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L. BAEKELMANS EN H. TEIRLINCK HERDACHT

Ter inleiding

In 1979 was het honderd jaar geleden, dat twee vooraanstaande figuren uit
de Vlaamse letterkundige wereld geboren werden : Lode Baekelmans,
geboren te Antwerpen op 26 januari 1879 en Herman Teirlinck, geboren te
Sint-Jans-Molembeek op 24 februari 1879. Beiden zijn overigens lid van
onze Academie geweest.
Zoals ze het in 1978 voor K. van de Woestijne had gedaan, heeft de
Academie een herdenkingsprogramma uitgewerkt en daarvoor steun gezocht bij andere instellingen en bepaalde bestuursorganen. Zo werd de
Antwerpenaar Baekelmans herdacht en gehuldigd in samenwerking met
het stadsbestuur van Antwerpen en het A.M.V.C., de Brusselse Zuidoostvlaming Teirlinck in samenwerking met het bestuurscollege van de
provincie Oost-Vlaanderen.
Aan Lode Baekelmans werd op 11 mei 1979 een eerste maal hulde
gebracht te Antwerpen in de gebouwen van het A.M.V.C. ; vervolgens
werd hij, tegelijk met Herman Teirlinck herdacht ter gelegenheid van de
zomervergadering van de Academie op het kasteel Beauvoorde (18 juli
1979), terwijl Herman Teirlinck, op verzoek van de Heer Gouverneur van
Oost-Vlaanderen, samen met zijn vader Isidoor Teirlinck, gehuldigd werd
op het stadhuis te Oudenaarde op 21 september 1979.
Te Antwerpen werd het woord gevoerd door de heren E. Willekens,
conservator van het A.M.V.C. ; L. Roose, ondervoorzitter van de Acade-

mie ; B. Decorte en H. Lampo, leden van de Academie en door schepen
W. Geldolf, die de tentoonstelling gewijd aan L. Baekelmans opende. De
heer Decorte sprak namens de Academie, de heer Lampo namens de Stad
Antwerpen .
De vergadering op het kasteel Beauvoorde kreeg een bijzondere luister
doordat ze werd bijgewoond door Koning Boudewijn en Koningin Fabiola. Ook de heer W. Martens, eerste Minister, en de heer M. Galle,
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Minister van het Vlaamse Gewest, vereerden de vergadering met hun
aanwezigheid.
Er werden twee lezingen gehouden. K. Jonckheere sprak over Herman
Teirlinck en de Academie , R. De Belser (Ward Ruyslinck) behandelde als
onderwerp Een evaluatie van Baekelmans' stijlconceptie.
De vergadering te Oudenaarde werd voorgezeten door de heer R. de
Kinder, Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en werd gehouden
in aanwezigheid van de heer H. Liebaers, Grootmaarschalk van het Hof.
Achtereenvolgens werd het woord gevoerd door de heer Gouverneur ; de
heer L. Merchie, eerste schepen ; de heer M. Hoebeke, vast secretaris, en
de heer A. van Eislander, voorzitter van de Academie, die een kort
dankwoord uitsprak.
De teksten van de toespraken die n.a.v. deze herdenkingen werden
gehouden zijn hieronder gebundeld. Van de toespraak van Schepen Geldolf bestond evenwel geen geschreven tekst.
M. HOEBEKE
Vast Secretaris

11 mei 1979
Toespraken gehouden ter gelegenheid
van de Baekelmans- herdenking
in de gebouwen van het A . M . V . C . te Antwerpen

1. Toespraak van de heer E. WILLEKENS

De plechtigheid die ons hier vandaag samenbrengt geldt niet alleen de
opening van een herdenkingstentoonstelling gewijd aan Lode Baekelmans, maar ook de opening van een vernieuwde Van Nu en Straks-zaal ; ze
is bovendien in de echte zin een academische zitting vermits ze is opgevat
als een openbare zitting van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde.
Mijn eerste woord is daarom een woord van dank aan het adres van de
Academie-autoriteiten Bestuurder Prof. Dr. Antoon Van Elslander is
door ambtsbezigheden verhinderd, in zijn plaats begroeten we Prof. Dr.
Lode Roose en Bestendig secretaris Prof. M. Hoebeke, omdat zij de
Akademie en het is niet de eerste keer zo direct hebben willen
betrekken bij de activiteit van het AMVC. Het is voor het AMVC en dus
voor de Stad Antwerpen een eer die terdege wordt op prijs gesteld en
aangevoeld ook al is het duidelijk dat de Academie zich sterk zal interesseren voor wat in het centrale letterkundig archief van het land reilt en
zeilt. Het is bovendien duidelijk dat er geen sterkere band denkbaar is dan
hem die wij nu in onze herinnering gaan oproepen, de academicus die de
eerste conservator van het AMVC is geweest, de combatieve, de enthousiaste, de schrijvende, de agerende, de onvermoeibare, de onvergetelijke
Lode Baekelmans die, al had hij niets anders dan het AMVC tot stand
gebracht, met recht had kunnen zeggen non omnis moriar, ik zal niet
helemáál gestorven zijn. Uw talrijke aanwezigheid, Dames en Heren die
ik hier mag begroeten, bewijst hoe sterk de herinnering aan Baekelmans
leeft bij dezen die hem gekend hebben, en dit stemt tot dankbaarheid, maar
het is met ontroering dat ik de familieleden van Lode Baekelmans hier
begroet. Helaas niet zijn dochter Hilda, zij is ons ontvallen, wel zijn
schoonzoon, u meneer Peeters en zijn kleinzoon Jan Peeters, op wie wij al
de genegenheid en dankbaarheid overdragen die de naam Baekelmans
spontaan oproept. Terwijl wij u begroeten, die hem zo na geweest bent en
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die zoveel van hem gehouden hebt, is het alsof wij Lode zelf nog even in
onze beste gevoelens bij ons hebben. Honderd jaar geleden is hij geboren,
op 26 januari 1879. Men kan met tentoonstellingen om praktische redenen
niet altijd op de juiste datum mikken, al speelt het toeval hier soms een rol
mee. Want we hebben vandaag 11 mei, de dag van zijn overlijden, in
1965. En het is ook 25 jaar geleden dat Baekelmans de eerste steen
metselde van het vernieuwde gebouw van het AMVC (Minderbroedersrui
17 en Minderbroedersstraat 22), op zondag 31 januari 1954, het vroor toen
dat het kraakte, dezelfde dag toen hij ten stadhuize werd ontvangen ter
gelegenheid van zijn 75' verjaardag . Het komt mij niet toe hem hier te
huldigen als schrijver dat doen de heren Decorte en Lampo maar ik
wens hier nadrukkelijk te onderstrepen zijn verdienste als conservator van
wat in 1933 als Museum van de Vlaamse Letterkunde in het leven werd
geroepen.
Toen, die 31' januari 1954 zei hij : „die eerste-steenlegging van het
nieuwe AMVC vind ik mijn mooiste geschenk. Het heeft heel wat moeite
gekost het destijds te veroveren en later begon een nieuwe campagne om
uitbreiding te krijgen. Er moest wel een vliegende bom bij te pas komen en
nog jaren geduld maar nu zijn we dan toch het uiteindelijke doel genaderd. "
Er zijn lieden, Dames en Heren, die vlug klaarstaan (of klaargestaan
hebben) om aan te tonen dat Lode Baekelmans als auteur toch , ,maar" een
verteller was, een man van anekdoten en van types, die hij steeds maar
vastankerde in sociale toestanden die allang achterhaald zijn in een stad
die na de eerste wereldoorlog grondig van uitzicht was veranderd. Wie het
zo opvat ziet geloof ik het feit over het hoofd dat Baekelmans ook iets
eeuwigs over de mens heeft vastgelegd. Dat daargelaten moet het feit tot
nadenken stemmen dat diezelfde novellist en verteller dan in de geest toch
niet zo oubollig geweest is en dat hij moderne concepties heeft aangedragen en ze ook praktisch, bruikbaar, heeft uitgevoerd.
Het AMVC heeft een lange en boeiende voorgeschiedenis die ik hier niet
ga vertellen tenzij om te zeggen dat het Baekelmans is geweest die mee, in
1933 de laatste beslissende stoot heeft gegeven toen het op de uiteindelijke
stichting aankwam.
Wijlen Burgemeester Lode Craeybeckx heeft dat onder woorden gebracht in zijn grafrede van 15 mei 1965:
,,Zo het Vlaamse land vandaag een Archief en Museum bezit waar het
materiaal wordt vergaard dat zal mogelijk maken een verantwoorde geschiedenis van de cultuur in Vlaanderen samen te stellen , dan is dit in de
eerste plaats het werk van Lode Baekelmans. Van hem immers kwam de
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gedachte, en zelfs een aanzienlijk deel van het beslissende werk van de
eerste en moeilijkste jaren heeft hij geleverd."
Er moest een vorm gevonden worden voor de opdracht die Antwerpen
van het ganse land was toegespeeld, er moest iets gebeuren met de reeds
voorhanden letterkundige nalatenschappen van Conscience, Antheunis,
Verriest. Burgemeester Frans van Cauwelaert had er volle aandacht voor
en na hem ook burgemeester Camille Huysmans.
In 1932 stelde de Stad een commissie van letterkundigen samen, onder
zijn voorzitterschap, er werd een beheerraad gevormd onder voorzitterschap van Schepen W. Eekelers. L. Baekelmans, Em. De Bom,
E. Claes, M. Sabbe, J. Muls, W. Gijssels, Fl. Prims, A. Vermeylen en
Marnix Gijsen maakten er deel van uit. Op 4 januari 1933 was Huysmans
tot Burgemeester benoemd en op 7 januari ontving hij deze beheerraad op
het stadhuis en stelde vast dat het mogelijk moest zijn met weinig kosten in
het oude huis De Beuckelaar een Museum van de Vlaamse Letterkunde op
te richten. Lode Baekelmans had op het terrein van de letterkundige
documentatie zijn sporen al verdiend door het opvangen van de H. Verroest-nalatenschap en door het verwerven van documenten Muskeyn, Mon
Campers, Alfons De Cock. Op 1 juli 1933 werd Lode Baekelmans tot
conservator aangesteld en op 5 november van hetzelfde jaar kon de
opening plaats hebben met een tentoonstelling over H. Conscience en zijn
tijdgenoten. Het was vrij laat maar niet té laat wanneer men Baekelmans
heette om spoedig een aantal essentiële letterkundige nalatenschappen uit
de 19e eeuw op te sporen die tien jaar later allicht niet meer te achterhalen
zouden zijn, nl. de papieren van Dom. Sleeckx, de gebroeders Snieders,
P.F. Van Kerckhóven, Jan Van Beers, Julius de Geyter, K.L. Ledeganck,
Emm. Hiel, R. Stijns e.a. Dat vormde de onontbeerlijke ruggegraat en
Baekelmans maakte meteen een begin van systematiek door alles in te
delen in 4 afdelingen : handschriften en brieven, boeken, iconografie,
voorwerpen. Uit de chaos maakte hij een ensemble. Zo werd op korte tijd
de grondslag gelegd van een instelling die direct algemene sympathie
heeft verworven, zozeer dat Lode Baekelmans in 1954 zijn dankwoord zo
formuleerde : , ,Luctor et emergo, ik worstel en kom boven ... de
wierookwalmen. Maar ik bewaar een diep gevoel van dankbaarheid voor
de betuiging van uw vriendschap." En dit zijn d an precies de gevoelens
die wij zijn nagedachtenis op, onze beurt toedragen in de vorm van een
tentoonstelling die zijn leven evoceert, een leven en een oeuvre dat voor de
Antwerpenaar, de Vlaming, de Nederlander van nu en van morgen belangrijk is.
Zijn tijdgenoten zijn veelal verdwenen, hetgeen een reden mag zijn, neem
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ik aan om van hieruit een groet te brengen aan een negentigjarige (hij
verjaarde op 23 april) die, zoals iemand zegde, zijn eenzaamheid met
waardigheid draagt, en die hier zou zijn indien zijn leeftijd dat toeliet, ik
bedoel Lode Baekelmans' vriend voor het leven, die ook veel van zijn
werk heeft uitgegeven : Eugeen de Bock. De Bock die zopas een fijn
boekje heeft laten verschijnen, Een uitgever herinnert zich, waarin hij
o.a. wijst op de uitgave in 1954 van de verhalenbundel De nuchtere
minnaar (samengesteld door V. van Vriesland en ingeleid door M. Gijsen)
en De Bock noemt dat „Het beste, het menselijkste wat ik uitgegeven heb,
de atmosfeer van de havenstad bijna hallucinant oproepend, hier en daar
verrassend door een minuscuul detail, als waar een jongetje bij zijn
kameraden verschijnt knabbelend aan een zeebeschuit. Zal
ik hier spreken van de velen die Baekelmans in zijn leven geholpen heeft,
jonge ambtenaren, jonge auteurs, arme sloebers, daartoe als het ware
voorbestemd als zoon van de directeur van een zeemanshuis ?"
Het is geen klein compliment en een reden om onze gedachten even te
laten uitgaan naar E. De Bock. Trouwens het allereerste boekje over Lode
Baekelmans is van De Bocks hand, het verscheen in 1923 in de reeks
Vlamingen van Betekenis.
Ik moet nog een woord reppen over de Van Nu en Straks-zaal. Dat die nu
wordt opengesteld gebeurt eenvoudig om geen tweemaal kort na elkaar
een beroep te moeten doen op nagenoeg hetzelfde publiek.
Een nieuwe stap in de museologische ontwikkeling van het AMVC werd
gezet in samenwerking met de Educatieve Dienst van de Musea. Deze
nieuwkomer in de culturele diensten van de Stad bestaat ondertussen al
vier jaar en heeft als voornaamste taak het cultureel bezit van de stedelijke
musea dichterbij een groot publiek te brengen. Deze opdracht neemt zeer
gevarieerde vormen aan. Een niet onbelangrijke deelopdracht is het verlenen van medewerking aan de conservator bij het veranderen van de
presentatie van de collectie . De aandacht van de educatieve dienst gaat dan
uiteraard vooral naar het aanschouwelijk, didaktisch karakter van de
opstelling. Na overleg tussen het AMVC en de Educatieve Dienst werd het
plan opgevat het museumgedeelte van het AMVC in die zin te wijzigen.
Literatuur of Vlaamse beweging doen kennen langs hun aanschouwelijke
kant kan paradoksaal klinken. Literatuur dient in de eerste plaats gelezen
te worden en een boek zegt op zichzelf weinig of niets over zijn inhoud.
Plaatst men het literaire document evenwel temidden van andere artistieke
of culturele uitingen, dan groeit een boeiend tijdsbeeld dat wel aanschouwelijk kan voorgesteld worden.
Hier past het misschien even in herinnering te brengen wat we reeds
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schreven bij het twintigjarig bestaan van het AMVC in 1953 : „Handschriften, brieven en documentatie vormen in hun veelheid een zeer
onschatbaar en uniek bezit. Maar dit alles is slechts ten dele geschikt om in
de uitstalkasten de bezoeker te boeien en hem de indruk te geven dat hij
zich niet in een tentoonstelling van zielloos naast elkaar gelegde curiosa
bevindt, maar in een volwaardig museum. Bovendien verdragen de
meeste papieren het langdurig blootstellen aan het daglicht niet. Het
museum zal dus voor zijn eigen doeleinden slechts in geringe mate van het
archief kunnen gebruik maken ; het is in hoofdzaak op andere middelen
aangewezen."
Bij de vernieuwde opstelling van de afdeling gewijd aan „Van Nu en
Straks" worden die andere middelen (diaprojectie, fotografische reproducties , verklarende tekstpanelen) aangewend om een sfeer te creëren
waarin het literaire document niet verdrukt wordt maar integendeel beter
tot zijn recht komt.
Deze opvatting strookt trouwens met de evolutie van de literatuur-wetenschap in sociologische zin, die het literair werk niet meer als een losstaand
artistiek object ontleedt, maar het plaatst in een globale maatschappelijke
kontekst. Dat de Vlaamse Beweging niet meer los van de politieke, sociale
en economische kontekst kan begrepen worden, is voor iedereen duidelijk.
Het was uiteraard onbegonnen werk heel de perm anente tentoonstelling,
die bijna twee eeuwen Vlaams kultuurleven bestrijkt meteen om te werken. Daarom werd bescheiden gestart met een zaal rond één bepaalde
periode, nl. het fin-de-siècle met daarin als hoofdbrok Van Nu en Straks.
Deze keuze was niet toevallig. In de eerste plaats moet hier gewezen
worden op de belangrijke bijdrage die het „Centrum voor de geschiedenis
van het Vlaamse Cultuurleven vanaf het begin van de 18e eeuw" geleverd
heeft met de inventarisering, bestudering en de publicatie van de bronnen
voor de geschiedenis van het Van Nu en Straks-tijdperk in onze kultuurgeschiedenis. De vorsers van het Centrum hebben bovendien een onmisbare rol gespeeld als wetenschappelijke raadgevers bij het tot stand komen
van deze nieuwe zaal. Cultuurhistorisch leverde de fin-de-siècle periode
uitstekend materiaal om een interdisciplinaire aanpak te vergemakkelijken. Het is immers de tijd waarin de kunstenaars streven naar het vervagen
van de grenzen tussen de verschillende genres, er nieuwe kunstrichtingen
ontstaan en in de Vlaamse Beweging definitief de band wordt gelegd met
sociale toestanden, economie en politiek. De laatste jaren is het fin-desiècle trouwens , , in" zowel in vulgariserende als wetenschappelijke publikaties. B.v. het doktoraat van R. Vervliet „De literaire manifesten van
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het , , fin-de-siècle" in de Zuidnederlandse periodieken 1878-1914" en
zijn „Leven met een schrijver" , een biografie van A. Hegenscheidt.
Reeds in 1953 schreven we : „De
De museum-afdeling moet het middel
worden waardoor het AMVC zijn bijdrage levert tot een actieve
cultuuropleiding." Wij hopen dank zij deze nieuwe aanpak nog meer aan
dit doel te kunnen beantwoorden.
Graag dank ik de heer Denys, Hoofd van de Educatieve Dienst en Mevrouw Nauwelaerts voor de inspanningen die zij geleverd hebben om de
vernieuwing tot stand te brengen.
Thans spreekt tot u de Onderbestuurder van de Academie, Prof. Dr.
L. Roose en na hem twee auteurs, de dichter Bert Decorte en de prozaschrijver Hubert Lampo, die beiden op hun manier in de ban van Lode
Baekelmans hebben gestaan.
2. Toespraak van de heer L. RoosE,
Ondervoorzitter van de Academie

Mijn toespraak die zeer bondig zal zijn, vooral omdat ons medelid de heer
Bert Decorte hier namens de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde uitvoerig en deskundig het woord zal voeren, heeft
uitsluitend als doel u allen op mijn beurt te verwelkomen en het aandeel
van ons genootschap in deze hulde te verantwoorden of juister gezegd,
aangezien zulke verantwoording wel overbodig is, de motieven voor onze
medewerking even in het licht te stellen.
Het Academie-bestuur, dat ik wegens gedwongen afwezigheid van
onze voorzitter de eer heb hier te vertegenwoordigen, heeft tegenover
Lode Baekelmans meer dan een tweevoudige verplichting om aan de
hulde die deze grote figuur uit ons kultuurleven hem alleen een literator
noemen zou hem groot onrecht aandoen deel te nemen. Een genootschap dat nu bijna een eeuw geleden de taak kreeg toegewezen om
„de
de ontwikkeling der Nederlandse letteren te bevorderen", zoals het in de
instellingsbrief van 8 juli 1886 geformuleerd werd, zou zichzelf op onvergeeflijke wijze blameren, mocht het zich afzijdig houden bij de huldiging
van een persoon wiens verdiensten als beoefenaar der Nederlandse letterkunde en literatuurstudie, als bevorderaar van literatuurspreiding en
lectuur moeilijk kan overschat worden, zoals uit de inleiding van
Dr. Willekens reeds gebleken is en nog duidelijker door de verder te
houden toespraken bewezen zal worden. Op die verdiensten van de man
waarop de stad Antwerpen zo trots mag zijn zal ik hier dan ook niet verder
ingaan.
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Maar Lode Baekelmans is ook een zeer actief lid geweest van de
Vlaamse Academie voor Taal- en Le tterkunde zo heette ons genootschap nog tijdens zijn lidmaatschap, de nieuwe benaming werd ons
achteraf tot ons aller spijt opgedrongen ; hij werd daarin tot briefwisselend lid benoemd in 1932, tot werkend lid in 1937 in opvolging van
Prof. J. Vercoullie en vervulde de functie van bestuurder tijdens het jaar
1942. De toespraak die hij bij de aanvaarding van laatstgenoemde functie
uitsprak is en blijft zoals men verwachten kon bij iemand in wiens
hoofd het voortdurend gonsde van plannen en die nooit een leider maar een
dienaar wenste te zijn een rede waarvan de meest opvallende kenmerken zijn : zin voor praktische verwezenlijkingen en uitzonderlijke
bescheidenheid.
De lezingen die hij in de Academie heeft gehouden handelden nooit
over de coryfeeën van onze letterkunde maar belichtten figuren van het
tweede of derde plan om een term van ons betreurd buitenlands erelid
Anton van Duinkerken te gebruiken , zoals hij ook in zijn talrijke
literairhistorische sprokkelingen die hij buiten de publicaties van ons
genootschap in het licht gaf, aandacht vroeg voor wat men marginale
figuren uit de Nederlandse letterkunde zou kunnen noemen, zoals een
C. Crul, een Willem Godschalck van Focquenbroch of een Jacob Campo
Weyerman. Ik noem deze drie namen omdat ik hiermee kan aantonen dat
de auteur van „oubollige poëten", wiens aandacht schijnbaar naar een
minder belangrijk verleden gericht was, in werkelijkheid met wat
G. Schmook „Baekelmans' feilloze flair" heeft genoemd, bewezen heeft
ver op zijn tijd vooruit te zijn geweest. Later is immers gebleken dat
Baekelmans de ontdekker is geweest van schrijvers, in de studie van wie
beoefenaars der wetenschappelijke literatuurhistorie en der literaire kritiek zouden gaan wedijveren, schrijvers wier betekenis niet langer in
twijfel getrokken wordt en dat niet alleen omdat de huidige literatuurwetenschap thans een meer dan gewone belangstelling aan de dag legt voor
wat zij triviaal-literatuur pleegt te noemen.
Ik zei dat onze Academie meer dan een tweevoudige reden heeft om aan
een hulde van Lode Baekelmans haar volle medewerking te verlenen. Ons
ex-medelid was ook een mens die onvergetelijk blijft om zijn goedheid,
zijn minzaamheid en verdraagzaamheid. En ik ben gelukkig om het toeval
dat mij de eer verleent hier namens het bestuur van de Academie het woord
te voeren, niet omwille van die eer, maar omdat mij daardoor de kans
geboden wordt mij publiek te kwijten van een persoonlijke dankschuld
tegenover de ex-directeur van de Antwerpse stadsbibliotheek. Toen in
1940 de Leuvense Universiteitsbibliotheek door brand vernietigd werd
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waren de vruchten van zes maanden werk aan mijn licentiaatsverhandeling mede in de vlammen opgegaan. Onmiddellijk heeft Lode Baekelmans
mij toen in de bibliotheek waarover hij de leiding had een kamertje
afgestaan om in rust en in de onmiddellijke nabijheid van de mij noodzakelijke werkinstrumenten het geleden verlies zo gauw mogelijk te herstellen. Het is niet ondenkbaar dat het verdere verloop van mijn loopbaan
en zelfs het feit dat ik thans ook als academielid voor u sta in niet geringe
mate aan dit schijnbaar eenvoudige maar in werkelijkheid betekenisvolle
gebaar te danken is. Maar ik signaleer het feit vooral omdat het zo
duidelijk de man typeert van wie Raymond Brulez bij de dood van Lode
Baekelmans in 1965 in zijn rouwhulde namens de Academie met een
woord van Emerson getuigde dat hij gevoed was met ,,the milk of human
kindness".
Ook onze Academie zélf heeft aan de menselijke kwaliteiten van haar
vroeger lid enorm veel te danken. Meer dan eens is er in ons genootschap
aan herinnerd, dat niemand meer dan Baekelmans, die trouwens in 1927
een petitie aan het parlement voor amnestie aan de Vlaamse nationalisten
mede had ondertekend, in de moeilijke jaren die onze vereniging na de
tweede wereldoorlog doormaakte, ertoe heeft bijgedragen voor de ontstane hachelijke gevallen rechtvaardige maar tevens mildbegrijpende oplossingen te bedenken.
De naam Baekelmans leeft in onze Academie ook voort door de in 1939
gestichte prijs die zijn naam draagt en bestemd is om
wie zal het
verwonderen ?
werken te bekronen die gewijd zijn „aan de zee, de
zeeman, de zeevaart, de haven, het schippersbedrijf of wat hiermede
enigszins verband houdt".
De Academie hoeft er zich gelukkig niet over te schamen dat zij tekort is
geschoten in het eren van de man aan wie zij zoveel verschuldigd is. Ik
herinner aan de verscheiden huldigingen die in ons genootschap hebben
plaatsgehad en aan de medewerking van leden onzer vereniging aan de
vele eerbetuigingen buiten de Academie die voor Lode Baekelmans
georganiseerd zijn geworden. Ik kan niet alles noemen maar wil toch niet
onvermeld laten dat Lode Baekelmans bij zijn loste , 75ste en 85ste verjaardag in de Academie in warme bewoordingen werd toegesproken resp.
door de toenmalige bestuurders M. Gilliams, Prof. Van Mierlo en Pater
Axters en dat Raymond Brulez, zoals ik reeds zei, toen ons geacht medelid
ons in 1966 ontnomen werd, de tolk was van de rouw der volledige
Academische familie. Ik zou graag meer namen noemen, ik beperk mij
tenslotte tot het in herinnering brengen van de bijdragen door Academieleden afgestaan aan het tweedelige huldeboek dat Baekelmans in 1945
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werd aangeboden, en in het bijzonder aan de twee meesterlijke portretten
die M. Gilliams in zijn toespraak voor de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen in 1954 en G. Schmook in zijn Levensbericht voor het
in
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
1966 van hun vereerde stadgenoot getekend hebben.
Moet ik er bijvoegen dat onze Verslagen en Mededelingen ook een door
Pr. Arents opgestelde, volledige, bijna 300 blz. tellende bibliografie van
Baekelmans' oeuvre hebben opgenomen ?
Het is veel van het goede, het is voor iemand als de betrokkene niet ,,des
Guten zuviel ", en het is dat ook niet wanneer wij vandaag bij de looste
verjaring van Baekelmans' geboorte nogmaals vertolken wat we allen aan
hem verschuldigd zijn. Ik dank ook zeer oprecht het Antwerpse stadsbestuur dat in samenwerking met het Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven en in medewerking met ons de grootse herdenking van
vandaag georganiseerd heeft. Ik dank de inrichters van de Baekelmanstentoonstelling, hierbij zeer in het bijzonder de heer Van Ruyssevelt voor
wie geen inspanning te veel was opdat deze expositie de man waardig zou
zijn, aan wie ze gewijd is.
Ik dank u allen zeer voor uwe aandacht.

3. Toespraak van de heer B. DECORTE

HUMOR VAN DE ZELFKANT
De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal - en Letterkunde heeft
aan de herdenking Lode Baekelmans het al te eenzijdig karakter van een
specifiek Antwerpse aangelegenheid willen onttrekken en daarom een
niet-Antwerpenaar aangezocht om hier namens haar enkele woorden te
zeggen. Academia locuta, causa finita, zou men kunnen besluiten, maar
eigenlijk heeft ons koninklijk genootschap ongelijk gehad door niet de
man, die hier als vanzelfsprekend het woord zou moeten voeren, ik bedoel
Ger Schmook, ter ere en nagedachtenis van Lode Baekelmans te laten
spreken, want hij zou dat met meer kennis van zaken hebben gedaan dan
mij mogelijk is. Ik gis echter dat collega Schmook zelf de idee heeft
geopperd om van de plechtigheid van vandaag geen Antwerps onderonsje
te maken, een opzet dat alleszins niet te laken is. Ik moet hier evenwel bij
zeggen dat door mij te vragen de zaak maar half ont-Antwerpend is, want
al ben ik metterwoon in het Pajottenland gevestigd en breng ik de werkdag
door te Brussel en al zijn mijn voorzaten Westvlamingen, toch kan ik
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bezwaarlijk toegeven dat ik met Antwerpen niets te maken heb. Om te
beginnen ben ik geboren in de provincie Antwerpen, zij het op vijftig
kilometer van de metropool, in de Kempen te Retie. Ik ben zelfs lid van de
Vereniging van Kempische Schrijvers, maar ik kan er aan toevoegen dat
Ludo Simons mij een aantal jaren geleden met zijn spreekwoordelijke
vriendelijkheid heeft verzocht mij als lid te laten inschrijven. Nu is de
Antwerpse Kempen Antwerpen zelf wel niet, maar als ik het huldeboek
„Lode Baekelmans ter ere", dat in 1945, bij zijn afscheid als directeur van
de stadsbibliotheken, werd gepubliceerd, nasla, dan tref ik daar een artikel
in aan getiteld „Lode Baekelmans en de Kempen", waarin wordt gezegd
dat dit gewest, sinds Consciense, het literair , ,Hinterland" voor vele
Antwerpse artiesten is geweest. Iemand uit het Hinterland is op zijn minst
als een bevriend persoon te beschouwen. Ik durf dus veronderstellen dat ik
voor , , Antwerpensfreundlich" kan aanzien worden en als ik er dan nog
aan toevoeg dat ik op een bepaald moment zelfs in de bevolkingsregisters
van de stad der beroemde burgemeesters ben ingeschreven geweest, dan
gaat de zaak helemaal verdacht lijken. Maar men stelle zich gerust. Ik zou
niet aanvaard hebben hier namens de Academie iets voor te lezen als ik dit
had moeten doen om op gecamoefleerde wijze bij te dragen tot een
onverantwoorde uiting van lokaal patriottisme, zoals Marnix Gijsen dat
noemt in zijn inleiding tot de verhalenbundel, die onder de titel „De
nuchtere Minnaar", naar aanleiding van Baekelmans' 75 ste verjaardag
door De Sikkel werd herdrukt, als keuze uit vroeger verschenen verhalen
van de auteur. Ik heb het alleen aangenomen omdat ik vond dat Baekelmans iemand is die verdient dat er aandacht wordt besteed aan zijn persoon
en zijn geschriften, hij mocht dan in plaats van in Antwerpen geboren en
gestorven zijn in Stuivekenskerke of in Kersbeek-Miskom. Over zijn
persoon wil ik het niet hebben, al was die mij zeer sympathiek. Hierover
wil ik alleen mijn toehoorders aanraden het daareven vernoemde hulde-album uit 1945 na te lezen om zich ervan te vergewissen hoeveel vrienden
Baekelmans telde, die allemaal zijn menselijke kwaliteiten van broederschap, hulpvaardigheid en verdraagzaamheid roemen. Wijlen Albert van
Hoogenbemt schrijft zelfs in zijn bijdrage : „In één zin wens ik het te
zeggen : ik had gewild dat hij mijn vader zou zijn geweest. "
Laat mij echter bij Baekelmans' literair werk blijven en dadelijk zeggen
dat er drie redenen zijn waarom ik dit apprecieer : ten eerste omdat hij
schrijft over dingen waarmee hij vertrouwd is, ten tweede omdat hij
meestal de zelfkant van het leven als onderwerp of als achtergrond van zijn
romans en verhalen neemt, en ten derde omdat hij dit doet met humor, die
alleen maar kan voortspruiten uit zin voor het relatieve van heel het
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menselijk bestel. Charles Dickens heeft ergens geschreven : De humor
neemt de wereld zoals zij is, probeert haar niet te verbeteren ofte bekeren,
maar wel haar met wijsheid te verdragen, omdat het toch maar een zotte
wereld is en blijven zal." Ik weet niet of Baekelmans deze uitspraak van
de grote Engelse verteller ooit heeft gelezen, maar in elk geval zou hij best
deze zin als motto boven zijn werk kunnen geplaatst hebben. Er blijkt
namelijk uit dat humor heel wat meer is dan wat grappigheid vertellen, dat
het een levenshouding is die van grote humaniteit getuigt, doordat zij de
uiting is van het besef van het menselijk tekort, dat moeilijker met de
glimlach te aanvaarden is dan op gejammer en wanhoopskreten te onthalen. Dit brengt mee dat er een bestendige relatie is tussen humor en
levensrealiteit en dat een auteur, die met zin voor humor schrijft, iemand is
die wat het leven te bieden heeft nauwkeurig heeft bekeken en zich
rekenschap heeft gegeven van de ijdelheid der dingen en van de ijdelheden
dezer wereld. Onder de grootste schrijvers van verhalend proza dient men
zeker een aantal realisten te rekenen, bijvoorbeeld de Russen van vorige
eeuw. De meesten van hen, zelfs een Dostojefski en een Tolstoj, hebben
vaak hun zin voor humor laten blijken, nog gezwegen van Tsjechof met
zijn vergevende glimlach om al de kleine klanten en de nodeloze dikdoenerij van de mens in zijn doen en laten.
Het is niet mijn bedoeling u wijs te willen maken dat we Lode Baekelmans als de Vlaamse Toergenjef of de Vlaamse Dickens moeten gaan
bestempelen als ik hier een paar grote namen noem, maar soms bestaat al
te zeer de neiging om auteurs van zijn slag te minimaliseren, dan wanneer
het beste uit hun werk soms beter leesbaar is gebleven dan sommige veel
geroemde titels, die men alleen is blijven vernoemen, omdat zij nu
eenmaal als van uitzonderlijke betekenis zijnde werden aangediend. In
zijn reeds geciteerde inleiding tot de verhalenbundel „De nuchtere Minnaar", wordt Baekelmans door Gijsen geklasseerd in de categorie van
schrijvers, die door hun lezers willen bemind worden in plaats van bewonderd, schrijvers die pleiten voor zichzelf en voor de mensen die zij
voorstellen, schrijvers die, hoe schuchter ook, te verstaan geven dat de
personages in hun boeken aandacht, sympathie, medelijden of zelfs liefde
verdienen. En volgens Gijsen zijn dit de beste schrijvers. Wat Baekelmans
betreft is het in elk geval zeker waar dat de personages uit zijn werk en hun
belevenissen op zulk een wijze aan de man worden gebracht dat zij ons
moeilijk onberoerd kunnen laten en dat zowel het treurig lot van Tulle als
het verkiezingsavontuur van Snepvangers en het leven van Robinson in
zijn souvenirswinkeltje en zijn einde in het oudemannenhuis ons in het
geheugen blijven. Een zekere verliefdheid op het oubollige en het pit-
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toreske gaan onvermijdelijk gepaard met Baekelmans' manier van zich
tegenover leven en literatuur op te stellen, maar is dit uit den boze ?
Integendeel, want, waar realistische verhaalkunst toch een poging is om
bepaalde figuren in een bepaald milieu en op een bepaald tijdstip zo
nauwkeurig mogelijk te evoceren, zijn het precies dit soort details, die het
best daartoe bijdragen. Wie hem nu leest of herleest krijgt bij de lectuur
van zijn eerste werken toch wel een zeer goed beeld van het toenmalige
leven aan de Antwerpse havenkant, het leven van een klein wereldje in de
onmiddellijke nabijheid van de wegen die over het water naar de wijde
wereld voeren. De middelen die Baekelmans voor deze evocatie aanwendt
zijn de allereenvoudigste : geen mooischrijverij, alleen noteren in veelal
volks getinte bewoordingen wat er gebeurt, wat er te zien is en wat er
gezegd wordt, steeds met de mondplooi van de glimlach, maar toch met de
ondertoon van weemoedigheid, dit altijd aanwezig herkenningsteken van
de humor. Waar hij aanvankelijk nog een beetje te veel vertelde en uitspon
we moeten daarbij bedenken dat Lode Baekelmans eerste werk dateert
van het einde van vorige eeuw, toen het stootkarritme nog niet zoveel ten
achter stond bij dat van de pas uitgevonden automobiel heeft hij in later
werk als het daareven vermelde Robinson zich weten te beperken tot het
hoofdzakelijke, waardoor het aan intensiteit heeft gewonnen. Zijn grote
literaire verdienste is alleszins dat hij heeft beseft dat het menselijk gemier
van elke dag voldoende stof bevat om er met een glimlach en een traan
over te schrijven, zonder veel woordkramerij , maar met de nodige kunde
om de liefde en de meewarigheid voor kleine mensen en kleine dingen op
de lezer over te dragen. En over deze kunde beschikken en er gedurende
een lang leven bewijzen van leveren is geen kleine verdienste. Ik durf
veronderstellen dat mijn collega's academieleden het hiermee eens zullen
zijn.
4. Toespraak van de heer H. LAMP0

