welischen kopffs gegen Teiitscher eer vnnd dapf f erkeit vermerckt" ... „Auch weysz man wol / was eeres
vnnd guts die Wellschen den Teiitschen gunnen / vnserer tugent vnd dapfferkeit nit allein kein gezeugknii.ssz gegen / sunder die selbige so vii ynen muglich / verschweigen / nider drucken / ja mit grober vnwarheit vnder steen zu
beflecken / vnd offene miszhandlung der iren hynderhalten ... ".
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thias Ringmann, die in de inleiding tot zijn Caesar-vertaling van 1507,
deze afwijzende houding aan de kaak stelt (102).
In feite moeten echter de dissidenten van dit slag betrekkelijk gering
in aantal geweest zijn, en moet hun opvatting inzake geloofwaardigheid
van de antieke historische geschriften door weinigen gedeeld zijn ; ten
bewijze de populariteit van de overzettingen in de volkstalen van dit
classieke letterkundig genre.
Deze intensieve vertaalbedrijvigheid op het gebied van de historische literatuur is echter niet enkel te verklaren door de toenmalige populariteit van alles wat geschiedenis was en de daarmee verbonden
leeshonger die een ondernemende en soms weinig scrupuleuze uitgeversbent van toen trachtte te stillen door zelfs werk met een historische
inslag van verdacht allooi op de markt te brengen, o.m. naamloze, gemanipuleerde bewerkingen, brutale vervalsingen, zuiver fictieve verhalen, misleidende attributies, zoals de verontwaardigde Nicolaas van
Winghe ons dat leert (103)

(102) C.J. Caesar : Julius der erst Rómisch Keiser von seinen kriegen ...
in T utsch bracht [durch Matthias Ringmaan ] . Strassburg, 1507. Cfr. fol. Am :
„Vnniitz sytmaln (als sie meinep) die Poeten / Oratores / vnnd Historici des
merteils fablen von iren abgoettern / auch anderer narrenteding / vnd kein
warheit beschreiben". Zelfde tekst, op enkele spellingsvarianten na, in de druk
van 1508 die eveneens te Straatsburg verscheen.
(103) Flavius Josephus : ...Seuen boecken van die Joetsche oorloghe ... Antwerpen, 1552. In de „Prologhe des Translateurs" wijst Nicolaas van Winghe
er op dat geschiedkundige literatuur toen een zeer geliefde lectuur geworden
was, „... dwelck aenmerckende sommige dichters / scriuers ende prenters / haer
eyghen bate meer dan tghemeyn profijt soeckende / aenghesien dat sulcke
boecken seer ghesocht ende wel vercocht pleghen te werden / hebben in voortiden vele verscheyden ydele ende loghenachtighe hystorien ghedicht / ghescreuen / oft oock gheprent / die sulcke wt haren eyghen hoofden versiert hadden / ende voor die hant constelijck ghedicht / sander eenich fundament der
waerheyt / oft hadden si eenich bescheedt van eenighe warachtighe gheschiedenisse / daer deden si noch drymael meer loghenen toe / om sulcke hystorie
langher oft ghenoechliker te maken / waer af die werelt ouer al vol is gheworden / v an ydele versierde hystorien / sander naem oft titel der Autheuren
oft bescriuers / som oock valsche titels hebbende van eenighe bekende ende
vermaerde .scriuers / om daer door den lesers wijs te maken / dat warachtighe
hystorien waren / die dicmaels nerghens toe en dienen / dan den tijt (die
bouen maten costeli j ck is) onnutteli j ck ouer te brenghen / ende somti j ts oock
veel
+. onnutte ghedachten ende quade lusten daer wt te crighen ... ". Cfr. fol.
1^ .
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Vertalers, die geld noch eerbetuigingen najoegen, doch zich wel bewust voelden van hun taak als nationaal- of sociaal-voelende christelijke leermeesters van hun volk om hun publiek op een aantrekkelijke
manier leer en wijsheid bij te brengen, waren er op uit hun lezers
authentiek classiek historisch werk gaaf en ongerept, in diepe eerbied
voor de waarheid daarin vervat, in de landstaal voor te leggen.
En het is uit liefde voor de waarheid, en ten gerieve van wie ook de
waarheid lief is, dat juist dit soort werk in de volkstaal wordt overgezet en in vertaling ook verspreid wordt. Dat is althans één van de oogmerken die Nicolaas van Winghe trachtte te bereiken ; liefde tot en
dienst aan de waarheid waren eveneens de drijfveren die deze vertaler
bewogen hebben om b.v. de „seuen boecken" van Flavius Josephus te
vertalen (14).
Om een ander voorbeeld van bij ons te citeren, daar is o.m. nog een
Jan Gymnick.
Deze uitgever van de Nederlandse vertaling van Titus Livius in 1541
te Antwerpen beweert dat zijn uitgave de rij opent van de Nederlandse
versies van authentieke historische geschriften uit de Oudheid. Hij verklaart dat hij dit initiatief heeft genomen en de risico's van deze zware
onderneming eerst en vooral heeft aanvaard „opdat inden fiersten doer
desen onsen arbeyt de kennisre van ouden autentijcken historien in
onser moederliker sprake een beginsel hebbe" ( 1'05) . Daardoor kan de
gewone latijn-onkundige lezer van de „costelijcke ende profitelijcke
scatten" van het antiek erfgoed genieten (1 06) i
Herhaaldelijk zelfs legt Jan Gymnick dan ook de nadruk op de authenticiteit van het relaas van de feiten dat Livius ons geeft en op de
betrouwbaarheid van het verhaal van de gedragingen van zijn personages dat hij ons vertelt. Een Nederlandse vertaling van het werk van
deze Romeinse historiograaf bevordert de „kennisre van ouden autentijcken historien", en dit alleszins bij „allen liefhebbers van ouden
waerachtigen manliken historien" (107)
'

.

(104) Uitgave Antwerpen, 1552 ; fol. [ + iijv0 ] : „... maer hebt ghedaen ter
liefden ende ghebruycke van alle lief hebbers der waerheyt / ende om te ver
ende te versteken die valscheyt der voorseyder ander hystorien". -donckern
(1 05) T. Livius :
Titus Liuius. Dat is de Roemsche historie oft Gesten ...
Antwerpen, 1541. Cfr. fol. [
.
(106)
T. Livius : Titus Liuius. Dat is de Roemsche historie oft Gesten ...
Antwerpen, 1541. Cfr. fol. *ij.
(107)
T. Livius : Titus Liuius. Dat is de Roemsche historie oft Gesten ...
Antwerpen, 1541. Cfr. fol. [*iijvo] .
'
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Een collega van Jan Gymnick, nl. „Simon Cock, Prenter" uit Antwerpen die in zijn „woord vooraf" aan zijn „lsers ende beminnaers der
waerheyt" afgaf op de auteur van „het cleyn iboecxken / ghenaemt Die
destructie van Ierusalem" die voor geen wild en willekeurig ingrijpen
in de tekst van het historisch verhaal terugdeinsde, oordeelde dat dle
schrijver van dit volksboek „er so veel versierde dinghen aen ghehar_ ighen [had] / die noch warachtich / noch der waerheyt ghelijckende en
(108).

zijn/datermlogh nbaderizj/."

„Warachtich" of „der waerheyt ghelijckende" was zijn formule ;
„Ouden autentijcken historien" zoals Jan Gymnick ze karakteriseerdc,
of „Warhaf f te Hystorien" om de term van Hieronymus Boner te gebruiken ! Dergelijke geschriften leverden leesmateriaal die naam waardig ; en wie zich in zijn vrije tijd in de lectuur van deze historische welken vermeien kon, verdiende lof en prijs (109).
Schrijft Melanchton in de voorrede tot het tweede deel van de vertaling door C. Hedio van de Chronica van Conradus van Ursberg, een
waar pleidooi ten gunste van de studie van de geschiedenis dan is de
verantwoording van zijn stelling drieledig. Geschiedenis studeren is
tegen het kwade maant ( 11°) ; het bekwaamt ons om kritisch te kunnen
denken, juist te oordelen en een verantwoorde keuze te doen (111 ; het
helpt ons tot een beter begrip van de profeten (112 .
Vereist is echter dat „gewisse warhafftige Historien" (113) gelezen
en bestudeerd worden. Dit is de onontwijkbare voorwaarde voor cie
geldigheid van zijn drieledige stelling.
M.a.w. alleen historisch werk dat het relaas, de doorlichting en verklaring van de ware toedracht van de verhaalde gebeurtenissen beoogt
)

)

(108) Cfr. het voorwoord „Den goetwillighen Lesers ende beminnaers der
waerheyt / Symon Cock Prenter" in zijn Antwerpse uitgave van 1552 van de
...Seuen Boecken / van die Joetsche oorloghe door Flavius Josephus in de vertaling van Nicolaas van Winghe.
(109) Cfr. fol. [ijvo] van de uitgave van de Duitse vertaling van Herodianaus
door H. Boner, te Augsburg in 1531 verschenen. Voor de tekst van dit city at
cfr. supra.
(119 Conradus, Abt von Ursberg : Ein Auszerleszne Chronick von an fang
der welt bics auf 1543 ... in den truck geuertigt durch C. Hedion. Strassburg,
1549. Cfr. fol. dd.
(111) Conradus : o.c. Cfr. fol. ddij.
(112) Conradus : o.c. Cfr. fol. [ddijv0].
(113) Conradus : o.c. Cfr. fol. ddiij.

nutigevrawod,nzlfsigmatheon dlr
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en, in de mate van het redelijk mogelijke, ook verstrekt komt in aanmerking voor ernstige studie of lectuur.
Wat Melanchton dan ook in de bijdragen van sommige Duitse geschiedschrijvers van vroeger, de gebreken of tekortkomingen van hun
auteurs ten spijt, waardeerde en in 't licht wenste te stellen was dat
deze oudere Duitse historiografen „doch als fromme leut / der warheyt geflissen [haben] " (114).
M. Ringmann Philesius, de vertaler die Caesar in 't Duitse taalgebied
hielp verspreiden, beklemtoonde eveneens dat enkel „Ware geschichten" onze aandacht verdienen (115
„Ware geschichten" ! Dit is het materiaal dat we lezen moeten.
).

*
In feite zetten sommige vertalers, in verband met hun stellingname
t.o.v. hun vertaalmateriaal, een traditie voort die een belangrijk gedeelte van de middeleeuwse woordkunst dooradert.
Schichtig en zelfs afwijzend zou men moeten staan tegenover 1) sommige dichterlijke werken en 2) kronieken in de volkstaal. Zo oordeelde
M. Ringmann Philesius. In zijn ogen bevatten werken die tot deze twee
genres behoren
in tegenstelling met antieke historische geschriften
slechts „fablen vnd tantmaren", fictieve verhalen en grappige
beuzelingen (116 .
)

(114) Cfr. fol. [ddiijvoj in : Ein Auszerleszne Chronick ... Ausz Abbate
Urspergense / vnd Johann Tritemio Abt zu Spanheym ... Strassburg, 1549.

(115) Cfr. infra de tekst en contekst van zijn uitspraak in de uitgave van de
Duitse Caesar-vertaling van 1507. Cfr. fol. Aiij aldaar.
(11 6) „Es ist dar zu dise transzlatz nutzbar / so die hiestorien besunder die
vnsz der Keiser selbs beschrybt nicht (als etlicher Poeten biicher vnd tiitsche
Cronicken) fablen vnd tantmáren in sich halten / sunder ware geschichten
die sich zwiischen im (dem Keiser) selbs / den Galliern Tiitschen / vnd zu
letst den Roemischen Senat begeben vnnd verlauffen haben". Cfr. fol. Aiij in :
C. Julius Caesar : Julius der erst Rómisch Keiser von seinen kriegen ... Strassburg, 1507. Voor „tantmaren" cfr. Deutsches lVórterbuch (Jacob Grimm u.
Wilhelm Grimm). s.v° Tandmiire (tandmár) ook soms „dantmdr of tantmiir
gespeld : in de zin van fabula, deliramentum, nugamentum, figmentum. Cfr.
Col. 107-108, Bd. XI. I. Abt. I. Tl. Leipzig, 1935. Matthias Lexer : Mittelhochdeutsches Handwórterbuch. Bd. II. Leipzig, 1876. Cfr. s. v° Tant-maere en
Tantmaerlln. Col. 1402, Bd. II. Georg Friedrich Benecke : Mittelhochdeutsches
I"órterbuch. Hildesheim, Olms, 1963. Geen „tandmár", wèl „tart" of „tand"
in de zin van „nugae". Cfr. p. 13. Bd. III. Ook niet s. v° „maere" en samenstellingen.
.
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Treffend in deze uitspraak is m.i. de laatdunkendheid van de vertaler tegenover de waarde van kronieken in de volkstaal in vergelijking
met deze die hij hecht aan het historisch werk der Ouden.

*
Wat de verdichtsels en de „tantmáren" betreft kan men zich afvragen of het hier om dezelfde verhalen gaat als deze waartegen de drukker van de Nederlandse versie van Eusebius een scherpe uitval deed,
nl. deze verhalen „daermen niet dan ydelheyt ende raserie wt en
leert" (117), m.a.w. frivole werken vol dolle of blinde hartstochten en
beuzelarijen (118)
Welke soort narratieve lectuur heeft de auteur bij deze afwijzing op
't oog ? Zijn dat romantische verhalen over ridders die ijdele idealen
najagen, en die in waanzinnige avonturen hun tijd en leven verspillen ?
Voorbeelden legt hij niet voor ; titels citeert hij niet !
Deze laatste vindt men evenmin bij de Duitser Jacobus Micyllus die
in hetzelfde jaar, nl. in 1534, in de voorrede tot zijn Tacitus-vertaling
het paradoxale in de situatie van de Duitse literaire productie aan de
kaak stelde : veel geschrijvel, weinig degelijkheid.
De vraag is welke geschriften Jacobus Micyllus bedoelde bij zijn
klacht en aanklacht over de ontstentenis van Duitse schrijvers, het rijke,
kleurvolle en heldhaftige verleden van de Duitsers ten spijt ! Aan welke schrijvers dacht hij toen hij het had over Duitse auteurs die zich inlieten met dingen waarvan de behandeling noch nuttig noch nodig was,
terwijl ze dat wat als stof zich 't best ter verwerking in hun geschriften
lenen zou, en bij gebruik er van de rijkste vruchten afwerpen kon,
links lieten liggen (119) . Liederen zullen de Duitsers wel dichten, spot
.

(117) Eusebius Caesariensis : Die Historie diemen // heet Ecclesiastica ...
Antwerpen, Govaert vander Haghen, 1534.
(118) Cfr. s.v° „Raserie" in : Mnl. i/db. Dl. VI (1907), col. 1049-1050.
„1. Dolheid, razernij, waanzin ; ook : dolle of blinde hartstocht, vooral woede" ; 2. „Krankzinnigheid ; verstandsverbijstering". S. v° „Ydelheit" in : Mnl.
W/d b. Dl. III (1894) , col. 788-789 : „1. Leegte, ledigheid" ; 2. „Loszinnigheid, lichtzinnigheid, wuftheid" ; 3. „Nietigheid, beuzelarij, ijdelheid, ook
concreet : nietswaardige dingen, beuzelarijen" ; 4. „Ijdelheid, ingebeeldheid,
opgeblazenheid".
(119) „Vnnd stecken doch inn des alle hecken voll Teutscher schreiber /
welche sich zu zeitten viler vnniitzen vnd vnnoetigen ding annemen vnd bemuhen / vnd aber hergegen 7 idasz jhenige / so am niitzten vnd besten wer / gemeyngklichen anstehen vnnd beruhen lassen". Cfr. fol. a iiij in : C. Tacitus :
Der Roemischen Keyser Historien ... Mainz, 1535.
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dezelfde Jacobus Micyllus, in plaats van echt historisch werk te leveren ; en misprijzend zelfs maakt hij meteen toespeling op de Oudgermaanse epische kunst (12U)
Geen wonder dan ook dat vertalers van monumentale historische
werken de waarde van hun arbeid soms afwegen tegen de prestaties
van „dichters" van gefantaseerde verhalen, die dus verzonnen, geen
echt-gebeurde, soms zelfs ongeloofelijke feiten vertellen, o.m. „ridderverhalen" of „ridderromans". Want dit is het toch wat de eerste Duitse
vertaler van Livius, nl. Bernhard Schof f erlin, in zijn voorwoord tot
Rómische Historien (Mainz, 1505) deed (121).
Het bleef echter niet bij een eenvoudige en in algemene termen gestelde afwijzing van het romantisch ridderverhaal met zijn valse historische inslag ! De „grote" overzetters zetten zich schrap tegen de verspreiding van deze literatuur : zij spijkerden zwarte lijsten op met titels
van deze gewraakte werken.
Bij ons, en ook elders !

(12°) De Duitsers verwaarlozen het v as tleggen van de grootse veroveringen
van hun eigen keizers en koningen. Historische werken schrijven ze niet ; wel
zal er af en toe een lied over deze heldendaden gezongen worden ; doch zelfs
daarover moeten de Duitsers inlichtingen in de geschiedkundige geschriften van
de Romeinen gaan zoeken. Cfr. fol. iiij in : C. Tacitus : Der Roemischen Keyser
Historien ... (Mainz, 1 5 3 5) : onze keizers en koningen schrijft J. Micyllus
„... die vmbligenden voelcker vnd nationen iiberwunden vnd bezwungen /
sonder auch hiniiber i nn Asian vnd Affricam geschifft / vnnd derselben laender
zum theil eingenommen vnd erobert haben sitzen ald.o mussig / lassen solche
loebliche vnd ruhmwirdige geschicht vnnd thatten fiir ober gehn / oder ja
,/ pflegen wir etwann eyn liedlip (wie dann auch die wanesolgrth
Roemer haben von vnsz wissen zu sagen) daruon zu singen / ... ".
Ook C. Hedio maakt in „Vorred in die VIJ. Buecher vom Judischen Krieg"
ook allusie op het eeuwenlang verzet dat de Germanen, „die alten Teiitschen",
de Romeinen geboden hebben. „Es haben die alten Teiitschen in vilen historien
ein solchen Rhumreichen titel das von auszlendigen laationen vnnd voelckern
sy wol angefochten vnnd angereitzt / aber nye iiberwunden warden syen. Ja
zwey hundert vnd zehen jar wider die grosz stanthafftig macht der Rhoemer
sich gwoeret / ehe man ynen etwas gmoecht abgwinnen / haben gar weeig
schlosz vestine oder stett mit mauren versehen / sander jr auffenthaltung in
den welden ... gehabt ...". Cfr. C. Hedio in zijn „Vorred in die VIJ. Bucher
vom Krieg der Juden" van Flavius Josephus, uitg. van 1531.
(1 21) „Ich hoff es soll zu dem mynsten mer nutz pringen dan das man die
fabel (die man nennet / die Ritterbiicher) die erdachte vngeschehne / ouch
vngloepliche ding in sich halten / lese / ... ". Cfr. fol. [av0] . In de uitgave
van 1533 leest men dezelfde tekst op fol. [I0].
,
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Ziet wat een van onze grote zestiende-eeuwse vertalers in dit verband schreef.
Deze Nicolaas van Winghe want 't is over hem dat het gaat
zette zich aan de vernederlandsing van de Bellum judaicum van Flavius Josephus, en dit
we weten dit al vast
„ter liefden ende ghebruycke van alle lief hebbers der waerheyt / ende om te verdonckeren
ende te versteken die valscheyt der voorseyder ander historien" (L22).
En dit laatste was geen loze formule.
Hij ageerde niet alleen in 't algemeen tegen de populariteit van het
romantisch ridderboek of het middeleeuws fantasievol verhaal van de
verwoesting van Jeruzalem ; hij vernoemde zelfs de titels van enkele
denkelijk toen bij ons zeer verspreide volksboeken.
Inderdaad, hij wenste met zijn vertaling van dit achtenswaard en betrouwbaar historisch werk van Flavius Josephus in te gaan tegen de
verderfelijke verspreiding van „ydele ende loghenachtighe hystorien
ghedidht / ghescreuen / oft oock gheprent" door „sommige dichters
/ scriuers ende prenters" [welcke] „haer eyghen bate meer dan tghemeyn profijt soeckende [sijni / aenghesien dat sulcke boecken seer ghesocht ende wel vercocht pleghen te werden" (123) . En hij citeert dan als
te schuwen lectuur : „die hystorien vanden vier heymskinderen / van
Amadijs en Gaulen / Coninc Karel ende Elegast / ende dyer ghelijcke
meer ander in Walsche ende Duytsche" (124) . Dergelijke werken zijn
historcbeknwadlos;huectriznojdvles,
moreel gezien, zelfs niet zonder gevaar (125).

(122) Flavius Josephus : Flavius Josephus des vermaerden Joetschen hystoriesciuers seuen boecken van die joetsche oorloghe ... Antwerpen, S. Cock, 1552.
Cfr. fol. [ + ii j v° ] . „Verdonckeren" denkelijk in de betekenis van „krachteloos maken", „de uitwerking van iets wegnemen ". Cfr. Mnl. W"db. Dl. VIII.
's-Gravenhage, 1916. Ur. col. 1623 s. v° : „verdonkeren ", I, 6. -- „Versteken"
waarschijnlijk als „tegengaan, bestrijden" te nemen. Cfr. Mnl. W/db. Dl. IX.
's-Gravenhage, 1929. Cfr. col. 41. s. v° „versteken", I, B, 1.
(123) Flavius Josephus : ... Seuen Boecken van die joetsche oorloghe ...
Antwerpen, 1552. Cfr. fol. + ij.
(124) Flavius Josephus : ... Seuen Boecken van die joetsche oorloghe ..
Antwerpen, 1552. Cfr. fol. + i j .
(125) De „ydele versierde hystorien", plagiaten en vervalsingen „dicmaels
nerghens toe en dienen / dan den tijt (die bouen maten costelijck is) onnut
te brenghen / ende somti j is oock veel onnutte ghedachten ende-telijckouer
quade lusten daer wt te crighen / ...". Uit de „Prologhe des Translateurs" bij
,,... Seuen Boecken van die joetsche oorloghe". Antwerpen, 1552. Cfr. fol. + ij.
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Opvallend is dat zelfs reeds in zijn bijbelvertaling, die een viertal
jaren vroeger verscheen, ni. in 1548, Nicolaas van Winghe afwijzend
staat tegenover sommige publicaties die hij „vreemde oft ... nieuwe
boecxkens / ydel historien / oft versierde fabulen van weerlijcke ghesciedenissen" noemt. Geruststellend is echter, meent hij, dat het publiek
deze werkjes slechts lust en leest „wt nieusghiericheyt / curioesheyt /
of om tijtcortinghe" ().
Zelfs bij het voorstellen van vernederlandsingen van classiek literair
werk voelde de vertaler zich soms genoopt het overzetten in de landstaal zelf als dusdanig te verdedigen en zijn keuze van de oorspronkelijke teksten te verantwoorden op basis van de criteria van een Horatius. En hierbij wees hij dan ook in zijn „pleidooi" op zijn opvoedende
rol geestelijk en zedelijk gezien t.o.v. de eenvoudige man in de
straat die bij ontstentenis van deze vertalingen zich wellicht in de lectuur van „Vlespieghels beuselen oft [van] soedanighen boeuerye" vermeien zou, volksboeken die dan nog door de uitgevers zou graag als
„schone ende seer genuechlike historie [n] " voorgesteld worden (127).
Dit is eveneens een van de argumenten waarmede onze grote Cornelis van Ghistele zijn lezer schijnbaar koel en kalm tot de lectuur van
zijn „Nederlandse" Terentius overhalen wil en hem overtuigen dat het
ten volle verantwoord is, naar 't voorbeeld van 't buitenland, over te
zetten wat „duechdelijc en eerlijc is / ende daer niemant by gheschandalizeert en wort". Want, gaat hij voort : „Ist niet beter dat de slechte
menschen in ons ghemeyn sprake de gheleerde Poeten lesen moghen /
dan dat si haer met Vlespieghels beuselen oft met soedanighen boeuerye veronleghende zijn ?" (128).

*

(126) Den gheheelen Bybel ... ouerghesedt ... by ...
[Nicolaas van Winghe] . Leuven, 1548. Cfr. fol. C.
(1 27) Cfr. b.v. Loy Latewaert : Historie van Seghelijn van Iherusalem. Antwerpen, 1511. Op 't einde leest men daarin : „Hier voleynt die schone ende
,

seer gheneuchlike historie van segheli j n van iherusalem ... ". M. Nijhoff &
M.E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographic van 1450 tot 1550. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1923-1961. Cfr. Dl. I (1923), p. 477. Nr. 1322.
( 128 ) Terentius : Terentius Comedien // Nv eerst wt den Latine / in onser

// duytscher talen / door Cornelis van Ghistele / Rhetorikelijck ouer ghesedt : vol goeder leeringhen // ende playsant om // lesen. Antwerpen, Simon
Cock, 1555. Het citaat komt uit zijn „Tot den Leser".
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Engelse vertalers bleven in dit opzicht niet ten achter.
In Engeland stonden sommige humanistisch-gezinden eveneens afwijzend tegenover bepaalde literaire genres die in de Middeleeuwen
opgang gemaakt hadden : o.m. romantische ridderverhalen en balladen (129)
Enkele overzetters van classieke werken wezen dan ook dit soort literatuur af. En niet alleen ridderverhalen en balladen !
Thomas Drant, die o.m. de Ars poetica van Horatius vertaalde behoorde tot die groep ! Verhalende minnepoëzie van licht allooi en met
opgeschroefde sentimentele inslag lag hem niet. Zijn spot is vernietigend wanneer hij het heeft over „the settyng out of the wanton tricks,
of a payre of louers (as for example let theym be cawled Sir Chaunticleare and Dame Partilote (130).
Poëzie met pit hoe hard ook en met leer hoe zwaar ook
die kon hem aanspreken ; niet de vloed van boekjes vol amoureuze
avonturen die ten anderen de smaak van de massa bedorven hebben.
En dan volgt een heel stuk over „Sir Chaunticleare and Dame Parti.

(129) C.H. Conley : The First English Translations of the Classics. New Haven Conn., Yale Univ. Press, 1927. Cfr. o.a. p. 78-81 : „Condemnation of medieval literature".
(130) Ooit het volgende gehoord ? „But if the settyng out of the wanton
tricks, of a payre of louers, (as for example let theym be cawled Sir Chaunticleare and Dame Partilate) to tell how their firste combination of loue began,
how their eyes floted, and howe they anchored, their beanies mingled one with
the others bewtye : then of their perplexed thowghts, their throwes, their fancies theyr dryrye drifts, now interrupted, now vnperfyted, their loue dayes,
their gaude dayes, their sugred words, and their sugred ioyes. Afterward howe
envyous fortune through this chop, or that chaunce turned their bless to baile,
seuerynge too such bewtyful faces, [and] dewtiful harts, Last at partynge to ad
to an oration or twane interchangeably had betwixt the two wobegone persons,
the one thicke powdered // wyth manly passionat pangs, the other watered
wyth wominishe teares : Then to shryne them vp to God Cupid, and make Martirres of them both, and therwyth an ende of the matter. This and such like
is easye to be vnderstanded and easye to be ind.yted.... I take them to be rype
toungued tryfles, venemouse Allectyues, and sweete vanityes". Al klinkt deze
verklaring in een schijnbaar zeemzoet kompliment uit, kon in feite een afwijzing in termen geformuleerd warden die minder scherp in 't lillend hart van
een smachtende middeleeuwse minestreel zouden ingebeten hebben dan deze
die de stokstijve en ijskille Drant hier gebruikte ? Voor hem was dit soort literatuur slechts „trashe, and pelfe" ! Cfr. het voorwoord tot zijn Horace. His Arte.
of Poetrie pistels and Satyrs Englished, and to the Earle of Ormounte by Tho.
Drant addressed. London, 1567.
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lote", die o.a. Chaucer
zij het dan ook in een andere context
voor al wie Engels leest of lezen zal vereeuwigd heeft (131).
De eerste Engelse vertaling van Thucydides die op een Franse versie
teruggaat die zelf op een Latijnse overzetting door Laurentius Valla
steunt werd door Thomas Nicolls bezorgd (132).
Deze Engelse overzetter erkent in zijn opdracht van zijn vertaling
aan John Cheke dat niet elkeen overzettingen op prijs stelt ; dit omwille van de inhoudelijke fouten zowel als omwille van de vormelijke
tekortkomingen van vertalingen van historisch werk die geleverd worden door amateurs die enkel op eigen baat en eigen glorie uit zijn, in
plaats van zich te wijden aan de dienst van de waarheid. Al te vaak
immers doen deze werken de historische waarheid geweld aan ; hun
taal en stijl zijn daarenboven al te gemaniëerd (133).
Of is er wellicht nog een andere oorzaak die deze afzijdigheid van
een gedeelte van het publiek verklaren kan, een andere reden die lezers
van de lectuur van ernstige historische werken afhield ?
De mededinging van het volksboek bijvoorbeeld ? Waarom niet ?
Waarom in Engeland niet, en elders wèl ?
Vermeldenswaard is alleszins dat Thomas Nicolls ook de opdracht
van de Franse vertaler, J. Colyn, secretaris van de Koning van Frankrijk, overzet, en derhalve blijkbaar de ideeën van Colyn inzake middeleeuwse ridderromans deelt, ook wanneer deze voorhoudt dat ridder-

(131) In hetzelfde voorwoord door T. Drant : „And no doubt the cause that
bookes of learnynge seme so hard is, because such, and so greate a scull of
amarouse Pamphlets haue so preoccupyed the eyes, and eares of men, that a
multytude beleue ther is none other style, or phrase ells worthe gramercy. No
bookes so ryfe or so frindley red, as be these bokes". [A scull = school (vissen), groot aantal in de 1 6e eeuw] .
(132) Thucydides : The hystory ... by Thucidides the Athenyan of the warre
translated oute of French into the English language by Thomas Nicolls. London, 1550.
(133) Thucydides : The hystory ... by Thucidides ... translated ... by Thomas Nicolls. London, 1550. Cfr. fol. Aiij : „... they bestowed theyr laboure,
more in adournynge, garnyshinge and fylyng of theyr woordes, then in serchynge and declaryng of the trouth, thinking that, yf any thynge of vntrouthe were
by them set fourthe in causes, that were of longe antiquitye before theyr tyme,
it coulde not be corrected ... ".
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verhalen, waarin o.m. „Tristrams" en Lancelotes" „and other" optreden, waardeloze verzinsels zijn die in een droomwereld thuishoren (134).
*

Een verklaring voor de afwijzende houding t.o.v. fabel en fictie in
't algemeen zoals die soms zo schamper en scherp in uitlatingen van
antiek, middelXVde en XVIde eeuwse vertalers van historisch werk
eeuws of eigentijds
tot uiting komt, kan allicht gezocht warden, gedeeltelijk in de „oude" traditionele negatieve opvattingen nopens de
waarde van de „res ficta" in het literair bedrijf ; gedeeltelijk in de
geestesgesteldheid van humanisten en humanistisch-gevormde vertalers ; gedeeltelijk in een zekere „broodnijd" vanwege vertalers of/en
uitgevers die de soms succesvolle mededinging van het volksboek,
o.m. de ridderroman, met lede ogen en moeilijk te verhelen wrevel en
afgunst vaststellen moesten.
*

Wat nu het eerste punt betreft, nl. de schichtige houding van de
woordkunstenaar, t.o.v. de fantasie, dit even ter overweging !
Niemand kan ontkennen dat argwaan tegenover wat verzonnen werd
door talrijke westerse auteurs en theoretici in de Middeleeuwen aangekweekt en onderhouden werd ; „fictie" kon slechts onder wel bepaalde
voorwaarden geduld warden. Dat neemt niet weg dat een groot gedeelte van de middeleeuwse woordkunst in dit, volgens sommigen leproos ghetto thuishoort, en dat ten anderen zelfs de edelste monumenten van de westerse middeleeuwse letterkunde juist tot dit genre behoren.
Daarenboven gelijksoortige geschriften sloegen bij het toenmalige
lees- en luisterpubliek in, alle banbliksems ten spijt. Inderdaad, ridderromans, liefdesverhalen en fantastische dierensproken hadden succes,
en denkelijk niet alleen bij de „kaitieven ende riesen", zoals de dichter
van Sinte Lutgart ons wil laten geloven (135) . En nu mag de schrijver
van de „Prologhe" van het Boec van Sidrac nog afgeven op Parthono(134) Thucydides : The hystory ... by Thucidides ... of the warre translated ... by Thomas Nicolls. London, 1550. Cfr. fol. VI : „From hence is it ...
[that] in steede of Tristrams, Girons and Lancelotes and other, which do fylle
bookes wyth dreames, and wherin many haue euyll bestowed theyr good hou-

res
(135) Leven van Sinte Lutgart. Tweede en Derde Boek ... uitg. door Frans
van Veerdeghem. Leiden, Brill, 1899. Cfr. p. 5-6.
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peus, Amadas en Fierabras als werken van schrijvelaars die handelen

over vrouwen, gevechten en ander oorlogsgeweld en die enkel oog hebben voor het ijdele in deze wereld (136) , deze werken sloegen niettemin
in (137) , zowel als de stukken die Jacob van Maerlant als „die boerde
vanden Grale", „die loghene van Percheuale", of „die truf f e van Lenvale" misprijzend vermeldde, in één adem met „andere vele valsche
saghen" (138) . En al houdt de auteur van het stuk Vanden Levene Ons
Heren smalend voor dat wie liefdesavonturen leest geen blijk van wijsheid geeft (139), deze en soortgelijke uitgaven, hoezeer ze ook gelaakt
en gewraakt werden, vonden nog lezers. De uitvallen van auteurs van
toen of later, die levensernstige literatuur en alleen deze in overeenstemming met hun hoge opvattingen van literatuur aanvaardden,
konden de bestaande tweespalt in de literaire productie van toen niet
verdoezelen. Deze, in hunne ogen zgn. marginale letterkunde bleef nog
enthousiaste aanhangers in haar ban houden, zelfs wanneer daar tegenover een „andere" literatuur opgehemeld werd ( 140) . Dit nam echter
niet weg dat de middeleeuwse traditie van eerbied voor de „res Besta",

(136) J.F.J. van Tol : Het Boek van Sidrac in de Nederlanden. Proefschrift.
Amsterdam, Paris, 1936. Cfr. p. 1 en p. 229.
(137) Cfr. supra o.a. de verklaring van Nicolaas van Winghe.
(138) Jacob van Maerlant : Spiegel Historiael of Rijmkronijk ... door Jacob
Arnout Clignett & Jan Steenwinkel. Eerste Deel. Leiden, 1784.
Cfr. p. 2-3
Die dan die boerde vanden Grale /
Die loghene van Percheuale 7
Ende andere vele valscher saghen
Vernoyen / en niet en behaghen
5. - Houde desen Spiegle Ystoriale
Ouer die truffen van Lenvale ;
Want hier vintmen al besonder
Waerheit ende menech wonder /
Wijsheit ende scone leringhe /
10. - Ende reine dachcortinghe /
Also alse broeder Vincent 7
Tot Beauays int couent 7
Versaemde / die Predicare /
Die de loghene hadde onmare.
(139) Vanden Levene Ons Heren. Dl. II. Uitg. door W.H. Beuken. Purmerend, 1928.
(140) Cfr. o.a. Literaire theorieën en poëtiek in Middelnederlandse geschriften. P. 173-275 in : Verslagen en Mededelingen [v.d.] Kon. Via. Academie
voor Taal- en Letterkunde. Jg. 1961. Cfr. o.m. p. 205.
,
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d.i. voor wat „warachtich [ende] der waerheyt ghelijckende" was, zoals de zestiende-eeuwse Antwerpse drukker Simon Cock het nog voorhield (141), bleef nawerken. Vertalers en uitgevers bleven, ook in de
zestiende-eeuw, in haar ban leven en werken.
Een tweede factor is de speciale visie van sommige humanisten op
middeleeuws werk, meer in 't bijzonder op fictie in proza of poëzie in
de landstalen in de periode 1450-1600 (142) .Inderdaad, grote humanisten van boven de Alpen, en van wie de rechtstreekse of onrechtstreekse
invloed op het taalgebruik en literatuurbedrijf in de landstalen langs
hun „verhandelingen" en „onderwijs" om niet te onderschatten valt,
droegen de middeleeuwse verhalende „volksliteratuur" niet immer in
hun hart. Zo zal een J.L. Vives wiens rol als paedagoog voornamelijk hier ten onzent en in Engeland groot was bij zijn overzicht van
vormende lectuur, die vooral in vrouwenkringen aanbeveling verdienen
zou, volksboeken, waarin oorlogs- en minneperikelen schering en inslag
zijn, als verwerpelijk brandmerken. De „vreeze Gods" leren ze ons
niet ; hun inhoud beperkt zich tot het verhaal van dwaze en ongeloofelijke situaties en avonturen (143) . Spaanse en Franse romantische ridderverhalen o.a. Amadis de Gaule van Don Florisando en Lancelot
du Lac warden als te schuwen werken afgewezen ; ook in Vlaanderen geschreven en gedrukte volksboeken, zoals een „Floris ende Blancefloer", hij noemde het „Flarius, et Albus flos" Leonella ende

(141) Cfr. supra.
(142) Cfr. o.m. de reeds vermelde rubriek „Condemnation of medieval literature" p. 78-81 in de zoëven geciteerde studie : C.H. Conley : The First English Translations of the Classics. New Haven, 1927. Ook J.W.H. Atkins :
English Literary Criticism : The Renascence. 2nd ed. London, Methuen, 1951.
Hierin hoofdzakelijk in dit verband ,,,Chapter III. Humanism in England :
Colet, Erasmus, and Vives". J.W.H. Atkins bracht me op 't spoor van de uitspraken van J.L. Vives over de volksboeken.
(143) „Sanctus Hieronymus ad Laetam de Paula instituenda scribens, sic praecipit : „Nihil discat audire, nihil logui, nisi quod ad timorem Dei pertinet" :
haud dubium, quin idem de lectione consulturus ; invaluit consuetudo, quavis
gentilitia pejor, ut vulgares libri, qui in hoc scribuntur ut ab otiosis, turn viris,
turn feminis, legantur, nullam habeant aliam quam de tellis, aut amoribus, materiam... ". Uit Lib. I, Cap. V van de De Institutione Christiane feminae p.
85 in : Joannes L. Vives : Opera omnia. T. IV. Valencia, 1783.
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Canamorus", „Turias ende Floreta" en „Pyramus ende Thisbe" warden onder de „pestif eri libri" vermeld (144).
Dit soort literatuur was in de ogen van Vives leesvoer voor lanterfanters en dagmelkers.
Ten derde mag men, meen ik althans, niet uit het oog verliezen dat
het romantisch verhaal en zijn aanverwante genres door hun commercieel succes zelf een hinderpaal konden zijn voor 't veroveren of althans
het winstgevend verdelen van de boekenmarkt ten gunste van de vertalingen van ernstig historisch werk (145
Wil men een geval uit onze streken ? Er is b.v. Simon Cock, de ondernemende drukker-uitgever die Nicolaas van Winghe de opdracht
gaf om de Bellum Judaicum van Flavius Josephus in 't Nederlands
over te zetten en die de risico's van een zware investering in de monumentale uitgave van deze vertaling op zich nam.
Leest zijn inleiding tot zijn uitgave van 1551, m.a.w. zijn woord tot
„Den goetwillighen Lesers ende beminnaers der waerheyt / ... " en U
voelt onmiddellijk aan dat het hem van zijn hart moest eens te kunnen
).