Ik behoor tot de gelukkigen voor wie het eerste contact met de literatuur
geen verband hield met de programmavoorschriften in het onderwijs. Los
van elke vorm van intellectuele pretentie heb ik van kindsbeen af in het
ouderlijk huis over boeken horen praten. Hoewel mij op dit stuk begrijpelijkerwijze de details ontbreken, herinner ik mij hoe de in die dagen vrij
recente Pallieter en diens deplorabele tribulatiën in het toen alsnog
geestelijk en artistiek onvolwassen Vlaanderen in de kring van ons gezin
een tijdlang tot de gespreksonderwerpen behoorden. Als onrechtstreekse
schakel naar de literatuur heeft het mij als adolescent sterk geboeid, dat
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onze overbuurvrouw, door wie ik van in mijn prilste kleuterjaren als kind
aan huis behandeld werd, de jongste zuster was van Willem Elsschot.
Uit wat volgt moge blijken, dat ook Lode Baekelmans bijzonder vroeg
binnen mijn jeugdige horizon verscheen.
Mijn moeder, die onderwijzeres was, behoorde tot de eerste generaties,
die in hun jonge jaren onbelemmerd gebruik hadden kunnen maken van de
toenmaals unieke Volksbibliotheek aan de Blindestraat. Zodoende leerde
zij opkijken naar boeken en naar hen die ze schrijven, wat ik rechtstreeks
van haar geërfd heb. Herhaaldelijk hoorde ik haar vertellen, dat er daar in
de Blindestraat een pas in dienst getreden bediende was, die belangstellend en vriendelijk informeerde naar haar exacte lectuurinteressen en haar
precies dié boeken bezorgde, die het sterkst met haar geuite belangstelling
overeenstemden.
Die toegewijde, vriendelijke debutant in het bibliotheekvak was Lode
Baekelmans. Ik weet, hoe hij er in die tijd uit zag. In het A.M. V.C. wordt
een uitstekende foto uit 1901 van hem bewaard. Hierop verschijnt hij als
een innemende blonde jonge man, nog zonder baard, doch wel met een
duidelijk van nature krullende, van agressiviteit gespeende en fraai volle
snor. Wat op deze foto echter het meest opvalt zijn de grote, heldere en
volkomen open ogen. Toen ik Lode Baekelmans helemaal op het einde
van zijn leven ging bezoeken, waren ze nog volledig dezelfde. Ze drukten
een grote sensibiliteit uit, doch tevens, als begeleiding van zijn woorden,
een felle overtuigingskracht. Van elke zweem van arrogantie verstoken
was er iets in, dat je er toe verplichtte zo'n blik met dezelfde volstrekte
onbevangenheid te beantwoorden. Tot zijn laatste dagen waren deze ogen
desoriënterend jong gebleven. Nuchter bekeken zal dat tot op aanzienlijke
hoogte wel verband hebben gehouden met hun kleur, hun vorm en hun
inplanting. Maar hun boeiende intensiteit was inmiddels niet alleen een
optelsom van louter anatomische gegevens . Duidelijk hield Baekelmans'
attachante blik ook verband met een geestelijke instelling. Mijn indruk is
het steeds geweest, dat hij met een overwegend blijde, soms sceptische,
mogelijk wel eens vriendelijk spottende, doch in de eerste plaats milde en
levensbeamende, nooit aflatende, steeds sympathiserende verwondering
de wereld in keek. In deze sympathieke verwondering is het, dunkt mij,
dat de nucleus, bestaansoorzaak zowel als bestaansreden, van gans
Baekelmans' oeuvre hoort gezocht.
Hij aanschouwt het levenslicht te Antwerpen op 26 januari 1879, nu
ruim honderd jaar geleden. Astrologen zullen u bevestigen, dat hij een
Waterman was. Voor wie zo gehecht bleek aan de Antwerpse havenkant
als deze zoon van de directeur van het Zeemanshuis is dat een alleraardigst
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en wellicht voor sommigen ook bijzonder zinvol toeval. Baekelmans'
geboorte valt vier jaar voor het overlijden van Hendrik Conscience en
ongeveer samen met de publicatie van het volledig werk in zeventien delen
van de nog levende Domien Sleeckx. Wanneer in 1893 Van Nu en Straks
verschijnt, zowat samen met Buysse's Recht van de Sterkste , is hij
veertien. Als achttienjarige is hij getuige van het verschijnen van De
Bom's Wrakken, een boek dat ongetwijfeld een diepe indruk op hem
maakt. Hij is twintig, wanneer Streuvels' Lenteleven , zeven en twintig
reeds als Vermeylen's Wandelende Jood zijn weg naar het publiek op
gaat.
Baekelmans zelf debuteert in 1901, hij is nu twee en twintig, met de
novellenbundel Uit grauwe Nevels , hetzelfde jaar gevolgd door zijn eerste
roman, Marieke van Nijmegen . Zonder dat ik een overdreven belang
hecht aan leeftijden en datums, lijkt het mij nochtans niet onmogelijk,
noch misplaatst uit de summier opgesomde gegevens bepaalde conclusies
te trekken wat Lode Baekelmans betreft. Hij wordt net te laat geboren om
nog aan de beweging van Van Nu en Straks te participeren. In tegenstelling tot de exact één maand jongere Herman Teirlinck, zal hij ook niet
meer aanpikken bij de zgn. , ,tweede reeks", die stilvalt in 1901, het jaar
dus, waarin zijn eerste boeken worden gepubliceerd. Wel stapt hij in die
dagen op met het tweemaandelijks tijdschrift Alvoorder , dat zich beperkte
tot één jaargang, die van 1900, en tot zes nummers, een Antwerps
initiatief waaraan ook van Boelaere, Teirlinck en Willem Elsschot medewerkten. De anderen zijn vergeten figuren, die alleen voor de onderzoekers, niet voor de lezers, een spoor in de Vlaamse letteren hebben
nagelaten. Behoudens uitzonderlijke gevallen, hecht ik weinig belang aan
de relatie van de auteur tot een tijdschrift. Vooral wanneer het wordt
uitgegeven door jongeren, zijn het de minst begaafden, die er zich het
vlijtigst betonen en er naderhand het historisch belang van overtrekken,
mogelijk hierin gesteund door de academische wereld, waar men op zoek
is naar onderwerpen voor licentiescripties.
Ondertussen is het zeker zo, dat Lode Baekelmans zijn leven lang intens
aan het literaire en culturele leven heeft deelgenomen. Dit was een gevolg
van zijn onmiskenbaar prestige als auteur en als prominente figuur uit het
bibliotheekwezen. Jarenlang was hij een voorbeeldig, onomstreden voorzitter van de Vereninging van Vlaamse Letterkundigen. Ook dàt wijst er
op, dat hij „au dessus de la mêlée" stond. Hij was niet aan een groep
gebonden en nog minder aan coterieën. Evenals de zes jaar oudere Maurits
Sabbe, met wie een zekere verwantschap mij niet denkbeeldig lijkt, is de
dynamische humanist Baekelmans als schrijver zijn ganse leven lang een
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vrij eenzame figuur geweest. Als mens was hij sterk sociaal ingesteld. Wie
hem om hulp, om een dienst verzocht, werd nooit met een kluitje in het riet
gestuurd. Wie het in dit moeilijke leven al eens niet meer zag zitten vond in
hem een vaderlijk raadgever, die de ongerechtigheden des bestaans soms
op een bevrijdende manier kon relativeren door uit eigen ervaring en
herinnering geputte anecdotes, waarbij de andere zelf maar moest invullen, dat de wereld desondanks was verder blijven draaien. Het is erg
moeilijk van een ander te weten, of hij vele vrienden had. Zeker is het, dat
een grote sympathie Lode Baekelmans omringde. Wat de waardering van
de medemens betreft, was hij zelf een pluralist avant la lettre. Op het einde
van zijn leven kon deze agnosticus glimlachend doch tegelijkertijd tevreden een reeks innemende herinneringen aan zijn „klerikale relaties",
zoalshijetcrndom,laevrschijn.
Inderdaad, geloof ik, dat Baekelmans zich tijdens zijn leven op de
genegenheid van velen heeft mogen verheugen. Volstrekt zeker is het, dat
hij bestendig eenzelfde genegenheid voor zijn medemensen uitstraalde.
Maar, zoals zoëven reeds gezegd, in de literatuur van zijn tijd is hij een
eenzame, of op zijn minst een alleenstaande figuur. Dit hoeft niet noodzakelijk te betekenen, dat het inspanning zou vergen, wanneer het er op aan
komt hem in een bepaalde literaire strekking te situeren. Kadrerend in de
algemene trend van zijn tijd is hij een beheerst vertellend realist met,
vooral in de aanvang van zijn schrijversloopbaan, een merkbaar doch
voorbijgaand apport van impressionnistische en naturalistische elementen, waarbij het klassiek realisme dus het laatste woord heeft. Hij debuteert en werkt jarenlang in de schaduw van de Van Nu en Straks ers met
wie de contacten overigens verre van denkbeeldig waren. Deels gedreven
door een typisch Antwerps individualisme, doch vermoedelijk nog veeleer door een charmante onverschilligheid voor wat de ongeschreven doch
pertinente wetten van het literaire goed fatsoen dekreteren, gaat Baekelmans zijn eigen weg. Het wijsgerig intellectualisme van een Vermeylen is
hem vreemd. Even vreemd is hem de instinctief-picturale kracht van een
Streuvels. De precieuze evenwichtsoefeningen van een homo ludens als
Teirlinck liggen net zover van hem als de soms exhibitionnistische levensmoeheid van een Van de Woestijne of de wat zelfgenoegzame esthetische reflecties van Toussaint van Boelaere. Vermoedelijk is het zo, dat hij
veeleer een Cyriel Buysse waardeerde, ofschoon men bezwaarlijk kan
zeggen, dat hij in diens voetspoor trad. Onder de van Van en Straks ers
staat hij het dichtst bij een Emmanuel de Bom, zonder evenwel diens sterk
door tijdsinvloeden bepaald pessimisme uit Wrakken op nadrukkelijke
wijze te delen.
-

-
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Het is onmogelijk in een kort betoog, waarvan de bedoeling in de eerste
plaats is een totaalbeeld op te roepen, zonder dat ik mij illusies maak wat
een alomvattende waterdichte synthese betreft, gans Baekelmans' oeuvre
de revue te laten passeren en het op een bevredigende wijze te analyseren.
Ik kan nauwelijks meer doen dan enkele algemene thematische krachtlijnen aanstrepen, zonder zelfs op dit stuk enige volledigheid na te streven.
Met een paar uitschieters naar het Kempense hinterland toe (De ongerepte Heide, Het Rad van Avontuur), is het de stad Antwerpen, welke niet
alleen het decor, doch ook de onmisbare inspiratiebron oplevert voor de
romans en verhalen van de schrijver. Ofschoon zijn werk qua ontstaan de
twee wereldoorlogen overbrugt, is het in feite het negentiende-eeuwse
Antwerpen van vóór 1914, mogelijk mag ik zeggen het Antwerpen van
vóór Lode Zielens, dat Baekelmans voor ons oproept. Reeds hebben de
toenmalige urbanisatoren en bouwpromotoren, zij het onder andere benamingen, er onherstelbare vernielingen aangericht, vooral door het
rechttrekken van de kade en het slopen van de straten rondom het Steen.
Marhievnmktdlzwig.Vebjftrovandseht
Nouvelle Carthage zoals het beschreven werd door zijn Franstalige stadsgenoot Georges Eekhoud, die voor mijn gevoel als de enige rechtstreekse
voorganger van Baekelmans kan worden beschouwd.
Mensen die het kunnen weten hebben mij gezegd, dat De Doolaar in de
Weidse Stad uit 1904 het eerste deel is van een onvoltooid gebleven
trilogie, die Het Hommelnest zou heten. Hiervan zijn het blijkbaar de
structurele eisen welke, tijdens de navrante zwerftochten van de plattelandse pauper Lieven, die in de stad een broodwinning komt zoeken, de
nadruk doen leggen op de buurten van de haven en de wijken van de
armen. Ik weet niet, of er sporen van 'schrijvers verdere plannen bestaan.
Wel heb' ik de indruk, dat er bij het project als geheel de bedoeling
vooropstond een synthetisch beeld op te bouwen van het Antwerpen anno
1900, een stad met een ontzaglijke bedrijvigheid, volop bezig zich tot een
wereldhaven te ontwikkelen, zoals ook in het reeds ' genoemde La
Nouvelle Carthage meer in detail geëvoceerd.
Inmiddels is het over het algemeen zo, dat Baekelmans in zijn verhalen
en romans twee aspecten van Antwerpen, die elkander trouwens herhaaldelijk overlappen, als inspiratieve gebieden heeft uitgekozen. Zodoende
wordt zijn oeuvre grosso modo door twee sociale sferen beheerst. Er is
deze van de kleine burgerij en de commerciële middenstand, zoals in De
Waard uit de Bloeiende Eglantier, Meneer Snepvangers en later nog eens
in Robinson . Van deze sfeer ook is het met een beheerst gevoel van
participatie opgeroepen locale artistieke leven, reeds aan bod in de de-
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buutroman Marieken van Nijmegen uit 1901, een emanatie.
De tweede sociale sfeer, kenmerkend voor Baekelmans' oeuvre, is deze
van de havenbuurt, het toenmalige Schipperskwartier, waarvan de hedendaagse desolaatheid, gevolg van de onafgebroken havenuitbreidingen
naar het noorden toe, het denkbeeld verzwakt van de inspiratieve kracht,
die er voor de scherp observerende jonge en, later, voor de namijmerende
rijpere schrijver van uit ging. Gedeeltelijk tot puin vervallen, ontvolkt en
meer verpauperd dan ooit tevoren, zag het aloude Schipperskwartier zijn
druk vertier en zijn schilderachtigheid in onze efemere welvaartsconjunctuur teloor gaan. Of zulks, op de agressieve verloedering van het
authentieke stadsbeeld na, een bron van groot verdriet hoeft te zijn, kan
buiten beschouwing blijven. Maar het is onomstootbaar zo, dat hier eens
een bevolking huisde, waarvan de impact enorm was op de stellig aanwezige maatschappelijke en de dominerende artistieke sensibiliteit van de
schrijver Lode Baekelmans.
In zijn werk, zijn uitstekende kortverhalen niet uitgesloten, confronteert hij ons herhaaldelijk met de havenbuurt. Door haar wordt hem
zijn meesterwerk ingegeven : de zuiver geschreven, goed gebouwde,
tevens vertederende, schrijnende roman over een vrouweleven, die Tille
heet en uit 1912 dateert. Tille is haast zeventig jaar oud. Onder het
herlezen treft het mij , dat niets onwaarschijnlijker klinkt dan deze zeventig
jaar.
Ik houd het voor mogelijk, dat deze ogenschijnlijk wat toevallige
overweging ons op het spoor brengt van Lode Baekelmans' ware betekenis, die altijd wat onderschat is geworden.
Uiteraard was het zo even een wat vreemde manier van literaire benadering, toen ik enkele van zijn onmiddellijke voorgangers en, met een
zekere speelruimte bekeken, tijdgenoten opsomde, een bepaalde eigenschap van hun werk noemde en op het ontbreken er van bij Baekelmans
attendeerde. Het vergt geen betoog, dat ik geen ogenblik de bedoeling
koesterde hem als een , , Mann ohne Eigenschaften" voor te stellen.
Integendeel. Mijn bedoeling was de aandacht te vestigen op een verschijnsel, waarvan wij, door de afstand in de tijd, vandaag voorgoed de
uitzonderlijke betekenis naar waarde zullen schatten. Waarschijnlijk onbewust kende de jonge Baekelmans reeds het geheim van wat voor mensen
van onze tijd de goéde literatuur is, namelijk deze, welke een zo weinig
mogelijk literaire aanblik biedt. Het valt mij op, hoe voortreffelijk leesbaar het proza van de auteur van De Dolaar, Tille of van een briljante,
zuurzoete, doch overwegend humoristische novelle als De nuchtere Minnaar is gebleven.
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Wie vandaag de dag Lode Baekelmans leest en het geluk heeft gehad
hem als mens te ontmoeten, wordt er onvermijdelijk door getroffen dat op
zijn werk een mogelijk wat onorthodoxe doch bij mijn weten nooit
bedrieglijke proef door negen op het stuk van zijn authenticiteit van
toepassing is. Terwijl men dit proza leest vergt het in de genoemde
omstandigheden geen merkbare inspanning integendeel, het gebeurt
vanzelf om er de stem van de schrijver zélf duidelijk in te herkennen.
Neen, dit is geen beeldspraak. Ik bedoel wel terdege de fysieke stem, zoals
zij door de stembanden werd geproduceerd en bewaard door het auditief
geheugen van wie er naar luisterde. Het was een zachte, ietwat baritoniserende stem, volkomen klaar, soms met een glimlach er in, soms weemoedig, soms schertsend, soms even ironiserend, soms medelijdend,
vaak vervuld met deernis om de dwaasheid van de wereld en de menselijke
zotheid, maar steeds mannelijk, betrouwbaar en relativerend.
Reeds geruime tijd behoort Lode Baekelmans niet meer tot de onzen,
doch het strekt ons tot troost, dat zijn leven lang is geweest en vervuld met
grote aandacht voor alles wat van de mens is, in maar ook ruimschoots
buiten de literatuur. Het mag niet zijn, dat een stem als de zijne, zij het in
de vorm van het typografisch gefixeerde woord, ons niet meer zou bereiken. Té veel heeft hij ons nog te zeggen over de menselijke vreugden en
de menselijke tekorten. Zopas is er, na tientallen en tientallen jaren,
eindelijk een herdruk verschenen van De Dolaar in de weidse Stad. Moge
dit niet de slecht befaamde zwaluw zijn, die nog geen lente maakt.
Vlaanderen zal arm Vlaanderen blijven, zo lang het niet zuiniger, ik
bedoel doeltreffender, eerbiedvoller omspringt met zijn schrijvers. Té
vaak kunnen wij ons vergewissen van het pijnlijke verschijnsel, dat het
overlijden van een schrijver ook zo veel als het einde van zijn bestaan, dit
is van de bereikbare aanwezigheid van zijn boeken onder de Vlaamse
gemeenschap betekent.
Mijn laatste, spaarzame woorden mogen derhalve een beroep zijn op
onze uitgevers van wie ik weet, dat zij niet a priori de oren sluiten voor een
suggestie. Zoals het steeds het geval is geweest moet wat nieuw is en
waardevol optimaal zijn kans op verspreiding krijgen. Maar in het zich
aankondigende Europa, waar wij mogelijk als Europeeërs ook volwaardige Vlamingen zullen worden, acht ik het in hoge mate wenselijk, dat wij
ons spiegelen aan de grote Europese broedervolken. Op het literaire vlak
hebben deze nooit aan het vreemde minderwaardigheidscomplex gelaboreerd, dat het waardevolle van gisteren, als onder invloed van een volstrekt denkbeeldige historische wet, vandaag van alle betekenis zou verstoken zijn. Door het gebrek aan inzicht op dit stuk is er bij ons een
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achterstand ontstaan, waaraan tot dusver nauwelijks aandacht werd besteed. Ook na hun verdwijnen moeten onze schrijvers onder ons blijven
leven. Dit is slechts mogelijk, wanneer hun werk, liefst niet in de vorm
van prestigieuze uitgaven, doch als doodgewone boeken in omloop blijft.
In deze optiek heb ik eens een nieuwe uitgave van de door Lode
Baekelmans gewaardeerde Pieter-Frans van Kerckhoven kunnen bewerkstelligen. Ik pleit er voor, dat men ook Baekelmans' hoogst leesbare werk
weer aan de pers zou toevertrouwen met de regelmaat die het onmiskenbaar verdient.

18 juli 1979
Toespraken gehouden ter gelegenheid
van de vergadering in het park van
het kasteel Beauvoorde.

1. Toespraak van de heer VAN ELSLANDER,
Voorzitter van de Academie

Het is voor een Koninklijke Academie en voor een voorzitter die hier als
haar woordvoerder moet optreden, wel een heel bijzondere ervaring
koninklijk bezoek te mogen ontvangen op haar zomervergadering, die nu
al meer dan dertig jaar in haar kasteel Beauvoorde wordt gehouden, naar
gelang van de weersomstandigheden nu eens binnen in de ridderzaal, dan
weer buiten in het park en dan meestal gevolgd door een gezellige
koffietafel. De julivergadering in Beauvoorde is vooral sedert 1952 een
vaste traditie geworden. Toen werd namelijk dank zij de goede zorgen van
de onvergetelijke Jozef Muls het interieur zelf van het kasteel op smaakvolle wijze heringericht. Het kasteel had immers door de oorlogsomstandigheden erg geleden. De inboedel had men enkel kunnen redden dank zij
de toewijding van haar beheerder Lucien Lams en de inwoners van
Wulveringem zelf. Van deze traditie hier te vergaderen werd slechts
noodgedwongen afgezien in 1970, toen dringend belangrijke restauratiewerken moesten worden uitgevoerd. Ook de laatste maanden hebben
zich in en om het kasteel allerlei moeilijkheden, materiële en andere
voorgedaan en als de feestelijke vergadering van heden hier in Beauvoorde is kunnen worden gehouden, moet de verdienste daarvoor in grote
mate op rekening worden gebracht van de vaste secretaris, die problemen
en hangende kwesties kordaat heeft aangepakt en die ervoor zorgde dat
vanwege mevrouw de minister voor Nederlandse Cultuur een speciaal
krediet werd toegezegd waardoor onder meer een nieuwe huisbewaarder
in dienst kon worden genomen.
Dat van de kant van de regering en openbare machten belangstelling en
waardering voor de Academie aan de dag worden gelegd, moge niet enkel
blijken uit de aanwezigheid op deze vergadering van de eerste minister en
vele andere overheidspersonen en gezagsdragers, maar ook uit de tekst
van een voorstel van decreet van de Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap waarin de rechtspositie van de Academie wordt
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gewijzigd in die zin dat ze, uiteraard op haar werkterrein, tot adviesorgaan
van de Cultuurraad wordt verheven en door een jaarlijks door deze
Cultuurraad toe te kennen krediet op nog efficiëntere wijze haar
belangrijke taak in dienst van de Nederlandse cultuurgemeenschap zal
kunnen voortzetten. Ik denk in dat verband vooral aan de mogelijkheid een
aantal bekroonde werken van verdienstelijke jonge vorsers in een vlugger
tempo dan tot nog toe het geval was in het licht te geven wat enkel de
bloei en de uitstraling van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap
ten goede kan komen.
Een instelling als de onze telt onder haar leden niet enkel geleerden,
maar ook vooraanstaande letterkundigen van wie er hier trouwens twee
vandaag aan het woord zullen komen : Karel Jonckheere en Ward
Ruyslinck. Zij hebben de opdracht aanvaard en we zijn hun hiervoor
bijzonder dankbaar hulde te brengen aan twee leden van onze Academie die honderd jaar geleden werden geboren en wier nagedachtenis ons
zeer dierbaar is : Herman Teirlinck en Lode Baekelmans. De auteur van
Tille werd reeds op 11 mei laatstleden herdacht in een buitengewone
vergadering in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te
Antwerpen, waarvan Baekelmans de eerste conservator is geweest. Onze
ondervoorzitter en onze leden Lampo en Decorte voerden er het woord,
naast de huidige conservator Dr. Emiel Willekens. Enkele dagen later, op
26 mei, werden te Beersel, onder de hoge bescherming van Z.M. de
Koning en met de steun van het Ministerie voor Nederlandse Cultuur, in
aanwezigheid van Minister Galle, een Teirlinck-gedenkplaat en gedenkzuil onthuld. Op 21 september eerstkomend zal, in samenwerking met het
provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, te Oudenaarde een buitengewone
vergadering van onze Academie gehouden worden. Onze onvermoeibare
vaste secretaris zal er het Zuidoostvlaarns aspect in het oeuvre van Herman
Teirlinck belichten en daar ook de figuur van vader Isidoor Teirlinck bij
betrekken, die een verdienstelijk taalkundige en folklorist, en ook lid van
ons genootschap is geweest. Als geboren en getogen Zuidoostvlaming
was Prof. Hoebeke voor deze opdracht als het ware vanzelf aangewezen.

Sire,
Op 19 juli 1951 hadden de leden van de verschillende Konii;klijke Academiën van België de eer aan Uwe Majesteit te worden voorgesteld ter
gelegenheid van uw troonsbestijging. Vooraf was door onze Academie ten
Paleize een huldeadres afgegeven waarin de leden uiting hadden gegeven
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aan „hun gevoelens van blijde hulde en diepe gehechtheid aan de nieuwe,
jonge en moedige vertegenwoordiger van ons Vorstenhuis". Ze herinnerden in datzelfde adres aan de gedenkwaardige rede, uitgesproken door
Prins Albert, Uw grootvader, te Gent op de plechtige vergadering van'I 8
oktober 1896, toen het tienjarig bestaan van ons genootschap werd gevierd, 'alsook aan de aanwezigheid van Uw doorluchtige vader op de
jubelfeesten van 1936, toen hij de vijftigjarige instelling met zijn hoge
tegenwoordigheid vereerde. „Wij koesteren de hoop", aldus verder het
adres, „en vleien ons met de zekerheid, dat Uwe Majesteit aan de opgang
van de Vlaamse cultuur en literatuur haar beschermende steun zal willen
verlenen. Een waarborg hiervoor vinden wij in het feit, dat Uwe Majesteit
er prijs op gesteld heeft en er fier op gaat, de taal van de Vlaamse
gemeenschap volkomen te beheersen". De hoge verwachtingen in dit
adres bij het begin van Uw regering verwoord, werden in de jaren die
volgden niet beschaamd. Telkens weer bleek hoe nauw onze taal en
cultuur U aan het hart liggen. Weldra vond U daarbij een hechte steun en
een trouwe bondgenoot in de vrouw die Uwe zorgen deelt en Uw geluk
groter maakt, de vorstin die door haar beminnelijke eenvoud, haar hoge
distinctie, maar vooral haar warme menselijkheid van meet af aan alle
harten voor zich wist te winnen.

Sire, Mevrouw,
Deze dag is voor onze Academie, alleen al door Uw aanwezigheid onder
ons, een heuglijke, een gelukkige dag, een feestdag. Ik dank U dan ook
zeer oprecht, namens de leden van de Academie, namens al onze gasten,
voor Uw voor ons zo vererende aanwezigheid, die aan deze plechtige
vergadering bijzondere luister verleent.

2. Toespraak van de heer

JONCKHEERE

HERMAN TEIRLINCK EN DE ACADEMIE
Sire, Mevrouw,
zeer gewaardeerd gezelschap,
Senora,
Mijn oudere dag zou een seizoen van wroeging worden, als ik u, hier in
sedertdien weliswaar verBeauvoorde, onthield dat in dit kasteel,
in het jaar 1587 een ridder uit Kastillië, don Luis de Velasco,
bouwd
verliefd is geworden op de teer-blonde dochter Geneviève van brouwer
Corneel Martins, burgemeester van Duinkerke en eigenaar van Beauvoorde, „un pittoresque manoir, caché dans un bouquet d'arbres (... ),
encerclé par une eau claire fertile en brochets et utile à la défense le cas
échéant, une véritable demeure seignauriale à la mode de ces temps ". Zo
staat te lezen in „Le tendre amour de don Luis" van de Duinkerkse
archivaris Henri Malo, uitgegeven bij Bernard Grasset, Parijs, 1924.
Don Luis was ingescheept op de „Onoverwinnelijke Vloot", de „Armada Invencible ", leed schipbreuk voor de Vlaamse kust, spoelde aan,
werd op een kar met doden geladen tot men ontdekte dat hij nog leefde. Na
een paar dagen hospitaal in Duinkerke bracht hij zijn konvalescentie door
bij burgemeester Martins, waar de idylle begint tussen het warmbloedige
Kastillië en het meer ingekeerde Vlaanderen. Helaas, mijn verhaal eindigt
niet op een dralende filmkus. Beauvoorde werd verwoest door de Oostendenaars, die samen met de Nieuwpoortenaars, nog niet door Spanje waren
bezet. Geneviève is hier jammerlijk verdronken en later werd don Luis te
Duinkerken onthoofd wegens kollaboratie met de Geuzen. Hij was eerst
nog gouverneur geworden te Blankenberge. Uit liefde voor zijn dode
geliefde neemt hij het op voor de Vlaamse adel, geraakt betrokken in een
komplot tegen aartshertogin Isabella. Lo que sera, sera.