(144) „Tum et de pestiferis libris, cujusmodi sunt in Hispania Amadisus,
Splandianus, Florisandus, Tirantus, Tristanus, quorum ineptiarum nullus est
finis ; quotidie produent novae ; Coelestina laena, nequitiarum parens, career
amorum : in Gallia Lancilotus a lacu, Paris et Vienna, Ponthus et Sydonia, Petrus Provincialis et Magvelona, Melusina, domina inexorabilis : in hac Belgica
Florius, et Albus flos, Leonella, et Cana moms, Curias et Floreta, Pyramus et
Thisbe : sunt in vernaculas lingual transfusi ex latino quidam, velut infacetissimae facetiae Poggii, Euryalus et Lucretia, Centum fabulae Boccatii... ". Uit
Lib. I, Cap. V van de De Institutione Christianae feminae p. 87 in : Joannes L.
Vives : Opera omnia. T. IV. Valencia, 1783. J.L. Vives schreef deze verhandeling in opdracht van Koningin Catharina, en voltooide ze te Brugge in
1523. De eerste druk verscheen te Antwerpen. Cfr. uittreksels uit dit stuk van
J.L. Vives p. 313 in : Luc Debaene : Nederlandse Volksboeken. Antwerpen,
De Vlijt, 1951.
(145) Plantin klaagde het gebruik van sommige oude volksboeken als leesboeken in de school aan, en dit omwille van de gebrekkige taal waarin ze geschreven waren : „Léquelles choses ont jusques a présent étés cause qu'un tas
de quatre fis Aimont, Fierabras, Ogier le Dannois, & tous tels vieus Romans
de langage mal poli ayent été continués en vos Ecoles ; les peres ne voulans dépendre l'argent pour acheter liures de si grand pris a leers enfants". Zo schrijft
Plantin aan 'de Antwerpse schoolmeesters van Frans in zijn inleiding tot zijn
druk van de Amadis de Gaule van 1561 te Antwerpen (Franse vertaling uit 't
Spaans) . Cfr. zijn brief „A tous ceus qui font profession d'enseigner la langue
francoise en la Ville d'Anvers S." in „La Amadis de Plantin" door M [aurits]
S[abbe] p. 228-230 in : De Gulden Passer. N.R. 3 e Jg. (1925).
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zeggen dat de concurrentie van vervalste historische geschriften of
fantastische verhalen met weinig of geen geschiedkundige waarde, hem
niet koud laat. Hij hoopt dat het publiek zich aan dit bedrog niet langer zal laten vangen, nu hij „die waeractighe hystorie Flauii Josephi /
vander Joetscher oorloghen / ende laetste verderffenisse van Jerusalem" op de markt brengt. Thans bestaat er geen excuus meer voor „alle
beminnaers der waerheyt„ dat zij zich in de toekomst nog zouden vermeien in de lectuur „van sommighe ander versierde oft verualschte
hystorie 'boecxkens / die van deser destructie oft verderffenisse van
Ierusalem / in voortillen / ende som nv onlancx ghescreuen / ende
ghedruct zijn gheweest / in onse Duytsche tale / waer af deen is / het
cleyn boecxken / ghenaemt Die destructie van Ierusalem / sonder
naem des Autheurs ouer langhe by my ende sommighe ander druckers
(die doen ter tijt hier af niet beters en hadden oft en wisten / in Duytschen) ghedruct tot behoef der schoelkinderen / die Duytsch leeren
lesen. Welc boecxken schijnt int carte ghedicht te sine van eenen ongheleerden kersten scriuere / die een luttel vander hystorien ghehoort
hadde / maer hy heef ter so veel versierde dinghen aan ghehanghen /
die noch warachtich / noch der waerheyt ghelijckende en zijn / datter
meer loghenen dan bladeren in zijn ... " (146).

*

f*
-

,,Filosofische Geschriften"

De wens om van de levensleer en van de levenswijsheid van Grieken
en Romeinen een grondiger kennis te verwerven dan dit in de Middeleeuwen mogelijk geweest was, o.m. uit oorzake van de gebrekkige
tekstoverlevering en uit oorzake van de schichtigheid van streng-gelovige Christelijke auteurs t.o.v. de zgn. heidense literatuur, leefde sterk
op in bepaalde groepen van zestiende-eeuwse geleerden in Zuid-, en
West-Europa.
In een confrontatie van de antieke en Christelijke levensfilosofie
zagen sommigen de mogelijkheid om bepaalde tot dan toe als specifiek

(144) Dit leest men in het woord-vooraf aan „Den goetwillighen Lesers ende beminnaers der waerheyt / Symon Cock Prenter" in de uitgave te Antwerpen verschenen in 1552 van de vertaling van Nicolaas van Winghe van de Belhim Judaicum van Flavius Josephus, de Seuen Boecken van die Joetsche oor
-loghe.
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Christelijk-beschouwde morele opvattingen en levensregels als algemeen-menselijk geldende beginselen en gedragslijnen voor te stellen.
M.a.w. dezen oordeelden dat de moraal die de besten onder de zgn.
„heidenen" beleden, beleefd en geleerd hadden, de christelijke opvattingen dicht benaderde, of soms zelfs met de christelijke zedenleer samenviel.
Anderen daarentegen meenden, op basis van het thans gewonnen
inzicht in het antieke levenspatroon een andere nieuwe ethiek te kunnen opbouwen.
De eerste groep was het sterkst in aantal ; pal, in gesloten gelederen
stond daar dan ook een falanx van vertalers op, die de antieke literatuur tot haar rechtmatig bezit en rijk-voorzien tuighuis maakte voor
de verdediging van haar stelling.
De tweede daarentegen marcheerde in dunner gelederen op, maar
was er niet minder vinnig en strijdlustig om.
Van deze laatste soort militante vertalers
om daarbij eerst even
te verwijlen is Goddred Gylby een belangwekkend vertegenwoordiger. Hij bezorgde ons een overzetting van een stuk van Cicero, nl. diens
Ad Quintum fratrem (147) waarvan zijn „woord" tot de lezer een waar
manifest is.
Inderdaad, zijn bedoeling was door deze vertaling dezen, die in het
openbaar leven een rol speelden, op hun plicht te wijzen. Van een bedienaar van het Woord
„a man that is learned in gods worde''
nemen deze korrupte rechters, advocaten en ambtenaars, niets meer
aan : de Bijbel doet hen walgen, christelijke predicaties willen ze niet
langer ondergaan en predikanten warden door hen diep misprezen (148).

(147) M. Tullius Cicero : Ad Quintum fratrem. An Epistle, or letter of exhortation written in Latyne by M.T. Cicero to his brother Quintus ... Translated into Englyshe by G.G. London, R. Hall, 15 61.
(148) Mals is G. Gylby niet ; cfr. fol. Aij : „Where as men are now a days
here in England glutted as it wer with gods warde, and therfore almost ready
to vomit vp again the which thei haue receyued, bathing the sermons and despising the preachers, some turning to curious arts, and som contemning al artes and sciences, som Epicures, som Atheistes, and few or none do stand forth
as fathers to vs yonglings to byd vs follow their fotesteppes vertues and godliness'.
Terloops kan er hier even op gewezen dat ongeveer dezelfde diagnose kort
te voren door Nicolaas van Winghe gesteld was geworden. Onze grote Zuidnederlandse bijbelvertaler had het toen over de „veel verwaende ongheleerde
leecken menschen [welcke] veracht hebben die sermoonen der predicanten en-
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Hopelijk zou het woord van een antieke moralist door hen aanvaard,
en wellicht zou zelfs zijn leer door hen gevolgd worden.
En dit was één van de redenen waarom G. Gylby dit stuk van Cicero
vertaalde.
De toon van de andere bent van vertalers die in sommige antieke
ethische voorschriften en voorbeelden slechts de affirmatieve waarde
er van in functie van de Christelijke moraal zagen, klonk veel kalmer ;
hun armzwaai was breder en hun keuze van teksten rijker.
Werken uit de verst uitelkander liggende panden van de wijde
waaier van de antieke schriftelijke overlevering werden in deze geest
en met deze bijbedoeling ter hand genomen, gelezen ... en ook vertaald.
Zo b.v. de antieke historische geschriften, zoals we reeds gezien hebben. Ook zedekundige of „filosofische" verhandelingen, zelfs zuiverliterair bedoelde werken kunnen hierbij betrokken warden.

Van deze drie groepen
nl. historische, filosofische (14'9) of zuiver
letterkundige werken
speelt de eerste, die we reeds behandeld heb-

de die ghemeyn leeringhe der heyligher kerken". (Cfr. fol. [ Biiijv0 in de Leuvense uitgave van 1548 van Den gheheelen Bybel). In tegenstelling met de
dissidenten van Gilby blijven ze echter de H. Schrift ter h and nemen. Doch
Nicolaas van Winghe verzet zich tegen het eigengereid interpreteren van de H.
Schrift door onbevoegden. Zij lezen en verklaren immers de Bijbel „nae haer
verstant ... segghende tot een ver antwoorden van haren voornemen / dat die
heyleghe scriftuere niet en is ghemaect alleen voor die gheleerde oft dercken /
maer oock voor die ongheleerde leecke menschen / ...". (Cfr. fol. [Biiijvo]).
Anderzijds is er dan Sigmund Feyerabendt, die a.m. een Duitse versie van de
Metamorphoses van Ovidius in 1581 uitgaf en sommige Duitse predikanten
hardhandig aanpakt. Z.i. ageren ze kortzichtig tegen de Latijnse literatuur en
zelfs tegen het inzijpelen v an sommige zgn. heidense elementen in de Duitse
taal, zoals b.v. de benamingen „zondag, maandag". (Cfr. fol. xx) . In deze kritiek volgt hij grotendeels de uiteenzetting van 1545 v an Gerhardt Lorich die in
de Straatsburgse uitgave v an 1551 van de Duitse Metamorphoses door de drukker-uitgever J. Schóffer voor een „Vorrede" en commentaar zorgde. De „opdracht" door S. Feyerabendt, in zijn uitgave van 1581 ingeschakeld, is op enkele passages na een mozaiek van ontleningen aan de tekst van 1545 van Gerhardt Lorich.
(149) „Filosofie" werd door veel humanisten in de antieke betekenis van
„moraalfilosofie" opgevat. Cfr. a.m. de uitspraak van M.L. Clarke in zijn bijdrage The Educational Writings of Erasmus p. 29 in : Erasmus in English.
A Newsletter ... (Toronto) . VIII (1976) .
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ben, nl. de Griekse en Romeinse historische literatuur, qua omvang van
de werken en qua aantal van de daarin thuis horende geschriften
een niet te onderschatten rol. Inderdaad, in de vertaalliteratuur van
toen waren de vertalingen van geschiedkundig werk lijsttoppers. Dit
is denkelijk te verklaren doordat deze geschriften als smeltkroesen beschouwd werden, waarin de harmonieuze legering van het „nuttige"
en het „aangename" het lichtst te verwezenlijken en weer te vinden viel.
Inderdaad, niet alleen kon de uittekening en schildering van de kleurvolle aspecten van de verschillende milieu's, waarin het historisch gebeuren zich afspeelde, een aanleiding zijn tot het opdoen van een veelzijdige kennis ; uit het relaas van het bont doen en laten van de massa
en de mens als individu in 't verleden, evenzeer als uit gebeurlijk daaraangekoppelde beschouwingen van de auteur zowel als van de acteurs,
konden levensleer en ook levenswijsheid geput warden (150).
Uiteraard echter zijn de antieke historische geschriften
hoezeer
deze ook als de meest doeltreffende instrumenten ter verspreiding én
van „doctrina" én van „sapientia" beschouwd werden niet de énige
bronnen die in deze prospectietochten in verband met herontdekking
van de antieke moraal aangeboord konden worden.
Inderdaad, het jachtrevier van andere genres werd eveneens afgetrakt. „Zedekundige" of zgn. „filosofische" werken, of zelfs fragmenten met moraliserende inslag, die dan uit andersoortige geschriften gelicht werden, zouden meteen in vertaling verspreid warden.
Als illustratie van het vertaalbedrijf in verband met deze laatste
subcategorie zijn de houding en de werkwijze van de eerste Duitse vertaler van de Historia naturalis van Plinius even te belichten. En dit om
twee redenen. Inderdaad, Heinrich von Eppendorf want het gaat

(15'0) Over de zestiende-eeuwse vertalers van antiek werk bij ons schrijft A.
Geerebaert : De Antwerpsche uitgevers en de Nederlandsche vertalingen van
klassieke schrijvers in de XVIde eeuw
(De Gulden Passer ... N.R. 3 e Jg.
(192 5)) : „Hun doel was niet zozeer antieke schoonheid binnen het bereik
van hun lezers te brengen, ook niet de oudheid beter te doen kennen ; zij wilden veelmeer de schriften der ouden nuttig maken voor het dagelijksch leven.
Vooral hadden zij een sterke voorliefde voor moralizeerende literatuur, en
zelfs uit schrijvers, die wel aan geen moralizeeren gedacht hadden, wisten zij
lessen van levenswijsheid te halen". Cfr. p. 132. Voor de ietwat uitvoerigere
behandeling van het probleem van historisch werk en daaruit eventueel te putten levenswijsheid, cf r..supra.
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over hem leert ons ten eerste dat de bedoeling om eigen tijdgenoten
levenswijsheid bij de brengen bij middel van vertalingen van antiek
werk soms openlijk en vrijmoedig erkend wordt als drijfveer van 't
overzetten zelfs van bepaalde uitgelezen fragmenten die uit een antiek
geschrift gelicht warden ; ten tweede, dat deze selectie voor vertaling
van sommige brokstukken zelfs gebeuren kan ten koste van andere onderdelen van dit grotere werk, die ogenschijnlijk wezenlijke en derhalve belangrijke onderdelen van dit geheel vormen, doch waarvan de
moraliserende betekenis geringer geschat wordt.
Zo, en in deze geest ging de Duitse gereformeerde humanist Heinrich von Eppendorf te werk toen hij een vertaling van de Historia naturalis van C. Plinius leverde. Hij beklaagt er zich over dat hij niet alles heeft kunnen vertalen. Een hoofdstuk „over het mijden van dronkenschap" heeft hij nochtans in 't Duits overgezet, verklaart hij in het
„Beschlusz" van zijn Plinius-vertaling. En hij kon dit niet laten omdat,
zegt hijzelf, drankzucht een wijdverspreide en diep-ingekankerde ondeugd van de Duitsers is, en ook „opdat wij [ = de Duitsers] zouden
zien welke houding vrome heidenen t.o.v. deze ondeugd aannamen " (151)
Dit zich geheel of gedeeltelijk „herbronnen", ook op dit gebied,
was daarom nog geen typisch XVde eeuws of XVIde eeuws verschijnsel.
Van oudsher waren er in 't Westen veel geleerden die er voor uitkwamen dat ook uit zgn. profane literatuur wijsheid te puren viel, al
sprak men dan van „mundi prudentia" . Cassiodorus b.v., die zoveel
voor de redding van antiek erfgoed gedaan heeft, was van deze mogelijkheid scherp bewust (152) , al zal het na hem nog een tijd duren vooraleer men ten volle beseffen en erkennen zal dat ook antiek scheppend
literair werk een bron voor betere kennis en billijke waardering van
de opvattingen en gedragingen van de mens in de Oudheid zijn kon.
Het inzicht immers in de mogelijkheid van een inbreng van de antieke literatuur op het gebied van 't verwerven van levenswijsheid en
(151) „Yedoch so hab ich das Capitel von meidung der Trunckenheyt ver
laster.-dolmetsch.iwbyvnTetschigmynvdaehckt
das wir sehen / was die frummen Heyden dauon gehalten . in dem / so sye
die frucht der Fiillerey erzelen". C. Plinius Jun. : Natiirlicher History Fun f f
Buecher ... Strassburg, 1543.
(152) Cassiodorus schreef inderdaad : „Cum studia saecularium litterarum
magno desiderio fervere cognoscerem, ita ut multa pars hominum per ipsa se
mundi prudentiam crederet adipisci". Cfr. p. 135 in : R.R. Bolgar : The Classical Heritage and its Beneficiaries. Cambridge, 1963.
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het zich eigen maken van sommige elementen er van, zonder verloochening van eigen Christelijke levensvisie, drong slechts geleidelijk door,
en het belang van deze bijdrage ter zake werd slechts aarzelend erkend.
En toch groeide stilaan sterker het besef dat er niet alleen uit het
Oude en uit het Nieuwe Testament levenswijsheid en lessen in levenskunst te halen vielen, doch dat eveneens uit sommige geschriften van
wijze auteurs uit de classieke Oudheid te leren was dat ook deze schrijvers de deugd prezen en soms wijzen konden op de beloning die de
„goeden" te beurt viel, hoe ook zij de boosheid haatten en laakten en
de straf, die haar aandeel werd, in 't licht stelden.

*
En naast de historische geschriften, die ons
zoals een Melanchton
het voorhield
vaak tot het beo' áef enen van de deugd aanzetten en
van het vervallen in losbandigheid afschrikken kunnen (153), zijn er,
zoals daareven vermeld, de antieke zgn. filosofische werken die nu
eveneens meer en meer in vertaling verspreid warden.
De De Consolatione philosophiae van een Boethius werd reeds vroeg
West-Europa
in
in de landstaal overgezet. Ook Cato werd in de volkstalen bewerkt. In de tweede helft van de XVde en in de XVIde eeuw
werden niet alleen de verzameling Disticha
die eeuwenlang als
schoolboek van hand tot hand ging
en nieuwe versies van Boethius
in omloop gebracht, ook andere zgn. filosofische geschriften van o.m.
een Cicero, een Seneca, een Aristoteles, een Isocrates, een Plutarchus,
een Xenophon, werden in een of andere westerse landstaal overgezet.
Wellicht mag hier even aangestipt dat bij dit vertaalwerk de overzetter soms meer in 't bijzonder het oog op een bepaalde groep van
lezers had. Zo b.v. een Robert Whittington ! In zijn Cicero-vertaling
van 1534 richt deze zich in zijn „An exhortacyon ... unto the reders"
tot de jonge adel ; „in especyall ... the youthe that be of noble bloode",
waarvan de leden uit tractaten van Cicero ook „marall sapyence" leren
kunnen (154). Michael Herr vertaalde de De Moribus van Seneca ho(153) Conradus, Abt v. Ursberg : Ein Auszerleszne Chronick ... in den truck
geuertigt durch C. Hedion. Strassburg, 1549. Cfr. fol. dd : „... wie vnns die
Historien in vilen sachen erinnern / zu der tugent verm an en / von ontugent
abschrecken".
(154) M.T. Cicero : The Thre bolces of Tullius o f f yce ... London, 1534.
Cfr. fol. b4.
Over de invloed van Cicero, meer in 't bijzonder van zijn „filosofische" geschriften cfr. o.a. : Anne-Brunhilde Modersohn : Cicero im englischen Geistesleben des 16. Pubs. P. 33-51 en p. 219-245 in : Archiv fur das
Studium der neueren Sprachen and Literaturen. N.S. Bd. CXLIX (1926) .
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pende dat prinsen baat bij zijn overzetting vinden zouden (155) ; de
Panegyricus van C. Plinius werd door Dietrich von Pleningen in een

Duitse versie verspreid in de verwachting dat deze bij de Duitse vorsten ingang en gehoor zou kennen „domit sy ire Furstliche gemuete :
mit Furstlichen tugenden meren vnd hauffen móchtend" (156).
Geleidelijk begon men te ervaren dat een Cicero tot deze bent van
wijze levensgidsen behoorde. Bijzonder talrijk zijn dan ook de vertalingen van zijn „filosofische" geschriften die in Engeland, dank a.m.
volaan een Robert Whittington, en in Duitsland door 't toedoen
gens de traditie althans
van Johannes zu Schwarzenberg het licht
zagen. Cicero's De O f f iciis blijkt toen een bijzonder grote populariteit
gekend te hebben.
De auteur van de Duitse versie van deze verhandeling (157) , een
overzetting die in 15 31 te Augsburg verscheen en verschillende herdrukken beleefde (158), tekende in zijn voorwoord het parallellisme uit
dat hij zag tussen de levenshouding en lering van de schrijvers van de
H. Schrift, de , heilige Lerer" zoals hij ze noemde en deze van
sommige „wijze heidenen" (159) . Inderdaad, z.i. kon Cicero's werk als
een mild-opborrelende bron van wijsheid beschouwd warden ; zelfs
vorenChistkvrjendw,ivolgensrd
het verspreiding in de volkstaal. Doch voor overschatting van het be,

(155) Seneca : Senece des Philosophi Zuchtbiicher. Strassburg, 1540. Cfr.
fol. [aiij'0].
(156) C. Plinius : [Panegyricus Teutsch] . Landshut, 1515. Cfr. fol. [Vr0J.
(157) Volgens sommigen is de vertaler Johannes von (of : zu) Schwarzenberg (soms ook Johann von Schwartzenberg geheten) ; of is het ook Johann
Neuber of Neiiber „Caplan zu Schwartzenbergk") die de De Senectute overzette en wiens vertaling „Von dem Alter" in 1522 eveneens in Augsburg verscheen ?
(1 58) Volgens Lawrence Thompson : German Translations of the Classics.
1450-1550. P. 343-363 in : Journal of English & Germanic Philology. XLII
(1947) p. 355 zouden er, buiten de Augsburgse druk van 1531 van Heinrich
Steiner, nog drie herdrukken verschenen zijn in datzelfde jaar, met verdere
drukken in 1532, 1533, 1535, 1537, 1540, 1545 ; daarenboven nog één in
1550 en twee in 1565 in Frankfurt a. M., en één in 1562 in Worms.
(159) Cfr. o.m. fol. [iijvo] van de uitgave van 1531 „So wir nit allein von
den Heiligen Lerern der alten vnnd newen Ehe / sonder auch ausz weysen
Hayden gschrifften / die tugent auff das hoechst gelobt / vnd alle boszhait
gehaszt vnd gestrafft finden ... Der halten dann das Buch / so Marcus Tullius Cicero von den aemptern der Gepiirlichen Tugentlichen werck ... hoch
gelobt vnnd gepreiszt wirt".
.
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lang van deze antieke leer werd de lezer eveneens op zijn hoede gesteld,
o.a. ook door diezelfde vertaler !
Deze meent er te moeten op wijzen dat Cicero in feite enkel en alleen wereldlijke wijsheid schenkt ; hij gaat zelfs zo ver hoe paradoxaal dit ook zijn mag voor te houden dat het God welgevalliger
en de mens, geestelijk gezien, veel nuttiger zou zijn, indien enkel en
alleen de Bijbel gelezen werd (160) Waarom hij dan toch sommige
Ciceroniaanse geschriften vertaalt, is de vraag die oprijst.
De naam en het werk van Cicero blijken in dit verband een goede
klank en faam genoten te hebben ; want buiten zijn De O f f iciis werden
nog andere van zijn „filosofische" geschriften, o.a. de De Senectute, de
De Amicitia, zijn Paradoxa en Tusculanae Disputationes vertaald en
uitgegeven (loobi S)
Een klein vijfentwintig jaar na 't verschijnen van de vroegste uitgave
van de eerste Duitse vertaling van de De Officiis bracht Nicolas Grimald een nieuwe Engelse versie van dezelfde De Officiis op de markt ;
„the myrour of wisdom" zoals de vertaler dit stuk noemde (161 . Ook
hij kon niet nalaten allusie te maken op de H. Schrift die hij echter ondubbelzinnig „hors concours" plaatste (162).
.

)

(160) Uit een van de twee uitgaven van 1540 : „Yedoch soil ain jeder Christlicher frummer leser / hiemit des auch erinnert sein / das an jm selbst / on
allen zweyf f el / Gott dem almaechtigen vil angenemer auch jedes seel vil ntitzer were / so fur all andere schryfften / allayn das haylig Goetlich geschryben
wort (so wir inn der Bibel haben) gelesen wurd". Zelfs op fol. iii : „Vnd ist
wol war / vnnd vil bisser / die goettlich schrift ,/ dann wHitlich zu laesen".
(160bi S ) Cfr. De
uitspraak van Erasmus over zijn „verering" voor deze
werken van Cicero : „Fateor affectum meum apud amicos ; non possum legere
Iibrum Ciceronis de Senectute, de Amicitia, de Officiis, de Tusculanis quaestionibus, quin aliquoties exosculer codicem, ac venerer sanctum iliud pectus, afflatum coelesti numine..." in Convivium religiosum, 620 623, p. 251 in : Des.
Erasmus : Opera omnia. I, 3 : Colloqvia. Ed. L.E. Halkin, F. Bierlaire, R. Hoven. Amsterdam, 1972.
(161) M. Tullius Cicero : Thre bolces of duties ... turned oute latine into
english by Nicolas Grimalde. London, R. Tottel, 1556. Cfr. fol. Cij : „this boke playnly is the myrour of wisdom, the fortres of iustice, the master of manlinesse, the schoole of temperance / the iewell of commelinesse".
In 1534 (volgens sommigen in 15 3 3) was er reeds een vertaling door Robert
Whittington verschenen.
(162) Cfr. fol. [C.ij.] : „... a mater conteining the holle trade, how to
hue among men discreetly, and honestly : and so rightly pointing oute the pathwaye to all vertue : as none can be righter, onely Scripture excepted ...".
-
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Seneca was een ander auteur naar wie verwezen werd door schrijvers
voor wie leer en wijsheid aan de gewone man bij te brengen een actueel
en zelfs dringend probleem was.
Zo ervoer het althans Christoph Bruno die in 1546 te Ingolstadt een
vertaling van Seneca liet verschijnen, ni. Vnd erve ysung asnes Sittlichen
In de
vnd Erbaren Lebens. Item von den vier Haupttugenden (163) .
opdracht van zijn werk wees hij op de morele en geestelijke chaos van
zijn dagen en op het nut dat uit dit boekje hic et nunc kon gehaald
warden, wijl het met „ermanungen vnd vnderweysungen" volgepropt
zat ; m.a.w. wijl het leer over en richtlijnen voor een deugdzaam leven
verstrekte (164)
Christoph Bruno was ten anderen de eerste niet om het nut van de
verspreiding en lectuur van Seneca's geschriften in 't Duitse taalgebied
in te zien. Vóór hem was er o.a. Dietrich von Pleningen. Deze vertaalde de hoofdwerken van Seneca en gaf in 1515 te Landshut een keuze
uit deze grotendeels in handschrift gebleven teksten uit, o.a. Das buchlein Senece von sitten des lebens. En waarom ? Omdat wie Seneca's
raad volgt in staat gesteld wordt, is hij oud of jong, om „ware wijsheid" te verwerven en om deugd te leren en blijven beoefenen (165).
WieduglfhtvnbijSecasu,wnt'ivordez
zoekenden dat Dietrich von Pleningen dit stuk uit de bundel handschriftelijke vertalingen gelicht heeft, en laten drukken en verspreiden (16'6)
(163) Hij laste er nog een vertaling in van de Carmen van M. Valerius
Martialis onder de titel Was zu aim volkumnern Glucksaeligen Leben geboert.
(164) „Da bey dem gemainen volck alle vppigkait so gewaltigklich im
schwanck geht / die frumkait zu boden geschlagen ligt / ia auch gaentzlich ins
ellend veriagt vnd vertriben / In summa / schier an kainem oft (wenig auszgenumen) stat oder platz hat. Dieweil aber dises buechlein / durchausz nichts
anders in jhm helt / dann ain, leer vnd anweysung zu aller tugent / zucht /
vnnd erbarkait / hab ichs willigklich darbey / in gebuerlicher kiirtze 7 woellen
bleiben lassen".
(165) Op fol. [Aiij'°] van de druk van 1515 van „ ... das buchlein Senece
von sisten, des lebens" leert men over dit boekje dat „... do durch ware weiszhait vnd tugent alten vnd jongen wo dem Seneca gefolgt erlangt vnnd gehanthabt mag werden."
(166) „Das P--- das buchlein Senece von sitten des lebens ?] hab ich getrewer mainung auf das kuertzst : got zuo lob vnd ere : vnd gemainen nutz zu gut
ausz meinem geteutschtem Seneca gezogen unnd dye lieb haber der tugennt
aufs getailt : werde : so habe ichs dem truck befolchen". Cfr. fol. [Aiij'].
Er is ook nog de uitgave van de vertaling door Michael Herr (SEnece des ...
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In Engeland was er een Robert Whittington, een „poet laureate",
die niet alleen filosofische tractaten van Cicero overzette, doch o.m.
ook een werk, dat soms aan Lucius A. Seneca toegeschreven wordt, vertaalde, dat de lezer niet enkel zou leren denken, maar tevens zou leren
leven.
In het voorwoord van de uitgave van 1547 beweert de overzetter dat
hij dit werk vertaalde om wille van de levenslessen die het ook voor de
mens van zijn eigen tijd bevatte ; lessen in 't beleven van eerlijkheid
en in 't beoefenen van de deugd zonder dewelke alle maatschappelijk
leven onmogelijk wordt (167
*
).

,

En Cato dan ? De Disticha Catonis ?
Hoe sloeg deze bundel leerspreuken niet in, in de Nederlanden, zowel als elders ! Hoeveel drukken heeft „Cato" bij ons niet gekend ?
En de vertaling van Den Grooten Cathoon dan ? En deze werd populair niet alleen omwille van de „vruchtbarighe leeringhen ende instructien", doch ook omwille van de „goede exempelen ende historien".
Zelfs op 't einde, bij het uitklinken van de vertaling wordt nogmaals
op 't voorkomen van deze laatste gewezen : „Hier eyndet den grooten
Cathoon inden welcken veel costeliker doctrinen en leeringhen ende
instrucedh ongafescruzijmtvlgoedr
exempelen ende historien" (168
Dat een van de basisleesboeken in de Latijnse school in 't Westen in
de tweede helft van de XVde eeuw en in de eerste decenniën van de
XVIde eeuw, ook in de landstalen zo vroeg, zo veel en zo lang succes
).

Philisophi Zuchtbuecher) van de Me Moribus. In zijn inleiding tot deze druk

van 1540 wijst hij in zijn „Vorred" op het nut dat prinsen uit de lectuur van
Seneca halen kunnen. Cfr. [aiijo] en vergelijk met zijn Engelse collega -vertaler
R. Whittington en diens opmerkingen in zijn vertaling van Cicero's De O f f iciis.
(167) L.A. Seneca : A frutefull worke of Lucius Annaeus Senecae. Called the
Myrrour or Glass of Maners and wysedome bothe in Latin and in Tngl ysshe

lately translated by Robert lVhyttynton, poet Laureate. And nowe newely Imprynted. London, 1547. ,,... for I haue ben euer of this oppinion and I haue

perceyued very well lerned men assent to me, that no scyence of all other disciplines is : whiche is more necessary to the company of men to lyue honestly
and vertuously, than this parte onely that treateth of the maner of lyuynge ... ".
(Geen foliëring ; geen paginering) .
(1 68) M. Nijhoff & M.E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie ... Dl.
I (1923), p. 202.
.
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gehad heeft moet ons niet verwonderen. Had zelfs onze Erasmus, die
taalonderricht zo graag aan Christelijke opvoeding gekoppeld zag, niet
een nieuwe uitgave van de Disticha bezorgd ?
*

En wat dan in dit verband over „the glory that was Greece" ?
Waarom Xenophon niet mobiliseren ? Deze vraag is allicht op een
bepaald ogenblik door 't brein van William Barker geflitst.
Inderdaad, volgens deze buitengewoon productieve literator, die ook
in 't Parlement zetelde en secretaris van de Hertog van Norfolk werd,
zullen we de vruchten van de wijsheid „the frutes of wisdome"
bij de lectuur van 't werk van Xenophon plukken kunnen. Waarom ?
Omdat deze een voor ons betrouwbare zedelijke gids is, is 't zake ons
eigen, ons privé leven te regelen ; is 't zake de lijnen van de beleidsvoering van stad of staat uit te stippelen.
Zo zag het inderdaad een William Barker, die stukken van deze
Griekse wijsgeer en veldheer vertaalde ( 169) . Wie zou tegen de consensus van alle „wijzen en geleerden" in durven beweren dat men de geschriften van een Xenophon niet ter hand nemen zou ? Zijn werk leidt
U tot het heiligdom van de wijsheid : het is „a path way to wise dome"
(170 ) . En al vertaalt Barker slechts het paedagogisch werk van Xenophon en leidt hij ons slechts in de gedeeltelijke vertaling van de Cyropedia in, toch blijkt hij bij zijn oordeel alle geschriften van Xenophon
te betrekken.
Ten anderen toen Gentian Hervet een klein dertig jaar te voren zijn
Engelse versie van de Oeconomica had laten verschijnen dan werd
„this boke of householde" reeds toen voorgesteld als „full of high wi-

(169) Xenophon : The bookes of Xenophon contayning the discipline, schole and education of Cyrus, the noble Kyng of Persie. Translated ... by M. WVylliam Barkar. London, Reynolde Wolfe, 1560. Cfr. fol. Aiiij- [Aiiijvl . „But
Xenophon this Philosopher hath not onlie trauailed in the generall knowledge
of true reason to haue right vnderstanding what is good and bad in life, and
what is true and false in nature, but also trauailed by experience to se the diuersities of mens manners, and to acquainte him selfe with right ordre of Ciuile
gouerment ; and therby hath attained to a greate estimation of worthyness
among the wise and learned, and iudged a man most worthy, whose writinges
shoulde be red with diligence, and trauailed in // for the frutes of wisdome
(170) Xenophon : The bookes of Xenophon ... London, 1560. Cfr. fol. [vi].
If
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Bedome" (171) ; en de opeenvolgende herdrukken er van bewijzen dat
het werk insloeg.
Ook uit een Demosthenes kon een „westerling" leren wat vrees voor
God, wat godsvrucht is ; ook wat gehoorzaamheid aan een landvorst
betekent. Dit was althans de mening van Hieronymus Boner die o.m.
vier redevoeringen van Demosthenes in 't Duits overzette (172) . Daarenboven oordeelde hij dat in de internationale politieke situatie van
toen de thema's die Demosthenes in deze „orationes" ontwikkeld had
nog brandend actueel aandoen konden, en vond het jammer dat, de
nood ten spijt, in de Duitse streken geen redenaar van het gehalte van
een Demosthenes was opgerezen (173)
.

Antieke zgn. filosofische geschriften werden alzo in de Westerse
landstalen vertaald met de bedoeling aldus levenswijsheid en morele
lichtlijnen onder een ruimer publiek dan dit vroeger het geval was te
propageren.
Bellettristisch werk

Levenswijsheid viel echter, volgens vertalers en uitgevers uit de XVde en
XVIde eeuw, niet alleen te sprokkelen in de historische literatuur en in
de zgn. filosofische geschriften van „wijze heidenen", ook uit het zuiver-literair werk uit de classieke Oudheid zelfs in vertaling kon
ze gepuurd warden. M.a.w. de lectuur van antiek bellettristisch werk
kon eveneens in dit opzicht bevruchtend zijn. Deze ontmoeting met antieke scheppende literatuur kon, naar sommigen voorhielden, bijdragen
tot verruiming en verdieping, tot verscherping tevens van de visie op
(171) Op het verso van het titelblad van de uitgave van 1 534 (in de Bod
kan men een exemplaar van de druk van 1 5 32 vinden !) van Xenophons-leyan
treatise of householde leest men : „This boke of householde, full of high wisedome, written by the noble philosopher Xenophon ... is right counnyngly
translated out of 'Greeke tonge into Englisshe by Gentian Heruet ... ".
(172) Demosthenes : V ier Schoene Reden ... wider Kiinig Phlipsen ... Augsburg, H. Steiner, 1543.
(173) I n zijn opdracht aan Koning Ferdinand fol. Aij uit hij de mening
„also das wol poch von noeten wer / dasz man bey Bisen vnsern sorgfeltigen
zeiten / auch eyn sollichen so trefflichen Oratoren gehaten / der die Teiitsche
Nation / gegen Gott vnd jrer ordenlichen Oberkeyt / zu fruchtgeberender
Gottsforcht vnd gehorsame / vermanen moecht".
,
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het leven, op het denken en doen van de mens, en dit ten goede, zelfs
in Christelijke zin.
Dat literair werk uit de Oudheid
dramatisch of verhalend
door vertalers en uitgevers van toen zou kunnen beschouwd worden,
en eventueel zou kunnen gebruikt warden, als een middel tot het aanbrengen van levenswijsheid en eventueel tot het uitstippelen van morele richtlijnen die, in sommige gevallen, met de Christelijke morele
stellingen en levensregels samenvielen, of althans in dezelfde richting
wezen, mag niet bevreemden !
Denkers en schrijvers van vóór 1500
en niet onder de geringsten !
hadden voldoende zin voor objectiviteit om in alle billijkheid
de hoge morele waarde van het leven en ook van het werk van sommige personaliteiten uit de Oudheid
als een Cicero b.v. te erkennen ;
ook om van dit inzicht en van deze overtuiging getuigenis af te leggen.
Tweedens valt er te bedenken dat in de Middeleeuwen en ook nog
en
in onze XVIde eeuw in onze Westerse streken verwacht werd
door sommigen zelfs geëist werd
dat in een literair werk ook „nuttige" waarden ruimte zouden toegemeten krijgen. Voor enkelen bleef
dit beperkt tot het suggereren of eisen van het doorgeven van profane
zakelijke of feitelijke kennis ; bij anderen omsloot de kring van het
over te dragen weten, kennen en kunnen eveneens morele elementen
en waarden. En wat voor 't scheppend werk gold, paste evenzèer 't bedrijf van de vertaler. Ten anderen, in feite is alle kunst, alle menselijke
geestelijke activiteit, dienst aan een Opperwezen, aan de evenmens en
aan zichzelf.
Vergeten we daarenboven niet dat meer dan één vertaler zich de
evenknie van een creatieve woordkunstenaar achtte, en dat vaak vertaling en schepping die beide toch in dienst van hetzelfde doel stonden
op hetzelfde plan geplaatst werden.
Komt daar nog bij de vaststelling dat vele vertalers zelf ook „makers", d.i. „scheppers", in casu dichters of prozaschrijvers bij de genade Gods waren, sommigen zelfs met wereldfaam. Verwachten dat
dezen als vertalers over heel de lijn de wezenlijke punten van hun artistiek credo zouden kunnen verloochenen komt neer op het geloven
in de mogelijkheid van een splitsing en ontdubbeling van persoonlijkheid, die in uitzonderlijke gevallen wellicht voorkomen kan, doch in
werkelijkheid geen algemene regel zijn kan.
Meer nog ; meer algemeen beschouwd, vertalers en ook uitgevers
van toen waren kinderen van hun tijd ; ze konden zich nooit volledig
losrukken uit de betovering of zich totaal loswringen uit de bedwel-
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ming van de denk- en droomwereld die rond het ontstaan en de vormgeving van een kunstwerk zweeft en wentelt.
Daarenboven vormen deze opvattingen over doel en rol van het
woordkunstwerk een belangrijke vondst en een eeuwenoud en gewichtig element in onze Westerse culturele traditie. De inslag er van blijft
nogimeraplnstdveruinkgeovrht
donker dromend vlak van de mysterievolle, oeverloze watervlakte van
ons Westers denken en dichten, nu eens rustig wiegelend, dan soms
plots zwaarder oprijzend. Menen sommigen van nu
in hun simpelheid
dat zij buiten het bereik van de wijduit grijpende vangarmen
van deze mysterieuze macht van de traditie blijven kunnen, of denken
er anderen met knetterend vuurwerk, dat meer verblindt dan verlicht,
schijnbaar nieuwe leuzen, doch in feite oude verworvenheden, als pas
gevonden algemeen geldende waarheden voor te houden, dit is hun
goed recht, maar in feite een grate illusie.
Deze overmoed hadden onze zestiende-eeuwers niet. Dat hun taalgebruik anders klonk, dat hun vormgeving anders aandeed, dat zelfs de
materie die ze boetseerden en bewerkten anders was dan wat in oudere
geschriften gangbaar was, dat hun gehoor verschilde van wie er vroeger dicht of proza beluisterde of zelf las, dat voelden ze aan ; dat wisten ze.
Doch eveneens lagen er in hen vergroeid de vezels van een traditie
inzake de finaliteit van het woordkunstwerk, eeuwenoud en stevig.
En die knakt men zo maar niet met een scherpe ruk af. Dat zat hun in
't bloed ; dat hing in de lucht, en daaraan ontsnapten ze nooit helemaal,
zelfs als ze wel bewust waren dat zij nu verdere streken bereiken en
verkennen konden waar nieuwe lafenis voor hart en geest kon gevonden warden.
Ze waren niet alleen de erfgenamen van de pioniers die de horizont
van de wereld waarop ze boud en bonkig stonden verlegd hadden,
doch ook van deze pelgrims die naar de schrijnen van de Oudheid waren getrokken en de adelbrieven van de Westerse cultuur naar 't Noorden hadden gebracht.
Het was niet alleen Amerika dat men pas ontdekt had, men had ook
in 't scherpe licht van 't Zuiden „'t Glorieuze Athene" en „'t Grootse
Rome" zien herrijzen. Elke steen, elke kei schitterde in hun verwonderde ogen als een fonkelend juweel.
Zouden we het dan bevreemdend vinden te horen hoe een Cornelis
van Ghistele in de enthousiaste verdediging van zijn vertaalwerk, in
verband met de Aeneis, boudweg beweren durft dat veel wijsheid (zo-
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wel als kennis) uit de geschriften van alle antieke schrijvers, geleerden
en dichters, te putten is, al zijn deze auteurs dan nog „heydenen", en
al hebben ze Christus noch diens leer gekend (174) ?
En deze stelling en deze beschouwing wettigen z.i. ten volle de studie en meteen ook de vertaling van deze antieke literatuur, d.i. niet alleen van het het werk van een Vergilius, doch ook van een Ovidius,
van een Terentius, van een Homerus.

*
De faam en populariteit die Ovidius in de Middeleeuwen genoot
taanden niet in de XVIde eeuw. En nu mag de schrijver van het „woord
vooraf" in de platenuitgave van 1557 van de Metamorphoses, nl. Willem Borluyt, bij de aanbeveling van zijn stuk laten gelden „Dat en //
es gheen schande den geest met lichte boucxkens en poëterije te verlichtene" ( 175 ), anderen daarentegen vonden onder het werk van Ovidius geen „lichte boucxkens", doch wel geschriften „vol geleerder sententien, schijnende half philosophye", d.i. „philosophya moralis" of
ware levensleer. Deze bevatten dan ook kostbare lessen die iedereen,
zonder uitzondering, zich ten nutte maken kon.
Dit was althans de opvatting die diezelfde Cornelis van Ghistele
voorstond in zijn vertaling, Clachten en Sendtbrieven, die hij in 1555
aan H. Jacob Herdtzen, „Borgemeester der vermaerder Stadt van Antwerpen" opdroeg (176)
(174) Vergilius : Die twaelf boecken van Aeneas ... Nv eerst in onser d u ytscher talen door Cornelis van Ghistele Retorijckelijck ouergeset / plaisant ende
weerdich om lesen. Antwerpen, Nicolaas Soolman, 1583. ,,... maer ten eersten
wel al ist saken dat Vergilius een Heydens Meester was / dat daerom sijn
schriften niet onduechdelijc oft te verachten en sijn / want alle Heydensche
Philosophen ende Poeten / al en hebben sy gheen kennisse van Christo ghehadt / nochtans haer groote wi j sheyt ende verstant hebben sy wel laten blijcken ... ". (Cfr. fol. Aij) .
(175) Excellente figueren ghesneden vuyten vppersten Poete Ouidius vuyt
vy f Chien boucken der veranderinghen met huerlier bedietsele. Duer Guilliaume
Borluit burgher der stede van Ghendt. Gheprint tot Lions, By my Ian van Tournes, 1557. Cfr. fol. a2-fol. [a21°] . Cfr. in dit verband Alfred Ca rtier : Bibliographie des éditions des de Tournes, imprimeurs lyonnais. Paris, 1937.
(176) In deze opdracht herinnert Cornelis van Ghistele aan de voorwaarden
waaraan het werk van een ideale dichter, volgens Horatius, moet beantwoorden,
en hij vervolgt : „Het welcke Ouidius naer mijn verstant nieuwers betere dan
hier in zijn amoreuse Epistelen achteruolcht en heeft, vol geleerder sententien,
schijnende half philosophye, ons bewijsende der minnaers manieren, suchten
kermen, mistroosticheyt, verdriet, en lijen, daer hem een iegelijck wel aen
spieghelen ende voor wachten mach ... . Cfr. fol. A3.
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Ook zijn vertaling van de Heroidum Epistolae, in de uitgave van
ditmaal
1 5 70, meende hij te mogen voorstellen in zijn opdracht,
als een stel uiteenzettingen dat „onder
aan „burgemeester Rokox"
tdexel van gefingeerde dinghen" kon beschouwd warden als een waarschuwing ten gerieve van de talrijke lotgenoten, die hun rust en sereniteit gaaf houden wilden, wanneer deze door liefdesverwikkelingen
bedreigd werden (177).
Ook van Terentius werd vertaald ; zijn Comcedia werden in sommige
taalgebieden zoals 't Franse en 't Duitse betrekkelijk vroeg overezet en uitgegeven.
Een eerste Nederlandse versie van zijn toneelwerk vindt men daarentegen pas rond het midden van de XVIde eeuw, nl. deze van de hand
van Cornelis van Ghistele. 't Was Simon Cock die deze vertaling te
Antwerpen in 1555 drukte (178)
„Vol goeder leeringhen" klaroent de vertaler al van op het titelblad.
Doch daarbij blijft het niet ! Hij beklemtoont het „groot verstant en
gheleertheyt" van Terentius waarvan elkeen geleerd of ongeleerd
zich vergewissen kan wanneer hij een goedjonstig oog wil over hebben
voor de diepe kennis en de subtiele kunst waarmede Terentius de bonte
bent van karakters op zijn toneel komen en gaan, spreken en handelen
laat (179) . Zelfs Johannes L. Vives, die nochtans Terentius nooit als
aanbevolen lectuur voor jonge lui zou beschouwen, moest ook deze ruime en diepe mensenkennis, die uit het werk van deze Romeinse toneelschrijver sprak, erkennen. Hij noemde hem ten andere „humanorum adfectuum depictor" ( 180)
g

.

(177) Ovidius : Der Griecxser Princerssen, ende Ionckvrouwen clachtige
Sendt brieuen Heroidum Epistolae ghenaempt ...
Antwerpen, A. Tavernier,

1570. Fol. [A3'0] hoopt hij dat zijn vertaling dienen mag „tot onderwijs van
den gemeynen man, die wt den innehouden vanden voorseiden Epistelen ende
Responsijnen hen mogen houden voor gewaerschouwet, omme te schouwen soo
vele alst in hen is de vierige strale van Venus, de welcke menighen rustighen
ende edelen man ghebrocht heeft in verdriete, ghelijc tselfste is blijckende als
in eenen spieghele wt den innehouden vanden hier naeruolgende Epistelen metten Responsijnen".
(178) Terentius : Terentius Comedien Nv eerst wt den Latine / in onser

duytscher talen door Cornelis van Ghistele / Rhetorickelijck ouer ghesedt :
vol
goeder leeringhen ende playsant om leren. Antwerpen, Simon Cock, 1555.
(179) Terentius : Terentius Comedien ... Antwerpen, 1555. Cfr. fol. +ij.
(180) Uit Lib. II, Cap. VII van de De Institutione Christianae feminae. p.
227 in : Johannes L. Vives : Opera omnia. T. IV. Valencia, 1783.
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Waarom, aldus Cornelis van Ghistele, zouden wij geen Griekse en
Latijnse dichters mogen overzetten „in onser duytscher talen", wanneer
collega's in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje zich dit wel veroorloven, mits we selectief te werk gaan en alleen vertalen „dat duechdelijc
en eerlijs is / ende daer niemant by gheschandalizeert en wort" ?
Welnu, Terentius en zijn werk voldoen ten volle aan deze eisen. Hij
houdt zijn lezer zelfs voor : de lectuur van de Comedien van Terentius
kan Uw leven en levensstijl ten goede komen ! : „ ... ghy sulter in vinden waer dare v luen / ende v manieren ghebetert mogen warden / . .. ".
Niet elkeen in de XVde af XVI" eeuw zou met deze opvattingen ingestemd hebben. Cornelis van Ghistele was echter in dezen in goed
gezelschap.
Onze Erasmus bezorgde in 1532 een uitgave van Terentius en prees
in zijn opdracht aan de gebroeders Jan en Stanislas Boner de taal- en
stijlkwaliteiten van deze auteur en tevens de morele waarde van di ens
blijspelen (181)
Volgens Erasmus was Terentius, die de jonge generatie zo zeer a ansprak, de ideale schoolauteur ( 182) : hij hanteerde een zuivere en soepele taal, had een sobere, klare en levendige schrijftrant, was een schrijver
die een aantrekkelijke materie bewerkte en voorlegde en deze daar enboven met een licht vleugje bevattelijke levenswijsheid wist te kruiden (183) .
.

(181) Over Terentius het volgende : „Non ex alio scriptore melius discitur
Romani sermonis puritas, nec est alius lectu. iucundior, aut puerorum ingeniis accomodatur. Caeterum id praestabit Ephorini praeceptoris dexteritas, vt et ad
eloquentiam et ad mores sit vtilis". Cfr. p. 402 in : Des. Erasmus : Opus epis-

tolarum Des. Erasmi ... Denuo recognitvm per P.S. Allen. T. IX. 1530-1532.
Oxonii, 1963. In dezelfde opdracht van 1532 wijst Erasmus er op dat de studie
van de blijspelen van Terentius niet alleen nuttig is inzake taal, „verum eti am
non parum adfert philosophiae moralis, quam vnam Socrates existimauit esse
perdiscendam homini, qui cupiat beate viuere". Cfr. p. 403 van T. IX van de-

zelfde uitgave.
(182) Cfr. p. 26 in : M.L. Clarke : The Educational Writings of Erasmus in :
Erasmus in English. Newsletter. (Toronto) . VIII (1976) .
(1 83) Cfr. voor deze uitspraak p. 115-116 in : Des. Erasmus : Opera om mia.
1, 2. Amsterdam, 1971. (Deel bezorgd door Jean Claude Margolin ; of p. 669
in : Collected Works of Erasmus. Ed. by Craig B. Thompson. Vol. 11.
Toron to,
Univ. of Toronto Press, 1978. Over het moraliserend element in Terentius c fr.
ook P.J.M. van Alphen : Nederlandse Terentius- vertalingen in de 16e en F 7e
eeuw. Proefschrift ... Nijmegen. Tilburg, Bergmans, 1954. Cfr. o.a. p. 49-5 3 ;
p. 71-76.
.
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Onder de Latijnschrijvende humanisten stond Erasmus niet alleen
op het stuk van de waardering van de morele waarde van de „comcediae" van Terentius ! De Leuvense hoogleraar Adrianus Barlandus, die
zich eveneens met de Terentius-studie inliet, beklemtoonde insgelijks
het moraliserend element in 't toneelwerk van Terentius (au).
En om nog één geval hier terloops bij te betrekken, even een oogslag op het voorwoord dat Jan Bourliez schreef voor zijn beruchte
Franse vertaling van Terentius die in 1566 te Antwerpen verscheen.
Zelfs van de „comcediae" van Terentius meende deze overzetter te kunnen getuigen dat door de schildering van de gedragingen van zijn talrijke personages Terentius de lezer leerde leven, zelfs leven in eer en
deugd (185) .
*

Grieks literair werk werd uiteraard ook in deze geest gelezen en vertaald in de landstaal.
Eén voorbeeld !
Wijze woorden en nuttige raad over leven met God, evenmens en
maatschappij liggen zelfs gesprenkeld over de Odysseia, meende een
Duitse vertaler van Homerus, nl. Simon Schaidenreisser. Exegeten van
vroeger, ook rechtsgeleerden van bij ons, hebben hier reeds gesprokkeld ( 186) . Wie wijs en geleerd was heeft immer dit geschrift van Ho-

(184) Hierover o.m. P.J.M. van Alphen : Nederlandse Terentius- vertalingen
16e en 17e eeuw. Proefschrift ... Nijmegen. Tilburg, 1954. Cfr. o.a. p.
30-31. Ook Harold Walter Lawton : Térence en France au XVIe siècle. Thèse ... Université de Paris. Paris, Jouve, 1926. Cfr. hierin o.m. p. 303.
(185) Terentius : Les sis comedies de Terence, tres- excellent Poete Comique,
in de

mises en Francoys en faueur des bons espritz,

studieus des antiques Recreations.
[par Ian Bourlier] . Anvers, Iean Waesberghe, 1566. Cfr. fol. Aij : Terentius

is zo belangwekkend „... pour ce qu'il a paind au vif les moeurs humaines," en
hij „apporte vn grand secours non seulement a bien dire, mais a bien viure pareillement". Meer in 't bijzonder over deze vertaling cfr. p. 526-552 in Harold
W. Lawton : Térence en France au XVIe siècle ... Thèse ... Univ. de Paris,
Paris, 1926.
(18 6) Homerus : Odyssea ... durch Simon Schaidenreisser ... zu Teutsch
transs f eriert. Augsburg, A. Weiszenhorn, 15 38/of 1537 ( ?) . Cfr. fol. [iiijr0]
waar hij het heeft over de schrijvers die op 't gezag en de uitspraken van Homerus beroep deden, nl. ;,vil f iirnembste lerer der heyligen geschrif f t" en „Eltiste
beschreiber Kayserlichen rechte".
.
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merus geprezen als een betrouwbare, eerlijke en veilige gids voor iedereen die een goed leven leiden wilde (187).
*
**
Besluit

Om te besluiten ! Sommige vertalers beoogden de verstandelijke ontwikkeling van hun publiek te behartigen ; ook streefden zij vaak de
geestelijke en morele verrijking van hun lezers na ; m.a.w. bij vertalers
was soms de wens om te ijveren voor het verwerven en beoefenen van
„menselijke" deugden eveneens een stimulans voor menig vertaalwerk
in het Westen in de XVde en van de XVIde eeuw.
Door het overzetten, hoofdzakelijk van historische, zgn. filosofische
en zelfs af en toe van bellettristische werken hoopten de vertalers en
hun uitgevers op de meest efficiente wijze dit dubbel doel te bereiken.
De getuigenissen die zij in dit verband in het voorwerk van de uitgaven van hun vertalingen aflegden zijn m.i. talrijk, klaar en stevig
genoeg om deze stelling te stutten.
Dit tweevoudig doel dat zij zich hadden gesteld, nl. bij te dragen
tot de spreiding én van „doctrina" én van „sapientia" lag in het verlengde van een eeuwenoude traditie inzake opvatting over de finaliteit
van het literaire werk en de taak van de woordkunstenaar ; tevens paste het sluitend en geruisloos in het mechanisme van de toenmalige beweging die gericht was op een hernieuwd en veelzijdig contact met de
Antieke Wereld.
*
**
(187) Uit dezelfde „Vorred" fol. [ijro] : „Zu dem seind die hochweisen
vnnd gelerten in dem einmundig / das Homeri schrifft sey ain lob der tugent /
ain klarer rechter spiegel menschliches lebens / darinn ain yeder hohes vnd
nider stands / was alters / geschlechts / vnd wesens der ist / sich beschawen /
was jm eerlich / nutzbar / was wol ansteende oder nit / was nachzufolgen
oder zufliehen / zuthun vnd zulassen sey / leichtlich mag abnemmen".
P.S. De referenties in de tekst van het opstel en in de voetnoten : Conradus, Abt von Ursberg : Ein Auszerleszne Chronick (Strassburg, 1549) en Ein
Auszerleszne Chronick ... (Strassburg, 1549) verwijzen naar hetzelfde werk en
naar dezelfde uitgave ervan. Conradus von Ursberg is niet de auteur van deze
kroniek, noch van een gedeelte er v an , zoals C. Hedio het voorgehouden heeft
en zoals, na hem, moderne katalografen v an wetenschappelijke bibliotheken
te goeder trouw tot onlangs aangenomen hebben. Zij is
gedeeltelijk althans
van de h an d van Burchardus, eveneens Abt van Ursberg. Van het
geheel, waarin ook elementen, die aan Joh.Trithemius ontleend werden, is C.
Hedio de vertaler. En dit is wat voor ons in dit verb an d telt.

DE SCHRIJNENDE SCHOONHEID VAN HET

SIKKELBEEN

Naar aanleiding van „Vers 4" van Paul van Ostaijen
door
P. HADERMANN

Lid van de Academie

Tussen de periode waarin Van Ostaijen aan de mogelijkheid geloofde
van een volledige harmonie ik - mensheid - kosmos en die waarin hij
een louter formele eenheid nastreefde binnen de kring van een besloten wereld-in-woorden, tussen wat hij het „romantisch expressionisme"
noemde van Het Sienjaal, en het „organisch expressionisme" van zijn
latere gedichten, vallen de jaren van een vrijwillige, dubbele ballingschap.
Een dubbele ballingschap inderdaad, want naast de onzekerheid, de
onrust en de verlatenheid van een precair bestaan in een politiek en sociaal ontredderd Berlijn, koos Van Ostaijen in die tijd een innerlijke
koers die hem als dichter uit zijn eigen, individuele zelf moest verbannen.
Van het einde van 1918 tot in het voorjaar van 1921 volvoerde hij
een systematische aftakeling, een zelfverminking die zeker niet zonder
moeite en zonder pijn verliep. Het laatst geschreven gedicht van Het
Sienjaal was een „Lied voor mezelf", waarin de dichter vol vertrouwen
zijn schip de zee instuurde : „Ga mee op zee, / met de baren van Kristus, met de baren van de Loreley" . In De Feesten van Angst en Pijn,
die precies gedateerd zijn van 1918 tot 1921, antwoordt daarop het
,,Fatalisties Liedje" : „Ik worstel / zo worstelt een wrak naar de kust /
Ik worstel / mij dood / schommelend liedje / over het dode / wrak".
Maar dat wrak is hij zelf willen warden. Hij heeft het gevreesd maar
er ook naar verlangd. Hij heeft eerst de zeilen van zijn humanitaire
geestdrift gestreken. De laatste regels van de slothymne uit Het Sienjaal, geschreven tussen maart en mei 1918, verzamelden als in een
stretto al de stemmen uit het boek :
„Als mijn broeder mij ontmoeten zal, wij zullen elkaar zeggen:
„Mijn zonnebroer, mijn zonnekind."
Om dit te begrijpen zal mijn moeder gelukkig zijn.
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De moeder : fontein van vruchtbaarheid.
Wij hebben de Aarde lief. De ronde, vruchtbare aarde."
Nog hetzelfde jaar, maar in Berlijn, in november en december 1918,
schrijft hij twee gedichten waarin nu opeens geweld, moord en waanzin hoogtij vieren : „De moordenaars" en „Maskers", twee zwarte,
gescheurde gordijnen die al schokkend opengaan voor De Feesten van
Angst en Pijn. De lange, muzikale volzinnen van Het Sienjaal maken
tevens plaats voor korte, onrustige flitsen, gebroken zinnen waar af en
toe één woord luider klinkt en uit de band springt onder de druk van
een krampachtige spanning. Deze zal in de volgende gedichten nog
toenemen, in een stamelende roes van het geschrift dat men, naar analogie met Pollocks „Action Painting" wel eens „Action Writing" zou
willen noemen. Evenals in de in 1920 geschreven Bezette Stad wordt
hier schoon schip gemaakt met de brede hymnische vorm, de klassieke
prosodie, de geijkte syntaxis en het pathos waarmee de jonge Van
Ostaijen zijn al bij al vrij probleemloze „Lebensbejahung" en wil tot
revolutie had uitgedrukt.
Het is alsof de reis naar Berlijn en de allereerste indrukken aldaar
die verre van rooskleurig waren ! voor hem een kapitale ervaring
hebben betekend, een brutale inwijding waarvan wij misschien nooit
het fijne zullen weten. Zijn geloof in de mens en in de romantische
,,Einklang" met de kosmos stort in mekaar, en op zijn zachtst geformuleerd wordt hij zich bewust van een kloof, van een gaping tussen hem
en de werkelijkheid, die hij voortaan als discontinu gaat ervaren : de
wereld ligt aan scherven, het woord verliest zijn betrouwbare, zingevende functie, Van Ostaijen wordt een modern dichter.
Tegenover de veelvuldigheid van de verschijnselen, tegenover de
chaos die hij niet kan bemachtigen en die hij ook in zichzelf ontwaart,
probeert hij daarbuiten een eenheid te bereiken door te streven naar het
absolute, naar de Idee. De „Pijn" vloeit niet alleen voort uit de wanhoop van de eenzaamheid of uit de in Bezette Stad uitgedrukte ontgoocheling voor de mislukte revolutie, ze is in de eerste plaats te wijten
aan de vergeefse pogingen waarmee het ik zich los wil scheuren van de
verschijnselen, en niet het minst van de eigen, oppervlakkige persoonlijkheid. Onthechting en ontindividualisering, ziedaar de bedoeling van
De Feesten van Angst en Pijn, waarin telkens opnieuw naar het Ene,
naar de Logos, naar de Vlam wordt gestreefd.
Feesten zijn het werkelijk. Verschillende titels kondigen iets feestelijks aan : „De Marsj van de hete Zomer", „Barbaarse Dans", „Mas-
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kers", „Angst een Dans" ... Overal vieren „angst en pijn" „feest" in
het brein van de dichter, die zeker niet ongevoelig is geweest voor het
contrast waardoor deze woorden elkaar activeren. Heeft hij niet in zijn
opstellen de diepe indruk geanalyseerd die formuleringen als „blijde
dood" of „hete sneeuw" op hem maakten ? Maar vooral dienen we aan
die Feesten een sacrale betekenis te geven : de erin voorgestelde zelfkwelling en zelfvernietiging zijn metafysisch gericht, het zijn feesten
van de ziel op haar weg naar de „hoogvlakte". De Feesten van Angst
en Pijn zijn de belijdenis van een flagellant.
Deze wordt echter in zijn pelgrimstocht verhinderd : angst, onmacht,
zinnelijkheid doen hem struikelen, en het thema van het vallen komt
herhaaldelijk voor. De dichter mag dan nog alle valse juwelen en
sieraden van zich afwerpen, hij blijft onherroepelijk in de rondedans
van de „schijn-dingen" gevangen en slaagt er ten hoogste in, zijn eigen
„dans vol angst" uit te voeren vóór de gesloten poort van het „Wonder".
Soms schijnt hij, in het besef van zijn beperkt-zijn, er genoegen mee
te nemen, zich als individu weg te cijferen en op te gaan in het lyrisch
beleven van uiterst eenvoudige, nederige voorwerpen. „Vers 6" eindigt
zo : „Ik zal beginnen mijn débácle te geven / ik zal beginnen mijn
faljiet te geven / ik zal mij geven een stuk gereten grond / een vertrapte grond / een heidegrond / een bezette stad / ik wil bloot zijn
/ en beginnen".
Bezette Stad, die in een paar maanden aan één stuk werd geschreven
in 1920 (dus binnen de periode die De Feesten bestrijken), kunnen we
beschouwen als een volgehouden toepassing van Van Ostaijens „ontindividualisering". Zijn individueel ik komt haast niet meer aan bod
en zijn verscheurdheid wordt a.h.w. geprojecteerd en geobjectiveerd in
een plastisch equivalent, het bezette Antwerpen. De ontindividualisering acht hij een noodzakelijkheid in zijn toenmalige opstellen over
kunst, waarin ze vanuit een sociaal oogpunt wordt voorgesteld als een
heilzame reactie, voornamelijk van het cubisme, tegen het burgerlijk
individualisme.
In deze context is het gedicht „Vers 4" terug te plaatsen, dat door
Van Ostaijen gedateerd is op 2 april 1921. Borgers sluit in zijn Documentatie de mogelijkheid niet uit, dat het jaartal 1921 een verschrijving zou zijn voor 1920, omdat „Vers 5" en „Vers 6" in april van dat
jaar het licht zagen. Daar we echter door Van Ostaijens opschrift en
door Oscar Jespers' beweringen weten dat De Feesten eerst in 1921
werden voltooid, is 1921 'óók aanvaardbaar : evenmin als in Het Sien-
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jaal hoeft de volgorde van de gedichten met de chronologie van hun
ontstaan te stroken (1).
Door zijn titel maakt „Vers 4" deel uit van een reeks van zes genummerde gedichten, die één enkele keer wordt onderbroken door de
inlassing, na „Vers 2", van „Metafiziese Jazz", „Prière Impromptue 2"
en „In Memoriam Herman van den Reeck". Die gedichten met een
nummer zijn de enige die in De Feesten geen eigenlijke titel hebben
meegekregen, wat waarschijnlijk erop wijst dat zij met elkaar iets gemeen hebben. Die titels, die er geen zijn, weigeren ons iets mee te delen over de inhoud, zij weren a priori het anecdotische, en inderdaad
stelt elk „Vers" op zijn manier een overgangsfase voor van de individuele belijdenislyriek naar een meer geobjectiveerde kunst.
„Vers 2" en „Vers 5" staan nog het dichtst bij de klassieke „biecht".

„Vers6"zitokvln,marhiegftdcprieszjn
voornemen te kennen, „naakt" te zijn en te „beginnen". „Vers 1",
„Vers 3" en „Vers 4" ten slotte schijnen door hun kariger gebruik van
de ik-vorm aan een verder stadium van de ontindividualisering te beantwoorden, maar de basis-ervaring waarop ze zinspelen blijft van individuele aard en sterk emotioneel geladen. Opvallend is wel dat, naarmate het rechtstreekse belijdeniskarakter afneemt, het formeel experiment meer op de voorgrond treedt. Tevens wordt de interpretatie van
het gedicht moeilijker door de grotere afstand die de beelden van elkaar scheidt.
„Vers 4" heb ik destijds in De Kringen naar binnen als voorbeeld
aangehaald van een zelfstandige, oblieke, niet direkt verduidelijkende
beeldspraak, „die meer evoceert dan uitlegt" (2). Borgers is later ook
niet verder op dit gedicht ingegaan ( 3). Men kan het inderdaad eenvoudig beschouwen als een uitbeelding van de chaos en de verwarring
waarin de dichter op dat ogenblik verkeerde, en er geen eigenlijke „betekenis", geen discursieve eenheid achter zoeken. Ik zou er mij ditmaal
toch willen aan wagen, dit „Vers 4" wat nader te bekijken en te pogen
„uit te leggen" wat hier wordt „geëvoceerd". Ik haast mij daaraan toe
te voegen, dat geen biografische gegevens voorhanden zijn die ons b.v.
in de mogelijkheid zouden stellen, de in het gedicht vermelde persona(1) G. Borgers : Paul van Ostaijen. Een documentatie. Den Haag, Bert Bakker, 1971, deel 1, pp. 286-287.
(2) P. Hadermann : De kringen naar binnen. De dichterlijke wereld van
Paul van Ostaijen. Antwerpen, Ontwikkeling, 1963, p. 167.
(3) G. Borgers : op. cit., p. 425.
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ges te identificeren of er het anecdotische karakter van te verduidelijken. Wij zijn voornamelijk op het gedicht zelf aangewezen, en op de
context ervan. (Vgl. pp. 264-268).
De eerste indruk is die van een dadaistisch, onsamenhangend gestamel, waarin losse woordgroepen, die meestal onmacht of geweld suggereren, elkaar in ritmische schokken verdringen, tot een grotesk aandoende uitvlucht er vrij onverwacht een einde aan maakt. Een eigenaardig, chaotisch gedicht, dat bovendien nog eindigt „en queue de
poisson".
Technisch is dit vers een van Van Ostaijens meest konsekwente toepassingen van de procédés waar de „Sturm"-dichters, Stramm en
Schreyer voornamelijk, een voorkeur voor hadden : de woordconcentratie, waardoor, met het oog op een gebalde, expressieve uitdrukking,
zoveel mogelijk adjectieven, lid- en voegwoorden wegvallen ten bate
van gejuxtaposeerde substantieven en zelfstandig gebruikte infinitieven ; de decentratie, waardoor de herhaling van een woord of een
klank naargelang de context een hijgend of een moedeloos ef f ekt kan
teweegbrengen ; het korte, vrije vers dat vaak met één enkel woord
samenvalt en er zodoende de volle klemtoon op legt, zodat in verband met Stramm soms van „Dampfkessel-lyrik" werd gesproken.
Deze bewuste keus van een reeds bestaande, typisch moderne vorm
brengt volgens mij Van Ostaijens oorspronkelijkheid niet in het gedrang, zoals wel eens werd beweerd. Een klassiek schrijver kan men
evenmin verwijten, alexandrijnen te gebruiken. Bovendien past deze
vorm uitstekend bij de geest waarin De Feesten en Bezette Stad werden
geschreven, en wordt hij er met veel soepelheid gehanteerd.
Het gedicht begint met een muzikaal, half onomatopoëtisch praeludium, waarbij het zelfstandig gebruik van de infinitief „lallen" afwisselt met de klanknabootsing „lalla" die aan het onmachtig gelal van
een kind of van een regrediërend iemand doet denken. Een alterneren
in accent en toonhoogte wordt duidelijk gemaakt door de hoofdletter
L en door het inspringen van de marge. Het wordt voortgezet in de
herhaling „vechten vuisten vechten vuisten". Op die manier ontstaat
een hamerend, binair ritme dat vaak terug zal keren : „vechten vuisten
vechten vuisten", „vuisten leiden lijden buiten", „rijten / snijden / snit
/ snik" „een twee / jij / een twee / jij". Dit ritme zal soms afgelost
worden door een drieledige accentuering die door herhalingen en alliteraties wordt verscherpt : „sprang / val / vallen", „vuisten vatten
lijden / wringen vuisten lijden / wringen vuisten vod", „storten storten storten", „gil gillen gulpen lallen vallen val", „jij jij jij". Dit ha-
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meren zal maar zelden, in een paar key-moments, worden onderbroken.
De grafie van het gedicht onderstreept het ritmische karakter ervan,
door de parallellie, de symmetrie of de concatenatie van de woordaccenten aan te duiden, zodat de lezer als het ware door een hels mechanisme wordt meegesleurd en gedwongen, een op het eerst gezicht arbitraire aaneenschakeling van gewaarwordingen te ondergaan.
Het lallen van het begin verzwakt in het decrescendo van de a tot
de i en sterft uit in het verkorte „lil", onomatopee of zelfstandig naamwoord. Meteen verandert de akoestische in een visuele of tactiele indruk : die van een bibberende, huiverende weke massa. Het schuin geschreven „huilen" komt de relatieve stilte opeens verbreken en brengt
een gestamp van vuisten aan de gang. Daarbij kan, volgens de muzikaal-organische wetmatigheid van het gedicht, de „ui"-klank de vuist
hebben opgeroepen, zoals het lallen de bal, waaruit dan de gebalde
vuisten ontstaan. In elk geval wordt een indruk van onmacht en woede
(om die onmacht ?) gewekt die wellicht iets te maken heeft met het
probleem van de uitdrukking. Dit kan niet uit het gedicht zelf worden
afgeleid, maar misschien wel uit „Vers 3", dat aldus begint : „Verzen
Vallen / Vuisten op Venstervlak" . Maar heeft men het recht, de betekenis van een metafoor aldus vast te leggen en van één gedicht naar
een ander over te dragen ?
De eerste uitbarsting van geweld wordt door een blanco van het
vervolg gescheiden, wat in Van Ostaijens langere gedichten dikwijls
een nieuwe belichting aankondigt. De volgende verzen staan inderdaad
in een heel andere toonaard : afgezien van de weglating van het lidwoord vóór „vrouw", brengen zij twee normaal gebouwde volzinnen,
waarin twee feiten uit het dagelijkse leven schijnbaar neutraal worden
meegedeeld. Toch zijn zij het, die volgens mij, op het niveau van de
voorgestelde werkelijkheid, bijna het hele gedicht bepalen. Waarom
verandert de stijl hier zo plotseling en kortstondig ? Het gaat om wezens die tot een andere sfeer behoren : de vrouw van vroeger komt uit
een andere tijd, de jongen van vier hoog uit een andere ruimte. Nochtans zijn zij de enige personen die de dichter enigszins bekend voorkomen in dit gedicht over de vervreemding.
Hoe discreet de persoonlijke noot hier ook doorschemert, toch wordt
in het geval van de vrouw op het drama van een scheiding of op een
misverstand tussen twee wezens gealludeerd, en dus ook op het idee
van een mislukking : onmogelijk geworden liefde, of onmogelijke
communicatie ?
De „jongen van vier hoog" heeft van de dichter postzegels gekregen.
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Dit is een eenvoudig, allerdaags feitje. In de eerste versie worden die
postzegels zelfs nauwkeurig gekenmerkt door de woorden „Egipte en
Letland". Wanneer wij echter in het mogelijk vroeger geschreven
„Vers 6" lezen : „Ik kan geen postzegels verzamelen / ik kan geen
vrouwefoto's verzamelen / ik kan geen amourettes kollektioneren / en
geen wijsheid / ik kan niets meer / ik kan niets meer", dan horen de
vrouw en de jongen in éénzelfde verleden thuis dat de dichter verwerpt om zijn „débácle", zijn „faljiet" te verkondigen. Bovendien
geeft in de anecdote van „Vers 4" de jongen van vier hoog precies
door deze plaatsbepaling een aanleiding om de zelfmoordgedachte te
doen ontstaan. Door de herhaling van „vier hoog" en het achteraf toegevoegde vraagteken is het alsof de schrijver zich opeens iets herinnert
dat echt gebeurd is ofwel een soortgelijke gebeurtenis gaat verzinnen.
Wensdroom ? Of symbool van de nagestreefde ontindividualisering.
Het „vallen" is hoofdzaak en wordt dan ook, in de willekeurige
syntaxis die de concentratie met zich meebrengt, vooraan geplaatst :
„valt een / mens / van / vier / hoog". De zelfmoord blijkt dan uit een
flash-back die er de stadia van beschrift : het spannen van de kuiten,
de sprang door het raam en de val. Daarna verschijnen opnieuw de
„vuisten" uit het begin, die door hun spanning, hun vechten, hun
wringen, het lijden naar buiten leiden, aldus proberend de pijn in geweld te doen verdwijnen : het leed wordt gevat, gewrongen als een
„vod". Gaat dit stadium, als een nieuwe flash-back, aan de zelfmoord
vooraf ? Of wordt hiermee alleen verwezen naar het begin van het
gedicht, zoals ook wat verder met „lillen / vuist / vod" ? De door het
wringen opgeroepen vod doet op haar beurt denken aan scheuren, rijten, snijden, en na die begripsassociaties brengt „snit" door klankanalogie de „snik" die het leed opnieuw de bovenhand doet nemen, en
dus ook weer herinnert aan het „lallende", „huilende" uitgangspunt
van het gedicht.
De sikkel van het sikkelbeen kan eveneens uit de naklank van de
snik en de scherpte van het snijden geboren zijn. Maar waarom een
sikkelbeen ? Het ritme van het woord „sikkelbeen" met de onbeklemtoonde lettergreep in het midden, heeft een motorisch vermogen dat
b.v. kan warden vergeleken met dat van de „linkepooa" uit de latere
„Wals van kwart voor middernacht". Daardoor kan het alleszins het
hervatten van de dreun in „een twee / jij / een twee / jij" in de hand
werkn.Htidvahbezoukdrglmatvnspekunen aankondigen : in veel gedichten van Van Ostaijen wordt er gestapt : langs de straten, 's nachts alleen in de kou, of door de soldaten
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in hun op- en aftocht, of door Colombine in de tuin.
Totnutoe heeft elk woord in het gedicht een muzikale functie maar
ook zijn „normale" betekenis gekregen (behalve misschien het „lillen") . Welke zin kunnen we dan aan dat „sikkelbeen" geven ? Volgens Van Dale betekent het woord „sikkeltje" of „sikkelbeentje" alleen „het tot een soort van zesde vinger uitgegroeide sesambeentje bij
de mol"... Dat zal het wel niet zijn. Van Ostaijen bedoelt natuurlijk
een sikkelvormig been : „sichelbeinig" komt vaker in het Duits voor
en hijzelf gebruikt de term o.m. in zijn korte Zelfbiografie : „Eindelik
fatsoenlijke plaats door voorspraak van een vooraanstaand kunstkritieken : verkoper in een schoenmagazijn, afdeling dames. Van daar
sterke beïnvloeding. Zie : „sikkelbeen", „si deriese slinger" = invloed
schoenmagazijn afdeling D." (4) . Dit fatsoenlijke baantje is wel, evenals de minder fatsoenlijke die hij vermeldt, een vrucht van zijn rijke
verbeelding geweest, maar dit is hier van minder belang, tegenover het
feit dat hij het „sikkelbeen" in verband brengt met een schoenwinkel,
afdeling dames.
Aan wie behort het sikkelbeen in „Vers 4" ? Zeker niet aan de spreker, want wat verder staat er : „sikkelbeen door dwarst mij". De eigenaar zal wel één van de personages uit het gedicht zijn, en meer bepaald de „jij" die in dezelfde passus wordt aangesproken. De vraag die
zich stelt is dus dezelfde die in het gedicht wordt geformuleerd : „Wie
is jij
Het gelijkmatige ritme dat met die „jij" afwisselt kan bezwaarlijk
worden toegepast op de versnelde zwaartekracht van de neerstortende
man. Tussen de jongen van vier hoog, die we later nog horen lachen,
en de vrouw van vroeger lijkt me de keuze eerder op deze laatste te
moeten vallen. Zander twijfel gaat er van dat sikkelbeen een dramatische fascinatie uit, die verder ook door de bijzondere schikking van de
woorden wordt uitgedrukt : „sikkelbeen door dwarst mij / het Snijdt"
(met een grote S) . Deze fascinatie kan, evenals het ritme „een twee /
jij", van erotische aard zijn. Het sikkelbeen verschijnt in het gedicht na
de komst van de „vrouw van vroeger".
Expliciet wordt de bekoring van een vrouwelijk sikkelbeen uitgedrukt in „Vers 2" : „Vrouw lachen / de wondere geilheid van haar
canaque-zijde knieën / het wilde snijden van haar sikkelbeen / in mijn
"