*
Sedertdien zijn andere dingen gebeurd.
Met Herman Teirlinck bijvoorbeeld, die op 8 juni 1919 tot briefwisselend
lid van de Academie wordt verkozen, op 22 april 1922 tot werkend lid. Hij
neemt de plaats in, zetel XVIII, van Hugo Verriest.
Teirlinck is reeds vertrouwd met de Academie vóór zijn aanstelling.
Zijn twee intieme vrienden, August Vermeylen en Karel van de
Woestijne, zijn vóór hem lid geworden, werkend lid, en tijdens hun
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gezellige bijeenkomsten in een Brusselse kroeg, waar op dat moment de
beste geuze werd geschonken, zal onze eerbiedwaardige instelling meer
dan eens in losse draf op de tong hebben gereden.
Voordien was er trouwens Hermans vader geweest, romancier en geleerd folklorist Isidoor Teirlinck, reeds briefwisselend lid in 1900,
zoon was toen eenentwintig en werkend lid in 1906, zetel XVI. Zoon
Teirlinck heeft zijn vader vierendertig jaar lid van ons gezelschap geweten, vader Isidoor stierf in 1934. Meer dan een dozijn jaren zijn beiden
lid geweest. Ik mag u daarover geen anekdote onthouden.
Het gebeurde dat ze met dezelfde trein van Brussel naar Gent reden en
samen de poort binnenstapten van de Koningstraat 18. Het viel ook voor
dat ze zich afzonderlijk naar de vergadering begaven, wetend al of niet of
de andere wèl aanwezig zou zijn.
We stellen ons voor dat Isidoor Teirlinck, de meestal verstrooid lijkende geleerde met het dichterlijke hoofd en het verzorgde baardje, op de
bel duwt ; hij of een kollega die hij in trein of tram had ontmoet. De deur
gaat open en het blijkt dat vader Teirlincks eerste vraag steeds geweest zou
zijn:
- Is de kleine daar al ?
Om het verhaal af te ronden kunnen we ons ook voorstellen dat Herman,
in gelijke omstandigheden, telkens aan de huisbewaarder vroeg :
- Is papa daar al ?
Het is een unicum gebleven in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letteren vader en zoon gelijktijdig in haar schoot te mogen
aantreffen. Ik meen zelfs niet dat dichte familieleden in het geval zijn
geweest. Nonkel Guido, gezegd Gezelle, was lid van het eerste uur, van
1886 tot 1899. Zijn neef, Frank Lateur, alias Stijn Streuvels, werd pas lid
na zijn dood, briefwisselend in 1907, werkend in 1911. Een geval als dat
van de Frères Tharaud, Jerome en Jean, bezitten we nog niet. Hoewel ze
hun boeken samen schreven werd de ene lid van de Académie francaise in
1938, de andere pas in 1946.

*
Teirlinck heeft zijn lidmaatschap van de Academie ernstig opgenomen.
Hij was verstandig genoeg een instelling niet te vereenzelvigen met de
mogelijkheden van elk lid afzonderlijk. De Academie achtte hij een
luisterrijk en indrukwekkend instrument te zijn. Ze is een koninklijke
instelling, gesticht in 1886, op 8 juli.
De „Académie Royale de langue et de littératurr francaises de Belgique ", dateert van 1920. Naast letterkundigen zetelen in onze Academie
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taalgeleerden, kunsthistorici, vandaag bestaan werkende leden, ereleden
en buitenlandse leden.
Waar Teirlinck de werking en het nut van een academie relativeerde,
wat hij trouwens met alles deed als wijs man, redeneerde hij aldus : zij is
een edele én nuttige instelling, van aard om een verdienstelijk Vlaming bij
zijn pairs te groeperen en af te zonderen tegelijkertijd ; ten tweede is ze een
beloken centrum waar de leden hun kennis uitwisselen ; ten derde laat ze
deze werking gedeeltelijk naar buiten uitstralen ; ten vierde moedigt zij de
woordstudie en de woordkunst aan door het beheren van prijzen en
uitgaven ; ten vijfde, zij draagt ertoe bij door haar prestige eerbied af te
dwingen voor de moedertaal.
Teirlinck was zich dit alles zeer bewust en gaf zich rekenschap dat de
Academie, behalve haar eigen faam, leden nodig had, die haar eigenlijk
niet nodig hadden om te zijn wie ze waren, maar die haar bestaan waar
maakten en sublimeerden ; en daarbij leden, die hun beperkter verdiensten
door hun lidmaatschap konden ijken. Zoals gezegd is Teirlinck een briljante illustratie geweest van de rol van de Academie.
In het onlangs verschenen huldeboek aan hem gewijd, verschenen bij
, ,Zenne en Zoniën Opbouwwerk", schrijft Urbaan de Becker dat
Teirlinck, toen hij op veertigjarige leeftijd als „gekend en bewonderd
schrijver" lid van de Academie werd, daardoor ook in Vlaamse kringen
„een geziene figuur" zou blijven. De benoeming schonk hem, als medestichter van het „Algemeen Vlaams Verbond" dit gebeurde in 1918
een supplementair verhoogd aanzien bij allen die „de
de aktiviteit van de
flaminganten uit diverse politieke partijen" wilden koordineren.
Teirlincks „Algemeen Vlaams Verbond" telde 300.000 leden, die
, ,achter een minimumprogramma van vernederlandsing van onderwijs,
bestuur, gerecht en leger stonden".
De Academie heeft dus Teirlincks voltage als Vlaming versterkt. Zulks
werd als het ware gesakraliseerd, toen Teirlinck in 1920 aangesteld werd
als leraar Nederlands van prins Leopold. Terzelfdertijd kreeg hij tot
opdracht de latere koning in te wijden in alles wat Vlaanderens kultuur
betrof.
Uit een interview in 1952 zegt Teirlinck daarover : „Mijn eerste
vrienden waren de Vlaamse lakeien, die verheugd waren hun taal met mij
te kunnen spreken". Vandaag heeft het Nederlands schaduwloos de
hoogste sfeer gehaald aan het Hof en dit tot zijn vrienden gemaakt, de
koning en de koningin zelf. Enige tijd later bracht onze tot academielid
gepromoveerde het tot , ,conseiller privé-privaat-raad" en slaagde er zelfs
in koning Albert, via een linguafoon, Guido Gezelles „Ruisen van het
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ranke riet" te laten van buiten leren. De uitspraak was niet al te voorbeeldig, volgens Teirlinck, maar wiens was dat toentertijde wèl ? De zijne
misschien?

*
Toen Hugo Verriest op 28 oktober 1922 stierf, was Teirlinck reeds drie
jaar briefwisseiend lid. Geen twee maanden later zou hij Verriests zetel
innemen. Toeval of niet, het was Teirlinck die op de begrafenis van de
pastor te lande te Ingooigem, waar ook Streuvels woonde, de lijkrede
uitsprak, niet namens de Academie, maar namens de „Schrijversbond".
Hij moet toen reeds bezig geweest zijn aan zijn toneelstuk „Ik dien", de
dramatisering van de Beatrijs-legende, want op die stormachtige novemberdag hij schreeuwde zijn woorden letterlijk de grafkuil in, beschut
door een regenscherm dat men over hem hield , vergeleek hij Verriest
met de twee zinnekens-figuren uit zijn toneelstuk, met Tong en Blik. Wie
meer wenst te weten over Teirlincks door de elementen zelf geregisseerd
optreden, grijpe naar het tijdschrift „Vlaamsche Arbeid" uit 1922 en leze
van ons oud-academielid Jozef Muls het artikel ,,Het dubbele Voorhoofd
van Vlaanderen". Daarin word Teirlinck op „De Begraving van Hugo
Verriest" beschreven, wat dan gevolgd wordt door beschouwingen over
„Het Feest van Pallieter".

*
Maar ik moet mij beperken Teirlincks spoor in de Academie te volgen,
aan de hand van zijn in ons archief bewaarde toespraken, die hij ofwel
binnenskamers hield, hetzij in zalen of onder de nationale al of niet
dreigende hemel.
We weten hoezeer Teirlinck een gewarige antenne was om internationale kunstopvattingen op te vangen en zijn captatie mee te delen of toe te
passen.
Van 1921 dagtekent zijn eerste toespraak, over „Kubisme". Ze biedt
ons meteen de gelegenheid zijn principiële houding tegenover het nieuwe
in het algemeen te leren kennen :
„Elke nieuwheid is uit koorts, uit angst, uit een onrustige drang geboren, en ze vertoont een stuipachtig gebarenspel dat niet zo gauw tot een
stijlvol evenwicht bedaart. Maar ze mag ons evenmin bevrezen als de
wilde roep van de boorling, die zich ijverig uit de schoot zijner moeder
opwerpt en in ongeregeld geweld zijn levensgulzigheid beweert".
Deze wenk, ontstaan uit een verlangen om alle kunstvernieuwing uit de
existentie-ritmen zelf te verklaren, betekent dat Teirlincks kritische noti-
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ties geen louter theoretische uitstalling betrachtten. Een van zijn hoofdtrekken, de openlijke mededeelzaamheid, die men in al zijn daden, gebaren en geschriften aantreft, bezielt hem om, behalve de tonende leraar in
hem, ook de duider, de zoeker, de vinder, de schenker aan het woord te
laten. Deze les heeft onze generatie gaarne bij hem geleerd. Een les met op
het einde aldoor maar nieuwe vragen. Zoals bij het kubisme in zijn tijd :
„Wellicht is kubisme ook een vorm van het menselijk betrachten dat de
bestaande maatschappelijke instellingen omwerpen wil. Misschien is het
een van de werkzame roerselen die thans tot algemene konvulsie zijn
samengetrokken en zal het medegeholpen hebben om voor het ongeraden
kommunisme dat in aantocht is, een adequate esthetiek op te bouwen."

*
Vanzelfsprekend zou Teirlinck ook over toneelaangelegenheden spreken. In 1924 handelt hij „Over het Wezen van de Dramatiek". Dit betoog,
fris als was het gisteren uitgesproken, verrast door Teirlincks vitalistische
opvatting van wat kunst, toneel moet zijn. In die tijd werd voor de
zoveelste keer geklaagd dat de schouwburgen kerkhoven waren geworden. De schuld wordt vanzelfsprekend op het publiek geschoven, iets
waartegen Teirlinck woest reageert : „Men is het erover eens dat het
huidig geslacht door de naoorlogse verwarring, de luie achturenwet, de
schommelende valuta, het razend mercantilisme, voor goed bedorven is
geraakt".
Hij keert zich echter tegen de toenmalige opvatting van het toneel en werkt
zijn principe uit : „Kunst is een beeld van het leven, niet een beeld van de
werkelijkheid. Want de werkelijkheid is slechts een toevallige en voorbijgaande vorm van het leven. Zij is de anekdote van het leven. De kunstenaar zal de vluchtige werkelijkheid in al hare verbuigingen en wisselwerkingen beheersen, wil hij komen tot een totaal inzicht van het leven,
dat eeuwig is ... Omdat het beeld van het leven is een mensenprodukt, kan
het niet eeuwig zijn, zoals het leven zelf wel is. Maar het ene beeld
bewaart langer zijn verrassend vermogen dan het andere".

*
Zeven jaar later, in 1931, onderzoekt hij opnieuw de toestand van het
toneel : „Over zuivere Dramatiek, naar aanleiding van Elckerlyc ". „De
De
organische makers van het spel, zegt hij, zij stellen het spel op en
bezielen het tegelijkertijd zijn de DICHTER, de BOUWER, de RITMEERDER en de ACTEUR". Om zijn opvatting te experimenteren
hertaalt hij onze moraliteit , ,Elckerlyc ", waarvan de première plaatsvindt
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in 1931, in het Koninklijk Paleis te Laken. Mogen we onderstellen dat een
éénjarige prins, die wij vandaag in ons midden als koning begroeten, de
vertoning niet heeft bijgewoond ?

In 1932 wordt Teirlinck onderbestuurder van de Academie, een jaar
later bestuurder. Er is een voorrecht aan deze titel verbonden : het veelvuldig uitspreken van feestelijke huldeblijken en weemoedige lijkredenen.
Het was geweten dat Teirlinck goed en gaarne sprak en tien jaar na zijn
optreden bij het graf van Verriest mocht hij zijn probaat talent besteden
aan een rede bij het graf van Cyriel Buysse, door de koning op zijn sterfbed
in de adelstand verheven. Buysse werd door Teirlinck een hart genoemd
dat van liefde overliep voor een gebied ,,met een soort reservaat van
Vlaamse landschappen.
0 Grote Kameraad, besluit hij, gij hebt de onsterfelijkheid van het
Vlaamse woord gediend !"

*
In 1933 zal hij professor Jules Persyn de laatste groet brengen en
hetzelfde jaar is het vijftig jaar geleden dat Hendrik Conscience stierf. De
Academie neemt het initiatief voor een herdenking waarop koning Albert,
koningin Elisabeth, kroonprins Leopold en prinses Astrid door toedoen
van Teirlinck te gast zijn en wier aanwezigheid, zal Teirlinck zeggen,
, ,aan de patriarchale viering een ongeëvenaarde luister bijzet en de vaderlandse betekenis ervan met souverein gezag bekrachtigt".

*
In 1932 worden de Nederlandse letteren blij verrast door een exotische
zeemansballade van J . W .F. Werumeus-Buning, „Maria Lecina", uitgesproken , , Mària Lécina" want gedicht op het ritme van een Portugees
fadolied, met klemtoon telkens op de eerste lettergreep.
Een Hollands zeeman maakt in Barcelona kennis, in een bar op het
einde van de rambla's, met een romantische havenanjelier die geen peseta's wil maar een lied in honderd strofes, waarvan het refrein telkens haar
voornaam moet zeggen : „Porque, Mària ?" De zeeman, de dichter zelf,
schrijft dit lied maar moet onderweg de tel zijn kwijtgeraakt, er komen
honderd en een strofes, misschien het gebruikelijke toemaatje.
Teirlinck ontdekt in „Maria Lecina" zoveel lyrisch-episch-dramatische elementen dat hij, meteen om onze oude exotische drang naar Spanje
te vertolken, dit gedicht ontleedt ter ere van de ontvangst in de Academie
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van de Nederlandse dichter P.C. Boutens, die niets met het gedicht te
maken heeft, tenzij dat Teirlinck als titel voor zijn toespraak kiest : „Een
star in het licht van Boutens ". Die dag speelde Teirlinck in onze Academie
voor goochelaar.

*
In 1933 valt Teirlincks oog in de bibliotheek van graaf Willy de
Hemricourt de Grunne, bibliofiel, op een tweede exemplaar van een
Plantiniaanse Reinaert-uitgave . Hierover houdt hij in 1934 een korte
toespraak en drukt de hoop uit dat de graaf het zeldzaam werkje zal afstaan
aan een officiële bibliotheek.
Naast de belezen, filosoferende, pedagogische en esthetiserende
Teirlinck, maken we in 1951 kennis met de tedere, dankbare Teirlinck, als
hij de Academie toespreekt „Bij het eeuwgetijde van mijn vaders geboorte", met als besluit : ,,Hij leed aan een moordende bronchitis, die zijn
longen had uitgehold. Hij was drieëntachtig jaar oud, toen hij in volle
junizon ontsliep. Hij had mij even te voren de hand gereikt. Ik heb die, als
nooit een kleinood zo dierbaar, in de mijne gehouden tot na zijn uiterste
ademtocht. Zoek, zoek, ruiste de stilte ... Pas over de dood heen, heb ik
voor goed mijn vader gevonden."
Academieleden kunnen ook als mensen tot elkaar spreken, met een
stem die niet uit een houten mond komt.
Van 1935 tot 1950 zijn in de „Mededelingen" van de Academie geen
overdrukken van redevoeringen te vinden. Wat niet belet dat Teirlinck
intens met de instelling heeft meegeleefd.

*
In 1957 beklimt hij opnieuw de tribune om te wijzen op de zoveelste
inzinking van het toneel, te wijten aan misverstanden, volgens Teirlinck
moeilijker uit te roeien dan kwalen. Hij breekt alweer een lans voor de
„Prioriteit van het Spel". Hij stelt vast hoe sedert de Renaissance „het
toneldriaunvodgweripalm,shetni
meer of niets anders geweest dan een literair genre". Uit dit referaat
mogen enkele wenken worden geciteerd :
— ,,Het gefotografeerd woord, hij heeft het over de film , zal het
nooit halen op de gefotografeerde daad" ;
— ,,Indien op de planken de dramatische aktie volkomen onderdanig
wordt gemaakt aan de literaire tekst en geen andere souverein erkent, dan
is zulks alleen te wijten aan het feit dat het toneel zijn monumentale
bestemming heeft afgezworen" ;
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Wat is de dramatische kunst ? : „Een levensbeeld in aktie, dat, aan de
hand van de beeldende speler, geboren gebeurtenis wordt in de aanwezige
ruimte en de tegenwoordige tijd van een toeschouwende samenscholing".
Verder zet hij zijn leerprogramma uiteen zoals hij het heeft opgevat
voor wat later de „Studio Herman Teirlinck" zou worden.

*
Zijn briljantste toespraak houdt hij in 1959, als hij zeventig wordt,
,,Over Poëzie en Metamorfose". Steeds in verband met zijn grote liefde
voor het toneel, dat hij langs alle kanten benadert om tot haar diepste
wezen door te dringen.
Als een alchimist poogt hij het geheim van het woord te achterhalen om
het via de stem een medegedaante te laten verkrijgen doorheen het masker
van de dramatiek. Meteen wijdt hij heel wat beschouwingen aan het
probleem van de vermomming, waarmee de akteur zich beijvert als het
ware twee personages te kontrapunkteren : zichzelf en de andere ; de zich
verspelende en de gespeelde, zouden we kunnen zeggen.

*
We mogen geen afscheid nemen van Teirlinck en zijn optreden in de
Academie zonder volgende bijdrage te hebben verteld.
In 1927 wordt Teirlinck voorzitter van de „Vlaamse Club" te Brussel,
gesticht in 1923. Daar zou hij, de man met de vele lijven, zich eveneens
ontpoppen als figuur die hij in zijn literaire en officiële loopbaan nooit
verzaakt heeft, namelijk die van Brussels zwanzer, een zwanzer met een
nobel geweten en met veel verantwoordelijkheidszin. De leden van de
„Vlaamse Club", de vele vooraanstaande Vlamingen uit de hoofdstad van
allerlei politieke en andere strekking, zou hij vergasten op een revue van
eigen hand, met akteurs gekozen onder de leden. August Vermeylen zit
daar, uitgedost als opperduivel Lucifer ; Maurice Roelants speelt de Fantasie ; Willem Pelemans zorgt voor de muziek en Teirlinck zelf neemt de
regie ter hand.
In feite brengt Teirlinck een inventaris ten tonele van het hele Vlaamse
kultuurleven uit die dagen, vooral letterkunde en toneel. Teirlinck laat
bijna het ganse zoodje in de ketel gooien om te worden gestraft als
minderwaardig gebroed. De „Vlaamse Schouwburg" , de „Folies Bergères" , het „Fonteintje",, Ernest Claes en andere auteurs, Vermeylen en
Teirlinck incluis worden op de rooster gelegd en niet waardig bevonden.
Ook de Academie komt aan de beurt. Teirlinck rangschikt de Vlaamse
letterkundigen in drie soorten : zij die nooit lid zullen worden, zij die het
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wèl zullen worden, en zij die het reeds zijn. In vier strofes, gesteld in
Brussels dialekt, schetst hij een beeld van de instelling, die hij briljant
vertegenwoordigt en hoog waardeert. Enkele regels ter illustratie :
In ons Akademie,
't es bijkans nie-en-zie,
lullen ze mee genie,
van Mie Belpair' tot Vercouillie,
van Belpair-coulje, coulje, coulje, Vercouillie.
De laatste die door Vermeylen-Lucifer in de olie zal worden gekookt is
Teirlinck zelf, over wie hij Apollo laat getuigen:
„Hier bengelt aan mijn hand de hernieuwer van het toneel op alle
plannen en in alle tijden ; de uitvinder van de vooralsnog ongeraden
Gemeenschapskunst, de intieme parasiet van Beatrijs, de mammelokker
van de kroonprins, en de nooit genoeg geprezen president van de edele
Mijool".
Waarop Lucifer besluit :
A la chaudière met die kwakzalver !"

Sire, Mevouw, dames en heren,

Onder meer door dit lidmaatschap van de Academie blijkt, als Guido
Gezelle de schoonste traan van Vlaanderen is geweest, dat Teirlinck in
aanmerking komt als ons meest lucide geweten. In elk geval is hij méér
dan wij allen van hem kunnen samentellen en waarin, gelukkig, ook onze
Academie kan worden betrokken.

3. Toespraak van de heer R. DE BELSER

EEN EVALUATIE VAN BAEKELMANS' STIJLCONCEPTIE

Sire, Mevrouw, hooggeachte Vergadering, waarde Collega's,
In een tijd waarin het structuralisme, de cultus van de vorm en de roes van
de ik-inflatie in de literatuur tot een onverbiddelijke kritische norm
gedecreteerd worden is het misschien ietwat simplistisch en zelfs onbetamelijk om het zo te stellen, maar ik volhard in de aanvechtbare overtuiging
dat de betekenis en de waarde van een auteur moeten afgemeten worden
naar twee doodeenvoudige eisen : ten eerste, wat hij te zeggen heeft, en ten
tweede, hoé hij dat zegt. Of academischer geformuleerd : de boodschap,
de filosofie, de inhoud van het werk, en de stijl, de verwoording, de
expressie. Uit een analyse van die twee dimensies wordt de artistieke en
menselijke identiteit van een schrijver zichtbaar. Ik meen dat de resultaten
van een dergelijk onderzoek, ondanks de premissen van de moderne
literatuurwetenschap, ook vandaag nog als een betrouwbare ijkmaat kunnen gelden.
Omtrent de boodschap en de levensfilosofie van Lode Baekelmans
werd in het verleden, en vooral in de loop van dit herdenkingsjaar, al
behoorlijk wat materiaal aangebracht in diverse geschriften en spreekbeurten. Ik vind het persoonlijk dan ook minder aantrekkelijk, om niet te
zeggen minder zinvol, om uw geduldige aandacht te vragen voor de
zoveelste toelichtingen bij Baekelmans als verteller, Baekelmans als
chroniqueur van het Antwerpse volksleven, Baekelmans als uitbeelder
van het havenbedrijf en zeemansmilieu, Baekelmans als bibliothecaris,
Baekelmans als bibliofiel, Baekelmans als promotor van de Vlaamse
cultuur, Baekelmans als humanist. In al deze aspecten van zijn veelzijdige, dynamische persoonlijkheid werd hij al voldoende doorgelicht en
gesitueerd. Het behoorde waarschijnlijk tot de speculaties, dat ik als
Antwerpenaar van de periferie nog eens het hart en de nieren van de
Sinjoor Baekelmans zou peilen, dat ik zijn hartstochtelijke verbondenheid
met de haven, de Schelde en de zee met geestdriftige voorbeelden zou
delen, maar daar ben ik resoluut voor teruggedeinsd. Mijn liefde voor
Antwerpen heeft net als bij Marnix Gijsen een mannelijk karakter, en men
hoeft geen zetel in de Academie te hebben om te weten dat de haven, de
Schelde en de zee vrouwelijke substantieven zijn. Als ik heel eerlijk mag
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zijn : die sentimentele verbondenheid met de lucht van geteerde schuiten,
getatoeëerde zeemansarmen en het gekrijs van de meeuwen boven de
stroom is mij helaas vreemd, en ik kan er dus niet van uit mijn buik over
spreken. Het heeft denkelijk te maken met het feit dat ik bang ben voor
water ; ik kan nl. niet zwemmen.
Wat mij als vakman, als geoefend en taalbewust schrijfbeest, in het
bijzonder interesseert in het werk van andere auteurs, en dus ook in dat van
Baekelmans, is de manier van schrijven, de verwoording, de stijlopvatting
m.a.w. de modulatiegrafiek van de ontroering, de zielsbeweging. Ik
meen dat aan dit aspect van Baekelmans' schrijverschap tot dusver weinig
of geen aandacht werd besteed, en dat verbaast me eigenlijk niet, omdat
Lode Baekelmans geen briljant, doordesemd stilist is, zeker niet in dié zin
waarin zijn generatiegenoten Streuvels, Teirlinck, Timmermans, De Pillecijn en tot op zekere hoogte ook Elsschot dat zijn. Baekelmans is geen
taalestheet. Hij heeft er geen behoefte aan zich te affirmeren in het mooie
woord, in literaire formuleringen, in taalcreatieve constructies. Dit gebrek
aan belangstelling voor de hogere eisen van het scheppende schrijven, en
vooral dan de ontsporingen waartoe het af en toe leidt, worden hem wel
eens zijdelings verweten. In „De Vlaamse Letteren van Gezelle tot
heden" betreurt August Vermeylen het, bij alle lof die hij de auteur van
Tille toezwaait, dat deze het zich wel eens gemakkelijk maakt, dat hij
„zijn stijl wat losjes (laat) lopen op scheef-gapende sloffen".
Een gelijkaardig voorbehoud maakt Prof. Lissens in zijn overzicht van
„De Vlaamse Letterkunde van 1780 tot heden". „In zijn gelukkige
ogenblikken" concludeert Lissens, „maken de schilderachtigheid en de
levenswarmte veel oppervlakkigheid en slordigheid goed". Ik haal deze
kritische reserves alleen maar terloops aan, zonder enige vooropgezette
bedoeling. Ik zie er allerminst een aanleiding in om het proza van Baekelmans persoonlijke stijlkwaliteiten te ontzeggen. Wie zijn belangrijkste,
gaafste romans en daartoe reken ik zonder veel vrees voor tegenspraak
De Dolaar en de weidse stad, Tille en Mijnheer Snepvangers
vandaag
herleest met een open, zintuiglijke ontvankelijkheid en met de nodige
sensibiliteit voor de schoonheids- en werkelijkheidservaring van de generatie die opgroeide in de zogenaamde „belle époque ", zal hoe dan ook
worden getroffen door de autenticiteit van hun schriftuur, door een specifieke kleur en specifieke tinten in de taal die de innerlijke krachtlijnen en
het innerlijke ritme van Baekelmans zichtbaar maken, door wat Ger
Schmook (misschien ietwat hyperbolisch) een „Ensor-glans" heeft genoemd. Ik kan daar bij deze gelegenheid, d.w.z. binnen dit korte bestek,
niet nader op ingaan. Het zou overigens een vervelende uiteenzetting over
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technische en esthetische problemen worden, waarmee ik vandaag, in
deze weidse omgeving en in de feestelijke stemming waarin de Academie
door de vorstelijke belangstelling verkeert, zelfs de ingewijden nauwelijks
zou kunnen boeien.
Wat een zelfs oppervlakkige evaluatie van Baekelmans' stijlconceptie
enigszins bemoeilijkt is het feit dat hij zelf, voor zover mij tenminste
bekend, zijn opvattingen over het schrijven in de ambachtelijke zin nergens heeft toegelicht. Taal en stijl worden in geen enkel van zijn vele
opstellen over literatuur en schrijvers ter sprake gebracht. Ook zijn
, ,Aanteekeningen van een boekenwurm" en het opstel „Ik begin te
schrijven" (uit de bundel „Pleisteren"), waarin hij zijn ontwakende
belangstelling voor het geschreven woord verhaalt, bevatten geen enkele
allusie op het métier, geen enkele kritische noot i.v.m. stilistische problemen. Zijn aandacht gaat bijna uitsluitend naar het geschrift als dokument en naar de anekdote, waardoor hij onbewust zijn cultuurhistorische
prioriteiten en beperkingen vastlegt : in die voorkeur doet Baekelmans
zich met forse stem kennen als de bibliothecaris en de folklorist, bij wie de
letterkundige wel eens schuchter fluisterend te gast was. Het kan alleen
betekenen dat het probleem van de stijlmiddelen als zodanig voor hem niet
bestond. Hij schreef vanuit een ongecompliceerde, spontane aandrift,
gevoed door idealen en literaire voorbeelden.
Bij een nadere beschouwing van Baekelmans' stijlmiddelen ben ik
echter tot een merkwaardige vaststelling gekomen. In zijn schriftuur zijn
blijkbaar twee verschillende stijlsferen ik zou bijna durven zeggen
stijllandschappen aanwezig, die hun oorsprong vinden in twee belangrijke literaire stromingen uit het begin van de 20 ste eeuw. Zoals Baekelmans ook in zijn geestelijke oriëntering en vorming schatplichtig is zowel
aan het naturalisme (triomferend in het werk van Buysse en de jonge
Streuvels) als aan het burgerlijk realisme (beleden door o.a. Maurits
Sabbe en Emmanuel de Bom), zo heeft hij in zijn manier van schrijven,
bewust of onbewust, bepaalde karakteristieke stijlopvattingen aan die
beide stromingen ontleend en ze geleidelijk in zijn proza tot een eenheid
versmolten. In zijn natuur- en persoonbeschrijvingen bijv. leunt hij sterk
aan bij de manier van Buysse en Streuvels, voor wie hij een grote
bewondering had. Vooral met Buysse voelde hij zich duidelijk verwant. In
een opstel n.a.v. Buysse's zeventigste verjaardag, gepubliceerd in „Lof
van zee, mensch en tabak", getuigt hij : „Onder de levende Vlaamsche
schrijvers hangt mijn hart het meest Cyriel Buysse aan ... " De stilistische
invloeden van de grote, Vlaamse naturalist zijn dan ook vrij gemakkelijk
aan te wijzen in het proza van Baekelmans ; het zijn vaak de creatiefste,

37
meest beeldende passages in dit werk. Ik zou dit graag met enkele
voorbeelden willen illustreren.
In Tille beschrijft Baekelmans een koetstochtje dat de hoofdfiguur (het
verweesde volksmeisje Tille) samen met de matroos Lars maakt. Ik zal u
de volledige, nogal uitvoerige beschrijving van die romantische rit uit een
menselijk tijdperk waarin de zon blijkbaar heel de zomer en heel het najaar
door genereus op het appel was besparen en beperk me tot een kort,
schilderachtig fragment : „Bij het minste windeken ritselden de bladeren
van de boomen, hutselden voort langs den weg. Overal zat de Herfst en
zijn eigenaardig geluid, alom hing een reuk van omgewoelde aarde en
vergaan groen. De weg lag verlaten, slechts een toetende stoomtram
haalde hen in en joeg voorbij . Een paar fietsers kruisten hen op het fietspad
rechts, en de zon spetterde op de glinsterspaken van de wielen." In dit
proza, en in vele andere bladzijden uit Tille, is de naturalistische school
duidelijk te zien, te horen en te proeven. De toets van Buysse schemert in
de woorden en tussen de regels door. Wie dit fragment, in zijn geheel dan,
vergelijkt met Buysse's beschrijving van de avondwandeling die
Leontientje en haar ooms maken in de vijf jaar eerder verschenen novelle
, ,Lente ", begrijpt wat ik bedoel. Ook de taalscheppende woordkunstenaar
Streuvels is voelbaar in „het spetteren van de zon op de glinsterspaken van
de wielen".
Een ander voorbeeld, de beginregels van De dolaar en de weidse stad,
verschenen in 1904, acht jaar vóór Tule : ,,Rustend op de ellebogen,
gebogen over de leuning van het staketsel, stonden zij met hun drieën te
kijken in het water, dat stillekes wegklotste, al happend en likkend aan het
palengebint, zo groen bemost en uitgevreten. Zij rookten puffend hun
korte pijpkens, lurkend en treuzelend in de zomerse zondag-achternoen,
vol stilte en zon. Enkel de wind kwam speels over het water gebuiteld, en
joeg de tabakswolkskes voort met de varende landgeruchten, leutig en
blij ".
Deze beide fragmenten uit resp. Tille en De dolaar zouden in een
schoolbloemlezing niet misstaan als modellen van de lyrisch-impressionistische schrijfkunst uit het begin van de 20Ste eeuw. De naturalisten
maken van deze picturale elementen veelvuldig gebruik in functie van een
kosmische visie, die de nadruk legt op de harmonie of de spanningen
tussen mens en natuur, tussen de omringende en de innerlijke wereld.
Baekelmans heeft zich ongetwijfeld in dit principe gekoesterd, voornamelijk in zijn vroege periode, d.w.z. tot kort na de eerste wereldoorlog.
Ook in zijn persoonsbeschrijvingen, in de typering van zijn karakters,
toont Baekelmans zich hoofdzakelijk door het gebruik van de stijlmidde-
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len en afgezien dus van zijn persoonlijke, mildere kijk op de menselijke
samenleving een regelrechte erfgenaam van de naturalisten. In Mijnheer Snepvangers bijv. , daterend van 1918, schildert hij op de volgende
wijze het portret van generaal Van den Eynde, die voor de gelegenheid in
het boek generaal van den Bergh heet : „Het scheen iemand van gewicht.
Demanlitchoszj levan,igrjzhoedastin
wandelstok met gouden appel op de marmeren tafel, dronk een slokje en
begon te lezen. Het blad hield hij gevouwen tussen de zeemlederen
gehandschoende vingeren. Onder de opengesperde vleugels van zijn
rooddooraderden neus stond zijn witte snor puntig met kosmetiek opgestreken. Door zijn platgekamde haren liep een streep tot achter in den
wijnroden hals. In het knoopsgat van zijn zwarte jacquet pronkte een
purperen lintje en op zijn wit piqué vestje bengelde een gouden ketting
waaraan een vreemd muntstuk hing . " Dit is ook de manier waarop Buysse
zijn figuren neerzet, en ik denk daarbij aan sommige bourgeoisfiguren in
Sursum Corda! en aan de aristokraten in Wroeging en Op ' t Blauwhuis :
met korte, ironische, speelse trekjes, die evenveel omtrent het uiterlijk als
omtrent het innerlijk, evenveel omtrent waardigheid en status als omtrent
de diepere instincten van de geportretteerden reveleren. Ik denk bij dit
voorbeeld echter ook, buiten elke naturalistische invloed om, aan de bijna
analoge, alleen ietwat subtielere en meer esthetiserende manier waarop
Herman Teirlinck (o.a. in Mijnheer Serjanszoon) zijn romanfiguren tekent. Het zou me niet verwonderen als ook Teirlinck, zij het veel indirecter, tot de vorming van Baekelmans' stijlconceptie had bijgedragen.
Maar al de tot hier toe geciteerde, descriptieve teksten hebben uitsluitend betrekking op één aspect van Baekelmans' schrijverschap, op wat
Karel Jonckheere noemt zijn , ,schilderend en typerend talent" m.a.w.
op zijn literaire schriftuur, op een , ,modus scribendi" gecultiveerd onder
de invloed van de heersende stijlopvattingen en -tendensen. Een geheel
ander stijlbeeld vertoont het proza van Baekelmans in de narratieve en
beschouwende delen. Daarin hanteert hij bij voorkeur een spontane,
eenvoudige, gedepouilleerde, hoewel vaak volks gekleurde taal, waarin
de literator Baekelmans, de dienaar van het gepermanente en gemanicuurde woord, zich ondergeschikt maakt aan de gemoedelijke mededeling, het realistische relaas, de feitelijke fabel. In deze stilistische perspectief openbaart Lode Baekelmans zich als een exponent van het burgerlijk realisme, dat omstreeks de eeuwwisseling opgang maakte en
resonantie vond bij literaire figuren als Maurits Sabbe, Emmanuel de
Bom, Lode Monteyne, Victor De Meyere en Ary Delen. Als uiting van de
fin-de-siècle-malaise en van een veranderend levensgevoel in de ken-