(4) P. van Ostaijen : Verzameld Werk / Proza. Besprekingen en Beschouwingen. Amsterdam, Bert Bakker, 1977 2, p. 5.
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begeerte (...) doorheen mijn flauwe dagen / canaque-zijde sikkelbeen" . Hetzelfde „Vers 2" eindigt met de volgende woorden : „Laat
mij / huiswaarts gan / in zwakke wroeging dat ik u liet gaan", zonder
dat die „u" nader wordt bepaald. Is die ,,u" uit „Vers 2" de „jij" uit
„Vers 4", en is deze de „vrouw van vroeger" ?
Aan dit anecdotische been wens ik niet verder te kluiven, bij gebrek
aan konkrete gegevens. Laten wij liever de stille wenk van het lyrische,
werk-immanente sikkelbeen opvolgen en ons afvragen waarin de fascinatie ervan voor Van Ostaijen bestond.
Bij het vrij algemeen fetichisme waarmee onze beschaving mooie
vrouwebenen vereert hoeven we niet lang te blijven staan. Vrij talrijk
zijn in Van Ostaijens werk de danseresjes die met kleine passen op het
hart van de dichter treden of die in „tergende dans" zich steeds „naakter, naakter, naakter nog" draaien. De meisjes hebben er smalle heupen
en dunne dijen. Met een welbehagen vol zelfironie verzoekt de dichter
in Bezette Stad Asta Nielsen nog lang met haar voeten te spelen,
„niet met de onze" en bewondert hij in gezelschap van zijn
vriend Paul Joostens „de siederiese slinger beweging van Asta's benen".
sikkelbeen heeft voor hem een bijzondere aantrekkingskracht, Dochet
die bijna van masochistische aard is : het snijdt wild in zijn begeerte,
het „doordwarst" hem. Nu kan men in het alledaagse leven en in de
kunst wel soms verleidelijke sikkelbenen ontmoeten, bij Cranach b.v.,
of bij Schiele, of bij de maniëristische beeldhouwers, maar wie heeft er
ooit aan gedacht, de licht afwijkende schoonheid ervan te analyseren ?
Wie anders, dan Van Ostaijen zelf.
Het mooiste meisje dat hij ooit uitvoerig heeft beschreven, een soort
belichaming van wat hij als de vrouwelijke vormperfectie beschouwde,
dat mooiste meisje kunnen we vinden in Het Bordeel van Ika Loch. In
de prozaische, groteske ruimte van deze gedateerde novelle wordt opeens een bres geslagen en bloeit voor een paar ogenblikken zeer onverwacht de poëzie open.
„Zekere dag kondigde Ika Loch feestelik aan : Promethea.
Deze feestelikheid gold een zeekapitein die, stomdronken doch
schijnbaar knap nog, diep in een fauteuil weggezonken, zeven
mijlen boven de wind zwedepons stonk.
Promethea ! nauweliks en kort raakten haar vingers de voorhang, hein licht terzijde schuivend, zo was het reeds genoeg :
zij stond vóór de voorhang. Het gebeurde alsof zijzelve, daarvan onafhankelik, haar lichaam bewoog : een dienares plaatste
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Promethea aldaar en deze dienares was zijzelve. Zo stond zij
vóór de voorhang van dofzwarte zijde, haar lijf uiterlijk beweegloos gespannen in oranje-zijde. Enkel de buik tot even
onder de navel was naakt, maar zo vlak was de buik dat je,
hemnatkd, unepotldijschauwzo
geven. Zij verraadde geen meisjesschuchterheid en de wetenschap der courtisanen had zij ongebruikt gelaten. Haar roze
nagels wekten niet één herinnering aan het polijstborsteltje ;
zij waren rose. Het enige sieraad dat zij droeg was een halssnoer van onbeduidende aquamaris,
schoon zoals het toeval schoon is van een kever op een blad ;
harmonie van
zwakgetoonde dingen : het dunne blauw van op het bleke amber van haar hals. Scherp en juist woog het snoer hals tegen
lichaam af. Haar haar was asblond, zonder spoor van friseerkunst. Haar mond was niet wondscherp en amper droeg hij
een onbepaalbare belofte ; hij sloot zich om een mysterie van
woordeloze konkupiscens. Haar zwak-ronde lijnen verklonken
in de dunne draagkracht van haar sikkelbenen ; de last van het
smalle lijf was ze schier te zwaar. Het scheen zo alsof, de lucht
rond ze te zwaar geladen, de benen, in laatste inspanning, een
ogenblik nog volmaakt schoon waren, alvoor te springen onder
de druk van deze contraire energieën. Enkel in haar benen lag
inspanning, zo scherp was de sikkelboog. Maar haar lijf en
haar gelaat, zij waren gans rust en inspanningloos : Prometheus had haar hersenen weggenomen, haar gans volmaakte
schoonheid te vormen. Hoogste klassiek van de soort die uit
zichzelf haar idool schept. Zó in zich gesloten en stom was
haar schoonheid dat de moederschap haar ampere heupen niet
beroerde. Van de zijde der vruchtbaarheid reeds geslachtloos
Een einde was zij," (5)
.

Wat is het, dat Promethea, het schepsel van de vuurbrenger, zo aanlokkelijk maakt ? Zij is geheel natuur, haar nagels zijn rose, haar asblond haar heeft geen kapper nodig, haar mond is niet geschminkt, ze
heeft geen hersens. Ze is een prachtig lustobject, maar tevens paradoxaal zo harmonisch in zich gesloten dat zij reeds „geslachtloos" is.

(5) Id. : Verzameld Werk / Proza. Grotesken en ander Proza. Den HaagAntwerpen, Bert Bakker / Daamen - C. De Vries - Brouwers, 1966 2, pp. 33-34.
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De harmonie van haar lichaam berust echter op een spanning die het
geheel een broos, vergankelijk karakter verleent. Haar sikkelbenen
dreigen te springen onder de lichte druk van haar smal lijf. Bij de
naieve toeschouwer die ik ben ontstaat een zweem van meewarigheid,
een angsvalligheid, een neiging tot beschermen of een bepaalde weemoed. Onwillekeurig denk ik hierbij aan het te Pampelune geboren
meisje uit het nagelaten gedicht ,,Spleen pour rire" : „het meisje van
Pampelune te Honoloeloe / dat om haar hoge hals heeft een krans van
purperen anemonen / op haar opalen borst kleine barokkoralen / en
om haar dijen niets / (Vogelveren dorsten haar dijen niet te dragen /
zo zeer zijn dun haar dunne dijen)".
Dergelijke meisjes komen meer voor in Van Ostaijens „spelevaren
met zijn eenzaamheid" : Amarillis met haar zeepbel uit de „Zeer kleine
speeldoos", Cecilia in de zomernacht, uit de „Polonaise", het meisje
van Milwaukee uit de „Oppervlakkige Charleston", Ursula, met haar
geit en haar klaproos uit het „Jong Landschap", de kleine Colombine
uit de „Onbeduidende Polka". Alle hebben drie eigenschappen gemeen : hun jeugd, hun schoonheid en hun broosheid. Telkens worden
ze verbonden met het thema van de kwetsbaarheid of van de vergankelijkheid. Kortstondig is het geluk dat ze belichamen, of illusoir : Amarillis' zeepbel spat uiteen, en meteen verdwijnt Iris ; Cecilia heeft op
het einde van het gedicht „twee handen in het lege / en verre vingers
tien" ; het meisje uit Milwaukee is maar een denkbeeld van iemand
die op het ritme van de remmende tram aan 't fantazeren is ; Ursula is
eveneens een product van de eenzaamheid en het onvervulbare verlangen van de dichter : „over de randen van mijn handen / tasten mijn

handen / naar mijn andere handen / onophoudelijk" ; en na de liefdevolle, kleurrijke beschrijving van het meisje uit Pampelune concludeert
de dichter : „dit pampeluner meisje dat te Honoloeloe woont / ken ik
niet". Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat Promethea, de
mooie hoer met de sikkelbenen, onmiddellijk na haar verschijnen het
gewillige voorwerp wordt van een lustmoord.
Het sikkelbeen, het element dat in de volmaaktheid van de vrouwelijke vormen de spanning en de broosheid verraadt, is precies het enige
lichaamsdeel dat in de erotische passages van „Vers 2" en Vers 4" overblijft. Zander zo ver te willen gaan in „Vers 4" „sikkelbeen" als een
bijstelling of een predicaat bij „jij" voor te stellen, geloof ik toch dat
de vrouw hier wordt herleid tot datgene wat op dit ogenblik voor Van
Ostaijens idiosyncrasie tegelijk drift en pijn betekent. Meteen wordt de
associatieve ketting die op dat sikkelbeen uitmondt ook zinvoller :
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,,rijten / snijden / snit / snik / sikkelbeen / een twee / jij / een twee
/ jij / sikkelbeen".
In andere gedichten uit De Feesten gaat het zinnelijke eveneens met
verscheurend geweld gepaard. De hele „Marsj van de hete Zomer" is
een triomftocht van eros en baldadigheid : „Spitse Benen driehoeken
doen springen een Sirkel", „spuwt krijt witte hoeden / spuwt benen die
te bijten zijn", enz.. In „Vers 3" wordt de dichter tussen Maria en Carmen geslingerd : „Sper Maria en Carmen in mijn kamer / neergehurkt
/ springt / veer / Carmen / heilige Maria i/ heilige Maria / bang /
angst / alles in mij / aan stukken rijten / tot het / lijf in / lompen /
hangt". Het aan stukken rijten schijnt dus wel deel uit te maken van
elk erotisch „Feest", en het „canaque-zijde sikkelbeen" snijdt dan ook
niet toevallig door de begeerte van de dichter.
Dienen wij in „Vers 4" een verband te leggen tussen deze pijnigende
zinnelijkheid en het zelfmoordthema, dat er contrapuntisch doorheen
wordt geweven ? Als in een voortdurend terugkomende filmsequens
probeert de ik-figuur zich het vallen van ide man inderdaad eigen te
maken. Terwijl het geweld van vechtende vuisten en gespannen kuiten
aanvankelijk nog neutraal-anoniem werd voorgesteld, wordt het in de
tweede helft van het gedicht op het „ik" overgedragen, en wel vanaf :
„storten storten storten / stort in mij". De wil tot zelfmoord wordt
uiteindelijk de zijne : „een man / een lawiene storten storten storten /
willen".
Op gelijkaardig progressieve wijze indentificeert de toekijkende ikfiguur zich in de „Barbaarse Dans" met een naaktdanseres die eveneens
zelfmoord pleegt. Deze vereenzelviging geeft zelfs aanleiding tot opzettelijke syntactische verwarringen in de verbuiging der voornaamwoorden en de vervoeging van het werkwoord : „Ik die schouw het lief
dat danst / en dat ben ik / die danst hem die schouwt / en dat ben ik
(...) Ik steek de dolk tussen / mijn borsten / in mijn lijf". Deze „Barbaarse Dans" pref figureert de metafysische dans van de dichter en de
dingen naar hun laatste eenheid, naar hun „ontwarden" toe, waarop
de Feesten van Angst en Pijn uitlopen.
De identificatie met de vallende man uit „Vers 4" kan misschien aan
een analoog verlangen beantwoorden, hoewel de angst voor het vallen
zelf hier overweegt. De vallende man verschijnt eveneens in „De Marsj
van de hete Zomer", waar vooral aandacht wordt geschonken aan zijn
stem, die als „een uitgedroogde vrucht" in de lucht hangt, buiten hem
dus, zoals de stem van „de oude man" in het laatste der Nagelaten
Gedichten, zoals ook die van de dichter zelf in het „Fatalisties Liedje" :
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„mijn stem / klinkt slechts ver / niet mijzelf". De stem maakt zich van
de spreker los : een beeld van de desintegratie van het „ik" die in de
Feesten wordt voltrokken.
„snij- EN.

ik

gil

gillen

gulpen

lallen

vallen

val

spannen
ik wordt gespannen”

De angst voor de val versmelt zich hier met de pijn die het sikkelbeen
veroorzaakt, alsof de hevigheid waarmee deze sensaties zich opdringen
ze met elkaar deed verwarren. De dichter wordt uiteengerekt door de
intensiteit van zijn gewaarwordingen en zijn verlangens, hij wordt „gespannen" over de fenomenen. In Bezette Stad zijn de trams „koorddansers" op zijn „gespannen nerven". In „Vers 4" gaat het om minder
toevallige waarnemingen : de vrouw, de man, de jongen zijn personen
waarmee hij zich
uit zelfontvluchting of uit behoefte aan een gemeenschap
wil vereenzelvigen : „in de man zijn / in de jongen
zijn".
Doch het blijft bij een verlangen, dat niet kan vervuld warden omdat geen mens in zijn diepste kern kan warden benaderd : noch in de
jonge vreugde van de lachende jongen, noch in de zelfmoordgedachte
van de man, noch in de fysieke liefde van de vrouw. „Het Dorp", één
van de Nagelaten Gedichten, eindigt met de volgende vaststelling :
„Gij weet dat er geen gelaat is
waar gij binnen kunt
als in uw huis
En ,gij stoat overal der dingen oppervlak
een spiegel van uw eenzaamheid
een teller van uw korte reis"
De dichter, die in Het Sienjaal de mensen aansprak met „mijn zonnebroer, mijn zonnekind", vraagt zich nu niet eens meer af : „wie ben
jij ?" maar wel „jij jij jij wie is jij", wat kan dat begrip „jij" nog betekenen ?" En die vraag richt hij misschien ook tot zichzelf, in deze
crisis van angst en pijn, waarin hij zich wil dood-cijferen.
Hij wil ontsnappen aan de zinloze rondedans der verschijnselen
waarin hij tot verstikkens toe „gespannen" wordt. En hij snakt opeens
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naar adem, hij verlangt naar een element waarin elk vallen zou warden
opgeheven, waarin hij zich als een vogel in de lucht of een vis in het
water zou voelen. Van de absurditeit van zo'n wens is hij zich echter
maar al te bewust, en dit verklaart de groteske manier waarop hij zijn
uiteindelijk verlangen naar een onmogelijke metamorfose uitdrukt :
„wat / ik wil ademen / ik wil een VIS zijn".
„Vis" is het woord dat in het gedicht de grootste afmetingen
krijgt, en de stijgende diagonaal waarmee het zich aan de zwaartekracht ontrukt vertolkt de hevigheid van de uitroep, waarop alleen de
stilte volgt. Evenals Klee werd Van Ostaijen sterk door het beeld van
de vis aangetrokken. In zijn Gebruiksaanwijzing der lyriek geeft hij het
woord als voorbeeld van een diep poëtische term. Geen enkel gedicht
over het fenomeen „vis", zegt hij, zal hem ooit zo sterk kunnen ontroeren als het woord zelf (6). Een religieuze bijbetekenis is bovendien
in „Vers 4" niet uitgesloten. In Het Sienjaal („Aan een moeder") werd
naar Christus verwezen, in de voorstelling van de gesneuvelde frontsoldaten als „laatste teken(s) van de visfiguur". De Feesten zelf bevatten,
in ,,De Marsj van de hete Zomer", een passage waarin Christus ongeveer dezelfde metaforische rol toebedeeld krijgt als de vis in „Vers 4".
Op de dionysische bezetenheid van het zonnefeest waarin stad en mensen door de vertikale zon „waanzinwit" worden gezogen, volgt een
kortstondige herademing :
( ... ) wit krijt
krijsen
hijgen nog
WILLEN
stampen

ik wil
KRISTUS
zijn om
3
uur ten
hemel
stijgt

Wanneer wij daarenboven aan de halfgodsdienstige halfironische
context denken waarin „Vers 4" staat, en meer bepaald aan de drie
„Prières impromptues" en aan „Vers 5" „Halt ! hier is te zien de
laatste KATOLIEK !” , dan lijkt de hemelvaart-connotatie wel aan-

(6) Id. : Verzameld Kerk / Proza. Besprekingen en Beschouwingen,
p. 373.

op. cit.,
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vaardbaar in de versregel „ik wil een VIS zijn", die Van Ostaijens
streven naar onthechting uitdrukt, vanuit de ervaring van een aan splinters geslagen werkelijkheid.
Wie is jij ? een jongen die lacht, een man die van vier hoog valt,
een sikkelbeen, een scherf menselijkheid... Het is niet eens jouw sikkelbeen : possessieven, lidwoorden, voegwoorden, alle verbindende woorden zijn weggevallen, de verschijnselen liggen simultaan als kapotte
poppen om de dichter geworpen, als losse tekens over een bladspiegel
verspreid.
En toch blijft het gedicht voor eenheid zorgen, wordt uit de wanorde een polyfonie geboren, met thema's en tegenthema's die elkaar
doorkruisen of hun dissonanten soms samenbrengen. De schrille klankkleur en het schokkende ritme beantwoorden volkomen aan de innerlijke noodzakelijkheid van dit feest-op-een-puinhoop. De „geconcentreerde" techniek mag dan nog aan „Der Sturm" zijn ontleend, de toepassing ervan blijft er niet minder oorspronkelijk om, en lyrisch verantwoord.
„Vers 4" is een van de pakkendste teksten over de aliënatie, een
aliënatie die Van Ostaijen misschien eerst tegen wil en dank heeft ondergaan, maar die hij daarna bewust en stelselmatig voltrekt, door zich
te geven „een vertrapte grond", een hartstochtelijk ontindividualiseerd
gedicht.

ENKELE BETWISTE PLAATSEN UIT DE „FERGUUT" *
door
E. ROMBAUTS
Lid van de Academie

Einde 1976 verscheen een nieuwe uitgave van de Brits-Keltische ridderroman, de Ferguut, die ik, in samenwerking met Prof. Dr. N. de Paepe
en Dr. M.J.M. de Haan, samenstelde. De woordverklaring bij deze
tekst heb ik geheel voor mijn rekening genomen ( 1) . Het spreekt vanzelf dat ik hierbij dankbaar gebruik gemaakt heb van het werk van de
vroegere uitgevers, te meer omdat zich onder hen eminente geleerden
bevonden als J. Verdam en G.S. Overdiep. Dit betekent evenwel niet
dat ik hun interpretaties zonder controle heb overgenomen ; telkens en
telkens weer heb ik het geboden materiaal opnieuw kritisch bekeken.
op menige plaats ben ik dan ook, zonder nadere verantwoording, van
hun verklaringen afgeweken. Zulks gebeurde meestal waar die m.i.
niet voldoende in functie van een ruime kontekst werden gegeven. Bij
andervzpsg,warmijnze sglkafwvn
de hunne, achtte ik zulk een verantwoording wél noodzakelijk, maar
kan ik die, wegens de uitgebreidheid van mijn argumentatie, niet in de

editie zelf te pas brengen. Daarom vond ik het wenselijk dit elders te
doen.
Met het oog hierop heb ik in de jaren 1973, 1974E en 1975 een viertal
lezingen gehouden in de Academie onder de hierboven aangeduide
titel (2) . In feite ging het om de bespreking van de volgende verzen en
passages, waarover in het verleden zeer uiteenlopende verklaringen waren gegeven :
1) vv. 65-69 ; 2) v. 285 ; 3) vv. 322-328 ; 4) vv. 572-574 ; 5) vv. 18841885 ; 6) vv. 5241-5243.
* Gaarne betuig ik mijn dank aan Prof. Dr. W. Van Hoecke, die mij als romanist bijstond voor de interpretatie van de hier besproken passages uit de
Fergus. Ook Prof. Dr. M. Hoebeke, secretaris van onze Academie, ben ik erkentelijk omdat hij de tekst van deze bijdrage heeft willen nalezen.
(1) Zie hierover het „Woord vooraf" van de uitgave 1976, blz. 7-8.
(2) Deze lezingen werden gehouden in diverse commissievergaderingen op
17 okt. 1973, 18 jan. en 18 dec. 1974 en 21 mei 1975.
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Hier volgen, in chronologische orde, de vroegere uitgaven van de
Ferguut, waarover in het vervolg geregeld spraak zal zijn. Aan deze
lijst voeg ik ook de titel toe van de laatste editie van de Franse Fergus,

waarnaar af en toe verwezen wordt, alsmede de titel van de facsimileeditie van het enige handschrift van deze ridderroman, dat zich in de
Universiteitsbibliotheek te Leiden bevindt.
I. Ferguut. Nieuwe uitgave van Dr. Eelco Verwijs. Uit zijne Nalatenschap uitgegeven en van een Glossarium voorzien door Dr. J. Verdam. (Bibliotheek
van Middelnederlandsche Letterkunde) . Groningen, 1882. [afgekort als.
Ferg. 1 ]
2. Ferguut van Dr. Eelco Verwijs, opnieuw bewerkt en uitgegeven door Dr. J..
Verdam. (Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde) . Leiden, 1908.
[afgekort als Ferg. 2]
3. Ferguut van Dr. Eelco Verwijs en Dr. J. Verdam. Opnieuw bewerkt en uitgegeven door Dr. G.S. Overdiep. (Bibliotheek van MiddelnederlandscheLetterkunde) . Leiden, z. j . (1924) . [afgekort als Ferg. 3]
4. Ferguut. Verkorte uitgave voor schoolgebruik, ingeleid en toegelicht door
Dr. W. van den Ent. (Nederlandse Schrijvers, nr. 20) . Zwolle, 1928. [ afgekort als Ferg. 4]
5. Ferguut. Uitgegeven met Inleiding en Aantekeningen door A.C. Bouman.
(Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde, nr. 18) . Zwolle, 1962. [afgekort als Ferg. 5]
Franse tekst :
Fergus. Roman von Guillaume le Clerc. Herausgegeben von Ernst Martin.
Halle, 1872. [afgekort als Fergus]
Handschrift :
Ferguut and Galiene. Facsimile of the only extant Middle Dutch manuscript.
University Library Leiden, Letterkunde 191. With an introduction by
M.J.M. de Haan. Leiden, 1974. [afgekort als facsimile]

Onder de geleerden, die én door teksteditie én door commentaar de
Ferguut vroeger toegankelijk hebben gemaakt voor middelnederlandslievende lezers, neemt Jacob Verdam de allereerste plaats in. De nog
gedeeltelijk door Eelco Verwijs bewerkte editie van deze roman maakte hij in 1882 voor de druk klaar en voegde er een beknopt „Glossarium" (afgekort als Gl.) aan toe. In Ferg. 2 van 1908
nagenoeg geheel zijn eigen werk
is dit uitgedijd tot een zeer uitgebreide „Verklarende woordenlijst" (afgekort als Wdl.) , waarin hij af en toe vroegere meningen herzag of nuanceerde. Dit was ook elders reeds gebeurd.
Het is mij nl. gebleken dat Verdam al de jaren, toen hij aan het M.W.
werkte, de Ferguut ononderbroken in zijn gezichtsveld heeft gehouden :
het woordmateriaal van deze tekst komt nagenoeg geheel in vorm van
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lemma of van citaat in de diverse delen van het M.W. voor. Het gebeurt voortdurend dat hij, bij het citeren van dezelfde verzen als bewijsplaats bij verschillende lemmata, vroeger gegeven verklaringen opnieuw op hun bruikbaarheid toetst of gewoon op vroeger gemaakte
interpretaties of emendaties terugkomt. Zo bracht hij in de delen van
het M.W., die vóór 1908 verschenen (de delen I-VI) stilzwijgend correcties aan op zijn Gl., die niet alle verwerkt zijn in de Wdl. en daarom
later enigszins uit het oog werden verloren. Meer nog
en dit is tot
dusver vrijwel onopgemerkt gebleven !
correcties op de W/dl. liggen
ook verspreid over de delen van het M.W., die n á 1908 van de pers
kwamen, nl. VII (1912) , VIII (1916) en IX tot Wedergeven, dat bij
Verdams dood in 1919 in druk klaar lag. Natuurlijk hebben wij ons
dit tot dusver ongebruikte materiaal te nutte gemaakt.
Op die voortdurende en ver gaande zelfkritiek heeft Willem de Vreese uitdrukkelijk gewezen in zijn „Ter Inleiding" van de „Tekstcritiek
van J. Verdam", waar hij het heeft over de vele in het M.W. aangebrachte emendaties. „Deze emendaties leggen ook een eerbiedwekkend
getuigenis af van VERDAM'S wetenschappelike eerlijkheid en van zijn
beminnelijk `gemis van schrijversijdelheid en trots'. Spaart hij in het
Middelnederlandsch Woordenboek niemand onder zijn vakgenooten,
.zelfs zijn beminden leermeester MATTHIJS DE VRIES niet, als zij een
plaats verkeerd hebben begrepen of erger nog verbeterd, zijn
zelfcritiek kent helemaal geen mededoggen : zoowel de emendaties,
verkondigd in zijn Woordenboek en in zijn Tekstcritiek, als die in zijn
tekstuitgaven (Troyen, Segh., Sp. der S., Teuth., Theoph.), tijdschriftartikels en lezingen, warden herroepen, soms streng afgekeurd : `ongeraden', `onjuist', 'onnoodig', `onbewezen', `overbodig', 'geen Middelnederlandsch', `geen verbetering' verklaard" (3).
Het doet wel enigszins vreemd aan dat De Vreese, bij zijn opsomming van Verdams voornaamste tekstuitgaven, waarin emendaties voorkomen of, op grond van tekstkritiek, z.g. „verbeteringen" warden aangebracht, de Ferguut onvermeld laat. Misschien komt dit omdat hij
deze editie nog gedeeltelijk als werk van Eelco Verwijs beschouwde.
Verder meen ik te moeten opmerken dat ik de strenge bewoordingen,
waarvan De Vreese hier gebruik maakt om de intense zelfkritiek van
Verdam te karakteriseren, slechts zelden voor het woordmateriaal van
.

( 3 ) Ter Inleiding in Tekstcritiek van J. Verdam in het Middelnederlandsch
Woordenboek (in deel X van het M.W.). 's Gravenhage, 1929. VII.
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de Ferguut heb aangetroffen, al heeft Verdam ook, zoals reeds gezegd,
voor deze tekst herhaaldelijk vroegere oordelen herzien. Op grond van
mijn ervaring bij de woordverklaring van deze ridderroman ben ik niet
geneigd het strenge vonnis van De Vreese in zijn geheel te onderschrijven.
Hoe dit ook zij, wat deze geleerde zegt over Verdams emendaties
geldt insgelijks voor diens interpretaties, waar geen eigenlijke tekstkritiek bij te pas komt. In beide gevallen doen we er goed aan De
Vreeses wenken te volgen : „Om het juiste besef van de waarde van
VERDAM's tekstcritiek in het iMiddelnederlandsch JVoordenboek te verkrijgen, is het geraden een niet al te korten tekst ter hand te nemen en
alle tekstverbeteringen op plaatsen uit dien tekst, geregeld na te gaan
en te bestudeeren" ( 4) . En verder : „Wil men VERDAM's gedachtengang
en werkelijke bedoeling wezenlijk kennen, dan is het dus wel gewenscht, alles te lezen wat hij over één tekst op verschillende plekken
geschreven heeft" ( 5) . Deze raad heb ik gevolgd en ik heb er ruimschoots baat bij gevonden. Bovendien is zulks niet alleen „buitengewoon belangwekkend en leerzaam" ( 6), het is tegelijkertijd een boeiende ontdekkingstocht de man, die nog altijd geldt als een grootmeester
van de middelnederlandse lexicografie, in de ontwikkeling van zijn
wetenschappelijk denken en van zijn kritische bedrijvigheid, zo dicht
op de voet te kunnen volgen.
Wat De Vreese in 1929 schreef, behoudt nog altijd zijn volle waarde. Wie hiermede geen rekening houdt, zoals o.a. A.C. Bauman tot
zijn nadeel heeft gedaan in zijn editie van Ferg. 5, laat in zijn interpretatie van bepaalde verzen en passages een Verdam aan het woord,
die zich zelf in de gegeven verklaring niet meer zou willen herkennen.
Zeer terecht uitte Dr. M.J.M. de Haan in zijn dissertatie van 1973 ( 7 )
de klacht en hij doelde hier o.a. op de zoëven vermelde uitgave :
„De erfenis van Verdam als lexicograaf en tekstcriticus is slecht beheerd" en hij voegde er aan toe : „... niets van Verdam's (in de Bouwstoffen zo eenvoudig toegankelijke) voorstellen tot interpretatie en

(4) O.C., VI.
(5) o.c., VII.
(6) o.c., VII.

(7) Enige Aspecten van de Tekstkritiek van Middelnederlandse Teksten.
Leiden, 1973, blz. 46. - Op de ontwikkeling, die Verdam als tekstcriticus en
lexicograaf doormaakte, wijst ook De Haan op blz. 33 van zijn studie. Zie overigens voor de methode van Verdam het gehele hoofdstuk III, blz. 31-50.
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tekstzuivering vindt men terug en dat terwijl het om een aanzienlijke
hoeveelheid materiaal gaat" (8).
Bij de bespreking van de hierboven vermelde verzen zullen we De
Vreeses woorden ter harte nemen, maar tevens drie dingen op het oog
houden : 1) Verdams opvattingen over tekstinterpretatie en tekstkritiek
zijn niet meer de onze en wij bechikken overigens ook over veel meer
werkinstrumenten dan hij ; 2) de behandelde verzen zullen we altijd
interpreteren in functie van een ruime kontekst om het gevaar te vermijden, dat elke lexicograaf loopt, meestal en te uitsluitend te moeten
steunen op geïsoleerde excerpten ; 3) om het perspectief nog te verruimen willen we de Nederlandse tekst steeds situeren tegen de achtergrond van de Franse Fergus, waarvan de Ferguut ten dele een vrije bewerking is. Hierbij zullen we er goed aan doen rekening te houden met
de volgende overwegingen : waar de twee teksten overeenstemmen of
althans een gelijke ontwikkeling volgen, kunnen we daar bij de tekstverklaring ons voordeel mee doen ; waar ze van elkaar afwijken of volledig uiteenlopen zullen we de gelegenheid niet laten voorbijgaan om
de eigenheid in woord, beeld en voorstelling van de Nederlandse bewerker op hun juiste waarde te schatten.
Ten slotte zullen we soms genoodzaakt zijn Verdam tegen zich zelf
te verdedigen. Het gebeurt immers meer dan eens dat hij, op grond
van een vermeende overeenkomst tussen de Ferguut en de Fergus, onnodig bepaalde verzen emendeert, terwijl hij zelf toch in het M.W.
overvloedig bewijsmateriaal aanbrengt voor een juiste interpretatie van
de bewuste tekst. En al de verklaringen, die Verdam achteraf gewraakt
heeft, zijn niet altijd te verwerpen, zoals uit onze verdere uiteenzetting
zal blijken.

( 8) o.c., blz. 47. - De emendaties, waarop hier gezinspeeld wordt, heeft De
Vreese samengebracht in Tekstcritiek. Op blz. 17 worden 61 plaatsen en in het
Bijvoegsel (biz. 91) nog 7 andere vermeld, die verwijzen naar de Ferguut. Men
houde er evenwel rekening mee dat twee nummers soms op één enkel vers betrekking hebben : zo slaan bv. de nrs. 322 7, 1902 en 823-3, 607 beide op v.
324 ; nrs. 572 3, 1003 en 572 9, 628 beide op v. 574.
-

-

-
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I
Ferguut, vv. 65-69 :
Mijn her Gawein, die wel geraect
Was ende van hoefscheden volmaect,
Hi voer neven der coninginne fine
Die enen mantel van hermine
Hadde omme hare dor dat sonneschijn ( 9)
Alleen het laatste gedeelte van v. 69 „dor dat sonneschijn" heeft

anleidgvtobwsin:hecjt,alsvordemne lezer, een tegenstrijdigheid te bevatten. De moeilijkheid ontstaat
omdat het voorzetsel dor in het zinsverband, al naar gelang van de
functie die men eraan toekent, twee betekenissen kan hebben.
De Ferg. 1 geeft hieromtrent geen uitkomst. Bij het bewuste vers
citeert Verwijs in voetnoot 4 (blz. 3) alleen maar, zonder verdere commentaar, de regels uit de Fergus, die met de vv. 67-69 van de Nederlandse tekst overeenstemmen :
„Qui avoit un mantiel d'ermine
A f ublé por le caut d' esté" ( 19).

Aanvankelijk heeft Verdam, blijkens M.W. II, kol. 309 (verschenen in
1889) dor hier willen verklaren als : ondanks, in weerwil van. Toch
schijnt hij over de geldigheid van die interpretatie nog enige twijfel te
hebben gehad, want hij laat het citaat onder 2/ onmiddellijk volgen
door de tussen haakjes geplaatste opmerking : (doch vgl. Fr. : por le
caut d'esté) . In Ferg. 2 is Verdam op dat oordeel teruggekomen. Bij de
vv. 68-69 verwijst hij nogmaals naar de hiermee overeenstemmende
Franse versregels, maar hij voegt er nu de volgende aantekening aan
toe : „De toevoeging is vreemd ; beter begrijpt men : „por la chalor ota
(9) We volgen de tekst en de nummering v an Bouman (Ferg. 5), welke overeenkomen met die van Overdiep (Ferg. 3). De interpunctie is soms gewijzigd :
zie hiervoor de uitgave 1976. - Waar in de citaten van Bouman (en Overdiep)
bepaalde letters (wegens oplossing v an de afkorting) bij vergissing niet cursief
gedrukt zijn, hebben we zulks op basis van het hs. verbeterd.
(10) Fergus, blz. 3, vv. 5-6. - Verwijs en Verdam hebben bij de woorden
a f ublé en esté accenten aangebracht, die niet bij Martin voorkomen. Zo doen
ook sommige moderne Franse tekstuitgevers. Zie hierover : M. Rogues, Etablissement de règles pratiques pour l'édition des anciens textes français et provenfaux in Romania, LII, 1926, blz. 243-249. Deze stelt voor de geaccentueerde

eind-e (of het nu gaat om een gesloten [e] of een open [E] van de niet-geaccentueerde eind-e te onderscheiden door middel v an een accent-rijm (').
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son mantel gris", aangeh. bij Burguy 2, 360 ( 11) . En er is geen voldoende grond om te vertalen „in weerwil van", welke beteekenis aan dore
in het Mnl. alleen eigen is in de verbinding „dore al dat" (Mnl. Wdb.,
2, 309) (12) . Het is wel duidelijk dat hij met deze verwijzing een correctie wil aanbrengen aan de zoëven geciteerde tekst van M.W. II, 309.
Overdiep legt zich, zij het enigszins aarzelend, bij Verdams laatste
verklaring neer. In de inleiding tot Ferg. 3 tekent hij bij vv. 68-69
aan : „dor" is „waarschijnlijk, naar den regel, causaal" en in voetnoot 1/ voegt hij daaraan toe : „Ook in het Oudfr.". Zie Mnl. Wdb.,
II, 309, waar de, overigens zeldzame, concessieve betekenis onder voorbehoud wordt aangenomen. Ook in de vorige uitgave (bedoeld is : de
Ferg. 2 - R.) : „geen voldoende grond om te vertalen in weerwil van" .
En als toelichting bij v. 69 plaatst hij de volgende commentaar : „... het
is mogelijk, dat de koningin haar blanke armen en hals tegen de brandende stralen der zon wil beschermen" (13).
Van den Ent en Bauman, die hun uitgave voor een ruim publiek
samenstelden, sluiten zich voor hun verklaringen doorgaans bij Verdam
en Overdiep aan. Beiden aanvaarden ze de causale betekenis van dor :
wegens of vanwege. Daarmee komen ze evenwel tot tegengestelde opvattingen. De eerste neemt, in ietwat positiever vorm, de commentaar
van Overdiep over die hij, tussen haakjes, laat volgen op de dverklaring
van dor : „Blijkbaar was de koningin bevreesd voor de uitwerking van
de zon op haar blanke armen en hals" ( 14) . De tweede is blijkbaar, net
als Verdam, getroffen door het vreemde van de toevoeging : „dor dat
sonneschijn" en verder gaande dan Verdam, maar toch in diens geest,
tekent hij aan bij v. 69 : „ ... men zou eerder verwachten dat zij haar
mantel vanwege de zomerwarmte uittrok (zo in het ofra) " (15)
Laten we dadelijk het beroep van Bouman op de Oudfranse tekst
tegenspreken. Zowel Verdam als Overdiep hebben erop gewezen dat
de Franse en de Nederlandse redactie van v. 69 volledig overeenstem(11) Verdam verwijst hier naar G.F. Burguy, Grammaire de la langue d'oil
ou grammaire des dialectes français aux XIIe et XIII siècles. Berlin, le uitg.
1853-1856, 3 delen ; 2e uitg. 1859-1870 ; 3e uitg. 1882. Ik raadpleegde de 2e
uitgave in Slatkine Reprints. Genève, 1977. _ Het vers por la chalor ota son
mantel gris komt uit de Raoul de Cambrai en dient bij Burguy om de causale
betekenis van por (pour, pur) te illustreren.
(12) Ferg. 2, blz. 3, n° 5 (gec. tekst op blz. 4) .
(13) Ferg. 3, Inleiding XXXVIII, ook n. 1 op dezelfde blz.
(14) Ferg. 4, blz. 15.
(15) Ferg. 5, blz. 29.
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men. In „por le caut d'esté" is het voorzetsel por evengoed causaal op
te vatten als het Nederlandse dor. Het is mij niet duidelijk waarop
Boumans toevoeging „zo in het ofra." steunt. Het vermoeden is gewettigd dat hij de -hierboven geciteerde aantekening van Verdam bij
deze verzen verkeerd heeft begrepen en ten onrechte heeft gemeend,
dat diens citaat uit „Burguy 2, 360" : „por la chalor ota son mantel
gris" in de Franse Fergus te vinden is.
Hiermede vervalt dan de opmerking van Bauman. Dit maakt evenwel de gissing van Overdiep, door Van den Ent overgenomen, niet
waarschijnlijker. Het is weliswaar bekend dat de addellijke dames in
de Middeleeuwen, in tegenstelling tot de dames van thans, er niet op
uit waren om zich bruin te laten branden in de zon. In onze tekst maakt
de koningin hierop geen uitzondering. Wie wil begrijpen waarom zij
„enen mantel van hermine" omgeslagen heeft „dor dat sonneschijn",
zal er, geloof ik, goed aan doen de verklaring daarvoor niet te zoeken
in taalkundige overwegingen, maar in de wijze warop adellijke en vorstelijke dames zich plachten te kleden in de 12e en 13e eeuw. Bijzonderheden daaromtrent vinden we in voldoende mate in het werk van
Léon Gautier : La Chevalerie. Edition préparée et adaptée par Jacques
Levron (16). Hierin kan men o.m. lezen dat deze dames, althans in het
publiek, kleren droegen met lange en wijde mouwen, die bovendien de
hals nauw omsloten hielden. Er was bijgevolg geen enkele noodzaak
om de „blote armen en hals" speciaal door een mantel tegen de zonnestralen te beschutten. Maar laten we nog even nader op deze klederdracht ingaan, want hier is m.i. de verklaring te vinden voor onze
moeilijkheid.
Boven het linnen of zijden hemd, dat tot aan de voeten reikte, droeg
de dame een „pelisson hermin", „ene pelse hermelijn" of „hermerjn"
(17) : een met bont gevoerd kledingstuk dat als onder- of bovenkleed
(meestal toch onderkleed) dienst kon doen. Het bont
over 't algemeen vrij zwaar
zat tussen twee stoffen ingewerkt en was slechts
aan de zomen zichtbaar. De voering langs de binnenkant bestond gewoonlijk uit een linnen, die aan de buitenkant uit een zijden stof, de
laatste vaak met rijke versierselen belegd. Het was een warm kleding(1 6) z. j . (1960) . Zie in de Appendices, n.l. : Les vêtements et les éto f f es;
inzonderheid de blz. 321-326.
(17) Zo trekt o. a. Galiene een „hemde sidi j n" en „ene pelse hermeri j n" aan
w an neer zij 's nachts naar Ferguuts kamer gaat om hem haar liefde te verklaren.
Zie vv. 1437-38.
.
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stuk, dat evenwel gedurende het grootste deel van het jaar gedragen
werd omwille van de onvoldoende verwarming in de burchten en de
lage temperatuur, die doorgaans heerste in de ruime zalen van de feodale woningen. Slechts tijdens een periode van grote warmte kon men
het vervangen door een lichter kleed, waarin minder bont ingewerkt
was. Hierop droeg men een „bliaut" : een tuniek of bovenkleed, meestal van zijde, veelal rijk bestikt met gouddraad of andere versierselen.
Buitenshuis droeg men daarboven de mantel, vaak met bont gevoerd en
meestal met gouden passementwerk belegd.
Nu wordt in de hierboven geciteerde verzen en de daarmee overeenstemmende Franse tekst niets gezegd over de kledij, die de koningin
onder die „mantel van hermine" draagt. De dichter vermeldt alleen
dat zij dit kledingstuk speciaal voor de jacht heeft omgeslagen en hij
roemt er de pracht en de kostbaarheid van. De nadruk, die hij legt op
de omstandigheid, dat de koningin juist wegens de zomerwarmte zulk
een mantel draagt, wijst erop dat zij zich voor de gelegenheid lichter
gekleed heeft dan gewoonlijk. Ofwel droeg zij een mantel uit licht
hermelijnbont, een zomermantel dus, ofwel had zij zich onderaan minder warm gekleed, door bv. de „pelse hermerijn" uit te laten en de
„mantel van hermine" gewoon op het „bliaut" te dragen. De eerste
oplossing lijkt mij de meest aanvaardbare.
II
v. 285 :

Van hem en willic niet vertrecken.

Die hem is Somilet de dorper, de vader van Ferguut. In Gl. geeft Verdam aan het werkwoord vertrecken de betekenis : vertellen, verhalen,
uiteenzetten. In de tekst zelf tekent hij bij dit vers aan : „Niet" d.i.
„niets" schijnt vreemd. Moet men lezen : „niet vele" ? ( 18, . Het bevreemdende lag voor Verdam vermoedelijk in de omstandigheid dat de
dichter, in weerwil van zijn negatieve uitlating in v. 285, toch nog een
en ander meedeelt over Somilet.
De moeilijkheid is ook door andere geleerden, die zich terloops met
deze versregel bezig hielden, aangevoeld : zij probeerden langs de weg
van de emendatie een aanvaardbare lezing te verkrijgen. In stelling XII
bij zijn proefschrift : Over het gebruik van den conjunctief en de casus
( 18 ) Ferg. 2, blz. 12, n. 7.
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bij Maerlant, een bijdrage tot het Middelnederlandsche Syntaxis ( 19 )
stelde Gerard Engels voor vs. 285 als volgt te lezen : „Van heme willic
u iet vertrecken". Door de wijziging van „niet" in „iet" verviel natuur-

lijk de zogenaamde tegenstrijdigheid. Een andere paging werd ondernomen door Dr. Gertrude H. van Schaick-Avelingh. Als stelling VI
bij haar dissertatie :Dat Scaecspel (20) bepleitte zij de emendering in
v. 285 van vertrecken in verdecken, wat betekent : bedekken, geheim
houden, verborgen houden. Volgens haar zou de betekenis dus luiden :
Van (over) hem wil ik niets verborgen houden, over hem wil ik alles
vertellen, wat begrijpelijk zou maken dat de dichter dan nog een en
ander over Somilet verhaalt.
Ingrijpende tekstwijzigingen oordeelde Overdiep bij dit vers daarentegen niet nodig. Hij behield de oorspronkelijke lezing van het handschrift en gaf, uit de samenhang van de tekst, een verklaring die in
ieder geval de goede richting uitgaat : vertrecken omschreef hij als „in
den breede, uitweiden" klaarblijkelijk (21) . De toevoeging van dit laatste woord duidt bij de commentator op een zekere twijfel, nl. dat hiermede aan het vers niet ten volle recht gedaan wordt. Van den Ent sluit
zich bij Overdiep aan en vertaalt vertrecken gewoon door uitweiden
zonder meer ( 22), terwijl Bouman teruggrijpt naar de zogezegde verbetering van Verdam. Niet geeft hij weer door niets en laat er onmiddellijk op volgen : „hoewel dit vreemd schijnt" en hij gaat verder in de
geest van zijn zegsman : „te lezen : niet vele ?" (23) . Tevens verwijst
hij, om zijn verklaring van vertrecken = vertellen te rechtvaardigen,
naar handschrift A van de Fergus, waar in het daarmee overeenstemmende vers par/er te lezen staat (24).
Om die toespeling te begrijpen is het nodig iets mede te delen over
de uitgaven van de Franse Fergus en de aandacht, die de tekstbezorgers
van het Nederlandse verhaal daaraan hebben besteed. Van de Franse
ridderroman, het werk van Guillaume le Clerc (Guillarmes li clers)

( 19) Groningen, 1895.
( 29) Verschenen in de reeks „Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde". Leiden, 1912.
(21) Ferg. 3, blz. 11, n. 1.
(22) Ferg. 4, blz. 17.
(23) Ferg. 5, blz. 37.
(24) Deze bijzonderheid dankt Bouman a an het artikel van A.E.M. Draak,
dat verder nog ter spraak zal komen : De Nederlandsche Ferguut-uitgaven en de
variantenlijst van Martin in Ts. Leiden, LIII (1934), blz. 250.
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bestaan twee handschriften, A (uit de 13e eeuw) en P (uit de 14e
eeuw) . Het laatste werd in een zeer beperkte oplage in 1841 uitgegeven
door Francisque Michel ( 25 ), het eerste door E. Martin in 1872 (26) .
Daar de uitgave van 1841 nagenoeg onvindbaar geworden is, maakt
iedereen gebruik van de editie Martin die, naar het oordeel van de
specialisten, de meeste wetenschappelijke waarborgen biedt. Dat deden
ook Verwijs, Verdam en Overdiep : de eerste twee hebben op allerlei
plaatsen ter verduidelijking van de Nederlandse tekst tal van citaten
uit de Fergus opgenomen, terwijl de derde zelfs, tot en met v. 2592, de
integrale Franse tekst ( 27) onderaan de bladzijde in zijn uitgave overdrukte, zodat elke lezer steeds tot een systematische vergelijking kan
overgaan van de twee Ferguut-redacties.
In overeenstemming met de heersende opvattingen van zijn tijd bezorgde Martin een kritische uitgave van de Fergus. Als legger nam hij
hs. A, omdat hij dit als het oudste en het beste beschouwde, maar in al
de gevallen, waar hij oordeelde, dat „A offenbar slechter ist", gaf hij
de voorkeur aan de lezing van P ( 28) . De varianten uit de beide manuscripten groepeerde hij achteraan in zijn uitgave in een rubriek :
„Lesarten" (29) .
Het is de verdienste van A.M.E. Draak op het belang van deze variantenlijst te hebben gewezen en er gebruik van te hebben gemaakt
voor de interpretatie van een aantal betwiste versregels uit de Nederlandse Ferguut. Deze volgt dat hebben de specialisten al vroeger uitgemaakt dichter de versie van A dan die van P. Nu heeft Martin
juist in het Franse vers dat met de door ons hier besproken versregel
overeenkomt, de lezing van A prijsgegeven ten voordele van die van P.
Hij drukt (naar P) : „Del vilain mentir ne vos quier" ( 30), terwijl het
vers in A luidt : „Del vilain parler ne vos quier" ( 31 ), waaruit duidelijk
blijkt dat de Nederlandse dichter A heeft gevolgd en dat vertrecken
derhalve best kan warden weergegeven door : verhalen, vertellen.
(25) Le Roman des aventures de Frrgus par Guillaume le Clerc, trouvère du
XIIIe siècle, publ. par Francisque Michel. Edinburgh, Abbotsford Club. 1841.
(26) Fergus. Halle, 1872.

(27) Dit deed hij omdat de Nederlandse bewerker de Franse tekst slechts in
het eerste deel (vv. 1-2592) ongeveer op de voet volgde.
(28) Fergus, blz. VIII.
(29) Fergus, blz. 191-2 3 5 .
(30) Id., blz. 9, v. 32.
(31) A.M.E. Draak, De Nederlandsche Ferguut- uitgaven ..., in Ts. Leiden,

LIII (1934), blz. 250.
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Hiermede is de moeilijkheid evenwel niet opgelost, alleen maar verschoven. Terecht wijst A.M.E. Draak er immers op dat de schijnbare
tegenstrijdigheid zich ook bevindt in de Franse tekst. Blijkbaar heeft E.
Martin dit ook reeds aangevoeld en is dat de reden waarom hij de lezing van A vervangen heeft door die van P. Voor beide teksten staan
we nu even ver. Voor beide lijkt het mij ook mogelijk de oplossing in
dezelfde richting te zoeken. In de Nederlandse passage, waarmede we
ons verder alleen bezig houden, zal dit gemakkelijker vallen dan in de
Franse, omdat de structuur ervan eenvoudiger en overzichtelijker is.
Om tot een bevredigende oplossing te komen is het nodig v. 285 te
situeren in de brede samenhang van de tekst, waarin het m.i. een belangrijke functionele positie inneemt. Het komt namelijk voor in een
passage, die een overgang vormt tussen de eerste en de tweede episode
van de roman. In de eerste episode verhaalt de dichter hoe koning Arthur, na een geslaagde jachtpartij op het witte hert, waarin Perceval
zich onderscheiden heeft, op de terugtocht naar zijn verblijfplaats Cardoel, voorbij het kasteel rijdt van een „dorper". Hij beschrijft er de
ligging en de sterkte van, maakt vervolgens zonder hem te noemen, een
korte toespeling op de bewoner en laat daar onmiddellijk op volgen :
Van hem en willic niet vertrecken (v. 285).

Eigenaardig genoeg volgen hierop toch een aantal bijzonderheden over
de dorper, wiens naam Somilet we nu pas vernemen. Ook enkele gegevens over diens vrouw en kinderen deelt de dichter mee om dan, in
aansluiting daarop, de derde zoon, in feite de oudste, in concreto in zijn
dagelijkse doening voor te stellen :
Die derde ginc in die ploech.
Van calf vellen hi ane droech
Eenen roc colt toten knie
Ende twee hoselen gebonden ant die.
Ter pinen w as hi wel gewone.
Hi scheen qualic eens rijes mans sone (vv. 301-306) .

Over de betekenis van het werkwoord vertrecken = „verhalen, vertellen, mededeelen", zoals we die aantreffen in G1., kan geen twijfel
bestaan : die wordt immers bevestigd, zoals we zagen, door de lezing
parler van het Franse hs. A. Dezelfde betekenis vinden we terug in
M.W. IX, 172, 6, maar hierop laat Verdam de interessante omschrijving volgen : eig. „iemand vertoornen, voor iemands oog heen laten
gaan" ( ?) Vgl. V ertien, 5 en Tien (= trecken) ". Weliswaar wordt de
bewuste omschrijving vragenderwijze geformuleerd : evenwel is het
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niet duidelijk of de vraag slaat op het geheel of alleen op het laatste
deel van de omschrijving. Toch biedt deze een goede basis voor de oplossing van de moeilijkheid, te meer daar het werkwoord vertrecken,
zoals dat in onze tekst het geval is, met een bepaling met van kan staan
in plaats van de acc. (zie M.W. IX, kol. 174) . Niet wordt gewoon als
2e element van de ontkenning verklaard : „van heme vertrecken" kan
dan geinterpreteerd warden als „iemand vertonen", d.i. iemand op het
voorplan brengen, er een voornaam personage van maken, in ons geval : er de held van het verhaal van maken. Teruggeplaatst in het gehele zinsverband krijgt v. 285 dan de volgende betekenis : „over hem
(de dorper) zal ik het niet hebben, ik zal hem niet op het vaarplan
brengen, ik zal van hem niet het hoofdpersonage van mijn verhaal
maken" . Vergeten we daarbij niet dat deze versregel voorkomt in een
overgangsepisode, waarin de twee zo verschillende werelden die van
koning Arthur en die van de dorper Somilet elkaar voor het eerst
beroeren. Vers 285 duidt dan enigszins proleptisch reeds de volgende
episode aan, waarin Ferguut de koninklijke stoet met de ridders van de
Tafelronde ziet voorbijtrekken. Dit brengt bij hem de beslissende wending in zijn leven teweeg : het adellijke bloed, dat door de aristocratische afstamming langs moeders zijde, in zijn aderen vloeit, ontwaakt
en hij droomt ervan insgelijks een moedig ridder te warden. Hiermede
is niet in tegenspraak dat de dichter op v. 285 nog een aantal bijzonderheden laat volgen over Somilet, diens vrouw en diens drie zonen.
Deze gegevens typeren immers de situatie, waarin Ferguut zich bevindt
en de wereld, waarin hij is opgegroeid. Zijn moeder is van adellijke
afstamming ; Somilet heeft haar slechts tot vrouw gekregen „dor sgoets
wille" (v. 292) . Zijn drie zonen, alle drie naar de auteur zegt
„van leden wel geraect" (v. 295) en door „Nature" „volmaect" (v.
296) heeft de dorper volledig in zijn geest opgevoed. Hij laat ze alle
drie ook „pinen gaen" (v. 297) en gewoon boerenwerk doen. Van twee
onder hen vertelt de dichter slechts dat ze het vee hoeden „Verre van
husen op die zee" (v. 300), terwijl hij van de derde, in feite de oudste,
een voorstelling geeft die de knaap in zijn boerse klederdracht en bezigheid ten volle typeert (32) . En dit juist op het ogenblik dat koning Arthur voorbijrijdt en de jeugdige Ferguut in de ban komt van de ridderlijke wereld. In dit verband gezien krijgt vers 285, in compositorisch
opzicht, een belangrijke functie. Niet Somilet zal als held van het ver(32) Ferg. 5, vv. 301-306, geciteerd op blz. 289.
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haal op de voorgrond gebracht warden, maar „des dorpers sone" (v.
329), die nu nog „in die ploech" (v. 301) gaat. Onmiddellijk daarop,
in de volgende episode, zal de roeping tot ridder in hem ontwaken en
zal hij de wereld van zijn vader voorgoed vaarwel zeggen. De latere
episoden zijn dan in hoofdzaak ook alle gewijd aan zijn avonturen en
belevenissen, die zijn groei tot volwaardig ridder uitbeelden.
III
Ook de vv. 322-328 hebben aan de tekstuitgevers moeilijkheden bezorgd.
Ze luiden als volgt :
Van verren idat hi comen sach
Enen zomere met gemake
Die was gehort ane enen stake.
Een knape dreefne met ere roeden
Dat heme die lanken gingen bloeden.
Hine consten niet vort gedriven.
Bedi moesti achter bliven.

De moeilijkheid zit in het door ons onderstreepte v. 324. In Gl. bespreekt Verdam deze versregels i.v. horten (bl. 179) en hij tekent hierbij aan : „horten zw. ww. bedr. De regel is duister, en de bet. moeilijk
vast te stellen. De opvatting : „die zich aan een paal gestooten had, en
daardoor mank ging (en hij verwijst hier naar de Franse tekst, uitgave
Martin, blz. 11, v. 15 : „que li soumiers d'un pié clocoit"), is moeilijk
te verdedigen, daar het dan 1) zou moeten zijn „hem hordde gehort",
2) niet gehort, maar gesteken (of gestooten) en 3) daar de mankheid
in 't fr. veroorzaakt wordt door de onmenschelijkheid van den drijver.
De regel is 6f bedorven, óf de vertaler heeft maar wat opgeschreven
om te rijmen". Tot daar Verdam.
Laten we voorlopig slechts een kritische noot aanbrengen bij het
derde punt. Uit de Franse verzen, die met deze passage overeenstemmen, kan men niet afleiden dat de mankheid van het lastpaard, zoals
Verdam meent, veroorzaakt wordt door de slagen van de drijver. De
volledige tekst luidt in het Frans (volgens uitgave Martin) aldus :
„Apres la route un grant soumier,
Qui portoit vaisseles d'argent
Aloit uns escuiers cacant.
Por cho apres la route aloit
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Que li soumiers d' un pie clocoit.
Et si n'aloit il pas arriere
Plus lonc que le giet d'une piere" (33) .

Er staat wel degelijk dat „uns escuiers" ( = een knape) alait... vacant [chassant] un grand soumier" (een groot lastpaard voortdreef) ,
maar dat is geenszins de reden van diens mankheid. Ter oorzake daarvan kan hij de „route" (rote = de hofstoet) niet volgen en is hij achterop geraakt. Blijkbaar heeft Verdam achteraf zelf de onjuistheid van
dit detail ingezien, want hij komt er in Ferg. 2 niet meer op terug. Ook
niet op zijn eerste paging tot verklaring van v. 324, die hij op grond
van taalkundige overwegingen verworpen had. In Ferg. 2 citeert hij
bij bovenvermeld vers eerst de Franse versregels uit Martin, blz. 11,
vv. 11-15 en voegt er dan bij : ,,V. 324E is hoogstwaarschijnlijk onjuist
overgeleverd. Vgl. het Gloss. op horten. Men zou verwachten houten,
mank gaan (gezegd van een paard) ( 34) . In de T/dl. lezen we dan op
blz. 224E : „horten (hurten), zw. ww.tr., en het wordt bij v. 324E verklaard als : stooten, duwen, voortduwen ? (voor ane te lezen met ?) ".
Ook Overdiep heeft last gehad met dit vers en tekent er bij aan :
„Onzekere beteek. vg. Mnl. Wdb. VII, 1902" ( 35) . Deze verwijzing
leidt ons naar het znw. stake, kol. 1901 e.v. waar Verdam (in 1912)
„

(33) Fergus, blz. 11, vv. 11-17. - In feite is Martin hier eens te meer afgeweken van zijn legger om de voorkeur te geven aan de lezing v an P. Op grond
van de Lesarten is het mogelijk de tekst van A als volgt weer te geven :
vv. 11-16 Apres la route un soumier
Aloit uns escuiers vacant
Por choi naloit o cels devant
Que li soumiers dou pie clocoit.
Et li valles aloit arriere
Plus loig d'une liue pleniere,
(Lesarten, blz. 193) (11) .
Op te merken valt dat v. 12 „Qui portoit vaisseles d'argent" in de door Verdam
geciteerde tekst v an de Fergus ontbreekt in A. Ook de Nederlandse dichter
maakt geen melding van de vracht, die het lastpaard droeg. Het zou evenwel
voorbarig zijn hieruit af te leiden dat hij, zoals dat elders het geval blijkt te
zijn, in deze passage ook A heeft gevolgd. Zijn tekst wijkt sterk af v an die der
twee Fran se versies. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat hij nog een ander
handschrift, dat later verloren is gega an, onder ogen heeft gehad.
(34) Ferg. 2, blz. 14, n. 1 - Dit ww. komt inderdaad in het Mnl. voor, zie
M.W. III, kol. 657-658. Er bestaat evenwel geen enkele reden om horten hier
te vervangen door houten.
(35) Ferg. 3, blz. 12, n. 2.
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onder 1) nogmaals deze plaats bespreekt. Aan stake geeft hij de betekenis van : stok van verschillende lengten en dikten en voor verschillende doeleinden gebruikt, staak, stang ; soms, doch niet uitsluitend met
een scherpe punt, spitse stang." Eens te meer haalt hij de hier besproken tekst gedeeltelijk aan en voegt eraan toe : „de eigenlijke beteekenis is hier niet duidelijk ; leest men met voor ane (zie het Glos.) ( 3e)
dan zegt de regel hetzelfde als de volgende ; het Fransch heeft iets anders ; vgl. de aanh. aan den voet der blz...)" (37).

Van den Ent en Bouman hebben Verdams interpretatie van 1908 tot
de hunne gemaakt. De eerste vertaalt horten gewoon door : voortduwen ( 38 ), de tweede doet het op dezelfde manier, maar herinnert aan
de opmerking van Verdam over ane ; gehort : „voortgeduwd, aangedreven ; ane enen stake : met ( ?) een stok" ( 39) . Beiden verstaan v.
324 dus als volgt :
„Die was voortgeduwd, aangedreven met een stok".

Beschouwt men die verklaring als juist, dan neemt men ipso facto ook
aan dat v. 325 :
„Een knape dreefne (hem, nl. de zomere) met ere roeden"

gewoon een herhaling is, wat wel enigszins vreemd aandoet. Nu is de
herhaling met variatie in epische gedichten een gewoon stilistisch procédé, waarvan we ook in de Ferguut herhaaldelijk treffende en karakteristieke voorbeelden aantreffen ( 40). Zulk een procédé is bijgevolg
op deze plaats niet per se uitgesloten. Als we de passage in haar geheel
evenwel aandachtig bekijken zien we duidelijk dat de dichter geen gebruik heeft gemaakt van dit stijlmiddel. Hij schildert alleen een bepaalde situatie door een aaneenschakeling van geordende feiten, die
geleidelijk op elkaar volgen. Elke bijzonderheid sluit bij de vorige aan
en voegt telkens een klein vertelelement aan het verhaal toe. Herhaling
van dezelfde bijzonderheid in functie van een episch procédé lijkt hier
volkomen uitgesloten.
(36) Bedoeld is hier de Wdl.
(37) In M.W. III, kol. 607 (verschenen in 1894) treffen we in v. horten
een nota aan, die ongeveer overeenkomt met wat Verdam als verklaring van dit
vers in Ferg. 2 zal geven.
(38) Ferg. 4, blz. 18.
(39) Ferg. 5, blz. 38.
(49 Zie hierover meer bijzonderheden bij Overdiep in Ferg. 3, Inleiding,
XII-XIX.
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Voorbehoud tegen die verklaring is nog om andere redenen geboden.
Vooreerst omwille van de vragenderwijze gelijkstelling van ane = met ?
Veel steun vindt die niet in het materiaal van het M.W. Slechts op één
enkele plaats, nl. I, kol. 70 komen gegevens voor, die voor zulk een
gelijkstelling kunnen pleiten. Bij de bespreking van de verschillende
betekenissen van aen als voorzetsel lezen we onder 3) de volgende bepaling : „... het gebruik van aen bij eene handeling of eene zaak, die
voorgesteld wordt als het middel, waardoor eene werking geschiedt,
waaraan zij als 't ware hare vervulling ontleent. Thans is in dezen zin
met of door in gebruik, bij sommige ww. bij, bij andere nog aan" . Een
paar van de geciteerde voorbeelden mogen hier volgen : „Die so vele
eren hadde gewracht an te haelne dat cruce ons Heren" (Sp. III 3, 20,
48) . „Twee standaerde verloes Brabant hier ane" (Heelu, 3369) . „Wiere aen wint oft verliest" (Grimb. I, 3941) . In bijna al de gevallen, die in het M.W. op de aangehaalde plaats voorkomen, kan aen of
ane weergegeven warden door bij of door. Slechts bij één voorbeeld
kan twijfel ontstaan : „Nochtan heeft mense tam vonden, so datmer
beesten ane vinc" (Nat. Bloeme, II, 2288), waar als variant voor ane
de lezing mede gegeven wordt. Ane en mede lijken hier bijgevolg als
gelijkbetekenend tegenover elkaar te staan. Toch kan men, afgezien
van de variant mede, ane ook in dit citaat met door weergeven, zodat
de uitzonderlijkheid van dit ene geval vervalt. Eigenaardig is het wel
dat de samenstellers van het M.W. de hierboven besproken en betwiste
gelijkstelling van ane en met wel elders, d.i. in M.W. III, kol. 607 en
M.T. VIII, kol. 1902 en niet hier, waar het op zijn plaats zou geweest
zijn, hebben te pas gebracht (41).
Een tweede reden tot voorbehoud is van geheel andere aard. Vergelijkt men de Nederlandse tekst met de daarmee overeenstemmende passage in het Franse verhaal
in zover dit ten minste op grond van de
hss. A en P mogelijk is
dan lijkt in de eerste iets te ontbreken. In
de Fergus wordt de reden aangegeven, waarom het lastpaard met zijn
drijver achterop is geraakt : „Que li soumiers d'un pie clocoit" (42) :
het hinkt met een poot. In. de Nederlandse versie ontbreekt dit detail.
Weliswaar komen de Fergus en de Ferguut niet op alle plaatsen overeen : bij herhaling wijkt de Nederlandse auteur af van zijn Frans ori-

(41) Te verklaren is zulks door de omstandigheid dat de letter A (dus ook
het voorzetsel aen of ane) in M.W. I door E. Verwijs is bewerkt.
(42) Fergus, blz. 11 v. 15.
,
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gineel, zodat hij zich als een zelfstandig bewerker voordoet. Bij de
tekstinterpretatie dienen we daar rekening mee te houden. In de behandelde passage van Fergus en Ferguut verloopt de voorstelling weliswaar niet helemaal parallel, maar ze vertoont toch overeenkomsten genoeg om een ietwat systematische vergelijking door te voeren. Doet
men dat en blijft men tegelijkertijd bij de tot dusver voorgestelde verklaring van v. 324, dan ontbreekt er inderdaad iets in de Nederlandse
versie : de oorzaak nl. van de vertraging opgelopen door „die knape"
en „den zamere" . Als vanzelf rijst dan de vraag of die oorzaak soms
niet schuilgaat in het zo betwiste vers.
De eerste paging tot verklaring, die Verdam van v. 324 in Gl. gaf :
„die zich aan een paal gestooten had, en daardoor mank ging" lijkt mij
zeranmlijk.HouehtbndwrvaMmed
Sévigné in herinnering kunnen brengen : „Les premiers sentiments sant
toujours les plus naturels". M.i. heeft Verdam die ten onrechte verworpen, te meer daar hij zelf in zijn M.W. ten overvloede het nodige materiaal aanbrengt om de door hem gewraakte zienswijze te staven. De
twee bezwaren van taalkundige aard, die Verdam aanvoerde om die
interpretatie te verwerpen en die we hierboven hebben aangehaald, kunnen gemakkelijk tot één enkel herleid warden, nl. de betekenis en het
gebruik van het ww. horten, dat hier ofwel wederkerig ofwel intransitief had moeten worden gebruikt ; in het laatste geval zou dan een
term als „gesteken (of gestooten") beter op zijn plaats geweest zijn.
Van een wederkerig gebruik van horten is in het middelnederlands
geen spraak : hem horten wordt dan ook door Verdam i.v. horten in
het M.W. III, kol. 606-608 niet vermeld. Wel wordt dit ww. transitief
en intransitief gebruikt met variërende betekenissen, waarvoor in groten getale bewijsplaatsen warden geleverd. In Gl. heeft Verdam reeds
gekozen voor het transitief gebruik en hij is bij die keuze gebleven, met
natuurlijk al de interpretatiemoeilijkheden die daaruit voortvloeien.
Het uitvoerigst wordt die keuze gemotiveerd in M.W. III, kol. 606-607,
waar we voor het transitief gebruike horten de volgende verklaring
vinden : ,,stootgin, rukken, duwen, zoowel met den 4den nv. van den
pers. aan iemand een stoot of duw geven, als met den 4den nv, van
den persoon en eene bepaling, iemand tegen iets (een lichaamsdeel of
een buiten hem gelegen voorwerp) stooten of duwen ; en met den 4den
nv. der zaak en eene bepaling, iets in iets of tegen iets stooten of duwen". Onder de vele bewijsplaatsen komt ook v. 324 van de Ferguut
voor met de reeds vermelde opmerking : „de regel is wellicht bedorven" en de vragenderwijze gelijkstelling van ane = met (?). Naar alle
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waarschijnlijkheid heeft Verdam zich hier laten beïnvloeden door de
Franse tekst, waarin weliswaar geen werkwoord met een gelijkwaardige betekenis voorkomt, maar waar toch te lezen staat dat de „escuiers... aloit cacant", zijn lastdier voortdreef of voortjoeg. Dit kan
bij Verdam de mening ingang hebben doen vinden dat aan dit „cacant"
(chassant) in de Nederlandse tekst een transitief werkwoord horten
moest beantwoorden. Nu geeft deze geleerde in M.W. III, kol. 608
zelf een aantal voorbeelden van het intransitieve gebruik van horten,
die uitstekend passen in onze tekst. Ik citeer er een paar, die de meeste
bewijskracht bezitten en ook de grootste overeenkomst vertonen met
het door ons besproken vers. „Een blende quam ende soude daer liden
ende harte an hem... (stiet hem aan) (beter : liep tegen hem aan, R.)
ende vragede enz. Sp. I3, 33, 45.
(Si) quamen sae te samen, dat si
horten met lichamen so sere, dat hen (1. hens ?) neweder ne was, sine
hersenen ne verroerden das (daarvan) , Lanc. II, 1634". Daarbij komt
nog dat horten met als nevenvorm hurten ontleend is aan het ofr. hurter, thans nog gebruikt in het frans als heurter en in het Engels als to
hurt. Naast de tran sitieve heeft dit ww. in het ofr. ook de intransitieve
betekenis, die Tabler-Lommatzsch IVb, kol, 1239-1240 (43) als volgt
omschrijft : stoszen, zutoszen, an etwas stoszen, an prall en, au f schlagen.
De betekenis is wel duidelijk : tegen iets aanlopen.
Ten slotte nog het laatste woord van dit vers : stake. Ook hiervoor is
een andere verklaring mogelijk dan de door Verdam geinspireerde ;
we vinden ze insgelijks in het M.W. VII, kol. 1901-1904. Stake heeft
immers in het middelnederlands een brede waaier van betekenissen ;
naast de vroeger reeds vermelde staak, paal, stang, ook die van stam,
tronk, stronk, van een boom. De laatste lijkt mij in v. 324 de meest passende en ik meen, op grand van wat hierboven uiteengezet is, deze versregel bijgevolg te mogen interpreteren als volgt :
„die was aangelopen tegen (die zich gestoten had aan) een boomstronk (en
zich daardoor gekwetst had) ".