39
teringstijd vóór de eerste wereldoorlog heeft dit realisme, ook in stilistisch
opzicht, tot enkele merkwaardige geschriften geïnspireerd (zoals De
Boms kleine roman Wrakken), maar in zijn uiterste consequenties leidde
het, ook bij Baekelmans, tot een esthetische versmalling die aan stilistische armoede grensde. Bij Baekelmans werkte die tendens lang door ; men
zou bijna kunnen zeggen dat hij ze samen met andere bezinksels en
verworvenheden verwerkt heeft tot een typische schrijftrant. Dat de afwezigheid van een homogeen stijlbesef, vooral in zijn creatief zwakkere
opstellen en schetsen en herinneringen, bij sommige van zijn tijdgenoten
enig gevoel van ontgoocheling opriep ligt voor de hand. N. a. v . de bundel
schetsen Het geheim van de drie Snoeken constateerde Lode Zielens in
1929, in de juli-aflevering van „Vandaag" : „Hij schreef met uiterste,
men kan zelfs meenen met te groote eenvoudigheid. Soms werd het bijna
noteeren." Dit is een extreem voorbeeld ik bedoel het boek door
Zielens besproken want in bijna alle andere werken blijft Baekelmans,
ondanks een uiterste soberheid van de middelen, een boeiend verteller die
zijn taal efficiënt organiseert in functie van het verhaal. Er is inderdaad een
merkelijk verschil tussen mededelen of noteren en vertellen. De verteller
gebruikt de logos subjectief ; hij voegt er doorgaans iets van zichzelf aan
toe, tussen de regels of in de hartklop van de zin. De mededeler spreekt en
de verteller fluistert, glimlacht, grijnst. Die fluisteringen, glim- en grijnslachjes zijn in het proza van Baekelmans gemakkelijk te ontwaren. Ze
bepalen méé zijn opvattingen over syntaxis en grammatica. In zijn beste
bladzijden bereikt hij op die manier, langs stilistische weg, door intensifiërende vereenvoudiging, een soort van understatement die de ontroering van een gevoelig en kwetsbaar individu indirect zichtbaar maakt
en die hem tegelijk behoedt voor schoonschrijverij, voor de puisten en
meeëters die nogal dikwijls in het taalvlees van de hogepriesters van het
Heilige en Verheven Woord woekeren.
Ik ben me heel goed ervan bewust dat mijn evaluatie of veeleer mijn
poging tot evaluatie van Baekelmans' stijlconceptie niet alleen oppervlakkig en onvolledig is, maar misschien ook onbetrouwbaar. Wie een
verantwoorde stijlanalyse wil maken, moet geheel het oeuvre erbij betrekken, moet rekening houden met allerlei invloeden, met psychologische en
eventueel ideologische factoren. Ik heb alleen maar enkele vluchtige
peilingen gedaan, waarvan de resultaten hoogstens tot uitgangspunt kunnen dienen voor een verder, methodisch onderzoek. Waartoe zo'n onderzoek precies zal leiden weet ik niet, maar het lijkt me een pertinente
uitdaging die bijv. de Academie zou kunnen beantwoorden met het uitschrijven van een prijsvraag.

21 september 1979
Toespraken gehouden ter gelegenheid
van de vergadering te Oudenaarde

1. Toespraak van de heer R. DE KINDER,
Gouverneur van de provincie Oost - Vlaanderen

Mijnheer de Grootmaarschalk,
Heren Senatoren en Volksvertegenwoordigers,
Heren Gedeputeerden,
Dames en Heren,
Voor de literatuur in Vlaanderen was 1978 een Karel van de Woestijne- en
een Paul van Ostaijenjaar. 1979 is dan een Herman Teirlinckjaar, omdat
hij honderd jaar geleden geboren werd niet in Oost-Vlaanderen nochtans ! De verrassende vraag zou dan kunnen zijn, waarom we hem speciaal
in deze provincie herdenken, hem, de geboren Brusselaar, die nagenoeg
zijn hele leven in Brabant heeft doorgebracht ...
Toch zijn wij inderdaad zo chauvinistisch om hem als een Oostvlaming
te beschouwen, zoniet van geboorte dan toch van herkomst. Zijn vader,
Isidoor Teirlinck, was geboortig hier van de streek en de banden, die de
beide Teirlincks vader en zoon met deze streek hebben verbonden,
zijn steeds van die aard geweest, dat niets ons belet, hen alle twee als
volwaardige Zuid-Oostvlamingen tot de onzen te rekenen.
Dit is trouwens de reden waarom naar aanleiding van dit Herman
Teirlinckjaar benevens de jarige (de honderdjarige) zoon Herman
ook de vader (romanschrijver, literator, taalkundige, en sociaalvoelend
Vlaming) in dezelfde herdenking terecht betrokken wordt.
Dit huldebetoon aan Isidoor en Herman Teirlinck is een gezamenlijk
initiatief van het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en van de
Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde. Wij zijn om die samenwerking gelukkig en verheugd. Vorig jaar hebben wij gezamenlijk
een Karel van de Woestijneherdenking gehouden te Gent, in de Provincieraadzaal. Vandaag geldt het eerbetoon de Teirlincks. En waar konden
we dat beter doen dan te Oudenaarde, vlakbij het dorp-van-oorsprong van
de familie Teirlinck, Zegelsem (dat nu Brakel geworden is, sinds de
fusie).
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Ik dank de Academie voor die vererende samenwerking, die alleen
maar én ons beider instellingen (Provincie en Academie) nader tot elkaar
brengt, én tegelijk meer aanzien en uitstraling kan geven aan ons huldebetoon aan vader en zoon Teirlinck. Ik dank tevens voor hun
aanwezigheid en verwelkom de talrijke genodigden, waaronder zo vele
voortreffelijke literatoren, en ik dank de schepen en de magistraat van de
stad Oudenaarde voor de verleende gastvrijheid in deze indrukwekkende
historische zaal van hun even indrukwekkend, mooi gerestaureerd stadhuis .

Dames en Heren,
Ik weet niet of Herman Teirlinck hier ooit in dit stadhuis officieel te gast is
geweest. Allicht wel ! Maar hoe dan ook, in de geest vertoeft hij vandaag
alleszins onder ons, met zijn vader.
Hij hield van zijn streek, die ik bijna met een leugen-om-bestwil
zijn geboortestreek zou willen noemen. In een interview met Maurice
Roelants voor Elseviers Weekblad in 1957 (hij was toen al bijna 80 jaar
oud !) heeft Herman Teirlinck zelf gezegd, welke invloeden zijn leven
voorgoed bepaald hebben ; en hij heeft die invloeden tot vier sleutelmomenten samengevat.
Maurice Roelants formuleert ze als volgt : „Determinerend voor zijn
gehele leven zijn geweest vier feiten. Ten eerste : dat hij , Brussels jongetje, de gehele verzameling kinderziekten heeft gecumuleerd en dààrom
bij zijn grootvader en tantes werd uitbesteed in een paradijselijk dorp van
Oost-Vlaanderen..."
Dat paradijselijk dorp in Oost-Vlaanderen, U weet het, Dames en
Heren, (en ik bespaar U graag de overige drie determinerende invloeden of
sleutelwoorden) dat dorp is Zegelsem, dat nog geen tien kilometer hier
vandaan ligt en waar grootvader Teirlinck dorpssmid was.
En dààrom zijn we vandaag in de hoofdplaats van Zuid-Oost-Vlaande
ren, omdat zonder Zegelsem, de auteur Herman Teirlinck niet zou zijn wat
hij geworden is . En men moet alleen maar de roman Maria Speermalie
gelezen of in de recente TV-versie gezien hebben om te beseffen, hoe wààr
deze bewering is.
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Dames en Heren,

Ik heb Herman Teirlinck niet persoonlijk gekend. Enkele boeken van hem
zijn mij als sterke lektuurindruk bijgebleven, maar zij waren ongetwijfed
niet de hele, niet de komplete (ik zei bijna : de complexe) Herman
Teirlinck.
Verwacht dus niet van mij , dat ik U zou vertellen wie Herman Teirlinck
was.
Hij heeft er zelf een boek van vele honderden bladzijden voor nodig
gehad Zelfportret of het Galgemaal om te proberen achterhalen, wie
hij eigenlijk was onder de vele gedaanten waaronder hij zich heeft voorgedaan en achter de vele maskers, waarachter hij zich heeft verscholen :
- als de e s t e t i s c h e dilettant in Mijnheer Serjanszoon, orator
didacticus (1908) of Het ivoren aapje (1909);
- als de sociaal geëngageerde, voor wie kunst een daad van
menselijke solidariteit moest zijn, wat blijkt uit toneelstukken als Ic
dien (1924), De man zonder lijf (1925) of De ekster op de galg (1937);
- als de zinnelijke vitalist in boeken als Maria Speermalie
(1940) of in Rolande met de bles (1944, eveneens schitterend verfilmd) ;
tenslotte als de onvermoeibare vormvernieuwende experimentator in bepaalde van zijn recentere toneelwerken of in een
reuze-epos als Het gevecht met de engel (1952), deze Bijbel van .het
Zoniënwoud, het monumentale meesterstuk van zijn oude dag als
we dat mogen zeggen, want is Herman Teirlinck wel oud geworden ?
Een veelzijdige, een schitterende persoonlijkheid, deze Herman
Teirlinck, die niet ten onrechte opvoeder van een koninklijke prins mocht
zijn !
Een literator, een gentleman van de kultuur, getuigend in al zijn uitingen van een niveau, dat alle kleinheid, alle beperkend provincialisme doet
vergeten. Wij huldigen in Herman Teirlinck (en in hem ook zijn vader,
van wie hij zo ontzettend veel heeft meegekregen) een sieraad voor onze
provincie, voor Vlaanderen, voor het Nederlandstalige kultuurgebied
zonder meer.
Een criticus (Hugo Bousset in „De Vlaamse Gids", jan. 1979) heeft
onlangs in een treffende beeldspraak over Herman Teirlinck geschreven
dat „hij als met een tweeloop de Vlaamse roman en het Vlaamse toneel
overhoop heeft geschoten. Als een windhoos vloog hij vernietigend door
onze landelijke en landerige (= d.i. vervelende) literatuur. Overal waaiden vensters open. Eindelijk een literatuur in Europese banen !"
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We mogen hem eren als een man uit het kleine Vlaanderen, die inderdaad de dingen Europees zag, zonder zijn Vlaams-zijn te verloochenen.
Integendeel. Ook niet, en vooral niet, te Brussel.
Wie van onze leeftijd of ouder zal zich niet herinneren, Dames en
Heren, hoezeer ook Herman Teirlinck zich nog in 1959 tachtig jaar oud
voor onze taal en kultuur krachtdadig heeft ingezet met die ophefmakende, door Teirlinck eigenhandig opgestelde en door Stijn Streuvels
mee ondertekende oproep van 29 oktober 1959, die vandaag twintig
jaar later, op de vooravond van de herdenking van 150 jaar België
aktueler blijkt dan ooit ; het weze mij toegelaten, die woorden hier te
citeren :
,,Onze beide volkeren (hij bedoelde : Vlamingen en Walen) zijn historisch
aangewezen om in een Belgisch staatsbestand eenzelfde lotsbestemming
te delen. Omdat uiteraard onze nationale eenheid naar binnen zo kwetsbaar is, dienen wij ons gestrenge burgerplichten op te leggen. Laat iedere
Belg vrij uitgaan door het land en zich vestigen waar hij wil. Hij verlieze
echter nooit uit het oog dat hij een onschendbaar taalgebied is binnengetreden, waar hij hoe dan ook geen voorrechten voor zijn eigen taal
heeft te doen gelden. Er mag onder geen voorwendsel getornd aan het
heilige recht van beide taalgemeenschappen om de volstrekte onaangetastbaarheid op te eisen van beider geboortegrond."
Ik voeg daar graag aan toe, Mijnheer de Voorzitter en leden van de
Academie, dat onmiddellijk daarna ook de „Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde", zoals ze toen nog heette, zich openlijk
heeft aangesloten bij die oproep van zijn beide prominente leden.

Dames en Heren,
Er zijn redenen te over om Herman Teirlinck dankbaar te herdenken. Als
Gouverneur van de Provincie getuig ik graag, hoezeer ik het op prijs stel,
onze hoogste waardering voor een van onze waarlijk groten tot uiting te
kunnen brengen.
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2. Toespraak namens de Stad Oudenaarde,
door de heer L. MERCHIE, Eerste Schepen

Mijnheer de Gouverneur,
Mijnheer de Grootmaarschalk van het Hof,
Heren leden van Senaat en Kamer,
Heren Gedeputeerden,
Mijnheer de Arrondissementskommissaris,
Mijnheer de Voorzitter van de Kon. Academie,
Hooggeachte Genodigden,
Dames en Heren,
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen van Oudenaarde is de
Bestendige Deputatie van Oos-Vlaanderen en het Bestuur van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde erkentelijke dank
verschuldigd, omdat Oudenaarde werd , ,uitgekozen" (mag ik wel zeggen) om er deze herdenking te laten plaatsvinden.

Mijnheer de Gouverneur,
U doet ons wel bijzonder veel eer aan, dat U aanvaard hebt aanwezig te
zijn en deze plechtigheid voor te zitten.
Wij verwelkomen U graag namens ons College (de heer Burgemeester
moet ik hier verontschuldigen en vervangen !) en wij verwelkomen eveneens zeer oprecht, met dank voor hun aanwezigheid, de vele genodigden
personaliteiten, gezagdragers, hooggeleerde Academieleden en U
in het bijzonder, Mijnheer de Grootmaarschalk van het Hof.
Ik begroet ook graag mijn kollega van de gemeente Brakel, want we zijn
er ons van bewust dat het de Zegelsemse afkomst van de Teirlincks is, die
ons het voorrecht heeft verschaft, deze herdenking hier te zien plaatsvinden.
Uiteraard zijn wij bijzonder verheugd en fier, dat aan de nagedachtenis
van onze streekgenoten Isidoor en Herman Teirlinck zoveel eer
bewezen wordt.
U hebt, Mijnheer de Gouverneur, in enkele trekken de markante betekenis van Herman Teirlinck voortreffelijk gekarakteriseerd en toegelicht.
Ik waag het nauwelijks, daar iets aan toe te voegen, temeer daar onmiddellijk na mij de academische lezing volgt van onze stadsgenoot, Profes-
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sor Hoebeke, waarin
zo verwachten wij althans vanuit de aangekondigde titel der lezing de betekenis van vader en zoon Teirlinck, speciaal
voor onze Oostvlaamse streek, zal toegelicht worden.

Mijnheer de Gouverneur,
Hooggeacht gezelschap,
Ik hoef na dit alles wel niet te benadrukken, dat de Stad Oudenaarde zich
gaarne en met overtuiging bij deze herdenkingsplechtigheid heeft willen
aansluiten en dat wij het bijzonder op prijs stellen, U allen, Dames en
Heren, hier te gast te mogen hebben. Ik dank de initiatiefnemers, Provincie en Academie, van ganser harte namens het Stadsbestuur.

3. Toespraak van de heer M. HOEBEKE

Mijnheer de Grootmaarschalk,
Mijnheer de Eerste Voorzi tter van het Hof van Beroep,
Mijnheer de Gouverneur,
Waarde Kollega's,
Zeergeachte Vergadering,
Toen er door de Academie bij het Bestuur van de provincie Oost-Vlaanderen werd aangeklopt met het verzoek hier vandaag samen een huldiging
van Herman Teirlinck op touw te zetten en de 100e verjaardag van de grote
Vlaamse schrijver te herdenken, werd prompt geantwoord. Het provinciaal Bestuur stemde met het voorstel in, maar de heer gouverneur had de
wens uitgedrukt, dat een lid van onze Academie de betekenis van de twee
figuren : Isidoor en Herman Teirlinck, de vader en de zoon, voor en hun
binding met Zuid-Oost-Vlaanderen in een lezing zou belichten. Ik verheug er mij over, dat mijn collega's mij die toch zelf een Zuidoostvlaming ben die vererende, maar moeilijke opdracht hebben toegespeeld.
Moeilijk, omdat het, bij de vele punten van overeenkomst, toch twee
verschillende persoonlijkheden betreft : de vader, die weliswaar als let-
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terkundige debuteerde, maar als veelzijdig geleerde tot zijn volste ontplooiing kwam ; de zoon die van zijn eerste verschijning in onze literaire
wereld erkend werd als een jonge, vernieuwende kracht en die weldra post
ging vatten bij de besten van onze scheppende auteurs. Twee nogal
verschillende karakters ook, die evenwel alvast één trek gemeenschappelijk hadden : hun grote bewondering en hun grenzeloze liefde voor het
stamland der familie, ni. Zuid-Oost-Vlaanderen, de streek waar beiden
inspiratie hebben gezocht en gevonden en waarvoor beiden, elk op zijn
manier, in hun werk een „erezuil" hebben opgericht.
Maar wie het wil hebben over de betekenis van Isidoor en Herman
Teirlinck voor Zuid-Oost-Vlaanderen, ervaart al dadelijk, dat de begrippen hier omkeerbaar zijn en dat hij van den beginne af dreigt te verglijden
naar de behandeling van dat andere thema, nl. : de betekenis van ZuidOost-Vlaanderen voor Isidoor en Herman Teirlinck. Twee uiteenlopende
benaderingswijzen van een moeilijke materie, van tweemaal een indrukwekkend oeuvre. En ik denk te mogen getuigen, dat de behandeling van
het tweede thema gemakkelijker uitvalt dan die van het eerste. Gelukkig is
het dan toch weer zo, dat wie het eerste onderwerp wil ontwikkelen, het
tweede niet hoeft te schuwen : zo in elkaar gestrengeld liggen immers de
dingen, en indien ik er in slaag duidelijk te maken hoe sterk Zuid-OostVlaanderen in beider werk aanwezig is en leeft, zal ik ook voor een goed
deel hebben aangetoond hoe beiden onlosmakelijk met de Zuidoostvlaamse bodem, het Zuidoostvlaamse landschap en de Zuidoostvlaamse mens van hun tijd verbonden en vergroeid zijn geweest en
hoezeer Zuid-Oost-Vlaanderen beiden tot blijvende dankbaarheid verplicht is.
De kronologische volgorde wil, dat ik met Isidoor Teirlinck, de vader,
begin, maar wie zal de vader van de zoon scheiden, of de zoon van de
vader ? En is het niet zo, dat in het geval Isidoor-Herman Teirlinck, althans
in bepaalde opzichten, de invloed van de vader op de zoon zeer groot is
geweest ? En kan ik het vermijden, dat ik in descendente lijn bepaalde
kenmerken van de vader tot in de zoon volg, en omgekeerd van bepaalde
eigenschappen van de zoon in ascendente lijn de wortels bij de vader ga
zoeken ? Ook zonder op wat komen zal vooruit te lopen, mag hier al die
diepe, onaantastbare liefde voor Zuid-Oost-Vlaanderen en voor Zegelsem, Isidoors geboortedorp, worden vermeld. De vader gaf ze door aan de
zoon als een onvervangbaar erfgoed, en de zoon bewaarde ze als een
geheiligde erfenis . Beiden hebben steeds waar ze zich ook mochten
bevinden Zuid-Oost-Vlaanderen in zich omgedragen. Maar er zijn ook
anderssoortige lijnen die van het werk van de vader doorlopen tot in dat
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van de zoon of die uit het oeuvre van de zoon opklimmen naar dat van de
vader.
Ik moet echter terugkeren naar de figuur van Isidoor Teirlinck alleen, en
ik mag mij misschien wel veroorloven enkele gegevens i.v.m. zijn afkomst, zijn debuut en zijn ontwikkelingsgang in herinnering te brengen.
Hij werd op 2 januari 1851 te Zegelsem geboren, als zoon van een smid,
en groeide op in een groot gezin, studeerde voor onderwijzer aan de
Rijksnormaalschool te Lier, waar hij leerling was van Domien Sleeckx.
Zijn onderwijzersakte behaalde hij met de grootste onderscheiding en al
spoedig werd hij tot onderwijzer benoemd, eerst te Serskamp, vervolgens
(eigenlijk weldra) te Drogenbos en te St.-Joost-ten Node. Alweer voor
niet lang : hij werd leraar aan de stedelijke normaalscholen van Brussel
(Karel Buls), waar hij natuurwetenschappen en wiskunde in het Frans !
doceerde.
Zijn eerste pennevruchten waren een aantal beoordelingen van leerboekjes (1872-1873) : hij was toen 21 à 22 jaar oud, maar tegelijkertijd viel
ook zijn debuut als geleerde en literator, met twee bijdragen die de dichter,
de natuurminnaar en de taalkundige aankondigen en die resp. verschenen
in de ts. De Toekomst en De Vereniging, n1. Dichterlijke Bloemennamen
en Pijpegalle, pijpengaal, piepegaal of pijepengaal, beide van 1872, en
met in 1873 ook al een toneelwerkje, dat met een 2e prijs werd bekroond.
Nadienotkmzjvlidgetanspoimfetrdn
zich de diepste roerselen van zijn wezen : liefde voor de natuur ; liefde voor
de taal, die hij later als object grondig zal bestuderen en als instrument zal
gebruiken om zijn liefde voor land en volk te vertolken. Het was het begin
van een buitengewoon omvangrijke stroom van literaire en wetenschappelijke publikaties. De ontzagwekkende omvang van I. Teirlinck's
oeuvre is af te lezen uit de bibliografie die Dr. C. Debaive in 1931, ter
gelegenheid van de viering van Isidoors 80e verjaardag voor het
I. Teirlinck-album samenstelde : 36 volle blz. met 176 nummers van
werken al dan niet in samenwerking met anderen tot stand gebracht
42 nummers met boekbeoordelingen, verslagen e.d. Maar wie de bedoelde bibliografie met te weinig aandacht raadpleegt of onderzoekt, hem
zal wellicht de intensiteit van Isidoors arbeid ontgaan : ongeveer gelijktijdig met zijn Toponymie van de Reinaert (1910 1912) verschijnen de
eerste delen van zijn levenswerk het Zuidoostvlaandersch Idioticon, terwijl ook andere grote werken heel grote werken op het getouw staan
of aan het verschijnen zijn. Ik spreek van de jaren 1902-1908, periode
waarin in samenwerking met Alfons de Cock, Kinderspel en kinderlust in
Zuid Nederland verscheen ; van de jaren 1909-1912 waarin hij ons, even-

-
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eens in samenwerking met De Cock, het ongemeen rijke Brabants
Sagenboek schonk en van de jaren 1905-1908, de jaren waarin de publikatie van het Zuid-Oost-Vlaandersch Idioticon toch maar moeilijk van start
ging. Het werk was door onze Academie in 1903 met goud bekroond, een
eerste aflevering verscheen in 1905, maar om financiële redenen moest de
publikatie worden stopgezet. Pas in 1908 werd ze hervat. Dat die publikatie nog lang bleef traineren, nl. tot 1922 (en voor het 4e deel tot 1924), was
te wijten aan de financiële moeilijkheden : aan de ene kant de zware lasten
die zo'n uitgave met zich meebrengt, aan de andere kant het beperkte
budget van de Academie. Er waren trouwens ook nog andere moeilijkheden : tijdens de oorlog hadden de Duitsers de drukkerij van de uitgever
Siffer leeggehaald en Siffer had z'n materieel pas in 1921 volledig kunnen
vervangen.
Maar ook buiten deze periode heeft Is. Teirlinck intens en tegen een
bewonderenswaardig, nooit aflatend noch verzwakkend tempo gewerkt.
Dat uiterst merkwaardige feit kon zijn tijdgenoten onmogelijk ontgaan, en
het werd kort na zijn dood door zijn streekgenoot O. Wattez in het licht
gesteld en in 1951 toen de Academie de 100e verjaardag van Isidoors
geboorte herdacht door H.J. van de Wij er nog eens extra onderstreept.
Helzijnvaghftewrk,nosmdtaihe
Zuidoostvlaamse mens over het algemeen kenmerkt. En men staat verbaasd bij de vraag waar hij de tijd heeft gevonden en de kracht om zoveel te
lezen en zoveel te schrijven ; bij de vraag ook hoe deze onderwijzer het aan
boord heeft gelegd om zoveel Engels en Duits te leren, dat hij die talen kon
lezen, zoveel Frans dat hij het kon spreken en schrijven, of nog voldoende
Latijn om b.v. ook Migne en onze middeleeuwse cartularia met vrucht te
raadplegen.
Isidoor Teirlinck was een veelzijdig man, iemand die een encyclopedische kennis nastreefde, een autodidact die ver boven het niveau ook dat
van de best gevormde onderwijzer van zijn tijd is uitgestegen en op een
aantal weliswaar verschillende, maar toch meestal aanverwante gebieden
bedrijvig is geweest. Jef Mennekens heeft eens in een treffend beeld de
facetten van Isidoor Teirlinck's persoonlijkheid gevat en weergegeven
door hem met een teerling te vergelijken :
„Hoe gij dezen ,teirlinck' ook moogt werpen, ieder van zijn zes zijden is
voor U een oorzaak van vreugde : de minnaar der natuur, die bloemen en
boomen beschrijft met grondige kennis en bewuste liefde ;
de folklorist, die doordringend in de volksziel, geduldig en met veilige
wetenschap, den geheimzinnigen invloed van de plant op den mensch
opspoort en de kostbare uitkomst van zijn bevindingen te boek stelt ;
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die dag in, dag uit, in dorp en op veld, het volk beluisterend, de schatten
verzamelt van hetgeen daar verspreid lag aan sagen en legenden ; die zich
vereenigend met den geest van het kind, dezes spel in zijn menigvuldige
gedaanten en vormen bestudeert en de vrucht van zijn arbeid laat groeien
tot lijvige bundels ;
de taalkundige, die met beproefde materialen, opbouwt het woordenboek
van zijn dialect ; de fijnzinnige dichter, die in zuivere, heldere verzen,
uiting geeft aan het teederste dat in hem ruischt ;
de verteller, die gemoedelijk en roerend, aan zijn volk eenvoudige geschiedenissen schenkt met een diepen grondtoon, geschiedenissen waarin
hij, onder een waas van stillen weemoed, weeft de gouden draden van zijn
liefde voor de natuur ; de leeraar, die in alles was de man der wetenschap
en de dichter en, bovenal, de Vaderlijke vriend, dien lief te hebben en
hoog te achten is een blijdschap en een kracht."
Een vondst, een schat van een beeld, dat onlangs door Hugo Bousset
ook op Hérman Teirlinck werd toegepast, weliswaar met andere inhouden. Ik kan hier echter binnen dit kort bestek over de talrijke glanzende
facetten van deze , ,Teirlinck" niet uitweiden. Sommige ervan liggen
trouwens buiten mijn eigen studieveld en ze toch te willen bespreken zou
mijn krachten te boven gaan. Ik denk aan zijn werken op het gebied der
natuurwetenschappen, aan zijn botanica die vervloeit in de volkskunde :
zijn plantlore, zijn plantenkultus, zijn Flora diabolica en zijn Flora
Magica, en goeddeels zijn volkskundig werk. Trouwens, anderen zijn mij
voor geweest en hun voortreffelijke teksten zijn gepubliceerd en liggen in
ieders bereik. Ik moge hier volstaan met te verwijzen naar de merkwaardige lezingen die een aantal eminente Academieleden in 1951 n.a.v. de
100e verjaardag van de geboorte van Is. Teirlinck hebben gehouden en die
gebundeld zijn in het Jaarboek 1949-50-51. Tevoren, nl. in 1935, had
O. Wattez Isidoors werk breder en in al zijn aspecten, maar minder
diepgaand overschouwd.
Ik kan echter wel stellen, dat Is. Teirlinck niet zou geweest zijn wie hij
geworden is, indien hij niet in Zuid-Oost-Vlaanderen was geboren en
opgegroeid, die ,,weergaloze streek", die later ook zoon Herman diep
heeft aangegrepen en beïnvloed. O. Wattez heeft dat geweten en uiteengezet, en Frank Baur heeft het bij zijn scherpe analyse van het literaire werk
van Is. Teirlinck en van Teirlinck-Stijns regelmatig ervaren. Landschappelijk inderdaad weergaloos, nog steeds niet al te zeer geschonden, naar
de zeden van de bevolking echter ver tot na de eeuwwisseling ruw en ruig.
Het land met zijn eigen sfeer : met zijn „hergages", zijn hoogvlakten en
zijn valleien, zijn zachte glooiingen en zijn soms plotse en diepe insnijdin-
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gen, zijn beken met hun bomenrijen, erdoor omzoomd en afgetekend ; met
aan de zuidkant zijn hoge beukebossen en aan de westkant de zich weids
openvouwende Scheldevallei ; met zijn bergen : „de bolle Modderodde,
die haast geen berg is, de Muziekberg met zijn dansende heksen, de
donkere Oothond, en de Kluisberg, de grootste Scheldeheffing van alle"
ik citeer Herman Teirlinck ; het land dat met zijn holle wegen ook zo
vaak aan een Brabants landschap doet denken en dat toch anders is ; een
land waar de luchten anders zijn dan elders, waar de winden waaien en
buitelen zoals ze het nergens doen, het land ook waar het volk zo lang in
ongeletterdheid en onbeschaafdheid is blijven leven ; het land waar het
volk leefde van geloof en bijgeloof en nog huiverde voor de mysterieuze
verhalen van eigen bodem. En Frank Baur mag in 1951 enigszins overdreven hebben, toen hij zei, „dat er nu nog in onze gewesten geen streek is te
noemen, waar de buitenbevolking geslotener is en dus ook psychisch
geladener, en waar de dorpscriminaliteit vaker opflakkert in alle verbeelding overtreffende gemeenheid van familietragedies en wraakroepende doodslag", helemaal onjuist is deze typering van de Zuidoostvlaamse bevolking van vroeger niet. In mijn jeugd heb ik toch zelf nog
die geslotenheid van de karakters gekend, de ruwheid van zeden en
gebruiken, zoals de hanegevechten (het hanekappen al niet meer), het
scharminkelen, de drankzucht en de huiselijke drama's. Maar ik heb ook
honderden zachtzinnige mensen gekend (ik hoef maar aan mijn vader te
denken, en Isidoor Teirlinck heeft er ook gekend en is er zelf een
exemplaar van geweest !), de vele noeste landarbeiders op de akkers en in
de weiden, de thuiswevers die op een , ,koeplekske" zaten en hun bestaan
verzekerden door ook nog een lapke grond te bewerken ; dit laatste een late
uitloper zijnde van een oude, uit de middeleeuwen stammende situatie,
toen precies in dit gebied tussen de Schelde en de grens met Henegouwen
de wroeters zaten die thuis voor Oudenaarde het linnen en de tapijten
weefden. Ik heb ook de grote boerderijen gezien en de hereboeren, de
meesters, maar helaas ook de vele kinderen van de streek die thuis geen
arbeid vonden en naar de kolenmijnen van de Borinage togen, of zoals
in Streuvels' Oogst naar Frankrijk trokken om de , ,campagne te doen",
ersthwkindjogebt,a sdnwerbith
werk in de suikerfabrieken.
Het is in dat land, dat Is. Teirlinck de natuur heeft ontdekt. Op zijn vele
wandeltochten in zijn jeugdjaren en later tijdens de vakanties, heeft hij
daar zijn kennis en liefde voor de natuur opgedaan : de bloemen, de
planten, de bomen, de vogels en andere dieren. Daar ook heeft hij de
mensen gezien en zijn volk zien wroeten en feest zien vieren, heeft hij van
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dat volk de gebreken en de goede hoedanigheden ontdekt, zijn noden en
zijn tekorten leren kennen en doorgrond. Daar is het allemaal begonnen,
ook zijn belangstelling voor de folklore en de subcultuur die bij het volk
springlevend was. Hij heeft de adem van zijn streek gevoeld en in zich
opgenomen, voor goed, tot het einde zijner dagen. Deze overgevoelige
man heeft Zuid-Oost-Vlaanderen nooit kunnen vergeten. N. a. v . een passus uit Isidoors „Molleke" merkte Frank Baur op, dat in deze „dichter"
de Vlaamse Ardennen zijn hele lange leven in de stad een onvergetelijk,
een onbeheersbaar heimwee hebben gevoed. De omstandigheden hebben
inderdaad gewild, dat Is. Teirlinck zijn Zuidoostvlaamse land heeft verlaten : hij heeft alweer naar het woord van Baur geleefd als een
schrijver die uit het Vlaamse bomenparadijs naar een drukke werkkring in
de hoofdstad was verbannen. Verbannen, inderdaad !
Dat heimwee spreekt uit menige dithyrambische natuurbeschrijving in
zijn literair werk, maar Is. Teirlinck was objectief en realistisch genoeg
om ook het andere te zien. En de idealist en de didacticus die in hem
leefden, hebben hem ertoe genoopt met zijn scheppend werk ook andere
doeleinden na te streven. De didactische bedoeling is zo goed als steeds
aanwezig : zijn volk beschaven, zijn mensen verheffen, wat hem de strijd
deed aanbinden tegen b.v. alcoholisme, dierenmishandeling e.d. en deed
streven naar verbetering van de mens.
Ik mag bij zijn letterkundig werk niet langer stilstaan. Toch moet ik nog
een paar punten ter sprake brengen. Dat Is. Teirlinck eigenlijk niet zou
hebben meegewerkt aan de roman Arm Vlaanderen, die onder zijn naam
en die van z'n zwager Raimond Stijns in 1884 verscheen
een schoolkan ik niet
strijdroman waarvan de titel een begrip is geworden
geloven. Op grond van de toponiemen en de topografische beschrijvingen
zou het niet moeilijk vallen te bewijzen, dat het dorp van Everaert, het
hoofdpersonage, Zegelsem was. d.w.z. , dat ik het wél met Baur eens ben
wanneer hij zegt, dat de ,,met gevoel verzadigde toneeltjes van afscheid
en vaarwel" in Arm Vlaanderen, zoals het afscheid , ,tusschen de sombere
thuyaboomen", op rekening van Is. Teirlinck moeten worden gebracht.
Maar ik deel Baurs mening dat het „epicentrum" van het kader van het
literaire werk van Isidoor Teirlinck Oudenaarde was, stellig niet. Neen,
het was Zegelsem, hetzelfde centrum als in Isidoors Idioticon en Klanken Vormleer van het Zuid Oost Vlaandersch ; hetzelfde centrum ook als in
al de werken die Herman later aan Zuid-Oost-Vlaanderen heeft gewijd, of
waarvoor hij Zuid-Oost-Vlaanderen als kader heeft gekozen. Zegelsem,
het schamele, maar pittoreske geboortedorp van Isidoor met zijn smidse
en in zijn omgeving de water- en windmolens, Zegelsem, dat evenwel
-
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door geen van beiden, vader noch zoon, in hun scheppend werk ooit met
name wordt genoemd, maar dat we achter de verzwegen of gefingeerde
namen kunnen vermoeden.
Het monument dat Is. Teirlinck voor Zuid-Oost-Vlaanderen heeft opgericht is zijn Zuid Oost Vlaandersch Idioticon. Is. Teirlinck had daarmee geantwoord op de 6e (buitengewone) prijsvraag, door de Academie
voor het jaar 1903 gesteld. De opgave luidde : „Een zoo volledig mogelijk
Idioticon over het zuiden van Oost-Vlaanderen". Hij stuurde zijn werk in
onder de kenspreuk „Niet en klinkt soetere As de tale van moedere ! " en
zijn antwoord was het enige ingezonden antwoord. Wanneer die prijsvraag werd gesteld en door wie, heb ik helaas niet kunnen achterhalen.
Evenmin ben ik erin geslaagd uit te maken, wanneer Isidoor Teirlinck met
zijn gigantische arbeid is begonnen. Maar het is een feit, dat het werk in
1903 `compleet, de vier delen, dus de Klank en Vormleer inkluis, bij de
jury ter tafel lag, een lijvig handschrift van 920 dicht beschreven blz.
Helaas, ook dat handschrift ben ik niet op het spoor kunnen komen.
Als model voor zijn Idioticon koos Is. Teirlinck het beste dialektwoordenboek dat in zijn tijd in druk bestond, nl. het werk van G.J. Boekenoogen over de Zaansche Volkstaal, dat in 1897 verscheen. Isidoor
Teirlinck volgde de gebaande weg evenwel niet slaafs : hij paste de
methode aan aan de eigen behoeften en ging ook nieuwe wegen op : hij
verliet de particularistische opvattingen die tot dan toe bij de schrijvers van
dialektwoordenboeken opgeld hadden gedaan. De voortreffelijkheid en de
bruikbaarheid van zijn idioticon werden overigens onmiddellijk erkend :
o.m. door Dr. A. Beets, redacteur van het Woordenboek .der Nederlandsche Taal,, door andere tijdgenoten als Maurits Sabbe, en werden in
1951 door Edgard Blancquaert uitvoerig uiteengezet.
Het kan hier niet mijn bedoeling zijn dat monumentale werk van
Is. Teirlinck te ontleden en de vele aspecten ervan te belichten. Ik moge
verwijzen naar Blancquaert. Maar er is alvast één eigenschap die niet
onbesproken mag blijven : Is. Teirlinck werkte vergelijkend en contrastief. Hij vergeleek steeds in een of andere vorm met andere dialekten,
met het Middelnederlands en vooral met het moderne Nederlands, zodat
de contrasten met het Nederlands, o.m. onder verwijzingen naar Van Dale
en het W.N.T. aan het licht werden gebracht.
Die contrastieve methode volgde hij ook in zijn Klank en Vormleer,
het 4e deel. Wij mogen ons daarover thans ten zeerste verheugen, want
Is. Teirlinck schonk ons de eerste contrastieve deelgrammatica van een
Nederlands dialekt. Door de Zuidoostvlaamse klanken (in de zin van
fonemen) tegenover die van het Nederlands te stellen, gaf hij onrecht-
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streeks en vermoedelijk onbewust ook informatie betreffende de structuur
van zijn Zuidoostvlaams en legde hij de basis voor een contrastieve
beschrijving van de fonologie van het Zuidoostvlaamse dialekt. Maar ook
in andere opzichten was deze Ortsgrammatik voortreffelijk, zodat we die
gerust de beste van haar tijd mogen noemen.
De waarde van het Zuid-Oost-Vlaandersch Idioticon kan moeilijk overschat worden. De lexicologische en taalkundige gegevens zijn van onschatbare betekenis voor de huidige dialektologie, voor de Nederlandse
taalkunde over het algemeen, en zelfs voor de linguïstiek. Maar er is meer,
achter de dode kolommen van het eigenlijke Idioticon, achter de nuchtere
opeenvolging der lemmata hoort men de stem van de • Zuidoostvlaamse
mens, voelt men de harteklop van Teirlincks geliefde land. En nog zijn er
redenen van bewondering en verwondering : zoals al gezegd koos hij voor
zijn gebied zijn geboortedorp zijn kaart kan er niet om liegen maar
intuïtief trok hij ook de dialektgrenzen van zijn gebied, grenzen die de
huidige dialektoloog grotendeels met meer wetenschappelijke methodes
kan bevestigen of alrede bevestigd heeft.
Is. Teirlinck was in 1900, d.i. op 49-jarige leeftijd briefwisselend lid
van de Academie geworden. Een hoogstverdiende onderscheiding. Toch
schijnt het, dat hij niet steeds de erkenning heeft gevonden waarop hij
recht had getuige O. Wattez en dat hij wel eens door anderen werd
„gepasseerd". Maar die algemene en definitieve erkenning kwam dan
toch, weliswaar wat laat. In 1931 werd hij op 22 februari te Brussel n. a. v.
zijn 80e verjaardag in de gothische zaal van het stadhuis op grootse wijze
gevierd door de elite van de Vlaamse intellectuele wereld (en zelfs door
buitenlandse geleerden) en werd hem het eredoctoraat van de Vrije Universiteit van Brussel toegekend. Het was de bekroning van een schitterende loopbaan. De eenvoudige zoon van Zuid-Oost-Vlaanderen mocht
fier en gelukkig zijn, hij had op vele akkers geploegd en geoogst, en zijn
schuren waren tot barstens toe gevuld. Zouden wij hem vandaag niet
gedenken en eren om die rijke oogst, die voor een groot deel op de akkers
van Zuid-Oost-Vlaanderen was gewonnen en die hij liefdevol aan ZuidOost-Vlaanderen had aangeboden ?

***
Hoe zal ik die andere teerling vatten ? Deze verfijnde persoonlijkheid en
fijnzinnige, veelzijdige kunstenaar, deze nobele heiden ? Deze dichter,
schrijver, theaterman en nog veel meer ? Deze prins van het Nederlandse
proza, de grote Vlaming die een beslissende fase in de heropstanding van
het Vlaamse volk heeft meegemaakt en mee heeft bepaald ? En wat kan ik
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beter doen dan in zijn werk op zoek te gaan naar de sporen die Zuid-OostVlaanderen er onuitwisbaar heeft in nagelaten. Zovelen toch hebben al
met veel meer bekwaamheid dan ik het zou kunnen, vroeger en nu weer, in
de loop van dit jaar over zijn persoonlijkheid en zijn kunstenaarschap
gesproken en geschreven. Maar is ook deze taak niet te veel omvattend ?
Zuid-Oost-Vlaanderen is immers meer dan een land, een landschap ; het is
ook een samenleving of beter een vorm van leven en , ,samen leven" van
mensen en die te tekenen en uit te beelden behoort tot het bedrijf van de
kunstenaar. Dat Zuidoostvlaamse land, de Zuidoostvlaamse mens door de
volheid van zijn levensgang heen heeft tot nog toe wel niemand krachtiger, treffender en voor wie Zuid-Oost-Vlaanderen kent niet
aangrijpender verbeeld dan dit kleinkind van Zuid-Oost-Vlaanderen, dat
in hoofdzaak in de grote stad is opgegroeid en Herman Teirlinck heet. Ik
moge dan ook op mijn hoede zijn en zorgen, dat ik het werk van onze
gehuldigde niet ontwijd.
Maar zal ik falen als ik mij concentreer op het eerste punt, het land en
het landschap en het probeer daarbij de mens niet te vergeten ? Dan kan ik
mij beperken en het wagen het Zuidoostvlaamse land te reconstrueren
zoals het in het oeuvre van H. Teirlinck, inzonderheid zijn grote roman
Maria Speermalie voor ons opleeft, en de resultaten toetsen aan de
werkelijkheid, het zij dan vooral die van het begin van onze eeuw. En
indien ik op die manier iets kan verduidelijken van de werkwijze van de
schrijver, dan zal ik mij beloond achten en naar ik hoop een bijdrage
hebben geleverd tot een betere kennis van onze auteur.
Ik heb met het werk van Herman Teirlinck voor het eerst kennis
gemaakt in 1931 toen ik dertien jaar oud was, en mijn onvergetelijke leraar
Nederlands Hector Waeghe met zijn klas fragmenten uit De Dolage las,
met name delen uit „In de Mist", waarin het pittige volksverhaal „Van
Tip"vorkmt.Indeglijkma,nstrezol
H. Teirlinck het lang voor mij moet hebben gedaan. Ik wist meteen, dat er
iemand was die wat ik op mijn fietstochten had leren bewonderen en lief
had gekregen, op meesterlijke wijze beschreven had. En ik zag mijn
geboorteland met andere ogen en hoorde de wind er met andere oren
overheen ruisen. En ik ging ook beseffen hoe veilig het thuis was als de
stormen over het land woeien en hoe heerlijk het leven bij mijn moeder
was, de sterke Zuidoostvlaamse vrouw, die onze kleine wereld in het
kleine baanwachtershuis, dat aan de voet der , ,bergage" bij de splitsing
van de wegen naar Ronse en Schorisse stond, met vaste hand en onwankelbaar bestuurde. Maar wat ik niet wist en niet vermoeden kon, het is dat
deze schrijver ons in 1940 een onovertroffen Zuidoostvlaams epos zou
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schenken, Maria Speermalie, dat ik in 1942 in de volksuitgave mocht
lezen en dat mij, net zoals enkele andere Zuidoostvlaamse kameraden in
een roes van vreugde bracht, omdat we terecht of ten onrechte in
onze auteur een Vlaamse Knut Hamsun meenden te herkennen.
Het kader van Teirlincks grote roman is niet uitsluitend, wel overwegend, dat van het Zuidoostvlaamse landschap ; er is immers ook het witte
Landgoed aan zee, waar de familie Sergogne, de familie van Maria's
moeder vandaan komt en Mijnheer Sergogne en Juffrouw Sergogne, tante
Mele, leven ; het Landgoed ook, waar de jonge Maria af en toe verblijft, de
streek waar de schrijver vermoedelijk onder de bekoring van de klank, de
in Zuid-Oost-Vlaanderen niet voorkomende naam Speermalie heeft gevonden. Er is zelfs een stukje Leieland van bezuiden Gent, waar Matheas
Speermalie nieuw geld zoekt en door zijn tweede huwelijk met CelineMalfeyt met den Anxt ook vindt. Maar het grote, machtige gebeuren is in
Zuid-Oost-Vlaanderen gesitueerd : op de Heerlijkheid 't Homveld, waar
eerst Mijnheer Speermalie heerst en later zijn dochter Maria, en waarmee
het lot der Speermalies onafscheidelijk verbonden is.
Er hebben in Zuid-Oost-Vlaanderen onder het Ancien Régime natuurlijk zoals elders heerlijkheden bestaan, maar een heerlijkheid ,,'t Homveld" is er nooit geweest. De „Heerlijkheid 't Homveld" is een creatie
van H. Teirlinck, een anachronisme, dat nochtans op geen enkel ogenblik
als ongeloofwaardig overkomt. Grote hereboeren die zich als meesters
gedroegen, waren er in de tijd dat H. Teirlinck als kleine jongen bij zijn
grootouders te Zegelsem, en ook later, doorbracht, in Zuid-Oost-Vlaanderen heel zeker nog. Bovendien stond het de schrijver vrij naar eigen
inzichten en vitalistische behoeften de figuren voor zijn roman te scheppen.
Het centrum van de „Heerlijkheid t' Homveld" was Neer-Elst, waar
ook die andere creatie van de auteur, nl. het „Huis 't Homveld" werd
neergezet. , ,Neer-Elst" is een glasheldere verhulling voor Zegelsem.
Men hoeft maar de wegen te volgen die de schrijver vanuit en in de
omgeving van het Huis door het verhaal trekt om het aan te voelen of aan te
tonen ; of de contouren die de auteur in het begin van zijn roman vagelijk
als grenzen van de heerlijkheid aangeeft aandachtig te bestuderen ; of nog :
de galm van de donderslag te beluisteren, die valt, wanneer de Meester na
de dood van Maria's moeder uit zijn lange afzondering weer opstaat en
voor het eerst in het openbaar verschijnt en over Het Goed stapt : „De
De
ganse Heerlijkheid davert ervan. En verder reikt de galm, over Etikhove
en Op-Elst en Munkzwalm en Schorisse". Vier gemeenten die in de
bewuste fase in de ontwikkelingsgang van de roman nog buiten de Heer-

-

-

56
lijkheid liggen. Inderdaad, ten westen stoot die dan nog enerzijds op het
voormalige bezit van de Karobels, dat van de Schelde tot de Zwalm reikt
en waarvan Mijnheer Speermalie wel een deel heeft kunnen bemachtigen
maar dat hij toch grotendeels en wel de belangrijkste heuvel, de Modderodde, aan notaris Nobelrose uit Oudenaarde heeft moeten afstaan, en
anderzijds op het goed van baron Schout-ter-Schuren, die over Schorisse
heerste, terwijl zuidwaarts de wouden aan de grens met Henegouwen en
de beboste Muziekberg wenkten ; wenkten, inderdaad, maar nog buiten de
greep van de Heerlijkheid bleven. Maar deze zal mettertijd, op grond van
intriges en huwelijken wel groeien en met Maria vooral nà Maria
haar grootste uitbreiding beleven.
Wanneer Maria nog een kind is en met Roelie haar eerste ontdekkingstocht van het Goed 't Homveld onderneemt, een tocht die eindigt op
een andere ontdekking, met name de tragische ontdekking dat mammie
onder de bloesems van de boomgaarden van het Hof schielijk overleden is,
vernemen we, dat die boomgaarden ver zijn, aan het einde van de Heerlijkheid. Bedoeld is daarmee de grote boerderij van boer Pycke, die nog
bestaat en niet al te ver afligt van de watermolen in werkelijkheid de
Perlinckmolen die op dat moment van het verhaal betrokken wordt door
de verarmde Karobels. En aan het andere einde rijst op de hoogste top van
de Heerlijkheid een andere hoeksteen van het verhaal : de molen t'Hom-

veld.
Deze molen heeft werkelijk bestaan, maar was in de tijd van Hermans

vader al afgebroken. Het Homveld, de vorm met de h zal wel aan de
fantasie van de auteur toe te schrijven zijn , komt op de oude kaarten
voor als Tomveld en Tomberg en is eigenlijk een vrij grote akker, die zijn
naam thans ook aan een gehucht aan de zuidkant van Zegelsem schijnt te
hebben doorgegeven. Herman Teirlinck heeft de verdwenen molen
althans in zijn verbeelding weer opgericht, weer tot leven gewekt, hem
in zijn roman een sleutelpositie gegeven en een fatale rol laten spelen. En
toeval of niet hij laat Vader Morre op die molen precies in 1879
(Hermans geboortejaar) molenaar worden. Naar deze molen ook gaat de
tocht van de kleine Maria en Roelie : daar zal Maria voor het eert in een
windmolen klimmen en de , ,zwelling" van de wind ervaren, die , ,uit de
grenzen der aarde komt"; daar zal ze vanuit het hoogste kijkgat het
paradijselijke Zuid-Oost-Vlaanderen zien en het wijde land ver daarachter ; daar ook ontmoet ze voor het eerst het oudste Morrejong met de
glimmende tanden, Ursmarus Morre, alias Ruige, die ,,warm ruikt, als
een brood" en ogen heeft waaruit hetzelfde goud straalt als het goud van
zijn huid. Dit stukje Zuidoostvlaamse bodem, inderdaad een „HoogteHoogte-
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punt" van Zegelsem, heeft zijn naam aan de Heerlijkheid in bruikleen
gegeven ; de oude molen, waar de meester zo zeer van hield, en die later
door Ruige in brand wordt gestoken, is voor het leven van Maria en haar
latere daden determinerend geweest. En wanneer ze als aankomende
jonge vrouw op een late avond, moedeloos, gehavend en met zelfmoordgedachten te voet van Ronse, waar ze de trein heeft gemist, op den duur
blootsvoets, naar het Homveld loopt en door Ruige belet wordt bij de
vijvers aan de voet van de Muziekberg een wanhoopsdaad te begaan, zal
deze molen haar schuiloord worden. Daar zal ze met Ruige haar allereerste
liefdesgeluk beleven ; daar zullen Boni Karobel en Ruige tot het besef
komen, dat tussen hen beiden de dood is. En nu Boni bijna had ontdekt wat
Maria en Ruige bindt, weet deze laatste geen andere raad dan dat hij Maria
nog een paar dagen gaat verstoppen in de hut van de toverheks Cantate en
haar even geheimzinnige dochter Tekla, die aan de boskant, in ,,de verste
hoek van Het Goed, in de richting van de Muziekberg" woonden. Deze
Cantate is naar alle waarschijnlijkheid geen produkt van Teirlincks verbeelding. Net als Tonia uit het vroegste werk van de schrijver, is ze een
herinnering aan de zonderlinge kluizenares Sylvie Baudry, die vanaf 1903
tot 1928 in een hut temidden van de bossen op de top van de Modderodde
leefde en alom bekend was . Ik bedoel hier evenwel de echte Modderodde,
de Mont-de Rhodes, die op Vloersbergen ligt, 152,5 m boven de zeespiegel, die vroeger rijk bebost was en die aanleunt tegen die andere
, ,berg ", de Pottelberg en daarmee versmelt in het wel bekende toeristenoord d'Hoppe. Modderodde en Pottelberg werden in de jaren dertig
duidelijker dan te voren van elkaar afgescheiden door de aanleg van een
nieuwe betonweg en, wat erger is, beide werden in de jongste jaren sterk
ontbost en zwaar verminkt doordat ze voor zavelwinning werden afgegraven. Herman Teirlinck heeft, naar een eigen getuigenis, waarop ik hierboven al heb gealludeerd, de Modderodde al in zijn prille jeugd van zijn
vader leren kennen, net als de andere belangrijke „bergen" van de streek :
de Muziekberg, de Hootond en de Kluisberg.
Maar de Muziekberg en de Kluisberg heeft hij in Maria Speermalie
steevast op hun werkelijke plaats gelaten, net zoals d'Hoppe en de dorpen
en steden uit de omgeving, ook al waren de namen verhulde namen als
Neer-Elst en Op-Eist. Van de Modderodde evenwel heeft hij een heuvel
gemaakt bedekt met vruchtbare akkers . Hij heeft die al vroeg verplaatst,
verschoven en geïntegreerd in zijn land van Zegelsem, later in de lijst
waarin zijn Maria Speermalie is gevat.
Al in De Wonderbare Wereld en Het Stille Gesternte is de Modderodde
geregeld aanwezig ; maar steeds uit de Henegouwse bossen weggehaald en
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naar de uitkijkpost van de schrijver, Zegelsem, toegeschoven. En men
mag ervan uitgaan, dat de Modderodde op Herman Teirlinck wel een heel
bijzondere bekoring heeft geoefend. Maar om welke redenen ? Was het
terwille van de op elkaar rijmende leden van de naam ? Of was het terwille
van de legendarische en geheimzinnige verhalen die het volksgeloof
rondom de kruin van deze „berg" in de loop der eeuwen heeft geweven,
verhalen die aan beide zijden van de taalgrens de ronde deden en nog
doen ? Herman Teirlinck heeft zich steeds tot het mysterieuze aangetrokken gevoeld. En waren er al over zijn eerste verhalen geen boze geesten,
terwijl ook bepaalde gebeurtenissen in Maria Speermalie toch met geheimen omhangen blijven ?
Hoe dan ook, Herman Teirlinck heeft van de Modderodde een Zuidoostvlaamse heuvel gemaakt, die hij trouwens op de hoogvlakten ten
westen van Zegelsem neerzet, ergens aan de grens met St. -Kornelis-Horebeke. Het valt niet moeilijk om dat aan te tonen, want soms kan men
Teirlincks Modderodde op grond van de context gemakkelijk situeren. In
Het Populierken op de Heuvel (uit De Wonderbare Wereld) laat de auteur
Den-Djuze, aan het einde van het verhaal, met zijn zoon Dolf verhuizen.
Het dorp dat ze verlaten is ongetwijfeld Zegelsem en hun tocht gaat naar de
Geuzenhoek toe , ,een uur boven Leurebeke, langs de Zwalm". Leurebeke
is een doorzichtige verhulling voor Horebeke, en ... om hun doel te
bereiken moesten ze eerst de Modderodde „opkruipen". Even duidelijk is
het af te lezen 'uit Het Stille Gesternte . Wanneer Lote, die aan haar
zonde-complex ten onder gaat een bedevaart naar Kerselare onderneemt,
volgt ook zij de weg van Zegelsem naar Oudenaarde, en die weg, de
heerweg met zijn „olmenreke", liep indien niet over, dan toch niet ver van
de Modderodde.
In Maria Speermalie is de Modderodde ,,de grote heuvel vlak boven de
samenloop van Zwalm en Schelde" die „als een botte wig binnen de
goederen van de Heerlijkheid (dringt)" en door zijn ligging „de ordonnantie van Speermalies jacht ontzenuwt". Wie aandacht heeft geschonken aan de omvang en de ligging van Speermalies Goed op het
ogenblik dat de auteur deze bakens in zijn verhaal plaatst en wie zich in
Zuid-Oost-Vlaanderen oriënteren kan, moet noodgedwongen aan de
hoogten bij St. -Kornelis denken en zelfs van een hoogte op Zegelsem zelf,
richting St. -Kornelis, al wordt daarmee niet beweerd, dat de schrijver zijn
Modderodde ten opzichte van zijn jeugdwerken niet alweer eens lichtelijk
verschoven heeft.
Die Modderodde die de hele heerlijkheid beheerst, krijgt in de roman
een tragische rol toebedeeld. Hij wordt de inzet van een genadeloze strijd
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tussen de Speermalies, vader en dochter aan de ene kant, en Nobelrose en
de Karobels aan de andere. En kon Nobelrose zijn vijand Speermalie
zwaarder beledigen dan door op de top ervan een molen te laten bouwen,
de molen te Spijte ? Hem dieper vernederen dan door die molen later aan
de heerszuchtige Karobels te verkopen ? De molen te Spijte alweer een
verplaatst stuk van het decorum is een doorn in Speermalies oog en gaat
voor het eerst uitdagend draaien op de dag waarop het tweede huwelijk van
de Meester wordt ingezegend.
Maar wat de Meester niet vermag, nl. de steen des aanstoots te verwijderen, m.a.w. de ergelijke Modderodde in te palmen, omdat het geld
ontbreekt of faalt, zal Maria, de felle dochter met het donkere bloed der
Speermalies verwezenlijken. Hoewel alle vezels haar trekken tot Ruige,
die haar het eerst heeft genomen en die ze niet vergeten kan, ook al heeft
hij haar verraden, trouwt ze met Boni Karobel. Maar later, wanneer Ruige
is teruggekeerd en Karobel haar verhouding met de onstuimige Morre in
de weg staat, zal ze met de hulp van de minnaar de wettelijke echtgenoot
met voorbedachten rade en in koelen bloede, met eigen handen ter dood
brengen en hem, de vader van haar eerste kind, op de Modderodde, onder
de molen, tussen de teerlingen begraven. En met hem de heerszucht der
Karobels. Op diezelfde Modderodde zal nog later, Ruige, haar grote
liefde, in wie ze algauw dezelfde levensdrift had herkend als de levensdrift
die haar eigen bloed geen rust laat, in een ultieme poging om het geheim
dat beiden bindt te vrijwaren op jammerlijke en brutale wijze verongelukken .
Ik heb nu al een voldoende aantal elementen bij elkaar gebracht om
enkele beschouwingen te kunnen wijden aan de wijze waarop H. Teirlinck
in de tot nog toe ter sprake gebrachte werken het decor heeft opgebouwd.
De zuiver gefingeerde plaatsnamen, die in zijn vroegste werk vrij veelvuldig voorkomen, maar die men toch gemakkelijk ont-hullen kan, en de
uitsluitend door zijn verbeelding geschapen „feiten" en zaken moet ik in
het bestek van deze lezing onbesproken laten. En ik laat mijn aandacht
gaan naar de creaties die met de werkelijkheid nog enig verband houden,
hoe dun de draad soms mag zijn. In Maria Speermalie zijn dat in de eerste
plaats de „Heerlijkheid t'Homveld" en de Modderodde met de molen te
Spijte, maar eigenlik is er ook nog de kostschool, waar eerst Maria's
het dochtertje uit Speermalies tweede
driften en later die van Klaartje
getemd moeten worden, van elk volgens eigen noodwenhuwelijk
digheden. Met dat verschil nochtans, dat in het eerste geval de oude
Speermalie de opdrachtgever is, terwijl in het tweede de perfide Maria
over wat voor Klaartje goed en nuttig is, heeft beslist en Klaartjes lot
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te Z. en de
volgens de auteur
bepaalt. Die kostschool stond
Zuidoostvlaming denkt hierbij onmiddellijk aan Zottegem, maar dat
strookt niet met de voorstelling die de „werkelijkheid" van de roman is.
Anderen hebben aan Ronse gedacht, maar ook dat past weer niet, want
Ronse ligt diep achter de Zuidoostvlaamse heuvels ingebed. En vanuit
haar kamer kan Maria het wijde Scheldedal overzien, terwijl ,,in de
richting van Henegouwen de einder beheerst (is) door de Doornikse
bergkam". De auteur zal wel één van de enkele kostscholen-voor-juffrouwen die Zuid-Oost-Vlaanderen heeft geteld en nog telt voor ogen
hebben gehad, maar hij heeft ze neergeplant op een plaats die men op de
kaart niet kan aanwijzen, omdat er in deze streek een aantal punten zijn
van waaruit men beide kan zien en overschouwen : de Doornikse bergkam,
met de St.-Aubertusberg, en het wijde Scheldedal bij Oudenaarde. Maar
die punten liggen dan buiten de dorpen of stadjes waar zulke kostscholen
gevestigd waren of zijn, tenzij de schrijver Louise-Marie mocht hebben
bedoeld, of nog : zijn kostschool heeft verdicht.
Deze werkwijze van verhullen, verschuiven en herscheppen is niet
nieuw : ze is een beproefde techniek die eigen is aan het ambacht van de
kunstenaar, ja aan het wezen van de kunst, en vele schrijvers, om niet te
zeggen alle, hebben ze toegepast. Wat Zuid-Oost-Vlaanderen betreft, zijn
Isidoor Teirlinck en Teirlinck-Stijns hem daarin voorgegaan, maar met
minder talent, minder beheersing van het woord en veel minder evokatieve kracht, kortom met minder kunst. Met Herman Teirlinck staan we
evenwel voor een bijzonder geval : een auteur die Schalafie naar Zegelsem
toehaalt, wat H. Teirlinck doet in het Zelfportret, of zoals in Het Stille
Gesternte zijn hoofdpersonage te Oudenaarde over de Schelde laat trekken
om van Zegelsem uit Kerselare te bereiken ; die Speermalie van de kust
naar Zuid-Oost-Vlaanderen heeft gebracht en de Modderodde grondig
heeft getransformeerd, is, wanneer hij het Zuidoostvlaamse kader verlaat
en in Zuid-Brabant de bouwstenen voor een nieuw decorum gaat zoeken,
tot meer in staat. Hij die in Rolande met de Bles (1940-1943) Zuid-OostVlaanderen nog niet heeft losgelaten, getuige de grootwever uit Oudenaarde, met name Gaston Gevaert, en vooral de nauwkeurige beschrijving
van het kasteel Cocambre, d.i. de franse naam voor Koekamer, dat als
tegenpool van Castel-Horlebecq moet dienen ; hij die zijn leven lang
Zuid-Oost-Vlaanderen in zijn binnenste heeft meegedragen, kan zich zeer
zeker ook aan verschuivingen op grotere schaal hebben gewaagd, zodat ik
Willem Pée gelijk moet geven, wanneer hij zegt, dat we in Het gevecht
met de Engel voor een geografische „verschuiving van de zogenaamde
Vlaamse Ardennen ... naar Het Zoniënwoud" staan. En men hoeft dat met