Hierdoor wordt niet alleen een taalkundige, maar ook een compositorische moeilijkheid opgelost. V. 325 fungeert dan niet als een gewone
enigszins overbodige herhaling van v. 324, terwijl dit laatste een verhaalelement bijkrijgt, dat onmisbaar is voor een goed begrip van deze
passage. Het waarom van de vertraging die de „knape" met „den zomere" opgelopen heeft, wordt nu duidelijk en we begrijpen ook dat
hij de achterstand wil inlopen door hevig op zijn lastdier los te slaan.
(43 ) Alt f ranzósisches lVórterbuch. Wiesbaden. IVb (1950) .
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Tevens treden overeenkomst en verschil met de Franse tekst duidelijk
op de voorgrond : overeenkomst in deze zin dat de Nederlandse bewerker nu ook een toespeling maakt op de kwetsuur van het lastpaard, zoals de auteur van de Fergus dit had gedaan, maar dat hij, in tegenstelling tot zijn Frans voorbeeld, de oorzaak en niet het gevolg ervan, nl.
het hinken en de hierdoor veroorzaakte vertraging heeft aangegeven.

IV

vv. 572-74

:

Die knape es omme ghekiert mettien
Ten andren tween die daer lagen,
Want hine conste vlien no jagen.
Bij de verklaring van v. 5 74 hebben zich moeilijkheden voorgedaan, die
gaandeweg groter geworden zijn.
Het begint al bij Verwijs, die voor bedoeld vers wel de lezing van
het hs. juist weergeeft, maar die blijkbaar toch korrupt acht. Ter opheldering van de Nederlandse tekst verwijst hij naar het Franse, daarmee overeenstemmende vers in de uitgave van Martin, blz. 20, v. 10 :
„Mais cil ne les sot encaucer" en stelt voor te lezen : slaen i.p.v. vlien
(dus slaen no jagen) . Om aan die emendatie enige bewijskracht te geven wijst hij ter vergelijking ook naar v. 3252, waar deze uitdrukking,
zij het ook in een ander verband, inderdaad voorkomt : „Ferguut
ghincse slaen ende jaghen" (44).
Het Franse werkwoord encaucer, of in zijn meer gebruikelijke vorm,
enchaucier, heeft inderdaad de betekenis van : „achtervolgen, in het
nauw brengen" (45 ) , maar wordt hier transitief gebruikt. Dit is weliswaar een klein maar toch niet te verwaarlozen verschil ten opzichte van
de Nederlandse versie : hier komt vlien no jaghen van v. 574 in intransitief gebruik voor en daarin ontstaat geen verandering wanneer we
vlien, zoals Verwijs voorstelde, vervangen door slaen. In dat opzicht is
er een duidelijk onderscheid tussen v. 574 en v. 3252, wat niet zonder
belang is.
Hier is in zekere zin de ontsporing bijna onmerkbaar begonnen.
In Gl. vermeldt Verdam de uitdrukking vlien ende jagen i.v. vlien •
(44) Ferg. 1, blz. 21, n. 4.

(45) Zie Tobler-Lommatzsch, III (1954), kol. 197-198.
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(blz, 200), maar voor een verdere verklaring verwijst hij naar jaget
(blz. 180) waar we lezen (naar aanleiding van de toelichting bij jacht
en ter jaget van v. 15 30) : „jacht bet. hier hetzelfde als vlucht, waarmede het anders in 't mnl. eene tegenstelling vormt ; jacht is de vaart
van den vervolger, vlucht die van den vervolgde. Zoo vindt men talb ooze malen jagen ende vlien met elkander verbonden. Verg. Ferg. 574,
waar deze uitdrukking ten onrechte was aangebracht, en 3252 jagen
ende slaen, zooals ook 574 moet warden gelezen. Vgl. ook 1456".
De verwijzing naar dit laatste vers is evenwel minder toepasselijk.
Het luidt : „Die minne gincse weder jagen... ". Het brengt inderdaad
geen geschikt vergelijkingsmateriaal aan omdat het werkwoord jagen
hier niet verbonden wordt met vlien of met slaen.
Over deze passage is Verdam zich blijven bezinnen, zoals duidelijk
blijkt uit de delen van het M.W., waarin hij deze verzen bepreekt of
te pas brengt.
In hoofdzaak dezelfde uitleg als in Gl. treffen we aan in M.W. III,
kol. 1002-1003 (voltooid in 1894) . Evenwel is er een klein nieuw element aan toegevoegd, ni. een tweede emendatie, die a.h.w. het logisch
gevolg is van de eerste, door Verwijs reeds gemaakte. I.v. jagen bespreekt hij de uitdrukking : slaen ende jagen, jagen ende slaen,
vervolgen, iemand nazetten ; eig. iemand nazetten en (als men kan)
doodsleen. Bij de voorbeelden, die als bewijsplaats moeten dienen
vermeldt hij o.a. : Ferg. v. 3252 (zeer terecht !) , maar ook, en dit op
minder goede gronden, de vv. 572-74, die hij nu als volgt wil interpreteren : „Die knape es ommeghekeert ... ten anderen tween die daer lagen, want hine conste (1. constse, nl. de beide vluchtenden) vlien (beter ware slaen, doch wellicht is vlien ende jagen voor het gevoel hetzelfde geworden als jagen alleen ; vgl. bij Intr. 2 en ndl. loven en bieden) no jagen (fr. mais cil ne les sot encaucer, d.i. poursuivre) (46).
Ietsvrdnwlokachtijdezusprkng,wahij
dezelfde kol. van het M.W. aantekent : jagen wordt ... „ook vaak verbonden met het tegengestelde vlien, jagen bet. een vijand nazitten ;
vlien voor een vijand op den loop gaan of vluchten. Vgl. bij jacht,
1) de verbinding van jacht ende vlucht" (47).
Zelfs wanneer we afzien van deze kleine innerlijke tegenstrijdigheid
is het toch duidelijk dat de ontsporing hier verder gaat. Uitgaande van

(46) Intr. 2) is hier : M.W., III, i.v. jagen : Intr. 2, kol. 1007.

(47) Deze verwijzing kunnen we onbesproken laten.
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de veronderstelde gelijkstelling van vlien en jagen of van de noodzakelijkheid vlien hier te vervangen door slaen emendeert Verdam conste
in constse ; hierdoor gaat het werkwoord van het intr. naar het trans.
gebruik over en krijgt het een lijdend voorwerp se. V. 574 vat hij dan
op als : „want hij kon ze (d.i. de beide vluchtenden) niet achternazetten. Meer en meer wordt het duidelijk dat Verdam zich hier door de
Franse tekst heeft laten leiden, waar encaucer inderdaad trans. wordt
gebruikt en het lijdend voorwerp les op de wegvluchtende rovers slaat.
op dit standpunt staat Verdam nog in 1908, wanneer hij de Ferg. 2
met de daarbij horende uitgebreide 1Vdl. publiceert. In de geest van
Verwijs handhaaft hij voor v. 574 (blz. 23) de lezing van het hs., maar
hij voegt er, onderaan de bladzijde in n. 4, vragenderwijze aan toe :
„Lees : hine constse slaen no jagen ?". Ook de verwijzing naar v. 3252
behoudt hij en de daarin voorkomende uitdrukking jagen ende slaen
verklaart hij in JVdl. i.v. jagen (blz. 226) als een eenheid : (vijanden)
vervolgen, welke betekenis hij blijkbaar oak aanneemt voor v. 574,
want hij laat hier onmiddellijk op volgen : „waar ten onrechte" vlien
no jagen „in het hs. staat : jagen is het werk van den overwinnenden,
vlien van den overwonnen vijand".
Ten slotte komt de geleerde in M.W. IX, kol. 623 e.v. i.v. vlien
(nog door hem samengesteld) nogmaals op de bewuste uitdrukking terug. Nieuwe elementen voegt hij weliswaar aan zijn vroegere toelichting niet toe, maar hij brengt toch inzake de interpretatie enige precisering aan, terwijl hij zijn emendatie voorzichtiger aandient.
Vlien, zo betoogt hij (M.W., IX 2°, kol. 626-27) wordt met tegengestelde wkw. verbonden. Daarvan geeft hij dan een aantal bewijsplaatsen, waaronder ook de uitdrukking vlien (= vluchten) ende
jagh e n (vervolgen, achtervolgen) . Hierbij merkt hij eens te meer op :
„Niet duidelijk is de uitdr. `vlien no jaghen' in Ferg. 572 (bedoeld is
v. 574, R) : `die knape es ommeghekeert... ten anderen tween (nl.
roovers) die daer laghen, want hine conste vlien no jaghen ; hi sloech
hem af die hoofde'. De beteekenis is waarschijnlijk : `toen is de knaap
teruggekeerd naar de beide anderen die daar lagen, want hij kon (wegens zijne wonden) niet hard rijden om de andere twee te achtervolgen' ". Vervolgens citeert Verdam weer de Franse tekst, maar nu in
uitvoeriger vorm, en gaat verder : „Misschien is de juiste lezing : `hine
constse slaen no jaghen' (vgl. Ferg. 3232 (1.3252) : »Ferguut gincse
slaen ende jaghen') ; of `olien no jagen' is eene uitdr. geworden, waarin de tegenstelling niet meer werd gevoeld ( = jagen) . Verg. ndl. `kiezen of deelen, loven en bieden' ".
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De redenen, waarom Verdam zijn emendatie handhaafde, zijn dezelfde gebleven. Blijkbaar is hij de Franse versie als dwingend voorbeeld blijven beschouwen en heeft hij er zich niet voldoende rekenschap
van gegeven dat de Nederlandse bewerker hier een oorspronkelijke
toets heeft aangebracht. De als waarschijnlijk voorgestelde betekenis,
die de samensteller van het M.W. hier aan de besproken verzen toekende dient, op grond van de ruimere kontekst, te warden afgewezen.
Uit geen enkel vers blijkt dat Ferguut verwondingen zou hebben opgelopen. Wel zijn drie rovers op hem afgestormd en hebben hem steken
toegebracht...
„bachten"
Op den rugge met haren speren (vv. 558-59) ( 48 ) .

maar de auteur laat er onmiddellijk op volgen :
Maer en mochte heme al niet deren,
Hi versat cume van haren steken (vv. 560-61) .

Dat de held van het verhaal daarentegen nog in staat is hard te rijden bevestigen de vv. 577-78 : onmiddellijk nadat hij de hoofden van
de twee gedode rovers afgehouwen en ze aan zijn zadelboog gehangen
heeft, zet hij zijn tocht naar het hof van koning Arthur voort en hij
doet dat op de volgende wijze :
Herde sere reet hi emmertoe
Tes hi quam in sinen woech doe (vv. 577-78).

Zeer terecht heeft Overdiep, die bij de voorbereiding van de Ferg. 3
nog niet beschikte over de Tekstkritiek van De Vreese, met de voorgestelde emendatie geen rekening gehouden en de gelijkstelling van vlien
en jagen in dit verband niet aanvaard. Zijn verklaring wijst daarom in
de goede richting. Hij behoudt de lezing van het hs. en, zoals gezegd,
ook de gewone betekenis van vlien no jagen : „terugtrekken noch achtervolgen". Om dit verder in het zinsverband duidelijk te maken en

(48 ) Bouman drukt de vv. 557-58 af volgens de door Verdam geëmendeerde
tekst - Zie Ferg. 2, blz. 23, n. 1 - Het hs. heeft de volgende lezing :
„Die knape en conste hem niet wachten bat
Si quamen toe ende stakenne na dat" :
zie hierover de Codicologische en Paleogra f ische Commentaar in uitgave Ferguut, 1976, blz. 225.
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hier kunnen wij hem niet meer bijtreden voegt hij eraan toe : „dus :
hij was in tactische bewegingen te paard niet geoefend" (49).
Met deze laatste opmerking heeft Bauman zijn voordeel gedaan.
Over de gelijkstelling van „vlien" en „jagen" spreekt hij zich niet uit,
zodat hij vermoedelijk de beide, door ende verbonden wkw., niet als
een eenheid opvat. Aan „jagen" geeft hij trouwens de gewone betekenis van ,,achtervolgen" en tracht, in de geest van Overdiep, het gehele
vers te verduidelijken door de volgende commentaar : „waarom de knape de twee vluchtenden niet kon nazitten is niet duidelijk, wellicht betekent de hele regel : `de knape was niet zeer geoefend te paard' " (50).
Er blijft bijgevolg verschil van mening bestaan over de juiste interpretatie van v. 574. Willen we tot een verantwoorde en zo mogelijk
juiste verklaring komen, dan zullen we er goed aan doen de dubbele
wenk van Overdiep te volgen, nl. de lezing van het hs. handhaven zonder welke emendatie dan ook en tevens terugkeren tot de gewone betekenis van de wkw. vlien (= vluchten, terugtrekken) en jagen (= achtervolgen) . In feite betekent dit ook tot op zekere hoogte althans
een terugkeer naar Verdam, in die zin nl. dat we voor onze bewijsvoering gebruik kunnen maken van het overvloedige materiaal, door
de samensteller van het M.W. bijeengebracht (vooral dan in III i.v.
jagen en IX i.v. vlien) . Evenwel is het nodig ons los te maken van de
Franse tekst om zonder enige vooropgezette idee, na te gaan wat de
Nederlandse bewerker juist heeft willen zeggen. Tegelijkertijd zullen
we de door ons besproken vv. situeren in het ruime kader van het verhaalfragment, waarin Ferguut, op zijn tocht naar het hof, slaags geraakt met vier rovers om te beproeven tegen die achtergrond en in functie daarvan de juiste zin van v. 5 74 te achterhalen.
Dat vlien hier niet kan betekenen : „op de vlucht slaan" is zonder
meer duidelijk. Vlien no jagen vormt trouwens een vaste uitdrukking,
die we met Overdiep kunnen weergeven door : „terugtrekken noch
(49) Ferg. 3, blz. 21, n. 4 _ Zeer waarschijnlijk steunt Overdiep hier op
M.W. IX, kol. 627. In de par. waarin Verdom handelt over de verbinding van
vlien met tegengestelde wkw. (Vlien, I. Intr. 2°) lezen we : „Vooral is gewoon
de verbinding volgen ende vlien, eig. hetzelfde als jagen ende vlien, d.i. nazitten en terugtrekken". Vgl. Franck op Alex. blz. 465 en Sp. IV', 53-15 „bloder was hi d an een hase ende conste bet vlien d an volghen". Daaruit ontwikkelt
zich dan de beteekenis : „de krijgsmanskunst of tactiek verstaan, naar de regelen
van de kunst vechten", welke dan door tal van toepasbare voorbeelden wordt
gestaafd.
(50) Ferg. 5, blz. 47.

302

achtervolgen". Dat „terugtrekken" kan en in bepaalde gevallen

zelfs

moetpgvawrdnls„uitjke",om.agnvdetsder te „ontwijken" blijkt ten overvloede uit het woordmateriaal van
Verdam i.v. vlien (M.W. IX, kol. 627) . We kiezen hieruit de meest
sprekende bewijsplaats : „Men heeft u soo vele sien doghen ende soo
vele werken sien, beide te poente jaghen ende vlien (aanvallen en terugtrekken) alse bloeme van allen ridderscape. Limb. VIII, 1342" (51).
Hetzlfdvorbkm,adnibeortvm,kin
M.W. III, kol. 1003 i.v. jagen, waar Verdam de verbinding jaghen ende vlien weergeeft door „vervolgen en terugwijken" (52).
Overtuigender argumenten voor deze interpretatie levert deze geleerde, waar hij de hier besproken uitdrukking in verband brengt met volgen ende vlien, waaraan hij dezelfde betekenis toekent en ze omzet als :
„nazitten en terugtrekken". Ook hier één duidelijke bewijsplaats :
„Wine hebben niet (geen goed) wi wesen snel, dus moghen wi vlien
ende volghen wel (de noodige krijgsbewegingen snel uitvoeren) . Alex.
VIII, 1006" (53).

Wat gebeurt er eigenlijk in het verhaalfragment, waarin de vv. 57274 voorkomen en hoe kunnen we, met gebruikmaking van het zoëven
besproken woordmateriaal uit het M.W., vanuit de kontekst enig licht
werpen op de juiste betekenis van v. 574 ?
Ferguut wordt, op zijn tocht naar het hof, door vier rovers tegengehouden. De eerste, blijkbaar de leider van de ploeg, komt op hem toegereden, beledigt hem zwaar en vordert zijn paard en wapenrusting op.
Als enig antwoord slaat „die knape" de aanvaller zo hard met zijn
„schacht" op het hoofd dat deze verdoofd van de slag, van zijn paard
tuimelt en bij het neervallen zijn dijbeen breekt. Dan rijden de overige
drie rovers haast tegelijkertijd op Ferguut in en trachten hem door steken te verwonden, maar zij slagen daar niet in. Ferguut wordt woedend,
grijpt zijn werpspies en drijft die door het lichaam van een der aanvallers. Daardoor ten zeerste ontsteld en ondervindend dat hun tegenstander harde klappen kan uitdelen, slaan de twee overblijvende rovers op
de vlucht. Dat doen ze zo snel dat ze zich daarbij geen tijd gunnen om
(51) De omgekeerde volgorde van de wkw. heeft natuurlijk geen invloed op
de betekenis.
(52) Ten onrechte is dat voorbeeld op de aangeduide plaats ondergebracht
bij het trans. gebruik van jagen.
(53) M.W . IX, kol. 627.
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om te kijken. Er blijft Ferguut niets anders over dan terug te keren
naar de twee gevallen slachtoffers.
Want hine conste vlien no jagen (v. 574)

d.i. hij kon niet „terugwijken, uitwijken noch achtervolgen, achternazitten". Bedoeld is wel dat hij, bij gebrek aan tegenstanders het spel
van „uitwijken en achternazitten" niet kan voortzetten, dat m.a.w. er
„f aute de combattants" aan het gevecht een eind komt.
De toevoeging van Overdiep : „hij was in tactische bewegingen te
paard niet zeer geoefend" en ook die van Bouman : „de knape was niet
zeer geoefend te paard" lijken mij hier niet ad rem. Dat Ferguut niet
alleen in de ploeg, maar ook als ruiter, met een paard kan omgaan,
blijkt voldoende uit de hele episode. Bovendien zegt de dichter uitdrukkelijk dat „die knape" in het gevecht met de rovers een tegenstander
van formaat is, die hard kan toeslaan. Aan volwaardige krijgsmanskunst of -tactiek, zoals in het vak bedreven ridders die plachten te beoefenen, behoeven we hierbij niet te denken. Zover is Ferguut in zijn
ontwikkeling tot volwaardig ridder nog niet gevorderd ; die moet trouwens nog beginnen. Hier is hij nog de „boerse" Ferguut die, wanneer
hij getergd wordt, er onbehouwen op los slaat en op die manier tot
„stoutheit" in staat is.
V

w. 1884-85 :
op sine 'herte wies een steen,
Hi suchte sere, hine weet wat doen...

In Ferg. 1 komt bij v. 1884 geen enkel woord commentaar voor, ook
niet in Gl. Anders is het gesteld in Ferg. 2, waarin we de volgende verklaring vinden in W/dl. i.v. wassen : „st. ww., intr. : groeien. Zie ook
bij steen" (blz. 273) . Bij dit woord staat dan als toelichting op het gehele vers te lezen : „hij verstijfde van schrik ; vgl. bij Harrebomée : het
valt mij op het hart, zoo zwaar als een steen" (blz. 259) . Deze verklaring, die door Bauman overgenomen wordt ( 54), handhaaft Verdam
nog in 1912, wanneer hij in M.W. VII, kol. 2005 i.v. steen v. 1884 in
zijn geheel als spreekwoord citeert. Achteraf moet het hem evenwel
( 54 ) Ferg. 5,

blz. 93.
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duidelijk geworden zijn dat de zegswijze van Harrebomée, die hij ter
illustratie aanvoerde, hem enigszins op een dwaalspoor had gebracht.
Bewuste zegswijze komt inderdaad bij Harrebomée voor, zelfs op twee
plaatsen, maar in een vollediger vorm : ,Het viel mij op het hart, zoo
koud als een stuk ijs (of zoo zwaar als een steen) (55) . Overigens past
Verdams verklaring hier niet in het ruimere zinsverband : iemand die
verstijft van schrik zucht doorgaans niet en dat doet de zwarte ridder,
die het tegenover Ferguut opgenomen heeft, wel ; in v. 1591 knielt hij
zelfs neer om van zijn succesrijke tegenstander genade af te smeken.
De juiste interpretatie, die eigenaardig genoeg tot nog toe onopgemerkt is gebleven, vinden we ten slotte in M.W. IX, kol. 1789 i.v.
wassen, 30 1 waar v. 1884 opnieuw besproken wordt en waar Verdam
stilzwijgend zijn vroegere verklaring verbetert : „Up (verschrijving
voor op, R.) sine herte wies een steen (er kwam als een steen op zijn
hart, hi suchte sere, hine weet wat doen (zijn gemoed werd beklemd)" .
De verwijzing naar Harrebomée, die hier inderdaad niet goed past, is
weggelaten. Vermoedelijk als logische gevolgtrekking hiervan heeft
Verdam ervan afgezien v. 1884 als een spreekwoord op te vatten zoals
hij in M.W. VII, kol. 2005 had gedaan. Het valt ook niet te bewijzen
dat een uitdrukking, zoals de door Harrebomée vermelde, reeds als een
vast gezegde in het Middelnederlands in gebruik was. Voor het latere
Nederlands bestaat daarover geen twijfel. Weliswaar ontbreekt de
spreekwijze in de spreekwoordenverzameling van F.A. Stoett, maar we
weten dat deze geleerde, zoals hij zelf in de inleiding van zijn werk
verklaarde, geen volledigheid heeft nagestreefd. In lichtjes gewijzigde
vorm treffen we ze wel aan in het W.N.T. en wel op twee verschillende plaatsen : i.v. hart (VI, kol. 24) en i.v. steen (XV, kol. 1002). Op
de laatste plaats wordt steen overdrachtelijk verklaard als een beeld
van zwaarheid, waarop dan een paar uitdrukkingen volgen, die hieraan
beantwoorden zoals bv. : als een steen op het hart liggen, met de toelichting, die reeds bij Weiland voorkomt : „het benauwt mij geweldig".
Het tegenovergestelde : ,,dat is een steen van mijn hart", d.i. dat is een
grote opluchting, dat is een grote zorg minder" is meer bekend en ruimer verspreid. Het beeldrijke element van v. 1884 : wies een steen, d.i.
(55) P.J. Harrebomée, Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal ... 3 delen. Utrecht, 1858 - 1870. De zegswijze is te vinden in I, blz. 288 en II, blz.
302. - Bij de eerste vermelding wordt ook verwezen naar Tuinman, I, blz. 318.
[Tuinman, De oorsprong en de uitlegging van dagelijks gebruikte Nederduitsche Spreekwoorden. Middelburg, 1726] .
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groeide een steen, op te vatten als : een grote beklemming of benauwdheid beving mijn hart, is in de later in gebruik gekomen spreekwijze
niet bewaard gebleven. Zonder enige twijfel behoort het tot het artistieke taalgebruik en het eigen verbeeldingsvermogen van de Nederlandse dichter : de Franse tekst heeft voor dit vers immers geen enkel
ekwivalent.
VI

De vv. 5241-43 lijken, zo gezien, zeer eenvoudig en toch hebben ze de
vroegere uitgevers heel wat hoofdbrekens gekost. Ze luiden als volgt :
Die tornoy slouch ende wert ( 56) geraect.
Die ridders waren sere mesmaect (57)
In beden siden ende gefrotsierd ( 58) .

In hoofdzaak houden de moeilijkheden verband met een juiste interpretatie van v. 5241. De laatste tekstuitgever A.C. Bauman loste ze nogal simplistisch op, toen hij als toelichting bij dit vers schreef : „het tornooi werd door trommelslag aangekondigd en het geraakte in volle
gang" (59).
Problemen heeft Bauman blijkbaar in deze passage niet gezien. De
vraag is maar : hoe kwam hij tot die interpretatie ? Om hierop te kunnen antwoorden moeten we bij de vroegere tekstbezorgers, inzonderheid bij J. Verdam, te rade gaan.
Voor deze kritische speurtocht kunnen wij ons beperken tot de T.dl.
en tot de delen van het M.W., verschenen na 1908, waarin de hier behandelde verzen enkele keren ter sprake gebracht warden.
Gemakshalve scheiden we, voor ons verder onderzoek, de twee vershelften, omdat Verdam dit ook systematisch heeft gedaan en we op die
manier beter in staat zijn zijn gedachtengang van dichtbij te volgen.
Met betrekking tot de eerste vershelft lezen we in de W/dl. i.v. slaen :
st. wkw., intr. 5241, die tornoy sloech, de bet. „eindigen, einde nemen

(56) In de uitg. Ferguut 1976 is wert vervangen door wart, omdat deze oplossing van de afkorting meer in overeenstemming is met de elders in de tekst
voorkomende voluitgeschreven vormen van dat wkw.
(57) mesmaect = toegetakeld.
(58) gefrotsierd : gekneusd.
(59) Ferg. 5, blz. 206.
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(Ferg. 1, Gloss.) is hier ongepast, misschien is zij : „het tornooi werd
door trommelslag aangekondigd" (vgl. A. Schultz, H5 f . Leben, 2, 140)
('6°), indien men hier verwisseling van subject mag aannemen, die niet
ongewoon is" (blz. 256) . Bij de tweede vershelft, waarop we dadelijk
nader zullen ingaan, noteert Verdam alleen zonder verdere verantwoording i.v. geraect : geraect werden : goed worden, in vollen gang gaan"
(blz. 216) .
In Ferg. 3 neemt G.S. Overdiep de laatste verklaring over, terwijl
hij zich bij de eerste vershelft van kommentaar onthoudt (61) . Bouman
daarentegen geeft, zoals we reeds zagen, een toelichting bij het gehele
vers, die duidelijk op Verdam geïnspireerd is. Alleen heeft hij de afzonderlijk gegeven verklaringen bij de twee vershelften tot eenheid
gebracht en in de eerste het woord „misschien" weggelaten. Wat voor
Verdam slechts eenmogelijkheid was, is bij hem zekerheid geworden.
Verdam heeft, in verband met de interpretatie van deze plaats, inderdaad twijfels gekoesterd. Dat blijkt al uit de verloochening in Waldl. van
zijn eerste verklaring in Gl. ; dat blijkt nog duidelijker uit de beschouwingen, die 'hij in de delen VII en VIII van het M.W., respectievelijk
verschenen in 1912 en 1916, aan dat halfvers wijdde.
In deel VII (kol. 1217-18) lezen we daaromtrent het volgende i.v.
slaen, „II, Intr. B, met eene zaak als ondw." 5°/ „aangekondigd of
van een tornooi. Het passief van „een tornoy slaen" bepaldworn,
(bij I,B, 10) ('62) . Die tornoy sloech ende weit geraect. Ferg. 5241 (de
in Ferg. 2 Gloss. (63 ) gegeven verklaring : „werd door trommelslag
aangekondigd" is ook mogelijk.
Blijkbaar heeft zich, in de opvatting van Verdam, een nieuwe ver(6°) Bedoeld is : A. Schultz, Das hó f ische Leben zur Zeit der Minnesinger,
delen. Leipzig, 1879 - 1880 ; 2 e vermeerderde en verbeterde uitgave, „mit 372
Holzschnitten". Leipzig, 1889.
(61) In Ferg. 4 ontbreekt de episode, waarin de hier besproken vv. voorkomen.
(62) Wat Verdam hier bedoelt wordt duidelijk door zijn verwijzing naar
slaen in trans. gebruik met een zaak als object (M.W., VII, kol. 1208) : I,
Trans., B, - 100/, waar aan het wkw. achtereenvolgens de betekenis gegeven
wordt van : slaan, opslaan, in elkaar zetten (met de bewijsplaatsen) ; ook vastmaken, aanbrengen (zonder dat dit door „slaen" geschiedt) [insgelijks met bewijsplaatsen] . Daarop volgt : Van hier waarschijnlijk de uitdr. enen tornoy
2

slaen, eig. het terrein voor een tornooi (met staketsels en koorden) gereed maken, vervolgens : een tornooi uitschrijven, aankondigen of bepalen ; of is de
bet. : met trommelslag aankondigen ?"
(63) Bedoeld is de IVdl. bij Ferg. 2.
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schuiving voorgedaan. De aarzelende verklaring van de W/dl. moet nu
wijken voor een meer preciese, maar ze wordt nog steeds in vragende
vorm als een zekere verduidelijking aan de nieuwe toegevoegd. Het onzekere ,,misschien" moet daarbij plaats maken voor het even twijfelachtige „mogelijk". Opmerkenswaardig is verder dat de eerste vershelft
van v. 5 241 in kol. 1217-18 als enige bewijsplaats van de aldaar gegeven verklaring dienst moet doen, wat haar geloofwaardigheid natuurlijk niet ten goede komt.
Zeer terloops komt het bewuste halfvers als bewijsplaats nog eens
ter sprake in deel VIII i.v. tornoo y (kol. 593). Het is begrijpelijk dat
Verdam, bij deze haast toevallige vermelding, zijn vroegere toelichting
niet in haar geheel herhaalt, maar het wekt toch enige verbazing dat hij
bij dit citaat en dan nog altijd vragenderwijze slechts de aantekening plaatst : „het tornooi werd door trommelslag aangekondigd ?",
met dezelfde verwijzing als vroeger naar A. Schultz, Hó f . Leben, 2,
140 ! Heeft hij op deze vereenvoudigde manier zijn gepreciseerde verklaring van M.W. VII (kol. 1217-18) opnieuw opgenomen of, met verwaarlozing van het aldaar geboden woordmateriaal, eenvoudig teruggegrepen naar de I/dl ? De zaak is niet duidelijk. Zeker is dat twijfel
en onzekerheid omtrent de juiste interpretatie van dit halfvers bij Verdam niet zijn weggevallen.
Bij hun bespreking van het tweede versgedeelte : „ende wert geraect"
hebben de vroegere tekstbezorgers geen enkel vraagteken geplaatst.
Toch liggen de zaken hier ook niet zo eenvoudig als het wel schijnt en
heeft Verdam eens te meer vroegere opvattingen herzien. Een eerste
poging tot verklaring treffen we aan in Gl. i.v. raken. Aldaar lezen we :
„zw. wkw. bedr., 5241, staken, hetzelfde als het mnl. opnemen (een
camp, enz., Oudem. 5, 446) . Raken is ook elders synon. van mnl. staken, zoo bv. Theoph. 1518 en Mask. 975, in de mnl. bet. van staken,
d.i. ordineeren, inzetten, bepalen. Er is dus geen bezwaar om aan te
nemen, dat het ook in de bet. van ons staken kon worden gebruikt"
(blz. 192) .
Ongeveer dezelfde uitleg komt voor in M.W. VI (1907) i.v. raken,
waar (kol. 1004-05) te lezen staat : „II. Trans., 401 vaststellen, in orde brengen, ordineeren, eig. treffen, iets naar den eisch verrichten". Ietwat verder komt ons halfvers voor bij de geciteerde bewijsplaatsen met
de toelichting : ,,hier komt rak en in de bet. overeen met mnl. stak en ; vgl. T. en Lett., 6, 13 en Verwijs in Van enen wanne die gerne
cnollen vercoopt, bi. 33".
Eigenaardig genoeg komt die interpretatie een jaar later niet meer
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voor in de Idl. Raken wordt er als afzonderlijk wkw. niet besproken ;
wel geraect in de passieve vorm : geraect werden 5241, met de toevoeging : „goed worden, in vollen gang gaan" (blz. 216) . Heeft Verdam
zijn zienswijze gewijzigd of is de laatste toelichting insgelijks te beschouwen als een precisering van de vroegere : „ordineeren, iets naar
den eisch verrichten, enz." ? We weten het niet. De geleerde geeft ons
daaromtrent niet de minste uitkomst. Op de gelijkstelling van raken en
staken in het mnl. komt hij in M.W. VII (1912) i.v. staken niet meer
terug.
Als we afzien van de wisselingen, die zich in de loop der jaren in
Verdams opvatting voordoen en geen rekening houden met de onzekerheid, die hiermee gepaard gaat, kunnen we samenvattend de betekenis,
die hij aan v. 5 241 wil toekennen, als volgt weergeven : „het tornooi
werd aangekondigd of bepaald (eventueel met trommelslag ?) en werd
goed, geraakte in volle gang".
De vraag is nu : is deze omschrijving, zelfs in haar gedeeltelijk vragenderwijze gestelde vorm, aanvaardbaar ? Ik meen van niet. Een nader
onderzoek van bewust vers, gesitueerd in zijn onmiddellijke zowel als
in zijn ruimere kontekst, zal dit moeten uitwijzen. Die ruimere kontekst
kan geen andere zijn dan de gehele episode, waarin v. 5 241 alsmede
de twee daaropvolgende vv. thuis horen. Vanuit de structuur van dit
verhaalfragment zullen we de betwiste vv. als het ware, „van binnen
uit" benaderen om er zodoende de betekenis van te kunnen vastleggen.
Het spreekt vanzelf dat wij hierbij in ruime mate gebruik zullen maken
van `het overvloedige woordmateriaal, dat Verdam in zijn M.W. heeft
samengebracht.
De vv. 5241-43 komen voor in de voorlaatste episode (beginnend
met v. 5159 en eindigend met v. 5522) van de Ferguut, het tornooi
„buten Cardoel op dat sant" (v. 5083) ") . Aanleiding daartoe is het
verzoek van Galiene, „vrouwe van Rikenstene", die aan een groot gevaar blootgestaan heeft. Een koning uit een naburige streek, Galarant
geheten, had haar hand gevraagd met de bedoeling heer te worden van
haar rijk. Op haar weigering was deze haar land binnengevallen en had
hij het beleg geslagen rond Rikenstene. Alleen door het optreden van
Ferguut, die zich niet bekend heeft gemaakt, maar hier steevast de „ridder metten witten scilde" (v. 3885) of „de witte ridder" (v. 3954)
wordt genoemd, kan zij aan Galarant weerstaan en deze zelfs tot de
(64) Een deel van deze , episode, nl. de beschrijving van het gevecht op de
eerste en de tweede „dach is in bijlage opgenomen.
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aftocht dwingen. Zulk gevaar wil zij niet meer lopen. Met instemming
van haar raadslieden rijdt zij naar het hof van Arthur en verzoekt hem
haar een man te geven, die haar en haar rijk kan beschermen en verdedigen. Arthur laat dan officieel een tornooi „crayeren" en zijn oproep wordt door tal van koningen, ridders en voorname personages beantwoord. De bedoeling is dat „Artuers maisniede" het zal opnemen
tegen „alle die banieren, die van buten commen mogen" (vv. 5137-39) .
Zo zullen als vanzelf twee partijen tot stand komen : die „van binnen",
d.i. de ridders uit Arthurs hof, van wie vooral de leden van de Tafelronde op de voorgrond treden en die „van buten", d.i. de koningen en
de ridders die uit andere rijken naar Cardoel gekomen zijn. De overwinnaar in het strijdperk zal Galiene tot echtgenote krijgen en tevens
koning warden van Rikenstene. Door een gelukkig toeval hoort Ferguut op het laatste ogenblik van het tornooi en kan hij er nog aan deelnemen. Hij hoopt nu de gelegenheid te krijgen zich te wreken op Keye,
die hem bij zijn aankomst aan het hof zo smadelijk bejegend had. Tevens wil hij zijn man staan in de strijd om Galiene, die hij lief heeft en
zo mogelijk, wil veroveren. Als vanzelf komt hij bij de partij „van die
van buten" terecht en door de omstandigheden daartoe gedwongen
wordt hij zelfs haar aanvoerder.
Het tornooi zal twaalf dagen duren. Elke dag heeft er een gevecht
plaats, maar het verhaal daarvan is zeer ongelijk. Uitvoerig beschreven
wordt alleen wat er op de eerste en de tweede dag plaats vindt. Vermoedelijk heeft de dichter, om herhaling te voorkomen, het gebeurde
van de 3de tot en met de 11 de dag, zeer summier, meestal slechts met
één enkel vers weergegeven. Uitvoeriger wordt het verhaal weer op de
12 de dag, waarop in feite geen gevecht geleverd en het tornooi beëindigd wordt. Ferguut staat dan nl. tegenover Gawein, tegen wie hij niet
in het strijdperk wil treden omdat die vroeger aan het hof van koning
Arthur zijn beschermer was geweest en hem zelfs tot gezel had willen
hebben.
Belangrijk voor ons doel is voornamelijk het verhaal over de gebeurtenissen van de le dag (van v. 5159 tot en met 5312). Centraal daarin
staat de beschrijving van het gevecht, waarin de door ons besproken vv.
5241-43, zoals dadelijk zal blijken, een belangrijke functie vervullen.
Een juist inzicht in het verloop van die strijd zal ons toelaten de verschillende fasen ervan te onderscheiden. Een belangrijke hulp hiertoe
vormt de beschrijving van de 2de dag (van v. 5 313 tot en met v. 5396),
die parallel verloopt met die van de iste en waarin insgelijks het verhaal van het gevecht hoofdzaak is. Door onderlinge vergelijking zullen
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we voor elk van beide onderdelen de verschillende fasen kunnen vastleggen en nagaan welke functie bepaalde vv., a.m. de vv. 5241-43 daarin innemen. Vanuit die kontekst kunnen we dan veilig de betekenis van
laatstgenoemde vv. duidelijk maken.
Hoe begint het verhaal van de i ste dag en waar ligt meer bepaald
het 'begin van het eerste gevecht ? (65).
De eigenlijke episode van het tornooi wordt ingeleid met de volgende vv. :
„Die coninc Artuer heft vernomen
Dat die ridders alle sijn comen." (vv. 5159-60) .