Oegema Van der Wal niet te betwijfelen, te meer omdat de idee van
bedoeld werk in de auteur gelijktijdig met Maria Speermalie is ontstaan.
De karakters in Maria Speermalie zijn uitzonderlijk, sommige haast
bovenmenselijk. Toch herkennen wij de Zuidoostvlaamse mens, met zijn
hartstochten, zijn zorgen, zijn smarten, zijn strijd, zijn overwinningen en
zijn nederlagen. Tegenover de zachtzinnige, fijne Sergognes en de luchthartige, naïeve Malfeyts mogen de intrigerende en geslepen Karobels, de
geheimzinnige gesloten Pyckes, de harde, stijfkoppige, onbehouwen
Morres fel afsteken, bovenwerkelijk zijn ze niet en ze zijn van een ras dat
in Zuid-Oost-Vlaanderen niet onmogelijk is geweest, en nog steeds niet
onmogelijk is. Maar boven allen rijst Maria Speermalie, die als jonge
vrouw met volle teugen het leven drinkt tot wanneer ze plots haar minnaar
afstoot omdat ze zich van haar roeping bewust is geworden : Het Homveld
dienen en erover heersen ; rijst Maria, die niets en niemand ontziet om de
onverzettelijke, maar oud geworden Meester te doen buigen, de verrezen
Karobels te breken en op geraffineerde wijze haar halfzuster Klaartje uit te
schakelen. Pas is ze 20 jaar geworden of ze onderkent al de verminking
„die het Homveld door de verkoop van de noordwestelijke gronden
geleden heeft" en drie jaar later, wanneer ze niet langer zoals in haar
kinderjaren van het Goed alleen de aarde wenst te voelen of de adem van
zijn boezems te beluisteren, onderneemt ze de heerlijke rit over Schorisse
naar Vloersbergen en warden andere bedoelingen in haar wakker : ze
,,jaagt de kadastrale kennis van het Scheldedal na". Maria droomt van een
heel, heel grote Heerlijkheid 't Homveld.
Die droom zal ze evenwel niet volledig verwezenlijken. Maar ze kan
gerust haar hoofd neerleggen : haar berekende politiek wordt voortgezet
door haar afstammelingen. Guido, Emanuel, Norbertus Karobel, die de
wettelijke zoon van Boni Karobel is, maar het bloedeigen kind van Ruige,
trouwt met „de zeer jeugdige Isabella, gravin Schout ter Schuren", die het
goed dat aan de Heerlijkheid paalt door erfenis verwerft. De Heerlijkheid
't Homveld strekt zich nu uit tot aan de voet van de Kluisberg en het
Scheldedal is bereikt, Maria's jonge droom is verwezenlijkt. De draden
van het verhaal zijn afgesponnen, de loop der gebeurtenissen is voltrokken, de meester en de meesteresse zijn dood. Maar de Heerlijkheid
bedekt nu bijna gans Zuid-Oost-Vlaanderen ; de stukken van het schaakbord zijn geplaatst en een nieuw spel is begonnen, dat van de schrijver, de
grootmeester van het woord, die van op zijn heuvels, echte en gedroomde,
alles heeft overschouwd, alles heeft gezien ; die alles herdenkt en alles
herschept, die het fictieve stamboek waarin de levensgetijden op de
„Heerlijkheid t'Homveld" staan opgetekend, heeft gesloten en zijn gran-
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diose evokatie van het Zuid-Oost-Vlaamse land schept, in een taal die
ruikt naar klei en leem, naar beukebossen, akkers en brandend aardappelkruid, naar graan en meel, een taal die soms bitter smaakt naar bloed,
maar die soms ook geurt als saffraan. T'Homveld heeft een nieuwe
meester gekregen, een alchimist, die in een ongeëvenaarde stijl, land en
mens, liefde en haat, alles wat leeft en ademt en bestaat, zelfs het kwaad,
sublimeert en veredelt. Het land is wijder geworden dan het in werkelijkheid is, de bossen werden wouden, de menselijke figuren werden reuzen
of dwergen, de kerken kathedralen. Ik kan mij inderdaad niet van de
indruk ontdoen dat de Heerlijkheid t'Homveld door H. Teirlinck is gedacht als een verhulling voor geheel Zuid-Oost-Vlaanderen : van het
Scheldedal, dat hij als kind vanop de molen van Nonkel Botjes heeft
bewonderd, het dal waar de avonden in rode zonnegloed in de nachten
vergaan en waar de windstoten die over zijn uitkijkpost varen geboren
worden, tot aan de Brakelse bossen ; van de Muziekberg die hij zo vaak
heeft bezocht, tot de Zwalm ; van de Kluisberg tot de kimmen waar zijn
land in Brabant vervloeit En ... , ,Homveld is eeuwig". Als Aart van der
Leeuw gelijk heeft, wanneer hij zegt, dat kunst herschepping is, dan is
deze herschepping van Zuid-Oost-Vlaanderen allergrootste kunst, groter
dan de kunst die H. Teirlinck ons in zijn vroegste werkstukken heeft
geschonken, omdat die nog te veel fotografie waren. En indien we de
schrijver vast mogen geloven wanneer hij in Monoloog bij Nacht getuigt,
dat van kindsbeen af zijn wereld is uitgegroeid tot een vormenwereld en
dat hij zich van de reële wereld heeft afgewend om op te gaan in de
, ,weelde van z'n beeldende wereld", heeft hij meer geleefd in de wereld
van zijn Maria Speermalie dan in de Zuidoostvlaamse werkelijkheid. De
waarheid is, dat H. Teirlinck het land dat hij hartstochtelijk heeft lief
gehad in Maria Speermalie op een grootse wijze heeft ver-beeld.
Herman Teirlinck is een dichter geweest, ook wanneer hij proza
schreef. En toch staat de kenner verbaasd, wanneer hij bij zoveel verschuivingen en veranderingen, verhullingen en verdichtingen, van menig
detail de nauwkeurige werkelijkheid en echtheid ontwaart. Van de molen
te Spijte b.v. , men weet wel, de windmolen waaronder Boni Karobel
begraven ligt, bovenop de Modderodde, is een foto bewaard. Volgens
vader Isidoor stond die molen op Elst, d.i. Hermans Op-Eist ; volgens,de
kadastrale plans evenwel op St. -Blasius Boekel, aan de grens met Elst.
Maar niet over de oorspronkelijke ligging van de molen wil ik het hier
hebben, wel over zijn uitzicht. De molen te Spijte is een van de weinige
Zuidoostvlaamse molens geweest, die onder zijn kast, gebouwd rondom
de standaard, ook een beschutte ruimte heeft gehad, zodat de aanwijzing

SPAANS AVONTUUR TE BEAUVOORDE*
door
K. JONCKHEERE
Lid der Academie

In 1587 wordt Vondel te Keulen geboren maar het is in Londen dat men het
hoort donderen. Filips de Tweede broeit in Madrid het plan uit om
Engeland te veroveren. Als deze machtige konkurrent uitgeschakeld
wordt, kan hij Kanaal en Noordzee vrij en open bevaren en de Nederlandse
opstandelingen gerieflijker bedwingen.
Antwerpen is van geen tel in zijn strategie, de Zeeuwen en de Hollanders beheersen de Schelde. Frankrijk blijft een onzekere pion maar de
Koning van Hispaniën rekent daar op innerlijke twisten om dit land te
neutralizeren, het in elk geval van inmenging te weerhouden.
De inzichten van Filips II heten geheim te zijn. Dit blijkt illusoir. Zijn
voornemens gingen aan het kiemen in 1583 maar wie kan, zelfs in die tijd,
hopen dat ze op vier jaar tijd niet zouden uitlekken ?
De vloot waarmee Engeland zou veroverd worden krijgt de roekeloze
naam „Armada invencible" , de onoverwinnelijke gewapende.
De strategie verlangt dat de Armada zou wegzeilen uit la Coruna. De
hertog van Parma zal uit Duinkerken en Nieuwpoort, waarvan de havens
door daartoe speciaal uitgegraven kanalen werden aangepast, uit Vlaanderen een helpende hand reiken.
Op 22 juli wordt het ruime sop gekozen met 65 grote galjoenen, 25
karvelen voor het troepentransport, 90 adviesboten, 13 loggers, 8 galeien
en galjassen. Ons historisch oog vaart mee. Het kan ordelijk maar verbaasd de 19.295 soldaten tellen, de 8052 matrozen, de 2088 slaven, een
grootinquisiteur omstuwd door 120 monniken, de nodige chirurgijns met
helpers. We strelen met vreedzame hand 2431 kanonnen, duiken belangstellend in de ruimen waar proviand voor zes maanden ligt gestouwd.
De weidse Spaanse families, met zonen tuk op avontuur, glorie en
verdiensten beneden en in het hiernamaals, staan 124 telgen van het

* Ongewijzigde herdruk van een lezing verschenen in de Verslagen en Mededelingen
1967, blz. 505-517. Met het herdrukken van dit stuk wordt tegemoet gekomen aan de wens
van talrijke bezoekers van het kasteel Beauvoorde.
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zal en dat is ten slotte niet zo verwonderlijk, want enkel een geboren en
getogen Zuidoostviaming, die zijn streek en zijn mensen door en door kent
en er zich ook innig mee verbonden voelt, kon èn de vader, èn de zoon van
uit deze hoek benaderen ; maar ook dat was nog niet voldoende : hij diende
ook als toponymist en dialectoloog onderlegd te zijn en daarnaast nog over
historisch inzicht en literaire gevoeligheid te beschikken.
Zo heeft Prof. Hoebeke dan Isidoor en Herman Teirlinck behandeld op
een originele en persoonlijke wijze die ver uitstijgt boven een herdenking
zoals we er zo dikwijls meemaken en vader en zoon een erezuil opgericht.
Hartelijk dank dus aan Marcel Hoebeke, maar ook dank aan de heer
Gouverneur en het Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen, meer bepaald aan zijn Culturele Dienst. Onze dank gaat eveneens naar het Stadsbestuur van Oudenaarde, dat deze mooie, ruime zaal van dit prachtige
stadhuis ter beschikking heeft gesteld voor deze herdenking, die een
nieuw bewijs is van de nauwe samenwerking tussen onze instelling en de
met zoveel tact en kunde gevoerde culturele activiteit van de provincie
Oost-Vlaanderen, vroeger onder de impuls van Dr. M. Grypdonck, thans
onder die van Dr. P. Huys.
Vorig jaar hebben we in een memorabele zitting in de vergaderzaal van
het Provinciaal Gouvernement te Gent onze grote dichter Karel van de
Woestijne herdacht. Onze collega Van Wilderode hield er een merkwaardige lezing, waarvan de tekst weldra in druk zal verschijnen. Vandaag zijn
Isidoor en Herman Teirlinck aan de beurt gekomen en opnieuw zorgde er
de provincie Oost-Vlaanderen voor dat het een sfeervolle herdenking werd
en ook hier weer mocht de plechtigheid worden opgeluisterd met de
aanwezigheid van de heer Gouverneur die de openingstoespraak heeft
willen houden. Ongetwijfeld een traditie om verder te zetten of, zal ik
eerder zeggen, om weer op te nemen, want ze ligt helemaal in de lijn van
de destijds tussen 1954 en 1959 door onze Academie georganiseerde
plechtigheden te Brugge, te Hasselt, te Antwerpen en te Mechelen.
Ik eindig met een woord van bijzondere dank aan Herman Liebaers,
Grootmaarschalk van het Hof, voor zijn aanwezigheid onder ons, aan de
heren Maes, die deze hulde aan hun grootvader en overgrootvader hebben
willen bijwonen, en ten slotte aan Prof. Willem Pée, de bezorger van het
Verzameld Werk en de grote vriend van Herman Teirlinck.
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landman na volbrachte dagtaak, voldaan naar huis mag terugkeren en
tevreden rusten mag.
Mijnheer de Gouverneur, de vrienden van Herman Teirlinck hebben in
de loop van dit herdenkingsjaar ter ere van de schrijver te Beersel, waar hij
zolang in het stille huis op de Uwenberg heeft gewoond, een erezuil
opgericht. Wij Zuidoostvlamingen benijden Beersel deze erezuil niet.
Maar ik wil niet eindigen zonder even Uw aandacht te vragen voor de
molen van de grootouders te St. Kornelis. Hij is onlangs opnieuw verkocht
en schijnt de bestemming van een buitentje te zullen krijgen. Ik heb hem
einde augustus bezocht : tegen de stenen romp werd zeer onlangs een
uitbouwtje gemetseld ; hij heeft nog twee wieken, waarvan de hekkens te
rotten hangen aan verroeste roeden. Kan de Provincie waarvan U de
Gouverneur is en die U bestuurt, iets doen om déze molen te herstellen ?
Schenk hem zijn vier wieken terug ; laat hem weer , ,met kap en wiek de
hemelen binnendringen". Misschien zou dàt de heerlijkste , ,erezuil" zijn,
die Oost-Vlaanderen voor de twee grote Vlamingen die uit zijn bodem zijn
gesproten, maar die er na hun dood niet zijn teruggekeerd, kan oprichten.

4. Slotwoord door de heer VAN ELSLANDER

Het slotwoord van de voorzitter zal er een zijn van dank en wel in de eerste
plaats aan de spreker van vandaag; de toegewijde vaste secretaris van onze
Academie, die niet geaarzeld heeft een groot deel van zijn vakantie aan de
voorbereiding van deze lezing te besteden.

Dames en heren,
Het is u bekend dat collega Hoebeke bijzonder gewetensvol is en u zal dan
ook begrijpen dat hij het hier te behandelen thema zeer grondig heeft
voorbereid, zo grondig zelfs dat hij niet alles in een spreekbeurt van een
uur heeft kunnen samenpersen, maar wellicht vergast hij ons dan ook nog
op menige mededeling in onze Commissievergaderingen waarin veel van
wat hier slechts kon aangeduid worden meer in details wordt uitgewerkt.
Inmiddels zien we de publikatie van zijn rede van vandaag met spanning te
gemoet, want ze verdient nader te worden overwogen en bestudeerd. Hier
werd namelijk zowel van Isidoor als van Herman Teirlinck een beeld
gebracht en een facet belicht die u elders in die vorm vruchteloos zoeken

m.b.t. het graf van Karobel „onder de schranken van het eiken kot, tussen
de vier teerlingen ... ", pijnlijk exact is.
H. Teirlinck had een zwak voor molens, op windmolens was hij zonder
meer verliefd en niemand heeft ooit het mysterie van het leven in een
windmolen zo treffend verwoord als hij . De molen van de grootouders op
de hoogvlakte van St. Kornelis had bij hem immers een even diepe
impressie nagelaten als de smidse van de ooms te Zegelsem. Maar in
tegenstelling tot wat ik in het geval van de molen te Spijte heb geconstateerd, dwingen de feiten me ertoe de schrijver ervan te verdenken, dat
hij , zodra de muziek van de windmolen weer in hem ging zingen, zelfs
wanneer hij , ,objectieve" mededeling van feiten beoogde, die muziek de
bovenhand nam op de realiteit. Voor zover ik het zie, heeft H. Teirlinck de
stenen molen van St. Kornelis nergens „beschreven" , steeds zit hij achter
de planken van de kast van een houten windmolen, of hangt hij in de
kijkgaten. In vergelijking met een houten windmolen is een stenen molen
een half-dood ding. En wanneer H. Teirlinck in zijn aangrijpend stuk : Bij
het Eeuwgetijde van mijn vaders Geboorte vertelt hoe hij aan de hand van
vader Isidoor de voorouderlijke molen bezocht, roept hij in feite een
houten windmolen voor ons op. Wie mij niet gelooft leze zijn Aantekeningen voor een Zelfportret : „Onze molen stond op de hoogvlakte van Sinte
Kornelis, een houten luchtgevaarte dat heinde en ver over de hemelen
heerste...". En de molen waaraan hij gedacht heeft zal wel de houten
molen „ten Breemdriese" zijn geweest, die eveneens op St. Kornelis
stond, maar dichter bij Zegelsem, aan „Het Gaaiken", de molen die in zijn
vroegste werk op vele plaatsen opduikt als" „de molen van Corneel".
Onbewuste verdichting of bewuste verhulling ? Hoe dan ook, anders dan
de realiteit van de molen te Spijte.
Maar zo windmolens in het werk van H. Teirlinck het voorwerp zijn
geweest van vertederende liefdesverklaringen, zo zijn ze vaak ook de
tekens van een- moeilijk te verwoorden of niet verwoorde tragiek : in
Maria Speermalie worden de twee enige windmolens die de schrijver in
zijn verheer-lijkt Zuid-Oost-Vlaanderen een plaats gunt in werkelijkheid waren er omstreeks 1900 en tot vóór de tweede wereldoorlog nog een
20-tal door brand vernield. En werd de oude houten molen te Tiegem,
in het land van Streuvels dit keer, ten behoeve van de film Het kwade Oog
in 1936-37 niet onder de eigen leiding van Herman Teirlinck neergehaald,
alweer omdat er een tragische scène moest worden gedraaid ?
Mijnheer de Gouverneur, Geachte Vergadering, ik hoop dat ik mijn
opdracht naar behoren zal hebben vervuld en dat ik vanavond, zoals de
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zuiverste blauw af ten dienste van koning en ideaal. Alsof het een uitstap
geldt nemen ze hun schildknapen, koks en andere hoffelijke dienaars mee.
In augustus doen de Spanjaarden na een eerste treffen met de Jacks
Kales aan. Een van de Engelse admiraals, Howard, de twee anderen zijn
Drake en Hawkins, maakt gebruik van een gunstige wind en laat 8
branders afdrijven richting Armada. Deze, om aan de vlammen te ontsnappen, kiest zee maar in het gedrang ontstaan aanvaringen.
Zodra de zon opkomt geraken Spanje en Engeland slaags. De Spanjolen
worden uit elkaar gejaagd, gelukken er echter in zich te hergroeperen maar
nu worden zij naar onze zandbanken gedreven.
De Nederlander Pieter van der Does vindt in deze warboel een gemakkelijke prooi. Enkele galjoenen worden gepraaid en overmeesterd, een
paar andere worden tot zinken gebracht. Soms brengen onze vissers
vandaag nog een van hun ankers mee.
Hier begint de roman van Henri Malo, „Le tendre amour de don Luis",
detrlifvanjokLdewi.
Hij heet kompleet Don Luis de Velasco en is een van de Kastilliaanse
ridders die, koortsig door Spanjes grootheidswaanzin, honor y grandeza
willen dienen. De ,,Quijote" heeft don Luis nog niet gelezen, die
verschijnt pas in 1605 , maar de verovering van Mexiko door Cortes,
andere ophitsende triomfen en zijn ridderslektuur hebben zijn hoofd verhit
en gesmeed.
Kom mee naar het strand. Half bewusteloos, vastgeklampt aan een ra,
ziet hij het tergend langzaam opdoemen, leeg en onherbergzaam, met
tussen de overwolkte zomerzon en de branding de onheilspellende, met
gegeseld helm en donkere dorens bezette duinen. Hij kreeg heel wat
walgelijk water in de keel, daar zorgde de zwalpende storm voor. Zijn
zwart haar kleeft in zijn door zout geprikkelde oogleden. Zo suf is hij dat
hij niet weet dat de ra hem reeds ankerde aan de garnalenvloer. In zijn
onderbewustzijn ziet hij allicht nog troebel de bekruiste wimpels waaien
van zijn eens zo trots galjoen, de „San-Felipe".
Meester Naerbouts is griffier van de Spaanse admiraliteit te Duinkerke.
Met paard en kar, gemend door zijn knecht Jan, laadt hij de lijken op van
de Spaanse aangespoelden, hidalgo's, soldaten en zeelieden, uit wier nog
open oogballen de wanhoop week voor de alles relativerende dood.
Meester Naerbouts en de Vlaamse Duinkerkenaars houden niet van deze
vreemdelingen. De hertog van Alva spookt nog in de herinnering. Maar de
lijken zijn van hetzelfde geloof en het werk van barmhartigheid, de doden
begraven, noopt tot nuchtere plicht. De kar is volgeladen maar ginds ligt
nog een verdronkene. Hij moet ook mee. Rot hij op het zand, misschien
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helpt hij de pest aan eigen slachtoffers . Het is Moeder Overste van het
gasthuis die naar de bijna vergetene wijst.
Maar hij leeft nog ! roept ze ontsteld.
Meester Naerbouts heeft administratief geen opdracht zich met levenden bezig te houden_ Dit is het werk van de kloosterzusters.
Ze ontdoen de half bezwijmde van zijn door het zeewater gesteven
uniform, wrijven hem in met azijn en hij wordt bovenop de lijken van zijn
landgenoten gestrekt. Het is avond als de korte stoet voor de zoveelste keer
die dag Duinkerke binnensjokt.
De burgers hebben hun stugge huizen gesloten maar de herbergen
lawaaien nog met parlesantende soldeniers van Farnese en zatte Vlaamse
mariniers. Meester Naerbouts' hovenier, Jan, houdt stil voor het Sint-Juliaanshospitaal. Met twee in één smal bed ijlen er de geredde sukkelaars.
Er wordt gewacht op een herstellende of een dode om verse wrakken een
peluw te verstrekken. Don Luis wordt neergelaten op een strozak in de
spreekkamer.
De volgende ochtend ontwaakt hij, geradbraakt. Maar zijn Spaanse
aard veert spoedig op . Het karig maal dat een zuster hem voorzet acht hij te
min en hij reklameert. De zusters begrijpen hem niet. Hij kent slechts een
paar flarden onbruikbaar Frans „mais ne parlait pas un traitre mot de
flamand ". De aalmoezenier van het gasthuis wordt er bij geroepen, een
jezuïtenpater, genoemd Verbeeke, een geestige en lepe bon-vivant.
Pater Verbeeke pelt don Luis de tong, spreekt hem moed in en zal hem
helpen de gelofte te vervullen die hem moet gesterkt hebben als hij ooit
weer behouden aan wal geraakte. Glimlachend aanvaardt Pater Verbeeke
don Luis' ring voor zijn kapel en belooft de schenker voor kontakt te
zorgen met markies Antonio de Melquiades, gouverneur van Zee-Vlaanderen, toevallig op doortocht te Duinkerke.
De markies komt inderdaad op bezoek, vraagt don Luis in dienst te
treden van Spanje te land en de ketters te helpen bevechten. Luis aanvaardt
dadelijk en wordt onmiddellijk gehecht aan de persoon van de markies
zelf. Hij ontvangt hiervoor duizend dukaten om zich te kleden en te
ekwiperen. Om in de gratie van de markies te staan biedt burgemeester
Cornil Martins hem aan het krioelende hospitaal te verlaten en intrek te
nemen te zijnen huize. Dezelfde avond slaapt don Luis in een donzen bed
met kolommen. Hij luistert naar de vreemde muziek van de beiaard en
slaapt in, wellustig moe.
Burgemeester Cornil Martins is brouwer en opportunist. Hij heeft heel
wat geld belegd in kaperschepen en werd een van Duinkerkes rijkste
ingezetenen. Benevens zijn fortuinlijk huis te Duinkerke bezit hij nog een
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A quelques lieues de Dunkerque, dans une campagne plankasteel. „A
tureuse et verdoyante, un pittoresque manoir, caché dans un bouquet
d'arbres que dépassaient seules les poivrières (wachttorentjes) et les
girouettes des tours, encerclé par une eau claire fertile en brochets et utile a
a la mode de ladéfenscht,uvériabledmsgnu
ces temps. On y eat difficilement soutenu un siège en règle, mais on
pouvait s'y croire a l' abri d' un coup de main.
Les deux villages de Wulveringhem et de Vinckem en dépendaient ;
alentour, dans un large rayon, s'étendaient des champs, que cultivaient ses
fermiers".
Dit kasteel is ons Beauvoorde.
Aan de parochiekerk Sint Elooi te Duinkerke heeft de niet-onverstandige burgemeester een triptiek geschonken, van de hand van een Brugs
schilder. Op het linkerpaneel pronkt zijn vrouw met vijf dochters, in het
middenpaneel staat schitterend de Koning der Hemelen afgebeeld ; op het
linker paneel Cornil zelf met zijn drie zoons.
Enkele dagen later, een zondag, is don Luis in zoverre hersteld dat hij
bij zijn gastheer kan aanzitten aan de familietafel. En hij ontmoet er
Geneviève, de oudste dochter, wordt vervuld door de zachte, hem onthutsende verschijning van haar zuivere, ingetogen schoonheid. Spanje en
Vlaanderen, het donkerrode tegenover het teder blank-blonde.
Drie dagen later. Burgemeester Martins en don Luis zitten te paard,
rijden van Duinkerke naar Veurne, gemengd in een militair konvooi op
weg naar Brugge. De weg is niet veilig, Vlaanderen blijft onrustig. Spanje
weet niet wat de zwijgende Vlamingen denken. Markies de Melquiades
zorgde ook voor een vertrouwensman voor don Luis. Josse Craeyers, een
lange, magere, sterke kerel, zonder rechter oor.
Terwijl hij de vlakke streek overkijkt, sluit don Luis soms de ogen. Hij
kan Geneviève niet vergeten. Verstrooid luistert hij naar namen die de
burgemeester uitspreekt : de Moeren, Adinkerke, de Panne, de abdij ter
Duinen. Te Veurne vertelt mijnheer Cornil over de beeldstormers. Don
Luis is verbolgen. Hij en de burgemeester worden ondergebracht in het
gasthof „La noble rose". Het schijnt dat men in een ander, „De Drie-Koningen", beter eet. Diksmuide. Weer beeldstormerij . „Vervloekte
geuzen", murmelt don Luis in het Spaans.
Komt het door Geneviêve ? Luis begint grote sympatie te krijgen voor
de stijlvolle Vlaamse burger die haar vader, de burgemeester is, , ,et a
découvrienbgsflamdequitésvreunt
fait l'orgueil du plus noble des Castillans".
De sympatie wordt dieper erkentelijkheid. Tussen Torhout en Brugge
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wordt het konvooi aangevallen door Bosgeuzen en de burgemeester redt
het leven van de roekeloze Spanjaard die zo'n geus in het kreupelhout met
argeloze strategie wilde achternazitten. Don Luis wordt rijper, menselijker.
Te Brugge wordt op de Grote Markt een tornooi gehouden, aangeboden
door gravin Ysabeau de Meerslede. Don Luis wordt getroffen door haar
schoonheid, een heel andere, verleidelijker, sensueler. Zij is van Duitse
afkomst, een Hesse-Brandenburg, ontmoet de veel oudere Vlaamse graaf
van Meerslede, huwt zonder scrupules deze katolieke edelman maar blijft
in hart en nieren, zonder het hoofd te vergeten, zoals we zullen zien,
lutheraans. Zij is een zeer geziene vrouw maar men vindt haar een beetje
mysterieus. Haar geheim is alleen gekend door haar pleegzuster Margaret
die ze naar Vlaanderen meebracht en tot vertrouwde kamenier heeft
gemaakt. De graaf lijdt aan jicht, Ysabeau is zijn erfgename maar meer
mag ik voorlopig niet verklappen.
Het tornooi dat op stelten gebeurt wordt gewonnen door don Luis. Zijn
loon : een zoen van Isabeau, een zoen die meer belooft. Na afloop gaat
Isabeau bidden in de O .-L.-Vrouwenkerk, naast het graf van Karel de
Stoute. In een hoek mediteert een roerloze kapucijn. Eensklaps fluistert zij
„Wilhelmus" en de pater antwoordt even stil , ,Lied ".
Van hier af aan moet ik zeer tot spijt van mijn romantisch-epische
voorliefde een verminkende gedrongen scenariostijl invoeren. Daardoor
taant het verhaal geweldig aan atmosfeer en aan volgens archivalia
geïnspireerde bijzonderheden.
De pater is Robert van Acker, jonkheer in dienst van de Prins van
Oranje. Van Acker wil van Isabeau weten wanneer de herstelde armada
weer zee zal kiezen. We vernemen dat Pater Verbeeke uit Duinkerke
spionneert voor Spanje.
's Avonds op het banket merkt markies de Melquiades welke indruk
Isabeau op Luis maakt. Don Luis zelf voelt weemoedig Geneviève verwazen. Maar haar zuiverheid blijft hem beroeren. Toch volgt hij zijn passie.
Josse Craeyers en Margaret zullen voor een afspraak met Isabeau zorgen.
Josse volgt zekere avond Margaret maar wordt overvallen, geblinddoekt
en weggesleept. Als hij bij zijn ondervraging in een kelder de stem van
Margaret herkent, weet hij dat men zich vergist heeft door hem te vatten.
Het wantrouwen wordt in Josse geboren. Hij onthoudt de namen van zijn
ondervragers : Seventee en Rondvoet.

***
Het bos van Houthulst. In het diepste een vervallen slot uit de tijd van
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Liederik, forestier van Vlaanderen. Het is het wondere buitenverblijf van
Ysabeau. De streek krioelt van half georganizeerde benden die tegen
Spanje zijn. Bestendig vermommen ze zich. Er wordt aan tovenarij
gedaan : veemmoorden bij de vleet. Het gewone volk is schuw, leeft in
dubbele angst. De aanvoerder van de benden is de duivel zelf, zo wordt
gefluisterd. Bestendig verandert hij van naam : nu eens Seventee, Rondvoet, Baldac, dan weer Melfas, Amaymnon, alle namen van den Kwade.
Hij sluit pakten met diabolische programma's. Het zijn de gouden jaren
van het volstrekte bijgeloof. Over gans Zeevlaanderen is een net gespannen.
Gefluit in het bos. Ysabeau ontvangt Baldac. Als lid van de sekte heeft
hij zo pas te Duinkerke Meester Naerbouts' vrouw aangeworven, de
zinnelijke Jacqueline. Het spionnagenet van de Prins breidt zich uit.
Jacqueline heeft Baldac die haar initieerde door bijslaap reeds een en ander
officieel geheim van haar man meegedeeld. Baldac en Ysabeau envouteren tenslotte de graaf van Meerslede met een wassen beeld waarop ze zijn
jicht naar het hart drijven. Baldac maakt een filter klaar waarmee Ysabeau
don Luis aan haar zal verslaven. Deze liefde roept om een drama.
Don Luis drinkt bij Ysabeau . Gouverneur Melquiades stuurt Luis naar
Duinkerke met gewichtige papieren. Ysabeau nodigt hem uit onderweg de
nacht door te brengen op haar privé-kasteel in het Houthulstse bos. In zijn
jas zitten de dokumenten weggenaaid. Die nacht gebeurt wat moet gebeuren. Terwijl Don Luis in de armen van Ysabeau ligt te stoven, onderzoekt Baldac de vertrouwelijke bescheiden. Maar Josse is slimmer geweest dan zijn baas, hij heeft de ware bij zich, die van Luis zijn blanco. In
Duinkerke aangekomen bewijst Josse don Luis wat Ysabeau wilde bereiken. Terwijl don Luis in het huis van Geneviève te gast is, gaat Josse
zijn biecht spreken bij Pater Verbeeke aan wie hij de poging tot spionnage
vertelt.
Luis is tevreden uit de ban van Ysabeau te zijn bevrijd, voorlopig
althans. Hij voelt zich in werkelijke zin door haar behekst.
Geneviève begint hem weer te louteren. Pater Verbeeke waarschuwt de
gouverneur die het nog altijd voor don Luis heeft. Don Luis wordt op een
galjoen geplaatst om enige tijd op zee te vertoeven. De vader van Geneviève, Cornil Martins, die van de hele zaak niets afweet, biedt hem een
rang aan op een van zijn schepen. Eer hij vertrekt neemt don Luis deel aan
een banket in de abdij van Oudenburg waar Melquiades de burgemeesters
van Vlaanderen heeft uitgenodigd om ze aan te zetten tegen de ketters
onverpoosd verder te strijden.
Don Luis ontvangt in het paleis van de gouverneur het bezoek van een in
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man geklede vrouw, Ysabeau. Hun afscheid zou Geneviève niet gesticht
hebben. Haar laatste woord : „Si tu aimais une autre femme, je la tuerais".
Zij geeft hem een ring mee. Van Geneviève ontvangt hij bij zijn inscheping een zijden beursje waarin het beeld van de H. Maagd. Tussen borst en
hand worstelen twee liefdes.
Josse Craeyers is ook mee aan boord en ontsnapt aan twee geniepige
moordaanslagen. Ysabeau heeft haar netten gespannen. Het schip kaapt
een rijke Hollander en de buit wordt in Duinkerke binnengesleept en
verdeeld. Geneviève en haar zusters krijgen van don Luis' aandeel zijde
uit de Oost ten geschenke. Om meer te weet te komen vrijt Josse Jacqueline op van wie hij vermoedt dat ze via Baldac aan Ysabeau inlichtingen
bezorgt zonder dit te beseffen.
Graaf van Meerslede sterft, Ysabeau is vrij en rijk. Ze ontvangt de pater
capucijn, alias Robert van Acker die haar meedeelt dat de Prins een
zeeplan uitwerkt. Zij verbleekt want zij werd niet geraadpleegd. Zij haat
plots haar werk, wat haar persoonlijk dichter brengt bij de mens don Luis.
Eenzamen relativeren meer dan anderen en dit komt soms het hart ten
goede, ten detrimente van het hoofd.
Aan Jacqueline ontlokt Josse het sekreet dat in de duinen bij Gijvelde
een duivelsfeest wordt ingericht. Bij nachte, bij maan. Hij smeekt haar er
niet naar toe te gaan want hij zal het moeten verklappen. Maar gaat ze niet,
huilt ze, dan zal Baldac haar doden ; het bloedpakt regeert.
Ik had u dit feest willen beschrijven, niet om zijn vertroebelende
wulpsheid maar om de waarachtigheid in de bijzonderheden van de hier
destijds in deze omgeving gecelebreerde zwarte mis . Verneem toch dat de
hogepriesteres die op het hoogtepunt van deze heidense liturgie door een
van haar trawanten bijbels wordt bekend niemand minder is dan onze
blonde Ysabeau.
Ze worden overvallen, Josse bracht alles uit. In de duinen te midden van
bachanaliën (ieder moet de zeven hoofdzonden bedrijven) wordt er gevochten en gedood. De gevangenen worden te Duinkerke na een heksenproces levend verbrand. Ysabeau en Margaret worden alleen maar
gegeseld. Pater Verbeeke is tussenbeide gekomen.
Korte tijd nadien sterft plots Cornil Martins . Kwade hand die wraak
neemt denkt het volk. Don Luis wordt nu nog meer vertederd door
Geneviève. Tevens heeft hij het gevoel zelf een halve wees te zijn
geworden. De hoge, trotse Kastilliaan en de innerlijke man hebben zich
verzoend, Spanje-Vlaanderen komen nader in hun individu's. Als Luis
naar Brugge wordt geroepen, vraagt hij Geneviève of hij haar mag vereren
als blijvende ideale figuur, elke ridder heeft die nodig. Hij schenkt haar
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een ring waarin staat gegrift : ,,Je vous tiens foy"; langs de binnenkant
, , Gardés-la moy". Dit teder geheim verbindt ze voortaan.
In het godshuis te Eeklo trad een nieuwe franciscaner zuster binnen,
Zuster Sainte-Monique . Ysabeau . Haar medezusters verbazen zich over
haar wereldlijke belangstelling voor politiek.
Zekere dag hoort ze van een verminkt soldaat dat een zekere don Luis de
Velasco zich met glorie heeft overladen bij het beleg van Kales en als loon
van de gouverneur een zware gouden ketting kreeg. Enkele tijd nadien
komt Baldac ook langs Eeklo. Hij heeft kunnen vluchten naar Mauretanië
en komt zich nu wreken op Josse.
Zuster Sinte-Monika vraagt hem om Robert van Acker en don Luis te
benaderen. Nu vernemen wij , waar zij alleen voor de lezer mijmert, dat zij
haar leven kon redden door aan Pater Verbeeke alle ketters en spionnen te
verklappen, behalve hun aanvoerder Van Acker. Haar liefde voor don
Luis was haar dit verraad waard. Zij geeft een brief mee voor de voorlopig
verloren geliefde. Twee maand later komt het antwoord : zij moge God
dankbaar zijn die haar het leven liet en verder maar berouw hebben.
Snerpender ontgoocheling heeft zij nooit gekend. Ze voelt zich onteerd
door deze vernedering. Is er dan een andere vrouw ? Na zijn glorie te
Kales, vertelt Baldac, is don Luis gaan uitrusten in een ,,joli manoir",
tussen Veurne en Ieper. Kasteelvrouw is er de weduwe van Cornil Martins. Voor haar dochter koestert hij „un grand amour chevaleresque"
want tegenover zoveel zuiverheid acht hij een gewone passie onwaardig.
Nu moeten wij in galop naar de katastrofe. Van Acker werd gevonden,
hij komt naar Eeklo, vertelt dat zij , Ysabeau, naar het klooster moest van
Pater Verbeeke daar de gouverneur en Martins haar bezittingen wensten.
Ysabeau broedt een wraakplan uit. Zij weet dat Van Acker haar bemint en
voor haar alles zal doen.
We schrijven 1599. De aartshertogen hebben een diplomatische vrede
gesloten met de Vlaamse adel. Aan het hoofd van dezen staat de hertog
van Aarschot.
We zijn te Brussel, op het paleis in feest. Ook Don Luis is aanwezig met
zijn gouverneur. Luis is een rijk officier geworden. Iedereen verbaast zich
over zijn celibaat maar wij weten beter. Ysabeau wil hij niet, Geneviève
durft hij nog niet vragen. Tussen de bezetter en de Vlamingen hapert veel
voor volwaardige kollaboratie. Omzichtigheid blijft nog wet. Oostende is
niet gevallen, de Hollanders bevoorraden nog steeds de stad langs zee.
PrinsMautzlhepngsdwakt.20olenvrgz
hem. Vlaanderen, wordt onderste boven gelopen. Slag bij Nieuwpoort,
1600, onbeslist. Don Luis heeft meegevochten. Op de terugweg naar
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Duinkerke verneemt hij dat Beauvoorde door de geuzen zal verwoest
worden. Josse hoort dit van Jacqueline die hij gekwetst langs de weg vond.
Wat zij weet hoorde ze van Baldac die haar om inlichtingen over de
Martins vroeg. Ysabeau is aan het maneuvreren. Don Luis trekt met 600
man over Houthulst en rept zich om Beauvoorde, om Geneviève te
redden. Op enkele kilometers verbaast en verschrikt hem een rode gloed,
richting Wulveringem.
Van Acker en zijn vrijbuiters zijn hem voor geweest. Langs het strand
hebben zij Nieuwpoort verlaten, marcheren bij nachte tot aan de Moeren
en dan loodrecht op de kust naar Beauvoorde. Het verzamelpunt is de
Molen van ons dorp.
Te Beauvoorde zelf heeft men in de tuin zoetelijk de schemer overgebracht naar de avond. Geneviève is op haar kamer, zij kust een ring, gaat
enkele woorden neerschrijven.
Onder leiding van Van Acker sluipen tachtig man naar de kom van de
gemeente, een gelijk aantal naar de toren van Vinkem, veertig naar het
kasteel.
Een schuit steekt de wallen over. Stilté van een zomernacht. Plots een
ontploffing. De poort is gesprongen. Met de degen in de hand stormen de
indringers de kamers binnen en doden tot de laatste bewoner, meedogenloos . Vrouw noch kind ontsnapt. De lijken worden door de ramen gegooid, wat te zwaar is wordt vernield, de rest geplunderd. De brandende
schuren en de ontploffing maakten het dorp wakker. Wie voor een raam
verschijnt wordt weggeschoten, vluchters worden ingehaald, de vrouwen
grijpt men bij de loshangende haren en dan steekt men het ijzer door het
weke vlees . Niet iedereen wordt gedood, de vermogendsten moeten eerst
hun dukaten aanwijzen. Volgens dokumenten uit die tijd wordt een man
opgehangen aan de geslachtsdelen, een vrouw aan een haak in elke borst.
Een galg hangt vol, mannen knielen langs een sloot, worden het hoofd
afgezwaaid. De kerk wordt grondig verwoest. Als het kasteel is leeggehaald beveelt Van Acker er de vlam in te steken.
Vinkem heeft intussen alarm geslagen. Don Luis is in aantocht. Het
eerste handgemeen brandt los te Wulveringem. De boeren die nog leven
helpen de Spanjolen. Don Luis galoppeert naar het kasteel. Hij bereikt het
als het dak instort. Kon iemand vluchten ? Huiverend vraagt hij het zich af.
Josse helpt de lijken omkeren. In de wallen liggen alleen de resten van
enkele dienaars . Ze keren terug naar het dorp . Een zatte geus mummelt dat
hij een te kleine ring niet om de vinger krijgt. Hij bekent dat hij hem afnam
van een jonge, doodgebloede vrouw.
Beauvoorde is puin geworden. „Près de trois siècles plus tard, l'intel-
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ligente phantaisie du jonkheer Mergelynck entreprit de rétablir le château
tel qu'il était primitivement, de le meubler, de le décorer de tableaux, de
dinanderies, de faïences et d'émaux, de lui restituer sa splendeur primitive. Pendant vingt-cinq ans, le jonkheer poursuivit son dessin, dépensant
travail, intelligence et argent. Et nous avons la joie de retrouver le décor de
Beauvoorde, tel que les yeux de don Luis et ceux de Geneviève le
contemplèrent".
***
Don Luis blijft achter met de twee kamers van zijn hart in rouw. Het
klassieke dubbel karakter van Vlaanderen is hem in de belichaming er van
ontrukt. Het engelachtige werd vermoord, het zwoele maakt zich onmogelijk. Te ere van Geneviève besluit don Luis voortaan zich louter aan zijn
eer te wijden. Maar Ysabeau heeft nog niet met hem afgerekend.
De infante Isabella en Albrecht betonen veel devotie voor Sint Franciscus . Zekere dag bezoekt Isabella het godshuis van de franciskanessen te
Eeklo.
Zij neemt er deel aan een retraite, ontmoet Zuster Sinte-Monika wier
toegewijdheid aan zieken en verworpenen zij naïef bewondert. Zij let wel
op de verdrietige oogopslag van Ysabeau maar haar ontsnappen de groene
flitsen.
Van Acker en Baldac heeft Ysabeau niet meer teruggezien. Ze werden
na de nacht te Beauvoorde door don Luis en de zijnen gevangen in het bos
van Houthulst, waar hun een hinderlaag was gespannen. Van Acker wilde
niets onthullen en werd ter dood gebracht. Baldac heeft verklapt tijdens
zijn folteringen hoe Ysabeau zich op hem heeft gewroken door Geneviève
te laten vermoorden. Daar Luis niet verder reageert trekt zij het besluit dat
hij voldoende tevreden is met het afstraffen van Van Acker en Baldac .
Eenzaamheid is haar deel.
Het beleg van Oostende wordt ingezet in het jaar 1600. De Infante peilt
naar Zuster Sinte-Monika's verleden. Dit wordt haar zo idealistisch mogelijk voorgesteld. Ysabeau verneemt toevallig van haar aartshertogin dat
don Luis gouverneur van Blankenberge werd. Ysabeau beticht don Luis
en geeft hem in de ogen van Isabella de schuld van alles. De infante gelooft
de vermoed nederige zuster. Deze brengt het zo ver dat ze het klooster mag
verlaten en een groot gedeelte van haar goederen terugkrijgt. Maar ze blijft
het habijt dragen.
Don Luis heeft een voorgevoel, Ysabeau zal pogen zich op hem een
tweede maal te wreken. Uit haar dossier te Duinkerke bij de ondervraging
na de wufte nacht in de duinen zijn haar dokumenten verdwenen.
Te Blankenberge komt hem de hertog van Aarschot vinden. Het gaat
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weer niet tussen Spanje en de Vlaamse adel, slachtoffer van kuiperijen en
beroving van voorrechten. Aarschot weet dat Luis kwaad is op de infante
en poogt hem te winnen voor een medewerking, vertelt dat het Hof er aan
denkt hem zijn gouverneurschap van Blankenberge te ontnemen. Don
Luis stemt toe, hij is gewonnen voor het volk van Geneviève.
Ysabeau woont nu te Brussel. Zij laat zich konterfeiten in habijt door
Balthasar Gerbier, naast schilder ook diplomaat. Tijdens het poseren kan
veel worden vernomen. Rubens en Van Dijck passen later dezelfde strategie toe . Gerbier weet iets af over het komplot te Blankenberge en hij weet
alles over Ysabeau. Hij vraagt 20.000 dukaten voor zijn onthullingen.
Ysabeau brengt Isabella op de hoogte. De valstrik wordt zorgvuldig
voorbereid. Isabella maakt bekend dat zij een bezoek zal brengen aan de
abdij ter Duinen om Sint Idesbaldes te vereren. Daarna zal ze Duinkerke
inspekteren. Drie dagen voordien wordt don Luis te Blankenberge aangehouden en naar Duinkerke overgebracht. Te Nieuwpoort wordt de weg
van het strand gekozen en don Luis overschouwt in flitsen zijn leven nu hij
op de plaats staat waar hij eens aanspoelde. Hij weet dat het om zijn hoofd
zal gaan maar sterkt zich aan de idee dat hij als man van eer Geneviève is
trouw gebleven. Hij weet dat hij een late maar konsekwente ridder is naar
het ideaal van de „Roman de la Rose". Kastillië, zijn epische lektuur en de
ontmoeting met Geneviève hebben hem zo gevormd.
Isabella kwam over Veurne te Duinkerke aan en zetelt in het stadhuis.
Don Luis wordt vastgehouden in de woning van de gouverneur, het oud
huis van Cornil Martins, vader van Geneviève. Dezelfde kamer waar hij
gastvrijheid genoot en voor het eerst zijn inspirerende jonkvrouw aantrof.
Indetuizlfbomn.Deschudigtnemzjforl:
hij zou Blankenberge overleveren aan de samenzweerders . Hij verklaart
dat hij dit niet zou hebben gedaan, alleen maar heeft geluisterd naar de
Vlaamse klachten die hij gerechtvaardigd vond.
Isabella ging even Winnoksbergen bezoeken en 's avonds leest zij het
rapport over don Luis. Ze oordeelt : hij heeft verraad gepleegd. Maar om
hem de schande te besparen van een openbare terechtstelling zal hij
worden onthoofd in zijn kamer.
Don Luis de Velasco verneemt zijn vonnis vol deemoed, spreekt zijn
biecht, neemt afscheid van zijn dienaar Josse Craeyers. Aan Alonzo de
Luna, de opperste halsrechter van de aartshertogin vraagt hij één gunst.
Zijn goederen zullen worden verbeurd verklaard maar dat de ring die hij
eens Geneviève schonk zou meebegraven worden, op zijn hart met enkele
bloemen uit de tuin.
De beul komt binnen, don Luis kust nog eens de ring want zijn armen
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werden hem niet op de rug gebonden. Hij knielt neer op het kussen,
iedereen ontbloot zich het hoofd, de beul zet zich schrap en onthalst met
een haal don Luis.
Het gebeurde in de Grand'Rue, in de maand augustus, drie en een halve
eeuw geleden.

„Le
Le tendre amour de don Luis", édité avec un bois gravé de Maximilain Vox chez Bernard Grasset, 61, Rue des Saint-Pères, Paris, 1924, 262
blz. is geen literair meesterwerk. Archivaris Henri Malo werd als verteller
meermaals het slachtoffer van zijn door beroepsafwijking geprikkelde
manie om het waardevolle van zijn bonte dokumentering uit te stallen en
de psychologie van zijn personages minder grondig uit te werken. Maar
wie een boek leest om wat er in staat en niet om wat er had kunnen in
voorkomen blijft geboeid door de bedoelingen : geromanceerd de achtergrond te schetsen van een uiterst vitalistische tijd, verscheurd door
politiek en godsdiensttwisten met al de gevolgen van dien, de tegenstelling tussen vroomheid en diabolisme, tussen goed en kwaad, tussen
hartstocht en bezinning, dienst en veel verraad. Meer kunnen wij ook niet
beleven.
,

Nawoord
Henri Malo (niet te verwarren met Hector (Henri) Malot, auteur o.m. van
„Sans famille" 1878), was lange jaren archivaris van de stad Duinkerke,
waar hij uiterst vertrouwd werd met alles wat verband hield met de
geschiedenis van Frans Vlaanderen. Sedert de vrede van Cateau Cambrésis (1559) was Duinkerke Spaans bezit, terwijl de steden Nieuwpoort en
Oostende pas later door de Spanjaarden werden bezet. Herinneren we ons
de slag bij Nieuwpoort, 1600, en het beleg van Oostende, van 1601 tot
1604. Deze wondere tijd, Conscience schreef een roman over die
periode, „Het Wonderjaar" , werd door Hen ri Malo op boeiende wijze
Le tendre amour de don Luis" , „Don Luis'
geromanceerd in zijn boek „Le
tedere liefde" , nog niet in het Nederlands vertaald. Het kasteel Beauvoorde is een van de decors waar zich enkele gebeurtenissen uit de roman
hebben afgespeeld. (K.J.)

„MIJN HERT IS ALS EEN BLOMGEWAS”,
EEN FOTO OF EEN FILM?
door
Christine D'HAEN
Lid der Academie

Mijn hert is als een blomgewas,
dat, opengaande of toegeloken,
de stralen van de zonne vangt,
of kwijnt en pijnt en hangt gebroken !
Mijn hert gelijkt het jeugdig groen,
dat asemt in den dauw des morgens ;
maar zwakt, des avonds, moe geleefd,
vol stof, vol weemoeds en vol zorgens !
Mijn hert is als een vrucht, die wast
en rijp wordt, in de schauw verholen,
aleer de hand des najaars heeft,
te vroeg, eilaas, den boom bestolen !
Mijn hert gelijkt de sterre, die
verschiet, en aan de hooge wanden
des hemels eene sparke strijkt,
die, eer 'k heraêm, houdt op van branden !
Mijn herte slacht den regenboog,
die, hoog gebouwd dóór al de hemelen,
welhaast gedaan heeft rood en blauw
en groen en geluwe en peersch te schemelen !
Mijn hert ... mijn herte is krank, en broos,
en onstandvastig in 't verblijden;
maar, als 't hem wel gaat éénen stond,
't kan dagen lang weêr honger lijden !
(Tijdkrans, Dundruk II, p. 305)
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Als Gezelle het gedicht „Mijn hert is als een blomgewas" dateert 23
mei 1883, dan mogen we veronderstellen dat het een meditatie is, die hij
rond zijn verjaardag
1 mei over zijn psyche gehouden heeft. De zes
en zelfs zeven
maal voorkomende zucht „mijn hert ... mijn herte
... " doet ons vermoeden dat het gedicht een soort cardiogram is, dat de
auteur van zichzelf opstelt : het hert is wankelmoedig, melancholisch,
onstandvastig.
Nochtans zijn er aspecten die ons verbazen, en het is een goed principe
om altijd een analyse te beginnen met de paradoxen.
Het gedicht bestaat uit vijf vergelijkingen en een synthetische slotstrofe. Maar de vijf vergelijkingen vormen geen reeks.
In I en II wordt het hert gelijkgesteld aan een plant :
In I is het hert een blomgewas dat open- en dichtgaat naargelang de aanof afwezigheid van de zon.
In II is het hert gelijk aan het groen, het blad, dat gezond is onder
invloed van zon + dauw (dauw des morgens), en kwijnt als die verdwijnen.
Maar met de derde vergelijking hapert er iets. De op- en neergaande
recurrente beweging wordt gebroken.
Het hert rijpt continu, in schaduw van de zon , tot het als een vrucht
definitief aan de boom ontrukt wordt bovendien : te vroeg , tegen de zin
van het hert in.
Nog een sterkere transformatie gebeurt in IV : we verlaten de tuin met
bloem en blad en vrucht, en bevinden ons in het uitspansel, waar het hert
vergeleken wordt bij de , , sterre die verschiet", een meteoor . Nu is er
slechts één kort ogenblik van lichtgeven tegenover een definitieve doving .
In V, waar het hert gelijk is aan de regenboog, is het ogenblik van
lichtgeven langer (drie regels op vier) en glorieus tegenover een doving
die minder rigoureus is. (Wij interpreteren het verschijnen van een regenboog eerder als het verschijnen van steeds dezelfde regenboog, de regenboog is niet dood.)
De slotstrofe, VI, resumeert het karakter van het hert met drie adjectieven (krank, broos, onstandvastig in 't verblijden), die echter gecorrigeerd worden door een positieve evaluatie : als de voorwaarde vervuld
is, dat het hert één stond gelukkig mag zijn, dan kan het lange tijd lijden
zonder ten onder te gaan.
Drie discrepansen hebben we op die manier ontdekt :
I, II, III gebeuren omlaag
IV, V gebeuren omhoog
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I, II
vormen een vegetatieve reeks met cyclische tijd
IV, V vormen een reeks van cosmische verschijnselen met
unieke tijdsmomenten
III
staat er tussenin als vegetatief verschijnsel met uniek
tijdsmoment
Als we het woord hert in dit gedicht vervangen door het woord levensdrang, levensenergie , (het hart is immers zetel en symbool van levensstuwing) dan beschrijft het gedicht de variabelen van die levensdrang.
We mogen die levensdrang dan misschien libido noemen, ofwel in
Freudiaanse zin als primair sexuele levensdrang tegenover doodsdrang
Eros tegenover Thanatos ; ofwel in de zin van Jung als algemene gerichte
psychische energie.
We vinden dan ook bij Jung onmiddellijk associatie van die energie met
zon en water.
In Symbole der Wandlung (1953) ( 1 )
I/5 p. 119
Der sichtbare Vater der Welt aber ist die Sonne , das himmlische Feuer, daher
Vater, Gott, Sonne, Feuer mythologische Synonyme sind.
II/1 p. 158
Die Sonne ist daher geeignet, den sichtbaren Gott dieser Welt darzustellen, das
heiszt die treibende Kraft unserer eigenen Seele, die wir Libido nennen ...
II/5 p.276
Die mutterliché Bedeutung des Wassers gehort zu den klarsten Symboldeutungen im Gebiete der Mythologie

We zijn dan misschien gerechtigd, I als volgt te interpreteren : de libido
ontplooit zich onder invloed van een vadersymbool, en II : de libido
ontplooit zich onder invloed van vader- en moedersymbool. In deze twee
strofen is het subject het kind van zon en water, een gelukkig kind.

( 1 ) Walter Verlag, Olten u. Freiburg im Breisgau, 1973.
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(2)

wordt dit zo uitgedrukt :

V/4 ; b, p. 349
Dieses selige Gefuhl begleitet alle jene Momente, die durch das Gefuhl strbmenden Lebens gekennzeichnet sind ...
Fur diese Freude, die unbekummert urn das Auszen, allerwarmend aus dem
Innern strómt, ist die Zeit der Kindheit das unvergeszliche Zeichen. Die ,, Kindschaft" ist daher ein Symbol fur die eigentumliche innere Bedingung unter der

die ,,Seligkeít" eintritt.

Nu wordt het ons duidelijker, waarom III de reeks moest verbreken : in I
en II is het subject kind, zijn leven is verbonden met en totaal afhankelijk
van het vader- en moederleven. Maar het gedicht is niet eerst een statische
beschrijving van een blijvend gemoed of karakter, het is eerst het relaas
van een evolutie.
In III rijpt de vrucht zo rustig verder in schaduw van zon. Aan die
schaduw mogen we misschien de betekenis toekennen van het onbewuste.
Het onbewuste is ook een moedersymbool:

Jung, Symbole der Wandlung
II, 15
In der unmittelbaren inneren Erfahrung entspricht die Mutter dem Kollektiven
Unbewussten

Plots nu, en te vroeg, eilaas, wordt die langzaam en genietend-rijpe
libido aan de moederlijke boom ontrukt (volgens Jung is de boom in
hoofdzaak een moeder-symbool) .
Het is na die brutale, pijnlijke en definitieve ontrukking, dat we de
libido niet meer op aarde, omlaag, maar ineens omhoog terugvinden. Daar
is nu geen sprake meer van op- en neergaan onder invloed van zon en
water ; de meteoor brandt van een eigen vuur, maar zeer kort, en is dadelijk
weer uitgedoofd. De libido, eerst kind, heeft zich hier het vuur toegeëigend, is zelf vuur geworden, is zelf, voor heel korte tijd slechts, het
vader-symbool geworden.
De regenboog, die bestaat uit weerspiegeling van zon in water, die dus
bestaat uit vader- en moedersymbool, schittert langer en grandiozer. De
libido, nu afspiegeling van vader in moeder, want hij is nu het water

(2) Rascher Verlag, Zurich u. Leipzig, 1942.
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waarin de zon zich spiegelt, glanst en schittert, dooft weer uit, maar kan
terugkomen.
In IV en V, na de peripetie van III, is het subject in staat gebleken zelf,
zij het kort en onvolmaakt, vader en moeder te worden. Dat zou dan een
gunstige evolutie van de psyche zijn. „Devenir un adulte, devenir luimême un père" zegt G. Mendel* en , ,L' homme 'normal' , est celui qui
s'est identifié a la mère puis au père".
Merkwaardig genoeg komt in het gedicht eerst de vader-identificatie.
De finale strofe geeft ons het inzicht, dat Gezelle in zijn eigen psyche
verworven heeft : ik ben inderdaad een mens die moeilijk blijvende blijdschap beleeft, maar als ik er in slaag volwassen te zijn gedurende korte
tijd, dan kan ik door het geluk van die periode de andere periodes
compenseren, zodat de slotsom van mijn leven positief is ondanks grote
moeilijkheden.
Met deze analyse hebben wij, denk ik, de discrepans tussen de beelden
bloemlbladlvrucht tegenover meteoorlregenboog, de discrepans tussen
de tijdservaring recurrentleinmalig , (cyclisch/momentaan) en de discrepans tussen de ruimtelijke ervaring benedenlboven verklaard. Er is nu een
reden gevonden waarom zo moet zijn wat ons op het eerste gezicht moest
verbazen. Het subject heeft zich losgemaakt van de aardgebonden cyclisch bepaalde tijd en ruimte om al te kort maar met de hoop op wederkeer, in een psychisch hoger en vrijer gelegen gebied, uit eigen krachten te
schitteren. Nederig in zijn zelfkennis, maar tevreden over wat hij bereikt
heeft, besluit hij dat hij kan leven.
Het is de beeldspraak, en meer bepaald de incoherentie in de beeldspraak, die ons heeft doen inzien dat mijn hert is als een blomgewas niet
een weergave is van een statisch wezenskenmerk van Gezelle, maar eerst
die van een dynamiek het is een dramatische tekst die de evolutie van
een psyche beschrijft.
De indruk dat het hier om een statische beschrijving gaat, komt voort uit
de steeds similaire herhaling, bij het begin van elke strofe, van : mijn hert
is als ... mijn hert gelijkt ...
Vermits deze herhaling het bewuste deel van het gedicht is, en de
beeldspraak het onbewuste , moeten we besluiten dat de auteur zelf aan een

* La Révolte contre le Père, Payot, 1968, p. 121 en p. 92

83

statisch gedicht dacht, en meende een blijvend constitutief beeld van zijn
gemoed te geven.
Het gedicht is trouwens opgenomen in het deel Eeuwkrans van Tijdkrans, het is een gewetensonderzoek sub specie aeternitatis .
Zonder wettige fundering, hebben wij aangenomen dat de opeenvolging der strofen , de lineaire lectuur ervan, een chronologische orde
weerspiegelt.
Lineariteit is natuurlijk geen bewijs voor chronologie. In het gedicht
van Gezelle, uit 1883, hebben we die chronologie, zonder discussie,
verondersteld. Daarover kan de discussie nog gevoerd worden.
Er is misschien geen tegenspraak tussen het feit, dat het hier om een
evolutie gaat, en het feit dat de dichter zelf bewust de blijvendheid van zijn
dispositie benadrukt : op zijn 53 ste verjaardag overziet hij reeds een groot
stuk van zijn leven, hij ziet het panorama van zijn gemoed. Bovendien is
het bereikte resultaat onzeker en onvast : de bedreiging van het terugvallen
in het vorige kinderlijke leven is steeds aanwezig . Ook is het bereikte
resultaat nog voor een deel onbewust.
Als dit gedicht een evolutie beschrijft, dan moet dit bewezen worden,
niet alleen door de beeldspraak, maar ook door alle andere niveaus van de
poëtische tekst. Deze uitvoerige analyse kan niet hier gebeuren, maar
enkele aanduidingen zijn wel mogelijk.
Metrisch is het opvallend, dat het aantal verzen dat besteed wordt aan de
depressieve fase, in de loop van het gedicht afneemt, dat van de positieve
fase toeneemt.

I 1 1/2 regel positief
II 1
regel positief
III 1 1/2 regel positief
IV 2
regels positief
V 2 1/2 regels positief
Metrisch is het evenzeer merkwaardig dat in V een supplementaire
syllabe moet dienen om de weidsheid van de positieve ervaring te verbeelden :
door al de hemelen
schemelen
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en dit wordt nog versterkt door het feit dat peersch het woord is dat per
syllabe het meest letters telt : 7 (tegenover maximaal 6 in de andere
syllaben), zodat V4 de langste regel wordt.

Terloops moeten we er hier op wijzen dat deze analyse onmogelijk zou
worden indien men het gedicht in nieuwe spelling zou omzetten.
De correctie in het handschrift laat zien, dat geel en veranderd werd in
geluwe en, waardoor V4 nog langer wordt. En dan moeten we hier wijzen
op het belang van de correcties voor de analyse.
Fonetisch zouden we kunnen vinden, met I. Fónagy* dat in diezelfde
regel V4 de opstapeling van 3 x e (en geluwe en peersch te schemelen)
uiting geeft aan de opgewektste stemming uit het hele gedicht (... der
heiteren Stimmung ... entspricht eine Verschiebung in Richtung der
vorderen, palatalen Vokalreihe). De gu tt uralen in rijmpositie van I, II, III
(toegeloken, gebroken // morgens, zorgens // verholen, bestolen) maken
in IV plaats voor medialen (wanden, branden), en in V voor palatalen
(hemelen, schemelen), wat een stijgende verheldering betekent.
Toevallig of niet, op morfologisch niveau, wordt in I en II het hert
vergeleken bij een neutrum (blomgewas, groen) (zelfs zou daarvoor
blomgewas verkoren kunnen zijn boven blomme), in III en IV met een
femininum (vrucht, sterre), in V eindelijk met een masculinum (regenboog), wat een toenemende sterkte van eigen bestaan zou kunnen betekenen.
Hoe verklaren we, syntactisch, dat de in tegengestelde paren opgestelde actieve werkwoorden van I, II, III, IV (vangt/pijnt, kwijnt, hangt;
asemt/ zwakt ; wast, rijp wordt /heeft bestolen ; verschiet, strijkt /houdt
op), in V plaats maken voor participium (gebouwd) en infinitivum (schamelen). Is het om een stabiele en vastere zijnswijze aan te duiden ?
Lexicologisch wordt in V het alternerende is /gelijkt vervangen door het
unieke slacht. De opstapeling van adverbia of adjectieven (rood, blauw
enz. behoren hier feitelijk tot 2 woordsoorten) werkt mee aan de
triomfantelijke stemming van deze strofe.

* Wij gaan uit van het schriftbeeld. Het klankbeeld is ons in principe te
weinig bekend.
* Die Metaphern in der Phonetik, Mouton, 1963, p.47
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Het is hier al wel duidelijk (al brengt een nog preciesere analyse nog
meer aan het licht), dat het gedicht op alle vlakken evolueert naar de
unieke positie van V.

Wanneer Gezelle in 1898, één jaar voor zijn dood, schrijft
Ik ben een blomme
dan bevinden we ons weer in de wereld van de eerste strofe uit 1883. Het
gedicht is de uitwerking van die strofe : het subject verkeert in de toestand
van recurrentie : op- en neergaande beweging, bepaald door het licht van
de zon ; het subject leeft omlaag .
Twee dingen zijn echter verschillend geworden :
1. Er wordt niet meer gesproken over , ,mijn hert" ; het subject zegt : ik.
Er wordt niet meer gezegd , , is als" of „gelijkt" ; het subject zegt : ik
ben.

2. Er is geen sprake meer van de negatieve evaluatie van de eigen psyche :
, ,mijn hert is krank en broos", en niét meer van de positieve beslissing
om dagen lang „honger" te lijden.
De psychische cyclische beweging is nu een wezenskenmerk geworden. Ze is trouwens de beweging van de gehele natuur : het subject
onderscheidt zich in niets meer van de vegetatieve wereld die volstrekt
afhankelijk is van de vader, één geworden met de aarde (het moedersymbool).

Uit die totale afhankelijkheid wenst de mens echter te ontkomen : hij wil
los van de aarde, van omlaag naar omhoog, om opgenomen te worden in
de totaliteit van de vader. Opvallend is nochtans het grammaticaal genus
van de vergelijkingsterm : een femininum (blomme). De aldoorgaande
gloed bereikt de blomme in haar diepste diep . Ook het vadersymbool van
lichtende zon is een femininum : de lieve zonne is zelf een alschoone
blomme .

Moeten we de evolutie van de dichter tussen die twee gedichten positief
of negatief evalueren ?
Die vraag moet niet begrepen worden als het uitreiken van een diploma
aan de dichter. Het is de vraag naar een juist begrip van de tekst.
We zouden geneigd zijn de terugkeer naar strofe I uit 1883 als een

86
regressie te beschouwen. Ware het niet dat het subject zichzelf assumeert,
zegt ik ben, zijn tekort volledig aanvaardt, en streeft, vanuit zijn wezensgelijkheid met de vader, naar de identificatie met het ideaalbeeld van de
vader.
P.S. Paul Claes merkt op dat vele elementen in Mijn hert is ...op een
onverwerkte moederbinding wijzen, en evalueert het geheel niet zo
positief.