Hierop laat de dichter onmiddellijk volgen en hiermee wordt in feite
het verhaal over de gebeurtenissen van de i ste ,,dach" ingezet :
Sinen standaert so dede hi dragen
Te velde ; daer was menech wagen
Van vrouwen ende menech ( 66) scofaut ( 67 ).
Lude riep daer menech yraut :
„Ridders, bets tijt, lacies ! lacies" ( 68 ) (vv. 5161-65).

Een echt begin van het gevecht kunnen we de oproep van „menech
yraut" nog niet noemen, wel een aanmaning om zich daarop voor te
bereiden. Intussen somt de dichter nog de namen op van de addellijke
dames en de voorname gasten van koning Arthur, die vanop de „tribune" het tornooi bijwonen (vv. 5166-5185). Dan treedt Keye naar voor
gevolgd door de ridders van de Tafelronde, alle gewapend voor de
strijd (vv. 5186-88) . Overmoedig zoals altijd vraagt Keye aan de koning de gunst om „die ierste jaste" (v. 5192) te mogen uitvoeren, wat
hem, op voorspraak van de aanwezige dames wordt toegestaan (vv.
5189-5201). Hij rijdt het strijdperk op en wacht op een tegenstander
uit het andere kamp. „Die van buten" hebben zich intussen opgesteld
„ane ene gracht... Biden harnassche" (69) (vv. 5 206-07) en observeren
Keye, die ze kennen als een onversaagd ridder. Ferguut is pas aangekomen en nog vermoeid van de tocht naar Cardoel. Wanneer hij ver-

(65) Een vergelijking met de Fergus heeft hier geen zin, daar de Nederl an dse dichter zijn eigen weg gaat. Zie voor de verschillen tussen beide teksten de
inleiding van N. de Paepe in de Ferguut 1976, blz. 32.33.
(66) Het hs. heeft hier menech.
(67) scofaut = tribune.
(68) imp. van lachieren, vastbinden ; dus : bind de helm vast.
(69) harnassche = bagage, tros.
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neemt dat Keye de eerste „jaste" heeft gekregen, is hij uitermate blij.
In weerwil van zijn minder goede conditie rijdt hij zonder aarzelen op
zijn tegenstander in. Nudoet zich immers voor hem de lang verwachte
gelegenheid voor om op ridderlijke wijze wraak te nemen. Er ontspint
zich een kart maar hevig tweegevecht, waarin Keye het onderspit delft
en met een gebroken dijbeen uit een nabije sloot moet warden opgevist
(vv. 5202-40).
Hierop volgen nu de betwiste vv. 5241-43. Zij kunnen dus onmogelijk, zoals Verdam en Bauman veronderstelden, het begin van de strijd,
met of zonder trommelslag aankondigen. Het gevecht is nl. al begannen met de eerste „jaste" tussen Keye en Ferguut. De eigenlijke aanvang daarvan valt, na de nodige voorbereiding, wel te situeren in v.
5220. Niet op het begin, wel op een verandering in het verloop van de
strijd wijzen de vv. 5241-43. Hun speciale en belangrijke functie in dit
fragment kunnen we best bepalen door een vergelijking met de beschrijving van de tweede „dach". Op de strijd van de eerste komen we
dan straks terug.
Het verhaal van de tweede „dach" begint met een aanloop -die tegelijkertijd als overgang dienst doet. Koning Arthur gaat eerst de mis bijwonen, daarna ontbijten en vervolgens trekt hij opnieuw ,,te velde"
(v. 5319). Zijn ridders volgen hem, inzonderheid de leden van de Tafelronde. Zij spreken het voornemen uit zich niet meer, zoals de dag tevoren, door de onbekend gebleven „witte ridder" uit het veld te laten
slaan (vv. 5313-28). Hierop volgt dan v. 5 329 :
„Daer tamboreerde

( 70 )

menech hiraut"

Het is niet onmogelijk dat Verdam, al zegt hij dit nergens en maakt
hij dit ook niet door een verwijzing duidelijk, voor zijn verklaring van
„Die tornoy slouch" (v. 5241, eerste helft) zich op dit vers geïnspireerd
heeft. Grond voor zijn interpretatie is hier evenwel niet aanwezig. Vs.
5329 staat immers vóór de „joste", niet erna zoals v. 5 241 in de beschrijving van de eerste „dach". Het luidt zelfs het eigenlijke gevecht
op de tweede „dach" niet in, maar zet gewoon aan tot een algemene
voorbereiding daartoe op het terrein zelf.
Aangevoerd door koningin Genoevere en Galiene nemen de dames
opnieuw hun plaats in op de „tribune". Ditmaal is Pertsevale de kandidaat voor „deerste joste" (v. 5340) en hij verkrijgt die zonder enige

( 70 ) tamboreren = op de trammel slaan.

--

312

moeite van de koning (vv. 5330-41). Zijn komst wekt bewondering en
verwondering op in het kamp van „die van buten", bij wie Ferguut zich
de dag tevoren heeft aangesloten. De spanning stijgt want iedereen
weet welk een briljant ridder Pertsevale is, die wel niet, zoals de auteur
ten onrechte beweert „dat precioes Grael" „vaat" (v. 5 3 34) , maar toch
de moeilijke tocht daarheen heeft ondernomen (vv. 5342-47). Ferguut
rijdt Pertsevale tegemoet. Na een krachtige aanval en tegenaanval, door
elk van beide tegenstanders achtereenvolgens uitgevoerd, slaagt Ferguut erin Pertsevale in het zand te doen bijten, tot grote ontsteltenis
van diens partij, „die van binnen". Dezen blijven niet lijdelijk toezien
maar rijden in groep op „die van buten" in, wat aanleiding geeft tot een
algemeen gevecht tussen beide partijen. In beide kampen onderscheiden
zich tal van ridders, maar Ferguut is de dapperste, zodat hij de bewondering van allen, zowel van de dames op de „tribune" als van koning
Arthur zelf, wegdraagt (vv. 4348-77) . Alleen de invallende nacht kan
een einde maken aan de strijd :

,

,

„Die tornoy duerde tote in die nacht" (v. 5378)

Het gevecht op de tweede „dach" omvat bijgevolg duidelijk twee
fasen : een „eerste joste", d.i. een steekspel tussen twee individuele ridders en vervolgens een handgemeen tussen de beide partijen. De overgang van de ene fase naar de andere ligt duidelijk vervat in de volgende vv. :
Die van binnen over bedrogen
Hilden hem ( 71) ende sloegen toe.
Daer wart tornoy ende pongijs doe,
Want die v an binnen voeren ane ( 72 )
Ende Ferguut leidde den trane ( 73) (vv. 5360-64).

Het volstaat evenwel niet de functie van deze vv. in de structuur van dit
fragment te bepalen, het komt er ook op aan hun juiste betekenis vast
te leggen. Dit plaatst ons wel voor een paar moeilijkheden, die we eens
te meer, met gebruikmaking van het woordmateriaal van Verdams
M.W., en met inachtneming van de hele kontekst, zullen proberen op
te lossen.

(71) ... over bedrogen pilden hem : meenden dat ze er slecht afkwamen.
(72) voeren ane : kwamen aangereden.
(73) den trane : de schaar.
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Vooreerst is daar v. 5362. Schijnbaar warden de woorden tornoy en
pongijs, door hun verbinding met ende, zowat als synoniem naast elkaar
geplaatst. Toch is er tussen beide termen een duidelijk onderscheid.
Pongijs heeft hier volgens M.W. VI, kol. 556, 2°" de betekenis van :
strijd, gevecht, een vijandelijk treffen. Verdam voelt blijkbaar veel voor
de mening van Van Wijn, volgens wie „een pongijs in d en regel gebruikt wordt van „minder strijden" (*d.i. kleinere gevechten) dan veldslagen of „volcwighen" (M.W., o.c.), wat in onze tekst uitstekend
past. T orno y daarentegen slaat, in het kader van de voorlaatste episode,
zowel op het geheel van de strijd, die 12 dagen duurt, als op elk onderdeel daarvan, dat slechts één enkele „dach" in beslag neemt. Het is
zonder meer duidelijk dat hier alleen de tweede, meer beperkte betekenis in aanmerking komt. Pongijs nu slaat slechts op één fase daarvan,
nl. op het algemeen gevecht tussen de twee „siden", dat volgt op de individuele „jaste" (74). De laatste blijft evenwel hoofdzaak. Zulks blijkt
voldoende uit de wijze, waarop de dichter de strijd op de volgende „daghe" (ni. van de 3de tot en met de 11 de) heeft samengevat : daar is
alleen spraak over de „jaste", het individuele steekspel dat Ferguut
achtereenvolgens voert met andere beroemde ridders van Arthurs hof
en waaruit hij telkens als overwinnaar naar voren treedt. Van de uitslag daarvan hangt trouwens de toekomst van Galiene af. De zin van
v. 5 362 is dus wel : „Het tornooi" ging toen over in een gevecht (tussen de twee partijen) .
Van belang is ook de betekenis van „sloegen toe" in v. 5 361 goed te
bepalen. Niet dat daaromtrent veel betwisting bestaat, maar hier is toch
enige precisering noodzakelijk. Weliswaar gaat het slechts om een detailpunt, maar de waarde hiervan mag niet warden onderschat. V. 5361
neemt immers een belangrijke plaats in in de overgangsfase van de
tweede „lach" ; het kan een geschikt uitgangspunt warden voor de
verduidelijking van gelijkaardige vv. uit de beschrijving van de eerste
„dach", meer bepaald van het eerste halfvers van v. 5241 „Die tornoy
slouch", waar tot dusver geen enkele commentator van de Ferguut blijf
mee wist.
Bij toeslaan gaf Verdam reeds in zijn Wdl. (blz. 262) de toelichting :
„toesnellen (te paard)." Dezelfde omschrijving, zij het ook in een ietwat afgezwakte vorm, treffen we aan in M.W. VIII i.v. toeslaan (II,
(74) Al verloopt het verhaal van het tornooi in de Fergus en de Ferguut
niet parallel, toch wordt ook in de Fr an se tekst een onderscheid gemaakt tussen
de „joste" en de „mellee".

314E

Intr. 2) : rijdende naderen (kol. 472). Daar dit nu door „die van binnen" gebeurt in een stemming van felle ontgoocheling wegens de nederlaag van Pertsevale, lijkt het hier meer in overeenstemming met het
toeslaen weer te geven door : erop los stormen. Grondzinsverbad
daarvoor is voldoende aanwezig in het materiaal van het M.W. V. 5 361
komt daarin, verbonden met het voorgaande vers, tweemaal als bewijsplaats voor : een keer in M.W. VIII, kol. 472, waaruit we zoeven hebben geciteerd en waarin toeslaen (met de betekenis van rijdend naderen) in onmiddellijk verband gebracht wordt met toegeslagen (-ge
slegen), ook t o es l a e n d e, c o m e n= hard komen aanrijden, vooral
met eene vijandelijke bedoeling, komen aanstormen. Ter vergelijking
verwijst Verdam op de aangeduide plaats ook naar het enkelvoudige
wkw. slaen, Intr. 3°4 [d.i. M.W., VII, kol. 1215-16] , waar de hier besproken uitdrukking insgelijks als bewijsplaats dienst doet en waar we
lezen : „Vooral is slaen de uitdrukking eener meestal snelle beweging,
-

zich in eene bepaalde richting bewegen, zich naar een bepaald punt begeven te paard, rijden, hard rijden, jagen" (kol. 1215) en iets verder :
„Ook van eene vijandelijke beweging, trekken, rukken, stormen (op een
vijand) aanrukken, aanstormen" (kol. 1216) . We zullen er goed aan

doen op deze laatste betekenis terug te komen bij de interpretatie van
„Die tornoy slouch".
Ten slotte moeten we nog aandacht schenken aan een kleine moeilijkheid van tekstkritische aard. Die zit verscholen in v. 5 363 : „Want
die van binnen voeren ane". Zo luidt wel degelijk de lezing van het
enige bewaarde handschrift. Blijkens het zinsverband hapert er evenwel iets aan dit vers. „Die van binnen" zijn diep ontgoocheld over de
uitslag van het steekspel tussen Ferguut en Pertsevale en komen in actie : zij zetten een aanval in tegen de tegenpartij die, onder leiding van
Ferguut, beantwoord wordt. Die 'tegenpartij kan geen andere zijn dan
„die van buten", zodat „binnen" hier kennelijk een verschrijving is van
een kopiist, die bij het overschrijven van deze passage nog het begin
van v. 5360 in zijn hoofd had.
We noteerden hierboven reeds dat de strijd op de tweede „lach" parallel verloopt met die van de eerste. Over de „jaste" tussen Keye en
Ferguut hebben we reeds het nodige gezegd. Een nader onderzoek van
wat daarop volgt maakt het duidelijk dat ook hier de „jaste" overgaat in een algemeen gevecht tussen de ridders van „beden siden". De
voornaamste onder hen, zowel „die van binnen" (v. 5249) als „die van
buten" (v. 5250) warden met name genoemd en tevens geroemd om
hun heldhaftigheid (vv. 5244-61). Geen van hen kan evenwel de ver-
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gelijking doorstaan met Ferguut, die zich door zijn strijdvaardigheid en
dapperheid onderscheidt, zodat hij de bewondering gaande maakt van
alle toeschouwers, vooral dan van de dames en zelfs van koning Arthur
(vv. 5262-76) . Net als op de tweede „dach" doet zich hier ook een
overgangsfase voor tussen de twee onderdelen van het gevecht. Die is
nergens anders te situeren dan in de vv. 5241-43, welke bijgevolg als
scharnierverzen een belangrijke functie toebedeeld krijgen. Bij het interpreteren van de drie vv. en inzonderheid van v. 5241, mag daaraan
niet warden voorbijgegaan.
Laten wij beginnen met laatstgenoemd vers en hierbij, zoals we vroeger naar Verdams voorbeeld deden, de twee vershelften afzonderlijk
behandelen.
Vooreerst dan : „Die tornoy slouch".
Het zal wel voor iedereen duidelijk zijn dat tornoy hier niet de gewone betekenis kan hebben van steekspel of spiegelgevecht. Het is opmerkelijk dat Verdam, zoals ons hierboven gebleken is, dit halfvers
steeds als een crux is blijven beschouwen, waar hij geen afdoende verklaring voor wist. Nochtans had hij zelf, in verband met een andere
passus van onze roman, een spoor aangewezen, dat ons op de goede
weg kan brengen. Het gaat nl. om de vv. 5536-38 uit de laatste episode
van de Ferguut ; het aangehaalde voorbeeld heeft dus het voordeel iets
van het eigen woord-stijl-en beeldgebruik van onze dichter zelf te reveleren. Ferguut wordt in de aangeduide verzen door koning Arthur
aan Galiene voorgesteld als de man :
Die al mine ridders heft doen sneven
Ende al den tornoy verwonnen
In beden siden.

De uitdrukking „al den tornoy verwinnen" verklaart Verdam in de
W/dl. door : „al zijne mededingers of tegenstanders verslaan" (blz.
262. Hiermee beschikken we over een goed vergelijkingspunt dat, wegens de interpretatie, ook een goed uitgangspunt kan warden. T orno y
heeft hier werkelijk een speciale betekenis, doordat het als een verpersoonlijking opgevat wordt : „alle deelnemers aan het tornooi". Aan
deze omzetting geef ik de voorkeur, omdat verwinnen hier niet, zoals
Verdam blijkbaar meent, de betekenis heeft van verslaan, maar wel van
overtreffen, de baas zijn, een uitleg die volkomen bevestigd wordt door
M.W., IX, i.v. verwinnen (kol. 356 4°9. Het gaat immers om de ridders, die „in beden siden", aan het tornooi hebben deelgenomen. Ferguut heeft wel, zoals v. 5536 getuigt, al de ridders van koning Arthur
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„doen sneven", maar niet die van zijn eigen partij, van wie hij de aanvoerder geweest is. Die heeft hij wel overtroffen in heldhaftigheid, zodat de koning terecht kan zeggen dat hij van allen „in beden siden" de
beste is. Daarom ook wordt hij uitverkozen tot echtgenoot van Galiene.
Steun voor deze interpretatie van tornoy vinden we ook in een enkele
maar dan een overtuigende ! bewijsplaats bij dat lemma in M.W.
VIII, kol. 594 : „Nu es die tornoy (Verdam voegt hier zelf de toelichting bij : de deelnemers nl.) wel vermeten van dusent ridders opgeseten" (blijkbaar een citaat uit Lanc. II I, 25856).
Er is bijgevolg alle reden om aan tornoy in v. 5241 dezelfde' betekenis
toe te kennen, te meer omdat dit vers, net zoals in de vv. 5536-37, in
verband gebracht wordt met „ridders" „in beden siden". In dit zinsverband verwerft het woord ook verpersoonlijkende kracht, zodat het
ook hier kan weergegeven warden door de „deelnemers aan de strijd"
aan beide kanten, dus van de twee tegenover elkaar staande partijen.
Een moeilijkheid blijft natuurlijk nog : de interpretatie van „slouch".
Hiervoor kunnen we evenwel teruggaan naar onze vroegere beschouwingen over to esl aen en slaen bij sloegen toe van v. 5361. onze opvatting van tornoy heeft twee belangrijke gevolgen : vooreerst hangt
slouch nu af van een onderwerp in enkelvoudige vorm, maar met meervoudige betekenis en in de tweede plaats dienen we een verklaring te
zoeken in M.W. VII, kol 1214-17, waar sloren in intr. gebruik met een
levend wezen als onderwerp gebruikt wordt. De preciese zin daarvan
hebben we hiervoren reeds gegeven : stormen (op een vijand) aanrukken, aanstormen. In feite komt de eerste vershelft van v. 5 241 in betekenis overeen met de tweede van v. 5 361 en kunnen we ze als volgt
weergeven : „De deelnemers aan het tornooi rukten (op elkaar) in,
stormden (op elkaar) los.
Ten slotte nog de tweede helft „ende went geraect" . Natuurlijk hangt
deze ook af van een onderwerp met meervoudige betekenis, wat ongetwijfeld zijn belang heeft voor de interpretatie. Met Verdam (zie WVdl.,
blz. 216) vatten we geraect werden op als het passief van geraecken,
maar wijken van hem af bij het bepalen van de betekenis. Geraecken
heeft hier m.i. de gewone zin van raken, treffen, „bepaaldelijk gebruikt
voor een wapen in een gevecht of tweekamp" (cf. M.W. II, kol. 1468
21, dus ook : kwetsen, wat in de meeste van onze Zuidnederlandse
dialecten nog zeer gebruikelijk is. „Ende went geraect" is bijgevolg :
(de deelnemers aan het tornooi) werden geraakt, gekwetst. Het gevolg van die stormloop en de daarbij toegebrachte kwetsuren wordt
dan mede bepaald in de vv. 5242-43, zodat we de gehele passage op de
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volgende wijze kunnen omzetten : „De deelnemers aan het tornooi
stormden op elkaar los en werden gekwetst (of raakten gekwetst) ; de
ridders waren aan beide zijden erg toegetakeld en gekneusd". In deze
verzen, voornamelijk dan in het zo betwiste v. 5 241 voltrekt zich op de
eerste „dach" de overgang van de „joste" naar een algemeen gevecht.
Bijlage

Hier volgt een deel van de episode van het tornooi, met daarin het
verhaal van de strijd op de „eerste" en de „tweede dach". De tekst
wordt gegeven volgens de uitgave A.C. Bouman (Ferg. 5), blz. 203210.
Die coninc Artuer heft vernomen
Dat die ridders alle sijn comen.
Sinen standaert so dede hi dragen
Te velde ; daer was menech wagen
Van vrouwen ende menech scofaut.
Lude riep daer menech yraut :
5165 „Ridders, hets tijt, lacies ! lacies !"
Die vrouwen waren blide dies,
Want si die ridders gerne sagen.
Die op dat hogeste scafaut lagen
Dat was Genoevere ende Galiene.
5170 Artuer die coninc ende Philomene
Des conincs wijf van Avalons,
Die oude grave van Mascons.
Daer was van Candie Aglentine
Ende uute Grieken Alemandine.
5175 Daer was Sibilie van Rome
Ende sgraven wijf van Vendome.
Daer was Lidone uut Almanie,
Ysaude, des conincs wijf van Spanie,
Fausette die scone van Tudele.
5180 Oec waser die Male Pucele
Ende Lunette van Brabais.
Dese waren blide ende hadden pais,
Over al mochtsi slaen haer ogen.
Hine hilt heme niet over bedrogen
5185 Die Galienen mochte sien.
Mijn her Keye es comen mettien
Ende alle die vander tafelronden
Hadden helm op hoeft gebonden.
Mijn her Keie was herde fiere.
5160
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5190 Tote Arture reet hi sciere.
Hi sprac : „Here, wien so het coste,
Ic moet hebben die ierste joste
Ende josteren vore dese vrouwen,
Si selent alle mogen scouwen.
5195 Ic sie ginder enen walopperen,
Si j n ors willic prosenteren
Der coninginnen van Rikenstene."
Die vrouwen spraken mont gemene :
„Her coninc, het dunct ons goet
5200 Dat mijn her Key die joste doet,
Wan t hi hef se tierst gebeden."
Mijn her Keye was wel gereden,
Hi wiste wel die costume.
Hi hurte vort tote op tgherume
5205 Ende greep in die hant den scacht.
Die van buten ane ene gracht
Biden harnassche al stille hilden,
Want si die ridders kinnen wilden
Die die joeste souden doen.
5 210 Alsi versagen den lyoen
Kennetsi mijn her Keyen wel.
Hi was goet ridder ende snel,
Ghenendech ende v an stouten moede.
Ferguut was al moede
5 215 Stappans ten tornoye comen.
Tierst dat hi Keien horde nomen
Dat heme die joste was gegeven
So vervroudem sijn leven.
Hi sach wel Keien ende waer hi hilt.
5220 Dapperlike nam hi den scilt
Ende noepte Pennevaren.
Van allen den genen die daer waren.
Sone wiste niemen wie hi was.
Mijn her Keye quam dore dat gras
5225 Sere met sporen te hem wert,
Blide, in hogen ende onververt.
Mijn her Keie den ridder stac
Up sinen scilt, sijn scacht brac.
Ferguut stac Keien weder,
5230 Droech hem thoeft ter erden neder
In ene beke die daer liep
Daer hi in lach ende lude oec riep :
„Helpt mi alle, oft ic verdrinke,
Want ic hebbe alte grote minke.
5235 Mijn dieschinkel es tebroken !"
Ferguut es nu wel gewroken
Dat Keie met heme scheren hilt.
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Men leide Keyen op enen scilt
Ende droechene weder in die stat ;
5240 Hi seep van watre ende was nat.
Die tornoy slouch ende wert geraect.
Die ridders waren sere mesmaect
In beden siden ende gefrotsiert.
Wel heft Lanceloet getorniert,
5245 Mijn her Gawein ende Sagramort,
Pertsevale, Erec ende Bohort,
Lyonel ende Mereagis
Ende her Ywain ende Laquis,
Dese dadent alle wel van binnen.
5250 Van buten willic u doen kinnen
Diere prijs hadden, wie si waren.
Daer was die here vanden Baren
Die hertoge van Denemaerke
Ende ute Poytau een ridder starke.
5255 Wel deet daer die coninc van Spaengie
Ende die coninc van Almaengie
Ende die coninc van Romenie
Ende menech ridder van herten vrie.
Van Angou ende ute Proventse
5260 Waser daer vele ende van Valentse
Die hier te noemene waren swaer.
Maer dierre best dede vor waer
Dat was die voerde den witten scilt.
Hi dede daer al dat hi wilt ;
5265 Menegen ridder warp hi ave.
Daer en was coninc no grave
Hine moeste hem sekeren in die hant.
Die witte ridder was saen becant.
Si prijsden alle diene sagen.
5270 Die vrouwen, die op tscafaut lagen
Mercten Fergute sere.
Si vrageden : „Wie es die jonchere ?
Selken ridder machmen wel minnen.
Hi lijd alle dien van binnen !"
5275 Artuer sprac selve : „Bi sente Denijs !
Den witten ridder gevic den prijs.
Laet vollec u tornieren staen.
Wi willen te herbergen gaen.
Het es nacht ; die dach es woch.
5 280 Morgen sal men tornieren noch."
Artur sciet ende sine mesniede
Ende daer na die ander liede.
Si trocken alle indie port
Elc te herbergen weder ende vort.
5285 Artuer die coninc hi geboet
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Datter niemen bleve, lettel no groet.
Die ridders voeren alle te hove.
Men ontfincse met groten love
Sander die aerme Ferguut :
5290 Hi bleef al moeder ene daer uut.
Haerde sere was hi tcblouwen.
Onder ene halte was hi ghevlouwen.
Gode clagedi sine noet.
Hine at no dranc el niet dan broet.
5295 Hoe dicke riep hi : „Galiene !
Wat wondere eist dat ic wene ?
Bi mire scult hebbic u verloren.
Hets wel recht dat ic hebbe toren,
Want gi boet mi uwe minne.
5 300 Hets wonder, blivic inden sinne."
Alsemen te hove hadde geten
Sprac Artuer :,,Ic wille weten !
Staet op, gi vrouwen, laet ons festeren
Den ridder die Keien dede canceleren
5305 Ende alle mine ridders heft verwonnen.
Hets recht dat wi hem sprijs oenen."
Si sochtene van ringe te ringe.
Daer waren graven ende coninge
Ende menech ridder uut vremden lande.
5 310 Daer en was nieman diene cande
So waer hi voer ofte hoe hi hiet.
Artur ginc slapen ; dat hof sciet.
Smorgens als die zonne op ginc
Stant op Artur die coninc,
5 315 Ghinc messe horen in die kerke.
Daer waren papen ende clerke,
Daden den dienst te Gods love.
Die coninc Artur voer te hove,
Ontbeet een lettel, voer te velde.
5320 Daer volchdem menith ridder milde,
Scilt omme den hals, cousen gebonden.
Die ridders vander tafelronden
Seiden,dat sijs hem mochten scamen
Dat heme die van buten namen
5325 Dier joncfrouwen Galienen.
Elc sprac : „Mochtic sien den genen
Diet hier gisteren dede soe wel,
Ic soude verwarmen hem sijn vel."
Daer tamboreerde menech hiraut.
5330 Genoevere trac op hare scofaut
Ende Galiene ende dandere vrouwen ;
Dien tornoy mochtsi wel scouwen.
Een Boet ridder was Pertsevael,
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Hi vant dat precioes Grael
5335 Dat noit eer man en mocht vinden.
Hi wille datne die vrouwen kinden.
Mijn her Pertsevale die coene
Sprac : „Hets wel na neder noene
Lieve here, waert u bequame
5340 Ic dade deerste jaste in Gods name."
„Pertsevale, jaet !" sprac die caninc.
Hi harte stappans inden rinc.
Lettel hem sine wapine verwagen.
Teerst dattene die van buten sagen
5345 Spraken si : „Dese en es niet bois,
Dit es Pertsevale die Walois
Die meneghe provetse heft gedaen."
Ende Ferguut versagen saen.
Perchevals scilt heft hi vercoren.
5350 Mallic sloech op andren met sporen
Ende brochten gerecht die scachte.
Pertsevale star Fergute met crachte,
Dorstac hem corie ende halsberch.
Die witte ridder alse een dwerch
5355 Bleef vaste sittende op sijn pert.
rt
Pertsvalnchi
Ende gheraecten in die lumiere,
Droech hem dat hoeft ter erden sciere
Dat heme die been op wert vlogen.
5360 Die van binnen over bedrogen
Hilden hem ende sloegen toe.
Daer wart tornoy ende pongijs doe,
Want die van binnen voeren ane
Ende Ferguut leidde den trane.
5365 Hi was emmer inden tas.
Menegen veldi op dat gras
Die verloes pert ende gereide.
Die vrouwen spraken sonder beide :
„Dele witte ridder doet groet wonder.
5370 Hi doet al die v an binnen tonder.
Hi verwinnet altemale.
Al ware hi yseri j n of van stale
Nochtan mochti moede sijn."
Artur sprac : „Ten trouwen mijn,
5375 Noit en sagic ridder met tuinen ogen
Die meer pinen mochte dogen
No die dapperliker vacht."
Die tornoy duerde tote in die nacht.

MORFEEMGEOGRAFIE VAN
DE NEDERLANDSE PERSOONSNAMEN
door
J. VAN LOON

Verslag van de heer J. GOOSSENS, eerste beoordelaar

Dit lijvige werk (XLIII ± 389 blz.) is een antwoord op een prijsvraag
waarin naar het onderzoek van „de geografie van enkele buigingsverschijnselen in familienamen uit de provincies Antwerpen, Brabant en
Limburg" is gevraagd. In de titel van de studie zijn de grenzen van die
taak in geografisch en grammatisch opzicht verlegd : de lectuur leert
overigens dat er wel degelijk een inhoudelijke verruiming heeft plaats
gehad, en wel terecht. De „enkele buigingsverschijnselen in familienamen" blijken immers elementen te zijn van een ingewikkeld vlechtwerk, waarbij taalhistorisch systemen van bij- en toenamen moesten
worden gereconstrueerd en moest warden onderzocht hoe die zijn ontstaan. De geografische begrenzing van de verschijnselen viel niet samen
met die van de oostelijke helft van Vlaams-België, maar moest in de
ruimere samenhang van het gehele Nederlandse taalgebied warden gezien. De auteur heeft daarbij ook bijzondere aandacht voor het Duitse
areaal en verwaarloost verder het Fries en het Engels niet. Dit alles
betekent dat hij een indrukwekkende massa materiaal heeft moeten
verwerken en dat hij dat, voor zover het historisch was, voor een
groot deel zelf in de archieven heeft moeten excerperen. Het is wat de
hoeveelheid werk betreft die hier werd verricht, een indrukwekkende
prestatie. Dit geldt echter niet minder voor de ordening die de auteur
in zijn materiaal heeft weten te scheppen en voor zijn verklaringen van
het ontstaan der verschillende types van familienamen en hun verspreiding.
Niettegenstaande , de verruiming blijft het werk een antwoord op de
prijsvraag. De provincies Antwerpen, Belgisch Brabant en Belgisch
Limburg vormen het geografisch uitgangspunt van het onderzoek, zoals herhaaldelijk uit de formulering van de problemen blijkt. Ook is
het archiefonderzoek in dat gebied nog veel grondiger doorgevoerd
dan elders.
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Toch heb ik kritiek op de titel. Het woord „morfeemgeografie" zonder beperkende bepaling suggereert , dat het morfeemdiasysteem van de
Nederlandse familienamen exhaustief onderzocht zou zijn, en dat gaat,
niettegenstaande vrijwel de gehele kern ervan is behandeld, toch wel
iets te ver. Ten tweede lijkt mij de uitdrukking „persoonsnamen" niet
gelukkig gekozen. Ik kan begrijpen dat de auteur de term „familienamen" wilde vermijden, omdat hij ook naamvormen en taalfasen behandelt waarbij die term nog niet past, maar zijn werk levert bepaald geen
specifieke morfologie van de voornamen. Anderzijds bevat het belangrijke delen waarvan meer dan de geografie der verschijnselen hun (ontstaans)geschiedenis het hoofdbestanddeel vormt. Een juiste titel zou
dus zijn : „Bijdrage tot de morfeemgeschiedenis en -geografie van de
Nederlandse toenamen". Hierin is de term „toenamen" zo te interpreteren dat hij alle persoonsnamen die niet voornaam zijn, omvat.
Van Loon heeft pionierswerk moeten verrichten. Het belangrijkste
werk over familienamen in ons taalgebied tot nog toe was nog steeds
het toch al sterk verouderde boek van J. Winkler „De Nederlandsche
Geslachtsnamen" uit 1885. Weliswaar is er sinds het begin van de jaren
zestig en vooral sinds de publikatie van het eerste deel van het „Nederlands Repertorium van de Familienamen" in 1963 zo iets als een Nederlandse f amilienaamgeograf ie ontstaan, maar het aantal bijdragen tot de
morfeemgeografie van die namen is tot nog toe miniem ; bovendien
zijn de behandelde problemen telkens erg beperkt geweest. Daar ook
het buitenland hier geen bruikbaar model aan de hand deed, heeft de
auteur zelf zijn weg gezocht, en hij heeft hem gevonden.
Hij vertrekt van de patronymica, die het onderwerp van het eerste
deel vormen. Van Loon stelt vast dat er in ons taalgebied drie arealen
te onderscheiden zijn : een met juxtaposities (type Rombout), een met
sone-formaties met hun afslijtingen (type Gerritse(n)) en een met
genitiefvormingen (type Geerts) . Van elk type gaat hij de verspreiding
en voor zover dat een probleem vormt het ontstaan na ; hij behandelt
de manier waarop het erfelijk werd, bespreekt afslijtingen en uitbreidingen van suffixen en verklaart isomorf ereverlopen. De behandeling van
elk type wordt daarbij op die van de andere betrokken. De analyse van
het archiefmateriaal levert vaak verklaringen voor de divergentie in de
ontwikkeling en het ontstaan van ondertypes ; kan zij die niet direkt
leveren, dan is Van Loon niet bang om hypothesen op te stellen, die
meestal zeer plausibel klinken en waarvan hij zelf de graad van aannemelijkheid niet overschat (in de inleiding op p. VIII gaat hij met een
lovenswaardige zelfkritiek op de moeilijkheid van de rol der hypothese
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in zijn werk in) . Aparte groepen vormen de drieledige naamtypes in
Holland, Zeeland (Jan Pietersen Brouwer) en Noord-Brabant Jan
Pieter Brouwers) en elders, evenals de metroniemen, die eigen morfologische kenmerken vertonen. Een derivatieschema vat het ontstaan
van de patroniemen-types en hun verhouding helder samen. Om de
manier waarop alles met alles samenhangt te verduidelijken, kan nog
op het volgende worden gewezen : patronymica en niet-patronymica
staan overal in een bepaalde, geografisch sterk wisselende frequentieverhouding tot elkaar, wat blijkbaar gevolgen heeft voor de opbloei
van types en hun ontwikkeling ; maar ook afgezien daarvan blijken
kleine excursies naar de niet-patronymische toenamen in het eerste deel
al herhaaldelijk noodzakelijk te zijn.
In het tweede deel worden „niet-patronymische apposities" behandeld. Deze vormen naar het naamgevingsmotief een heterogene groep,
waartoe o.a. beroeps- of functienamen (type (De) Bakker(s) ), namen
van eigenschappen uit adjectieven (b.v. (De) Groot(e), Schroten),
namen afgeleid van niet-propriale plaatsaanduidingen (Van Esch, V enman), van diernamen ((De) Wol f (s)) enz. behoren. Vooral hier wordt
duidelijk dat niet de gehele morfosyntaxis der Nederlandse familienamen behandeld is. Zo ontbreekt b.v. (terecht) een expliciete bespreking van de talrijke voorzetsel-namen (vooral met van) . Tegelijk is
echter duidelijk welk principe bij de selectie is gehanteerd : het gaat
om de niet-patronymische toenamen die formeel op de patronymica
kunnen warden betrokken en samen hiermee de morfosyntactische kern
van onze familienaamgeving vormen. De ontwarring van al de hier
besproken types met hun geografische en chronologische verhouding
is een bewonderenswaardig exempel van orde scheppen en verbanden
leggen in een ingewikkelde stof. Een nog veel uitvoeriger derivatieschema dan het eerste beeldt de verhouding van de niet-patronymische
namen uit.
In het derde deel wordt een „Zuidnederlandse flexievernieuwing bij
zwakke mannelijke propria" onderzocht, die hieruit bestaat dat in plaats
van de oorspronkelijke zwakke genitiefuitgang (b.v. -en in Heynen) in
het Vlaams en Brabants een -s is gekomen (Heyns) . Dit lijkt op het
eerste gezicht in deel I thuis te horen, maar het verschijnsel beperkt zich
niet tot de patroniemen ; het komt ook voor bij familienamen die teruggaan op zwakke appellatieven (Nee/s i.p.v. Neven, Vliegs, i.p.v. Vliegen) ; het is verder aan te treffen in toponymische genitieven van het
type Sint-Baa f s. De hier 'behandelde stof heeft dus enerzijds zowel met
het eerste als met het tweede deel te maken, anderzijds heeft hij zijn
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eigen problematiek. De auteur kan aannemelijk maken dat de flexievernieuwing het gevolg is van een betekeniswijziging bij de toenamen,
die als een overgang van individueel naar, collectief gekarakteriseerd
kan worden. Het type Heyns (Hein is natuurlijk een individu geweest)
is dan door analogievorming ontstaan.
De presentatie van het materiaal waaruit Van Loon zijn conclusies
trekt, gebeurt op twee manieren. Historische gegevens verschijnen
meestal in per plaats en streek geordende chronologische lijsten ; wanneer de geografie van het verschijnsel belangrijk is, is die op kaarten
weergegeven, waarbij door een eenvoudige, maar doeltreffende streepjes- en puntentechniek verschuivingen in ruimtelijke frequentieverhoudingen aanschouwelijk worden gemaakt. Synchronische gegevens uit
repertoria en telefoonboeken zijn eveneens op kaarten behandeld. Terloops stip ik aan dat Van Loon op p. XI-XVII uitstekende beschouwingen aan de representativiteitswaarde van telefoonboeken wijdt, die
vroegere opvattingen hierover in belangrijke mate preciseren. Er zijn
in totaal 19 kaarten. Dat is zeker niet te veel. Zo hadden de gegevens
waarop Van Loons belangrijke ontdekking van de geografische verschillen in de vorm van het masculien (dat het hierom gaat, is niet uitdrukkelijk gezegd) bepaald lidwoord steunt (de is Vlaams en Brabants,
die noordelijk, der Limburgs), gemakkelijk op kaart gebracht kunnen
worden. In een geval is de auteur blijkbaar gewoon vergeten een geplande kaart aan zijn typoscript toe te voegen, zoals uit de tekst op
p. 378 blijkt : bij de behandeling van de tegenstelling sBackers kinder
de kinder sBackers
de sBackers kinder. De kaarten, tabellen en
schema's zijn zeer overzichtelijk.
Hierboven werd erop gewezen dat in de verklaringen van het ontstaan van familienaam-types nogal wat hypothetisch blijft, maar dat
dit de auteur niet ten laste kan warden gelegd. Toch heb ik de indruk
dat hij met speculaties soms iets te kwistig is. Een paar voorbeelden :
Op p. 35 wordt aangenomen dat de familienaam Janssen(s) met zijn
hoge frequentie in het Zuidnederlands hier toch niet autochtoon is (wat
als men hem louter synchroon-formeel analyseert, plausibel klinkt) ; er
wordt dan een migratie van Noord naar Zuid gesuggereerd, „waarvan
de omvang weinig of niet moet hebben ondergelegen bij de maar al te
bekende (sic) massale 16e-eeuwse uitwijking naar het Noorden",
maar waarvan de geschiedenis geen weet heeft. Hier ben ik eerder geneigd aan een streven naar tweelettergrepigheid en invloed van namen als Bouwens, Goossens, Stevens te denken. Op p. 59 wordt aangenomen dat de tegenstelling tussen juxtapositie in Vlaanderen en ge-
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nitivering in Brabant afhangt van de naamgeving naar de vader of
naar de grootvader. „De mate (...) waarin van beide types gebruik
werd gemaakt, verschilde merkelijk en heeft zijn invloed gehad op de
toenaamgeving". Het bewijs voor deze stelling, waarop dan voort
wordt gebouwd, ontbreekt echter. Een enkele keer wordt een hypothese met een schijnargument onderbouwd : op. p. 77 wordt geconstateerd
dat de twee gebieden met genitiefpatroniemen tussen enerzijds arealen
met -sen-formaties en anderzijds met juxtaposities liggen. Dit is voor
de auteur een reden om te veronderstellen dat zij „een compromis kunnen vormen tussen twee geografische uitersten". Als argument voor
deze opvatting gebruikt hij de constatering dat „het percentage vadersnamen in genitief-patronymische dialecten (...) vaak het midden
(houdt) tussen de doorgaans geringe aantallen in juxtaponerende systemen en de zeer hoge frequentie in sen-idiomen". Het logische verband tussen beide vaststellingen ontgaat me.
Enkele malen valt op dat de auteur zijn gegevens niet afstandelijk
genoeg, maar als het ware van uit een Antwerps kikkerperspectief bekijkt. Brabants is voor hem meestal wat tot de Belgische provincie Brabant behoort ; Noordbrabants behoort er ten minste doorgaans niet bij.
op.47gatenkriopdDusaterBchnSwzva
Vlaamse en niet van door hen behandelde Oostnederduitse vormen uit.
op p. 216-218 warden aan subjectieve indrukken die Van Loon heeft
overniNdlaokBegisch-Lmburvokendgi,
iemand alleen met zijn toenaam aan te spreken (hij voelt dit als „hautain" aan), speculaties vastgeknoopt, die m.i. te ver gaan en die hij bij
een poging tot verplaatsing van zijn perspectief wel niet had geformuleerd. Op p. 344 wordt de tegenstelling Brabants-Limburgs zo sterk
vereenvoudigd dat Tienen, Zoutleeuw en Diest op de Getelijn komen
te liggen.
Een laatste zwak punt waarop moet worden gewezen, is een zeker
gebrek aan precisie in de formulering. Dit is vaak het gevolg van het
weglaten van logische schakels (b.v. p. VII „compacte isomorfen"
i.p.v. „isamorfen die compacte bundels vormen" ; p. XII „In 1969 waren er b.v. in Knokke vijfmaal zoveel telefoonaansluitingen als in Aartrijke", bedoeld is „proportioneel vijfmaal zoveel"), soms ook van taalslippers.
Deze smetjes kunnen in geen geval de zeer positieve indruk wegnemen die de lectuur van dit werk op mij gemaakt heeft. Van Loon
heeft een belangrijke en rijke studie geschreven, waarmee hij grondslagen voor het historisch-geografisch onderzoek van de Nederlandse
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familienamen en voor de methodiek van dit onderdeel der naamkunde
heeft gelegd. Hij heeft bovendien onze feitenkennis in zeer grote mate
verrijkt. Dit werk verdient zonder voorbehoud bekroond en door de
Academie uitgegeven te warden. Bij de publikatie kan echter een belangrijke kastenbesparing bereikt warden door de materiaallijsten niet
in extenso op te nemen ; een paar steekproeven lijken mij te volstaan.
Wel zouden de lijsten in een wetenschappelijke instelling gedeponeerd
moeten warden, zodat zij voor belangstellenden toegankelijk zijn ; vanzelfsprekend moet daarnaar in het gedrukte boek verwezen warden.
Verder dringt zich voor het ter perse gaan van de tekst nog een lichte
stilistische bewerking op.
Verslag van de heer A. VAN LOEY, tweede beoordelaar

De prijsvraag luidde : De geografie van enkele buigingsverschijnselen
in Nederlandse familienamen (vooral in de Belgische provincies Antwerpen, Brabant en Limburg) .
De Schrijver van het ingezonden prijsantwoord J. v. Loon (Scheyvaertslaan 10, 2070 Ekeren) heeft aan zijn verhandeling de titel „Morf eemgeagraf ie van de Nederlandse persoonsnamen" gegeven en terecht : niet alleen de buigingsverschijnselen (genitiefvormen en dgl.)
van familienamen warden behandeld in het hele Nederlandse taalgebied, maar ook alle soorten namen : voornamen, toenamen, samenkoppelingen en samenstellingen, afleidingen, gebruik van lidwoorden,
erfelijke namen, dit alles geografisch en chronologisch, soms ook sociologisch, naar de frequentie enz.
Ik laat aan coll. J. Goossens de taak over om de Academie over de
verhandeling uitvoeriger in te lichten dan ik het doe, en wel om beiden
niet in nodeloze herhalingen te moeten vervallen.
Gaarne onderstreep ik de volgende kwaliteiten van het werk, zonder
naar volledigheid te willen streven.
De Schr. geeft blijk van voorzichtigheid in zijn verklaringen : hij
ontwikel aordpvgen,malthokvgendr
bezwaren : hij wordt niet de dupe van zijn invallen.
Hij heeft oog voor sociale stratigrafie en heel vaak voor het verschijnsel van de pregnante betekenis van een naam, de verbleekte betekenis van een toenaam (wanneer iemand bijv. De Bakker heet al
oefent hij dit ambacht niet of niet meer uit), het erfelijk warden van
een familienaam (naam van één individu of van een „clan") .
In het vaststellen van de gelaagdheid is de taak hem vergemakkelijkt door het overvloedige gedateerde archiefmateriaal (vanaf de vroe-
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ge middeleeuwen tot heden : telefoongidsen !) . Daarbij heeft men bewondering voor de manier, het geduld waarmee hij dit enorme materiaal beheerst, in zeer duidelijke uiteenzettingen.
Als scherp waarnemer beschrijft hij de langzame reorganisatie van een
systeem : zone, -soen ('filius') is nog een teken van samenstelling, de verzwakte vorm -sen (met fonische varianten) wijst op afleiding en suf f igering, die in buigingsverschijnselen (genitiefvormen) verebben. Daarbij spoort hij in dezen ook de behoudende c.q. vernieuwende arealen op.
De vorm van een woord heeft wel eens invloed op het suffix : eenlettergrepige toenamen bijv. komen in materiaal uit Kontich veel minder gegenitiveerd voor dan twee- of meerlettergrepige.
Wat de vorm betreft : het al-of-niet-gebruik van het bepalende lidwoord wordt ook onder de loep genomen : en hier ziet men tevens
vragen in verband met de spreiding in de ruimte (bijv. Vlaams-Brabants mèt lidwoord vs. Hollands zonder lidwoord) . Deze aan het lidwoord bestede bladzijden zijn stimulerend omdat men hier critisch
geordend materiaal krijgt voor de ontwikkeling van het lidwoord, materiaal dat nog ontbrak toen ik mijn Mnl. Spraakkunst aanlegde.
Daar namen, meer dan gemene naamwoorden, locaal gebonden zijn
is het niet verwonderlijk dat de Schr. vaak voor localiseringsproblemen
staat : bijv. Vlaanderen vs. Holland, Holland vs. Brabant, isomorfen
die West- van Oost-Limburg scheiden, of West en Oost in Noord-Brabant, gestaafd met lijsten ; andere tegenstellingen (en verschuivingen !)
ziet men in delen van sommige gebieden, bijv. in de Antwerpse Kempen (die hij goed schijnt te kennen !) tussen het Noorden en het Zuiden. Het oog van de taalgeograaf ziet dan mede dat het ontstaan van
genitiefpatronen zou verband houden met hun intermediaire geografische en naamkundige positie.
Bij zijn kijk op de ruimte laat de Schr. zich niet beetnemen door de
,gezichtsbegoocheling van de frequentie van een type in samenhang
met migraties van de naamdragers.
Het lezen van al die bladzijden is boeiend ; er ontbreekt, naar mijn
smaak, jammer genoeg een synthese, of een besluit bij wijze van samenvatting. De twee tabellen die ik aan het begin van het werk vind :
een over de afleiding van patroniemen, en een afleidingsschema voor
niet-patronymische opposities, zijn in genetisch verband interessant en
duidelijk, maar vervangen de naamgeografie niet.
Om te besluiten wil ik nog enkele opmerkingen te kennen geven.
Blz. 3 : „juxtapositieve ... patroniemen" : of niet liever „juxtapositionele" ?
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Blz. 31 - 33. Jannes is (naast jans) de „genitief" van jan. Naast Jannes komt ook a. 1471 Jannis (blz. 31, Arendonk) , a° 1441 Jannijs voor.
De Schr. verklaart niet waarom de genitief nog op -es uitgaat (naast
vrijwel steeds fans) : irrelevante vraag voor zijn doel ? Men kan ook
zich afvragen wat de genitief op -is, -ijs wel is ? Staan we voor een
plusfoneem van doffe e ? Of is is hypercorrect ontstaan naar kennes
kennis ? Voor een plusfoneem pleit (blz. 38, Sint-Gillis a° 1552
)

Moenssins = -sens = -soens) .

Blz. 314 (deel III, Zuidwestndl. flexievernieuwing bij zwakke mannelijke propria), reg. 3 - 4 v.b.: „In het Vlaams en het Brabants deed
zich echter in de lle - 12e eeuw in het paradigma van deze propria een
vernieuwing voor. In de genitief werd de oude -en vervangen door -s".
En op dezelfde bladzij 314 reg. 3 v.o. wordt voor attestaties verwezen
naar Hoofdstuk (met een onduidelijk gedrukt cijfer) 2, of 3 ? Verduidelijking, met opgaaf van de bladzij, of van de paragraaf is zeer
gewenst.
Blz. 316, reg. 10 v.b. : hier komen namen voor ontstaan uit de beklemtoonde tweede lettergreep (type Nijs uit Denijs) . De Schr. haalt
Daem (uit Adam) aan, maar voegt eraan toe : „of waarschijnlijker
Damaes = Thomaes" : dit is me niet duidelijk, daar men uit Thomas
Maes verwacht.
Ik aarzel niet de onderhavige studie aan de Academie voor bekroning voor te dragen ; ook voor publicatie, maar gezien onze benarde
financiën zal de Academie zich eerst over bepaalde middelen moeten
beraden.
.

Verslag van de heer M. GYSSELING, derde beoordelaar

In dit prijsantwoord bewondert men vooreerst het enorme excerperingswerk dat verricht werd : het doorpluizen van bergen archieven uit
de provincies Brabant, Antwerpen, Noord-Brabant en Belgisch-Limburg, ten einde materiaal te verzamelen dat licht kan werpen op de
evolutie en de geografische variatie van de toenaamgeving in dezelfde
gewesten, en waarbij tevens, aan de hand van uitgegeven bronnen, uitstapjes gemaakt worden naar de andere delen van het Nederlands taalgebied en zelfs naar Duitsland. Vervolgens de zorgvuldige interpretatie van al dat materiaal, het wikken en wegen en het bedachtzaam formuleren van conclusies.
Binnen zijn eigen gebied (het oude hertogdom Brabant en BelgischLimburg) levert de auteur pionierswerk. Uitmuntend is bv. zijn behan-
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deling van de volgende verschijnselen. De regionaal verschillende afslijting van de namen op sone. De oppositie tussen Vlaanderen-Brabant-Antwerpen, waar inz. in de 12de eeuw in persoonsnamen de zwakke genitiefuitgang -en vervangen wordt door -s (Gaven wordt Baves) ,
enerzijds, anderzijds Zeeland-Noordbrabant-Limburg enz., waar die
zwakke genitief integendeel productief blijft, hetgeen zelfs in Noordbrabant in de 16e-17e eeuw leidt tot vervanging van -s door -en (Voet
wordt Voeten) . De genitivering van niet-patronymische namen (Keersmaekers, Moors, Rijmenams, enz.) , die in de 14de eeuw ontstaat in de
streek van Turnhout-Driest en zich vandaar in de volgende eeuwen, met
trapsgewijs afnemende intensiteit, verbreidt over geheel Antwerpen,
Brabant en Belgisch-Limburg en bijna geheel Noordbrabant. Het ontstaan van een geografische oppositie tussen lidwoordvaste en lidwoordloze familienamen (de Backer contra Backer) : Vlaanderen, Brabant,
Antwerpen, Noordbrabant met lidwoord, Zeeland, Holland, Utrecht,
Gelderland, Duitsland, Engeland zonder lidwoord ; in Limburg in de
14de-15 de eeuw in het westen het lidwoordvaste, in het oosten het lidwoordloze type. Het trinominale systeem of dubbele toenaam in Holland, Zeeland, Noordbrabant, Antwerpen in de 15 de-18de eeuw, hoewel met geografische variaties.
Waar de auteur zich echter buiten zijn eigen vertrouwde terrein
waagt, blijkt dat hij de stof onvoldoende beheerst. Mede op grond van
enkele steekproeven in materiaal uit het graafschap Vlaanderen, stelt
hij algemeen geldende conclusies voor over het ontstaan van bv. de diverse types van patroniemen in het gehele Nederlands taalgebied, die
onmiddellijk kritiek uitlokken.
Herhaaldelijk gewaagt hij van een oppositie tussen Vlaanderen, met
gejuxtaponeerde patroniemen (Lambrecht) , en Holland-Zeeland met
patroniemen op -sone (Lambrechts sone) . Nochtans kwamen ook in
Vlaanderen in de 13de eeuw uiterst veel namen op -sone voor (bv.
I^illekin Lambrechts soene, Brugge 1268) . Wel warden ze daar, als
gevolg van een beweging die in de late 13de eeuw en de eerste helft
van de 14de eeuw geleidelijk van het zuidwesten naar het noordoosten
voortschrijdt, meestal afgelost door het juxtaponerende type, dat ook
al in de 13de eeuw overvloedig voorkomt (bv. 1269 Willem Adelart,
Uitkerke), alsmede door een heel kleine minderheid van genitiefpatraniemen (zelfs zover zuidwestwaarts als Calais : 1276 Johannes Lammes, 1282 Henri Volkes, enz.) . Het is dan ook onjuist, bv. op p. 77,
de genitiefpatroniemen, die het overvloedigst voorkomen in BrabantAntwerpen-Limburg, voor te stellen als een geografisch compromis
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tussen een gebied met gejuxtaponeerde patroniemen en een ander met
patroniemen op -sone. De voorgestelde verklaring, namelijk verschillende vernoemingsgewoonten, hangt dan ook in de lucht.
Dat het veldwinnen van gejuxtaponeerde patroniemen ten koste van
genitiefpatroniemen of omgekeerd, het gevolg zou kunnen zijn van systeemdwang, t.t.z. het opgaan van een weinig frequent type in een frequent type (p. 69), is helemaal in strijd met wat we in Vlaanderen
constateren : het aantal genitiefpatroniemen neemt er integendeel geleidelijk toe, vooral in de 16de eeuw, hoewel ze daar toch slechts een
heel kleine minderheid blijven vormen. Wat we wel zien is een algemene toename van de genitiefpatroniemen in het gehele Nederlandse
taalgebied, vooral in de 15de-16de eeuw.
Dat (p. 4) partiële latinisaties als Wisse f . Philips in Zeeuwse teksten uit de 14de eeuw denkelijk mogen toegeschreven warden aan invloed van het Henegouwse vorstenhuis, kan toch niet. Dergelijke partiële latiniseringen komen er al vóór de troonsbeklimming van het Henegouwse huis (1299) voor, bv. 1292 Gerard f. Margerieten te Middelburg, Corpus 1769. Dit gebruik is heel zeker overgewaaid uit Vlaanderen waar het, vooral te Brugge (bv. 1263 Gillás f. Heins, Corpus 81) ,
reeds in de 13de eeuw overvloedig voorkomt en een relict is uit de tijd
dat de oorkonden in het Latijn opgesteld werden. Romaanse invloed
is uitgesloten, daar het patronymisch type fils Huon in Romaans Vlaanderen en Henegouwen reeds bijna helemaal uitgestorven was 1200.
Herhaaldelijk ('bv. p. 65) stelt de auteur dat Holland-Zeeland in de
14de-18de eeuw een vernoemingsprocédé zou bewaard hebben dat archaïscher zou zijn dan het Vlaamse en tot de gemeen-germaanse tijd
zou opklimmen. Nochtans komen de allereerste voorbeelden van vernoeming in Holland pas in de 10de eeuw op (namelijk in het grafelijk
huis) en warden ze pas talrijker in de 12de eeuw. In Vlaanderen zijn
de eerste voorbeelden uit de 9de-10de eeuw. De vernoeming is een
nieuw procédé. Voordien was in het Germaanse taalgebied stamvariatie
gebruikelijk. De vernoeming lijkt geïmporteerd te zijn uit het Hellenistische cultuurgebied en het Nabije Oosten. In het Frankische koningshuis werd ze geïntroduceerd als gevolg van het huwelijk van
Chlodowich met een Boergondische prinses, - - 490.
Onaanvaardbaar is de bewering op p. 372, dat de overgang van
zwakke genitief naar sterke bij de oorspronkelijk zwakke persoonsnamen, verband houdt met het erfelijk worden van de familienamen.
Rod b erti Hanas, 1089, een van de eerste voorbeelden van de flexievernieuwing, is tevens één van de allervroegst geattesteerde toenamen
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in het Nederlandse taalgebied. Het is uitgesloten dat de toenamen erfelijk zouden worden op het ogenblik dat de allereerste geïsoleerde
voorbeelden beginnen te verschijnen. Het erfelijk warden gebeurt in
Vlaanderen pas in de 12 de-13 de eeuw.
Dat Limburgse namen als Claessen, Maessen, Franssen, Vossen enz.
in de 16de eeuw ontstaan zouden zijn door toevoeging van de zwakke
genitiefuitgang -en aan bestaande namen als Claes enz. (p. 139), kan
ik moeilijk aannemen. Veeleer zie ik daar in de 14de eeuw erfelijk
geworden relicten van namen op -son in. Zie bv. in het oudste goederenregister van Oudenbiezen 1317 Johan Fransons te Lanaken (p. 117)
en bij Moors, p. 154, 1394E Beatere Aertsoens te Herk-de-Stad ; in beide gevallen bewijst de toegevoegde genitief -s dat de toenaam reeds
erfelijk is.
Hier volgen nog enkele kleine opmerkingen.
Dat 'het Romaans antroponymisch suffix -chon een verre reminiscentie zou zijn van een vroeger -sone (p. 81) , kan toch niet. De oorsprong
van dat Romaans suffix ligt integendeel in vroegmiddeleeuwse Romaanse namen met suffix -ón volgend op ci of ti, bv. Crescentio, Gentio, Mancio, Mauricio, Pontio, Sanctio, Tertio naast Crescentius, Gentius, Mancius, Mauricius, Pontius, Sanctius, Tertius. Quartio is al in de
3de eeuw, Fortio in de Ode-5 de eeuw geattesteerd. De Maasschippers
die het suffix naar het zuiden zouden meegedragen hebben, zijn hersenschimmen.
Lootens (p. 174) is wel degelijk een patroniem. De naam gaat terug
op Romaans Lotin, bij Crestelot en dgl.
Wat op p. 199 op grond van minieme steekproeven gezegd wordt
over de lidwoordvormen in Vlaanderen, gaat weliswaar op voor OostVlaanderen maar niet voor West-Vlaanderen, dat in de 13 de eeuw
doorgaans, hoewel niet altijd, die heeft. De daarop steunende conclusie op p. 210 is bijgevolg onjuist.
Op p. 300 warden als voorbeelden van niet-patronymische toenamen
te Westmalle opgegeven Zebrecht, Brant, JVilmaer. Het zijn evenwel
alle drie patroniemen.
Op p. 316 lijkt het augmentatiefsuffix -e (lees -en) of -ie in West- en
Oost-Vlaanderen (met verwijzing naar Leys en Hoebeke) te warden
opgevat als zwakke flectie. Het betreft integendeel het suffix -in. Ook
elders verwart Van Loon dit suffix met de zwakke genitief.
Dat (p. 344) de stapelgenitief -ens pas ± 1400 zou opduiken, en wel
het vroegst in de Getestreek, klopt niet. Volgens mijn Corpus, pp. 2294,
2683 en 2874, zijn de vroegste voorbeelden : (1282- ± 1300 Heilens
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haghe, te Kwaadmol, 1296 Hughe f. Hughens f. Lourens in een oorkonde betreffende Zevenbergen, en 1299 lettere Ottens van Ho cl em, te
Den Haag. Daarenboven 1280 H. Trudens Boen meermaals in het oud-

ste goederenregister van Oudenbiezen.
De genitief rogs beslaat een veel groter gebied dan op p. 348 aangegeven. Blijkens mijn Corpus, pp. 1378 en 2186, behoren zelfs Dordrecht (1289 rucghes) en Waalwijk (1295 rogs) ertoe.
Dat huses pas laat-Middelnederlands zou zijn (p. 357) klopt niet
helemaal. Zie Corpus pp. 25 en 2809 : Gent 1236 en Utrecht 1300.
Op leesfouten van uitgevers warden soms valse conclusies opgebouwd. Zo bv. staat er in de Dordtse stadsrekeningen van 1284E-87
niet Coewachter, maar telkens Cocwachter (p. 196) .
Het moge mij tenslotte van het hart dat de auteur mijn uitgave (samen met Pierre Baugard) , met onomastische studie, van de rollen van
de 50ste en 10Oste penning van Artois uit het einde van de 13de eeuw
(L'mpôt royal en Artois ...) , niet schijnt te kennen, hoewel het boek
mede in de reeks van het Instituut voor Naamkunde te Leuven verschenen is in 1970. Daarin worden reeds een aantal problemen bestudeerd die nu ook door Van Loon behandeld worden.
Dit prijsantwoord dient zonder enige aarzeling bekroond te warden.
Het moet echter op menige plaats verbeterd en, bv. aan de hand van
mijn Corpus, bijgewerkt warden, vooraleer het voor publicatie in aanmerking kan komen.

DE POËZIE VAN JACQUES HAMELINK 1961-1976
door
M. BARTOSIK

Verslag van de heer J. WEISGERBER, eerste beoordelaar
Wie later een studie zal schrijven over de poëzie van Michel Bartosik
zal vast en zeker en wellicht zelfs in de eerste plaats de studie van
Michel Bartosik over de poëzie van Jacques Hamelink moeten lezen.
Niet alleen volledigheidshalve, o m zijn documentatie aan te vullen,
maar wel omdat er een nauw en organisch verband bestaat tussen de
gedichten en de dissertatie, zoals blijkt uit het lange interview dat in
het Nieuw Vl aams Tijdschrift (maart 1978) is verschenen. Daarin
wordt o.m. het spiegelmotief in de bundels van Bartosik terecht in
verband gebracht met zijn belangstelling voor dichters „die in het gedicht zelf nadenken over het gedicht dat geschreven wordt" (p. 245) .
Onder die schrijvers neemt Hamelink een vooraanstaande plaats in en
het „grote boek" dat Bartosik zich volgens dat recente interview voorneemt over dat onderwerp te schrijven ligt in feite thans al gedeeltelijk klaar. Of moeten we uit zijn woorden afleiden dat hij van plan is
daar een nog groter en beter boek aan te wijden ? Het streven naar
volmaaktheid is alleszins loffelijk, maar alles heeft zijn grenzen, en ik
zie niet goed in hoe men deze dissertatie over Hamelink zou kunnen
overtreffen.
Ik zou Bartosik intussen als criticus willen situeren. Iemand
T.S.
Eliot of Valéry, die zelf het voorbeeld gaven
heeft eens gezegd dat
poëzie en kritiek uiteraard samenvallen. Roman- en toneelschrijvers
schijnen zich hiervoor in mindere mate te interesseren ; lyriek daarentegen impliceert per definitie niet alleen een onvoorwaardelijke overgave aan het woord, de roes en de incantatie een irrationeel of dionysisch element , maar ook meer dan welk spel dan ook de onderwerping aan bepaalde regels, d.w.z. een flinke dosis verstand die niet
noodzakelijkerwijze in de tekst zelf naar voren treedt, maar in ieder
geval in de arbeid, in het langdurig zoeken dat aan het vinden, aan het
gedicht zelf voorafgaat. De dichter is per se iemand die weet wat hij
doet of wil doen. Dat het resultaat niet steeds aan de verwachtingen
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beantwoordt, bewijst niet dat het nadenken overbodig was, maar eenvoudig dat de werkhypothese herzien of bijgeschaafd dient te warden.
Deze verstandelijkheid bezit Bartosik in hoge mate. In het woord vooraf en af en toe ook wel eens in de loop van zijn uiteenzetting zegt hij
met zoveel woorden waar hij op aanstuurt. Ook hier is aan de tekst een
lange voorstudie voorafgegaan en heel vermoedelijk werd het plan
herhaaldelijk omgewerkt. Maar het werk, zoals het thans voor ons ligt,
vormt een gaaf geheel en spreekt de theorie over de poëzie van het
échec tegen. Het beantwoordt volkomen aan de bedoelingen. met name
het lyrisch oeuvre van Hamelink van alle kanten te belichten, toe te
lichten en te evalueren. En men kan zich een juist begrip vormen van
de moeilijkheid van de taak als men bedenkt dat Hamelink precies
voor een exponent van het hermetisme doorgaat en dat er over hem
tot nog toe misschien d&Aram heel weinig is gepubliceerd. Na
Bartosiks lange studie over Pernath was dit ongetwijfeld een kolfje
naar zijn hand. Daarbij houdt hij rekening met de ontwikkeling die de
schrijver van 1961 tot 1976 meemaakte en doet hij hoofdzakelijk een
beroep op de analytische methode of „werkimmanente Interpretation",
zonder de vergelijkende literatuurstudie, parallellen met Celan, Holderlin of Michaux en met het proza te vergeten. Bartosik gelooft inderdaad niet en terecht in de alleenzaligmakende eigenschap van
één bepaalde werkwijze. Hij neemt zich niet voor evenals zovele
theoretici die vandaag de dag de waarheid in pacht menen te hebben
zijn eigen systeem waar te maken en op te dringen. Hij gaat eclectisch
te werk. Zijn werk vertoont inderdaad een wezenstrek die ik ten zeerste bewonder en maar al te vaak in de hedendaagse kritiek mis : ik
bedoel de nederigheid, de onderwerping aan het object, in zekere zin
de overgave waar ik het daarnet over had. Anders gezegd, hij weet te
luisteren en te kijken, alvorens te praten. En van hèm zal dat waarschijnlijk toch een bijzondere inspanning gevergd hebben : als zovele
critici tegenwoordig hun zgn. creativiteit wensen te bewijzen ten nadele van de teksten die ze lezen, wat moet dan het verdringen daarvan betekenen bij iemand die van zijn prilste jeugd af duidelijk heeft
laten blijken dat hij een echt creatief talent bezat ?
Aan de andere kant weet Bartosik ook dat het onmogelijk is zichzelf
totaal te verloochenen. Objectiviteit is evenals de democratie of het vrij
onderzoek een ideaal dat we nastreven, een limiet die we nooit bereiken. Gelukkig maar is er tussen Hamelink en Bartosik een verwantschap die de uitleg in de hand werkt : het is een kwestie van golflengte.
De regels van het spel, de voorschriften van de academische kritiek, de
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kritische afstand warden stipt in acht genomen, maar tegelijkertijd is
de tekst het resultaat van een „campréhensian fervente", om met André de Ridder te spreken. Deze dissertatie objectiveert in feite een feilloze intuïtie, een „Einfuhlung" en identificatie met het onderwerp,
zoals Georges Poulet die beschreven heeft in La conscience critique :
„Une Ame s'entr'apercoit dans la transparence d'une autre Ame. Une áme
se sert d'une autre áme pour en faire le lesgis de cristal ou elle se laisse
vair pensant, sentant, rêvant". Kritiek is dus voor deze auteur ook liefde,
participatie en tevens afstand, differentiatie. Uit die dubbele beweging is, geloof ik, het onderhavige boek ontstaan.
Voor dit werk heb ik dan ook, op enkele details na, niets dan lof.
Het is in de volle betekenis van het woord baanbrekend ; het verklaart
het onderwerp beter dan de aandachtigste lezer van die hermetische
poëzie het mogelijk zou achten ; het is verantwoord en de hoofdstukken groeien organisch uit elkaar ; het is voortreffelijk gecomponeerd
met een open oáag voor transities en cross-references ; het vormt een
onafgebroken lijn ; het leest vlot. Bartosik heeft er een echt boek van
gemaakt, en geen academische oefening. Last but not least : het toont
op overtuigende wijze dat Hamelink een groot dichter is zonder zijn
eventuele tekortkomingen onder stoelen of banken te steken. Een poëzie zoals deze, die het menselijk tekort en problemen die hiermee in
verband staan, verwoordt, moet zich wel noodgedwongen bezighouden,
evenals die van Holderlin of Celan, met de grondcategorieën van het
bestaan, met name met tijd en ruimte. Vandaar het belang daarvan in
de dissertatie alsook van de thema's die daaruit voortvloeien als daar
zijn : de regressie naar de prenatale staat, de adem, de taal, het gedicht.
Ik zou hier voornamelijk willen wijzen op de meesterlijke manier waarop concrete voorbeelden warden ontleed en besproken, op de subtiliteit waarmee thema's, gevoelens en ideeën uit de doeken warden gedaan. Bijzonder mooi zijn volgens mij de lange passages over de poëtica, het zwijgen en hetgeen Hamelink „taalengte" noemt (pp. 310, 420,
422 enz.) . Kortom, het gaat hier om een geleerd werk dat de eruditie
van de auteur niet uitstalt en de inspanning niet verraadt.
In dat verband mag ik me toch wel een klein bezwaar permitteren.
Het gebeurt inderdaad wel eens dat Bartosik de lezer te hoge eisen
stelt. Op p. 29 b.v. citeert hij zomaar terloops Blanchot en begrippen
zoals „maitrise" en „mesure" : een korte verklaring zou in dat opzicht
wel wenselijk zijn. Op p. 174 is er sprake van een evolutie in de vormgeving tussen Dag en Onrust : die wordt wel vastgesteld, doch er wordt
niet met zoveel woorden gezegd waarom die ontwikkeling plaatsvond.
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Om te besluiten wil ik de schrijver nogmaals feliciteren en van ganser harte danken voor dit meesterlijk werk dat ruimschoots verdient
bekroond en gepubliceerd te warden.
Verslag van mevrouw A. DEPREZ, tweede beoordelaar

Het aan de Academie ingezonden prijsantwoord is een proefschrift dat
in 1978 bij de V.U.B. werd verdedigd en dat de poëzie van Jacques
Hamelink tussen 1961 en 1976 aan een diepgaand thematisch en stilistisch onderzoek onderwerpt. Zijn doel is hierbij nochtans niet het
leveren van een analyse maar wel van een synthese, een reconstructie
van het poëtisch mechanisme van de dichter.
Schrijver plaatst zich hierbij duidelijk op een waarderend, bij tijden
soms uitgesproken eulogisch standpunt en heeft onverholen respect
voor het hermetische, „oerstatige", elitaire en onderkoelde standpunt
van de jonge Noordnederlandse dichter, die bij hem reeds het formaat
van de klassieker, de meester, de blijvende waarde heeft aangenomen.
Het werk is gesteld in een sierlijk en correct Nederlands en komt zeer
sympathiek over, omdat de koele rationele benadering die over 90 %
van de tekst wordt volgehouden af en toe wordt onderbroken en
afgewisseld door een speelser inbreng, een emotioneler belijdenis die
aan het werk kleur en toon geeft, persoonlijkheid en overtuigingskracht. Dit alles begint reeds bij de trefzekere citaten vooraf en de
kort gehouden inleiding waarin het profiel van de dichter en zijn afstandelijke receptie bij kritiek en publiek wordt geschetst.
Ook de achtergrond, nl. de stevige kennis van schrijver van de moderne literatuurwetenschap, vn. van Franse en Duitse origine, imponeert, des te meer omdat hier geen sprake is van een demonstreren
van belezenheid zonder meer, maar van een doordacht systeem waarvan ook het gezond verstand en de redelijkheid bij de toepassing
niet los te maken componenten zijn. Schr. gaat dus niet ten onder in
geheimtaal, wiskunstige formulering of verbalisme, maar past zijn
methode aan aan de aard van het werk, het onderzoeksobject, m.a.w.
het wérk, niet de methode of de theorie, blijft centraal. Aangezien het
hier doorgaans autonoom bedoelde taalkunstwerken betreft, gaat zijn
aandacht hoofdzakelijk in de richting van de werkimmanentie, de close reading, met daarbij occasionele belichting van Hamelinks belangstelling voor de essentialia van de eigen tijd, voor het proza-werk en
de vorm-experimenten, voor de informatie a.h.v. correspondentie &
interviews, voor psycho-analyse, geaxeerd op de archetypenleer van
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Jung en de daaraan inherente symboliek, met als stevige referentiebodem de Westeuropese cultuurtraditie vertegenwoordigd door Hólderlin en Celan.
Er wordt ons a.h.v. de chronologie en de evoluerende thematiek en
stilistiek in Hamelinks werk een groepering voorgesteld in drie hoofdstukken (naar omvang welhaast drie boeken !) en wel 1964-1967,
1969-1971, 1973-1975, die respectievelijk betiteld warden als „Paradijs en ijstijd", „Op het dauwrozenwoord na", „Wie spreekt ons buigbaar", met als conclusie : „Ademwit voor de sneeuwpoort". Een omstandige inhoudsopgave van dit rijke werk leveren zou de omvang van
een normaal verslag ver overschrijden. Laten wij volstaan met aan te
stippen dat schrijver doorgaans binair-contrastief te werk gaat, in die
zin dat hij ofwel de vaste themata in twee gelijktijdig verschenen bundels met nagenoeg eenzelfde problematiek maar met een verschillend
standpunt tegen elkaar afweegt, ofwel de evolutie in themata in chronologisch op elkaar volgende stadia uitwerkt, ofwel de opeenvolgende
versies van een gedicht met elkaar vergelijkt. Zo krijgt men door het
hele werk heen doorgaans ook een vooruitwijzen naar een verdere ontwikkeling 6f een achteruitgrijpen naar de preliminaire stadia, de genese van een thema.
Het geheel is een zeer intelligente studie over een hermetisch dichter geworden, die waardering en respect afdwingt en een bekroning en
vlugge publikatie ten volle verdient. Zelfs de persoonlijke inbreng in
de vorm van ironische en polemische opmerkingen over de post-experimentelen, nieuw-realisten en neo-romantici die sedert 1960 de literaire
actualiteit in Noord en Zuid uitmaken, zouden wij ongaarne missen :
wellicht is het om wille van de eenheid van het werk of tot bescheiden
reductie van de omvang toch wel gewenst ?
Verslag van de heer J. AERTS, derde beoordelaar

Het werk dat ons aangeboden wordt, heeft een grote graad van rijpheid. De schrijver, de heer Bartosik, is zeer grondig vertrouwd met de
problemen en methoden van de moderne literatuurwetenschap, meer
bijzonder van de poëtiek en poëtologie. Hij heeft bovendien de poëzie
van J. Hamelink, in de periode 1961-1976, zeer grondig uitgediept. Hij
gaat hierbij rationeel te werk, maar toont tevens intuïtieve gaven, die
hem toelaten het poëtisch object des te vollediger te begrijpen. Als
interpretatie van Hamelinks poëzie is dit werk voortreffelijk, al is
het misschien onvermijdelijk ! op sommige plaatsen subjectief.
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Als evaluatie schenkt het aan het werk van de Noordnederlandse dichter een zeer hoge waardering, die niet iedereen bereid is hem te geven
(zoals bekend), maar die hij m.i. toch grotendeels verdient.
Gaarne sluit ik mij aan bij de wens om deze studie te bekronen en,
zo mogelijk uit te geven.
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