DE IMITATIO IN VONDELS DAVID-SPELEN VAN 1660
door
K. LANGVIK-JOHANNESSEN :
Buitenlands Erelid der Academie

In zijn bericht „Aen de gedichtlievenden Lezer" in de uitgave van zijn
drama , ,Hierusalem Verwoest" van 1620 zegt Vondel : , ,Laetenze [de
dichters der Oudheid] al haer best Laomedes, Priamus en Hector roemen :
ick zal Josua, David, Salomon en andere Koningen en Helden pryzen".
Hier al heeft Vondel uitdrukking gegeven aan zijn opvatting van de juiste
imitatio door de christelijke dichter. Zoals de dichters der Oudheid in de
verhalen van hun godsdienst stof voor hun drama's zochten, zo moeten
eveneens de christelijke dichters hun stof in hun Heilige Boeken zoeken.
Ook hierin zouden de oude dichters voorbeelden zijn ; een overname ook
van hun heidens mythologische stof was daarom geen juiste of echte
imitatio .
In de christelijke imitatio van de tragedies der Oudheid trachtte men stof
in de Bijbel te vinden die enigszins dezelfde dramatische situatie of
dezelfde handelingselementen had. Of deze elementen dezelfde functie in
het dramatisch procedé hadden, was echter van minder belang ; het christendom was toch ook een heel andere godsdienst. Zo vond men b.v. in het
bijbels verhaal van Jefta en zijn dochter een parallel met de mythe van
koning Agamemnoon en zijn dochter Ifigenië, en in plaats van een
tragedie over Hippolytos en Phaedra te schrijven, schreef men er een over
Jozef en de vrouw van Potiphar enz.
De twee vermelde voorbeelden vindt men ook bij Vondel respectievelijk terug in zijn , ,Jeptha" uit 1659 en in „Joseph in Egypten" uit 1640. In
het laatstgenoemde drama is ook de vrouw van Potiphar, Jempsar genoemd, heel duidelijk naar het voorbeeld van Phaedra getekend. Vondel
had overigens zelf het Phaedra-drama van Seneca in het Nederlands
vertaald, „Hippolytus", in 1628 uitgegeven. Voor de beide Jozef-drama's
vermeldt de dichter trouwens zelf zijn klassieke voorbeelden, voor ,,Joseph in Dothan" geeft hij er zelfs twee aan, maar in andere drama's doet
hij het niet en kan het echter moeilijker zijn een direct voorbeeld aan te
wijzen. In mijn „Gebroeders"-studie „De christelijke tragiek in Gebroeders", inleiding bij de uitgave van dit drama, Antwerpen 1975, heb ik
aangetoond, dat deze David-tragedie in zekere zin een imitatio is van
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Sofokles' „Koning Oidipoes" ; men vindt hier dezelfde dramatische situatie : een onverzoende zonde is oorzaak van de teistering van het land,
bij Sofokles een pest, bij Vondel een droogte ; beide koningen stellen een
onderzoek in om de schuldige te vinden, hetgeen ook gebeurt : de koning
blijkt in de beide drama's de schuld te dragen, en beide koningen brengen
ook hun zoenoffers. Weliswaar is er een essentiëel verschil : bij Vondel is
de zonde gedaan door de voorganger van David, en daardoor wordt
Vondels drama in zekere zin ook een symbolische weergave van de
christelijke heilsmythos : Christus, de tweede Adam, brengt het zoenoffer
voor hetgeen de eerste Adam heeft gezondigd. Vondel zelf heeft deze
symboliek aangeduid door David in dit drama met Jezus in Gethsemané te
vergelijken.
In zijn grote Vondel-studie „Van Pascha tot Noah" veronderstelt
W.A.P. Smit echter zonder meer dat dit drama een imitatio is van Sofokles' „Elektra" ( 1 ), waar Vondel in 1639 een vertaling van had uitgegeven die de „Gebroeders" onmiddellijk voorafgaat. De dramatische situatie in „Elektra" is echter een geheel andere.
Vondels David-drama uit 1640, „Gebroeders", wel de eerste Sofokleïsche tragedie in een levende volkstaal in de Europese literatuur is
een uitstekend voorbeeld van wat een groot dichter door een bijbelse
imitatio van een Griekse tragedie kan bereiken.
De periode van Vondel die in het teken van Sofokles staat, duurt
ongeveer twintig jaar. In 1659 geeft hij zijn , ,Jeptha" uit, een drama dat
een tweede hoogtepunt is in zijn streven om het ideaal van Sofokles over
een bijbelse stof te benaderen. Hij noemt dit drama zelfs een , ,toneelkompas", of een ideaaldrama. Nog in hetzelfde jaar geeft hij zijn tweede
Sofoklesvertaling uit, namelijk diens „Koning Oidipoes".
Des te opvallender is het dat Vondel reeds in 1660, het jaar daarop, niet
meer zijn „toneelkompas" schijnt te volgen. In het Vondel-onderzoek
spreekt men van een zekere terugkeer naar het Senecaans drama. Men
denkt dan vooral aan de opnieuw opduikende geestverschijningen in zijn
drama's. Maar ook op andere punten zijn de drama's nu anders. Ze zijn
vaak minder strak van compositie, de handeling is rijker, meer ingewikkeld en niet meer in dezelfde mate als vroeger op het innerlijk vlak
geabstraheerd, en als gevolg hiervan zijn de personen meer algemeen-menselijk in hun houding en geven ze sterker uitdrukking aan hun
hartstochten.

( 1 ) „Van Pascha tot Noah", deel I, Zwolle 1956, blz. 297.
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In 1660 verschijnen drie drama's van Vondels hand, „Koning David in
Ballingschap", „Koning David herstelt" en , , Samson ". De beide Davidspelen behandelen Absaloms opstand tegen zijn vader David, en het
tweede drama is althans wat de handeling betreft een voortzetting van het
eerste.
Ondanks het grote verschil tussen de twee drama's van 1660 enerzijds
en , , Jeptha" uit het jaar daarvoor anderzijds, veronderstelt W. A.P. Smit
in „Koning David in Ballingschap" zonder meer een imitatio van de
onmiddellijk voorafgaande vertaling van Sofokles' „Koning Oidipoes"
(2). Zijn betoog hiervoor lijkt me zeer geforceerd en weinig overtuigend.
Afgezien van de onverzoende zonde, die wel in bijna alle Griekse tragedies voorkomt, als de eerste oorzaak in een causaal-reeks van ongelukken,
hebben wij hier in dit David-drama een geheel andere dramatische situatie
en geheel andere dramatische structuurelementen.
Het probleem van de imitatio bij Vondel is echter ook in dit geval,
evenals vroeger in de beide Jozef-drama's, zeer eenvoudig. Vondel heeft
namelijk ook deze keer in zijn opdracht, nu aan Andries de Graef,
burgemeester van Amsterdam, zelf gezegd welk drama hij hier tracht te
imiteren.
In zijn opdracht heeft Vondel het eerst over twee verschillende zonden,
hoogmoed en wellust, juist die twee nijgingen die volgens zijn grote
kosmologische tragedie-trilogie (Lucifer, Adam in Ballingschap en
Noah) de geestelijk-aardse eenheid van de mens te niet kunnen doen.
Daarna heeft hij het er over ,,hoe het reuckeloos verijdelen der zinnen
eeuwen van jammeren en oorlogen na zich sleept" in het huis van David,
en men denkt dan onmiddellijk aan een eventuele parallel met de hele
reeksen tragedies over schuld en ongeluk, nieuwe schulden en nieuwe
ongelukken in het huis van koning Agamemnoon en in dat van koning
Oidipoes. Dan eindelijk verwijst hij naar de kwaliteiten van de tragedie
„Fenisse" van Euripides, die Hugo Grotius in 1630 in Latijnse vertaling
had uitgegeven, en als Vondel nu dit stuk een drama „gepropt van
hartstoghten, rijck aen personaedjen en vol uitnemende spreucken"
noemt, dan is dat een aanhaling van Grotius' eigen woorden over deze
tragedie. Later, in zijn opdracht voor zijn vertaling van , , Ifigenië in
Tauren" van dezelfde Griekse dichter in 1666, verwijst Vondel ook naar
Hugo Grotius, die „de Fenisse in top van alle Euripides treurspelen
verheft" , en nog twee jaar later, in zijn opdracht voor zijn vertaling van

(2) Ib. deel III, Zwolle 1962, blz.9-11.
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,.,Fenisse" noemt hij het drama met eigen woorden „de kroon van alle
Euripides werken".
Deze opvallend positieve waardering van het drama, dat in onze tijd als
een van de zwakste van Euripides' tragedies wordt beschouwd, juist
omdat het zo met verschillende handelingselementen is overladen, moet
men natuurlijk vanuit de tijd trachten te begrijpen. Vondels waardering uit
de jaren 1660 steunt op die van zijn vriend Hugo Grotius omtrent 1630,
toen de Senecaanse traditie nog volledig dominerend was . Vanuit een
Senecaans stijlgevoel kan juist een drama als „Fenisse" hoog geplaatst
worden, en dit verklaart dan ook de opvatting over Vondels gedeeltelijke
terugwending naar Seneca. In plaats van Seneca zou ik echter liever
Euripides willen stellen ; in Vondels laatste periode wordt Euripides zijn
voornaamste voorbeeld.
Maar terug naar zijn opdracht aan Andries de Graef ; op het einde
hiervan zegt hij het volgende over Euripides en diens „Fenisse": : , ,Hoe na
of verre ick, in de schaduwe van zulck eenen aelouden voorganger volge,
daer van zou de heer Burgemeester konnen oordeelen, indien hy zich
gewaerdighde by gelegenheit eens zijne oogen op de tekeninge en schickinge van dit treurtafereel te slaen".
Duidelijker, meen ik, kan het niet. Hier staat letterlijk dat Vondel in
„Koning David in Ballingschap" een bijbelse imitatio van Euripides'
„Fenisse" heeft willen schrijven. Pas als men „Koning David in Ballingschap" heeft gelezen, zo zegt Vondel, kan men beoordelen in
hoeverre hij er in geslaagd is het drama van Euripides met een bijbelse stof
te imiteren. Zo moet men de woorden van Vondel verstaan, en legt men nu
de twee drama's naast elkaar, dan blijkt er een opvallende overeenkomst te
zijn tussen de verschillende elementen van de handeling in de twee
drama's .
In de beide drama's vinden we een huwelijksschandaal als achtergrond,
waarbij de echtgenoot wordt vermoord. Dit schandaal behoort in de beide
gevallen tot de expositie van het drama en komt bij Euripides door de
inleidingsmonoloog van Jokaste, bij Vondel door de monoloog van Urias'
geest tot uitdrukking. In ieder stuk spreekt hier een man, bij het schandaal
betrokken, een onheilspelling uit, bij Euripides koning Oidipoes zelf
vanuit zijn gevangenis (in de expositie door Jokaste uiteengezet), bij
Vondel Urias' geest, die ook in een „kercker" (v. 291) verblijft. In de
beide stukken heeft ook een ziener een vloek over het koninklijk huis
uitgesproken, bij Euripides de ziener Tiresias, bij Vondel de profeet
Nathan. In de beide gevallen zijn er twee mededingers naar de kroon de
kleine broeder van Absalom, Salomon, door David als erfgenaam van de
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kroon ingezet, is de eigenlijke oorzaak van Absaloms opstand en een
van de mededingers, juist degene die recht op de kroon heeft, moet uit
zwakte de stad verlaten. Verder probeert in de beide gevallen een vrouw
tussenbeide te komen. De uitgeweken vorst zoekt in zijn ballingschap hulp
bij een vreemde vorst, met wie een huwelijksaccoord is of zal worden
gesloten ; het komt in de beide stukken tot een grote strijd buiten een stad,
bij Euripides sneuvelen beide mededingers, bij Vondel slechts de opstandeling . De twee laatste elementen vindt men bij Vondel weliswaar in het
volgende David-drama, ,,Koning David herstelt". In de beide stukken
vindt verder een gebeurtenis op het dak van het paleis plaats terwijl andere
belangrijke en gelijkaardige gebeurtenissen door verschillende bodenverhalen worden vermeld. In de beide stukken vindt men ook een zelfmoord van een bijfiguur in scènes die als intermezzo's losser bij de
hoofdhandeling staan.
Er kan geen twijfel zijn dat wij hier tegenover een duidelijke imitatio
van de tragedie van Euripides staan, en men moet het als opvallend
schetsen, dat niemand in het Vondel-onderzoek voor zover ik kan zien
dit heeft aangetoond ( 3 ) .
Maar er is meer. In mijn lijst over de overeenkomstige structuurelementen moesten wij ook naar het volgende David-drama, „Koning David
herstelt",gaan om de volledige imitatio van het drama van Euripides bij
Vondel te vinden. Dit stelt ons voor de vraag, of de twee drama's als een
geheel of als twee afzonderlijke tragedies moeten worden gezien. Prof.
J.G. Bomhoff , in zijn Vondel-studie „Bijdrage tot de waardering van
Vondels drama" (4) uit 1950, en ik zelf, in mijn studie „Zwischen
Himmel und Erde" ( 5 ), zien de twee drama's als één dubbel-drama.
Vondel zelf noemt ook het tweede drama, in zijn opdracht aan Cornelis
van Vlooswyck, „het anderde deel" van zijn eerste stuk. W.A.P. Smit
daarentegen wil „Koning David in Ballingschap" zien als een zelfstandige tragedie ( 6). Hij geeft weliswaar toe dat er zwakke punten in het
drama als tragedie zitten, maar hij stelt vast, dat men het drama moet
beschouwen als een tragedie van de peripetie , de overgang van ongeluk

(3) Deze kritiek treft ook mijzelf, daar ik in mijn Vondel-studie „Zwischen Himmel und
Erde", Oslo/Zwolle 1963, hierop niet attent was.
(4) Bomhof noemt de twee drama's „een doorlopend verhaal in tien bedrijven".
„Bijdrage tot de waardering van Vondels drama", Amsterdam 1950, blz. 149.
(5) „Zwischen Himmel und Erde", blz. 211.
(6) „Van Pascha tot Noach" Deel III blz. 41.
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naar geluk of andersom, zoals Aristoteles zegt in zijn Poëtica ). En in dit
drama vindt men de beide mogelijkheden van de peripetie ; voor David is
er een overgang van geluk naar ongeluk en voor Absolom andersom.
Mijn bezwaar tegen die opvatting is : een peripetie, zelfs een dubbele,
maakt op zich zelf geen tragedie . De peripetie is er om de tragiek goed uit
te drukken bij de tragische hoofdpersoon, wat hier niet het geval is . David,
de tragische hoofdpersoon, verdwijnt van het toneel na het vierde bedrijf,
echter zonder werkelijk een tragisch gevoel te hebben uitgedrukt. En
Absalom, in zijn triomf in het vijfde bedrijf, toont een dergelijk slecht
karakter, dat er van een tragische belevenis helemaal geen sprake kan zijn.
Verder gebeurt er zo veel nieuws in het laatste bedrijf hetgeen een
voortzetting vereist, een voortzetting die pas in het tweede stuk gevonden
wordt. Pas in het tweede stuk komt ook bij David een echte tragiek tot
uitdrukking.
Wij hebben reeds gezien dat alleen de beide spelen samen de volledige
imitatio van , , Fenisse" vormen. Vergelijkt men nu het bijbelverhaal met
de fabel van de Griekse tragedie, dan ziet men ook waarom Vondel twee
drama's moest schrijven om de imitatio volledig te krijgen. Het bijbelverhaal is ten eerste rijker aan handeling dan de Griekse fabel. Ten tweede :
bij Euripides gebeurt alles in en om dezelfde stad, in het bijbelverhaal
echter in en om twee verschillende steden. Om wille van de wet van de
eenheid van plaats was Vondel genoodzaakt er twee drama's van te
maken ; daarom noemde hij „Koning David herstelt" ook „het anderde
deel". Interessant is het ook te bemerken dat Vondel een element in de
handeling heeft verdubbeld om het in elk van de twee stukken op te
nemen. Bij Euripides komen een keer twee bodenverhalen voor, waarvan
het tweede het eerste aanvult. Bij Vondel komt dit dubbele bodenverhaal
in de beide stukken voor, en iedere keer zo dat het tweede een aanvulling
van het eerste vormt.
In 1660 is Vondels aandacht naar Euripides uitgegaan en zijn dramatische kunst zal in zijn laatste periode ook in het teken van deze Griekse
dichter staan. De oorzaak van het overschakelen van Sofokles naar Euripides kan men slechts gissen. Waarschijnlijk heeft hij haar een zekere
vernieuwing in zijn dichterschap willen zoeken. Of zijn nieuw voorbeeld
voor hem vruchtbaar is geweest, is echter een andere zaak. Weliswaar
vindt men ook in de jaren 1660 een paar dramatische hoogtepunten zoals
, ,Adonias" en vooral „Adam in Ballingschap", maar overigens horen
(7

(7) Zie hoofdstuk 7 in de „Poetica" van Aristoteles.
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zijn grote tragische meesterwerken thuis in zijn door Sofokles geïnspireerde periode van 1639 tot 1659.
Van minder interesse, maar niet helemaal zonder belang, gezien in een
bredere literatuurhistorische context, is dit : Vondels dubbeldrama uit
1660 is in zeker zin een anticipatie van de dramatische trilogie zoals wij
deze in de l 9de eeuw vinden, b.v. bij Franz Grillparzer en Bjdrnstjerne
Bjornson. In Grillparzers Medea-trilogie „Das goldene Vlie(3" heeft het
eerste stuk slechts een enkel bedrijf, het tweede stuk vier en het derde vijf
bedrijven, dus in het geheel tien bedrijven. In Bjdrnsons trilogie „Sigurd
Slembe", over de gelijknamige koning uit de Noorse middeleeuwen,
vinden we één bedrijf in het eerste stuk en vijf in elk van de twee overigen.
Het eerste bedrijf in „Koning David in Ballingschap" behandelt een
episode die wel belangrijk is voor hetgeen zich overigens in de twee
stukken afspeelt, maar die toch wel apart staat : Absaloms vertrek naar
Hebron heeft geen voorbeeld in het drama van Euripides en heeft eigenlijk
een functie als voorspel van de imitatio. Zo zou men ook hier kunnen
spreken van drie stukken met een respectievelijke akteindeling van één,
vier, en vijf bedrijven.

WOORDVOLGORDE IN 14de-EEUWS BRABANTS
door
A. DE MEERSMAN

1. INLEIDING
Woordvolgordeveranderingen hebben in de historische syntaxisstudies
van het Nederlands steeds wel enige aandacht gekregen. De opzet van de
meeste diachrone studies was echter zo ruim dat een gedetailleerd onderzoek van bepaalde deelproblemen van de woordorde redelijkerwijs niet
verwacht kon worden. Het is overigens pas heel recent dat men dit gemis
van gestructureerd onderzoek naar volgordeveranderingen sterk is gaan
aanvoelen. Gerritsen (1978) stelt het probleem aan de orde voor het
Nederlands. De theorieën over woordvolgordeverandering die zich sinds
Greenbergs taaltypologische , ,universalia" stilaan zijn gaan ontwikkelen
en tot intenser diachroon onderzoek hebben geleid in andere taalgebieden,
hebben het Nederlandse historische syntaxisonderzoek totnogtoe relatief
onberoerd gelaten.
Het is ongetwijfeld de volgorde van Subject, Object en Verbum die in
recente studies de aandacht het meest naar zich toe heeft gehaald ( 1 ) . De
volgorde van S, V en 0 is immers een niet zo complex verschijnsel,
waarvoor overigens vrij gemakkelijk een redelijk corpus verzameld kan

( 1 ) Vennemann (1973) en Lehmann (1972) beschouwen de onderlinge plaatsing van het
verbum en het object als determinerend voor woordvolgordeveranderingen binnen een
taal. Canale (1976) concludeert echter na analyse van zijn Oudengels materiaal dat „it is
not clear how verb and object positioning has influenced the direction of development for
English word order". De evolutie van het Engels van OV- naar VO-taal Wordt immers
binnen de VP-patronen — wat de frequentie betreft — vlugger duidelijk bij de schikkingen
Verbum- (afhankel.) zin, Verbum- voorzetselgroep, V-nomin. IO ... dan bij de plaatsing
van het (dircct) object na V (p. 55). Canale betoogt dat taaltypologische veranderingen
(richting OV of VO) gebeuren volgens een (implicationeel) hiërarchisch systeem (Implicational Hierarchy Sets hypothesis p. 44vv. ), dat hij probeert uit te werken voor het
Engels.
Ook Miller (1975, 45-46) ontkent dat bij typologische verandering eerst het verbum een
andere positie in gaat nemen. Op grond van eigen onderzoek en observaties van o. m.
Friedrich besluit hij : „Clearly, the verb need not change before other functors". (p. 46).
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worden. Toch rijzen ook hier een aantal moeilijkheden. We noemen er
enkele die rechtstreeks betrekking hebben op ons onderzoek :
1. Welk soort tekst (literair, niet-literair) moet voor een betrouwbare
woordordestudie gebruikt worden ?
2. In welke mate kan het onderzoek van de hoofdzin losgekoppeld worden van dat van de bijzin ?
3. Moet men zich beperken tot zinnen met alleen S, 0 en V of mogen ook
zinnen met meer elementen bij het basisonderzoek betrokken worden ?
4. Moeten zinnen met meerledige ww-groepen afzonderlijk worden bekeken ? De volgorde van hoofd- en hulpwerkwoord wordt immers
typologisch in verband gebracht met de basisvolgorde van een taal.
(vgl. Gerritsen 1978, p. 12) .
5. Hoe precies kan men de zinnen van een Middelnederlands corpus
ontleden ? De onzekerheid i.v.m. de functie van bepaalde constituenten is vanzelfsprekend voor het Middelnederlands nog heel wat
groter dan voor het huidige Nederlands. Hoe belangrijk zijn vormcriteria (flexie) bij de functietoekenning in de zin ?
6. In welke mate mogen de conclusies m.b.t. een bepaalde materiaal verzameling ook geldig worden geacht voor andere teksten uit een zelfde
periode en, bij uitbreiding, ook voor de „taal" uit die periode ?
2. ONS ONDERZOEK
Onze studie is bedoeld als een terreinverkenning van de plaatsingsmogelijkheden van S, V en een willekeurig derde zinsdeel in „de" Middelnederlandse bijzin. Ze maakt deel uit van een ruimer onderzoek naar de
volgorde in de bijzin in een 14de-eeuwse Brabantse ambtelijke tekst,
uitgegeven door J. Bolsée ( 2 ). De vergelijking met de schikking in de
hoofdzin zou beslist verhelderend zijn (zie b.v. opm. c.p. 114), maar wordt
door de speciale aard van de tekst zo goed als onmogelijk gemaakt ( 3 ).

(2) „La grande enquête de 1389 en Brabant". Uitgegeven door Jacques Bolsée,
Lamertin, Brussel, 1929. Deel 1: Het , ,besuec in d'ammanie van Bruessele", p. 1-343.
Een speciaal woord van dank richten wij aan prof. V.F. Vanacker, in de eerste plaats omdat
hij ons op deze tekst attent heeft gemaakt en ook voor zijn kritische opmerkingen op een
eerste versie van dit artikel.
(3) Deze tekst is namelijk een weergave in indirecte rede van mondeling geuite klachten. Hij bevat daardoor bijzonder veel bijzinnen maar niet zoveel (zuivere) hoofdzinnen.
Stilistische invloeden zoals in literaire werken en veel van de stereotiepe formules van
zuiver ambtelijke stukken blijven in deze tekst achterwege, wat hem bijzonder geschikt
maakt voor syntaxisonderzoek.
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A priori wordt uitgegaan van de hypothese dat een onderzoek naar de
„ongemarkeerde" volgorde van S, V en een derde (variabel) zinsdeel x
enkel een betrouwbaar resultaat op kan leveren, als interferentie van
andere zinselementen bij de onderlinge plaatsing van S, x en V in de mate
van het mogelijke uitgesloten wordt. Dat impliceert dat alleen die bijzinnen in aanmerking genomen worden waarin geen andere zinselementen
optreden dan S, x en V. Deze werkwijze is, voor zover wij weten, tot nu
toe nergens systematisch gevolgd, misschien omdat dit criterium een erg
omvangrijke materiaalverzameling onontbeerlijk maakt.
We hebben onze studie niet beperkt tot de bijzinnen met een DO als
derde zinsdeel, omdat ook de plaatsingsmogelijkheden van andere zinselementen t.o.v. S en V relevante informatie leveren over de sterkte van
de , , S-V"-tang ( 4) in de bijzin. Aan mogelijke beïnvloeding van de
woordvolgorde door contextuele factoren wordt wel enige aandacht besteed, maar dit glibberige onderzoeksveld wordt toch grotendeels onbetreden gelaten.
Enkel de zins , ,types " waarvan een o.i. redelijk aantal voorbeelden
voorhanden zijn, worden geanalyseerd en doorberekend in de verhouding
SxV-SVx. Zo wordt het materiaal beperkt tot de zinnen met S, V(-groep)
en een z.g. indirect object, direct object, bw. bep. of predikaatsnomen. De
voorbeelden met een alleenstaand Vf en die met een tweeledige VDVfgroep zijn meestal talrijk genoeg om eventuele volgordeverschillen die
met de samenstelling van de ww-groep te maken kunnen hebben, op te
sporen.
De vergelijking van de woordorde in betrekkelijke bijzinnen en
voegwoordelijke bijzinnen kan duidelijk maken of er een samenhang is
tussen de aard van de bijzin en de neiging tot „Ausklammerung" van
object of bepaling ( 5 ).
In het bestek van dit artikel kunnen alleen de zinnen die met het Subject
beginnen, worden besproken. Het spreekt vanzelf dat ook andere bijzintypes van belang zijn voor het woordvolgorde-onderzoek. SxV- of SVx-

(4) Met Van Haeringen (1947 ; 1956) en recent ook Jansen (1978 : 82-86) hebben we het
over de tang S-V en niet vgw-V zoals Van de Velde (1973 : 122). Jansen (p. 84) besluit zijn
onderzoek van de extrapositie in de bz. aldus : „Voorlopig is er geen reden om aan te
nemen dat de nauwe band tussen subjekt en persoonsvorm minder hecht is dan de
verbanden die — steviger — gefundeerd zijn door de expliciete beschrijving van de
syntaktische derivatie."
(5) Vergelijk Gerritsen 1978, p.27.
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patronen zijn in ons corpus bij sommige soorten bijzinnen zelfs minder
talrijk dan andere.
In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens de bijzinnen besproken met een DO, een IO, een bw. bep. en een predikaatsnomen. In § 3
worden enkele factoren samengebracht die de bij zinschikking in onze
tekst waarschijnlijk beïnvloed hebben. Generalisatie van de geldigheid
van onze conclusies is op zijn minst voorbarig, zelfs voor andere Brabantse teksten uit dezelfde periode, aangezien ons onderzoek alles samen
toch maar op een duizendtal vbb. steunt. We hopen er wel een ernstige
vergelijkingsbasis voor verdere studie mee te bieden.

2.1. Subject, direct object en werkwoord(groep).
Tabel 1: SVO en SOV ( 6).
DO
ww-gr.
SOV

SVO

vgw.
bzz.

Vf
VDVf
IVf
VfI

15 (13,6%)
3 (4,2%)
4 (8,3%)
1

V3
Tot.

95 (86,4%)
69 (95,8%)
44 (91,7%)
—

10
23

(9,5%)

218 (90,5%)

TOTAAL

110
72
48
1
10
241

(6) a. Zinnen met een bijzin als DO worden buiten beschouwing gelaten. Dergelijke
objecten staan alle achter V (61 x ). Om praktische redenen moeten ook de — weinig
talrijke — zinnen met andere hulpwerkwoorden dan die van tijd, passief en modaliteit in
het bestek van dit artikel buiten beschouwing blijven.
b. Bij deze cijfers is ook rekening gehouden met de zinnen waarin nog een geëxtraponeerde
bv . bepaling volgt op V. Uit de bespreking zal duidelijk worden welke vbb. tot dat type
behoren. Deze halfopen bzz. worden hier bij SOV ingedeeld, omdat de objectskern binnen
de S-V-tang staat.
c. In de tabellen worden enkel percentages gegeven als het aantal voorbeelden ons
daarvoor toereikend lijkt. Van categorieën met minder dan twintig vbb. worden dan ook
alleen maar de absolute cijfers gegeven.
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betr.
bzz.

Vf
VDVf
IVf

2

14
14
2

16
14
2

Tot.

2 (6,2%)

30 (93,7%)

32

25 (9,2%)

248 (90,8%)

273

TOT.

2.1.1. Algemene commentaar bij tabel 1
De gewone plaats van het lijdend voorwerp is dus duidelijk tussen S
en V. De SVO-volgorde is echter niet zo ongewoon, vooral niet in de
voegwoordelijke bijzin. SVO blijkt het meest voor te komen als V n
enklvoudigs;w-rephftkdnigzslutej
dan een alleenstaande pv.
SOV blijkt ook iets steviger te staan in relatiefzinnen dan in andere
bijzinnen. SVO is er zelfs uitzonderlijk (± 6%) .
Een vergelijking met Van Ginnekens materiaal uit het Limburgse Leven
van Jezus ( 7) (zie Gerritsen 1978, p. 27) reveleert een duidelijk verschillende situatie :
Tabel 2
Relatiefzinnen
SVO

Limb. L.E. 1271

Vf

1389

Vf

Brab.

SOV

33 (33%) 69 (67%)

2

14

Andere bzz.
SVO

SOV

63 (47%)

70 (53%)

15 (13,6%) 95 (86,4%) (8)

Zelfs al zijn deze cijfers volgens andere criteria bekomen (beperking tot
3-ledige bzz. in het Brabants materiaal), toch zijn de verschillen zo

(7) J. van Ginneken, De Taalschat van het Limburgsche Leven van Jezus. Maastricht
-Vroenhv,1938.
(8) Deze cijfers hebben alleen betrekking op de vgw. bzz. (cf. tabel 1).
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frappant dat we er niet omheen kunnen ( 9). De SVO-volgorde, die bij
Gerritsen een duidelijk concurrerend zinspatroon was van SOV, is dat in
ons materiaal niet echt. Ofwel is SVO dus zo sterk op zijn retour geraakt in
die 13de en 14de eeuw, dat het tegen het einde van de 14de eeuw een
ongebruikelijke en klaarblijkelijk gemarkeerde bijzinsvolgorde is geworden. Ofwel is SVO nooit zo sterk geweest in het Brabants en moet men bij
het volgordeonderzoek van het Nederlands in hoge mate rekening houden
met regionale verschillen. Een poging tot Middelnederlandse dialectgeografie lijkt in dat licht wenselijk.
De beperkingen die o.m. uit de begrensdheid van het schriftelijke
materiaal en de gebrekkige, d.w.z. niet-precieze, localisering van veel
teksten voortvloeien, wegen niet op tegen de winst aan inzicht in de
regionale syntactische verscheidenheid van „het" Middelnederlands die
zo een onderzoek ongetwijfeld op zou leveren (10)
Bij dit alles mag men natuurlijk niet uit het oog verliezen dat zowel
Gerritsens onderzoek als het onze steunen op één enkele tekst, zodat
verreikende conclusies i.v.m. de structuur van het Middelnederlands
zoniet onmogelijk dan toch ten hoogste voorlopig zijn. Een echt betrouwbare hypothese over de basisvolgorde(s) van „het" Middelnederlands kan o.i. pas na een toereikend aantal voorstudies geformuleerd
worden.
De marginale positie van de SVO-zinnen in ons materiaal maakt een
verdere analyse ervan noodzakelijk. Zijn er factoren die de ongewone
SVO-volgorde bevorderen of is die schikking toch nog (?) een vrije
(minderheids)variant van SOV ?
.

2.1.2. SOV SVO in voegwoordelijke bijzinnen
-

Opvallend is de sterke tendens tot , ,Ausklammerung" van de betrekkelijke bijzin bij het DO. In maar liefst 33 van de 34 voorbeelden met een
relatiefzin als bepaling bij het DO, besluit die relatiefzin de regerende

(9) Die verschillen zijn nog meer uitgesproken als ook de bijzinnen met een twee- of
meerledige werkwoordgroep bij de vergelijking worden betrokken (zie tabel 1).

(10) Een aanzet tot zo'n historische dialectgeografie steunend op gelocaliseerde en
gedateerde oorkonden is er intussen al voor het 13 de-eeuwse Frans : A. Dees en P. Th. van
Reenen (1978). Hun kaart van de volgorde DO-Vf in relat. zinnen (p. 236) toont hoe groot
de regionale verschillen SOV-SVO wel kunnen zijn : van ± 7% SOV tot ± 7% SVO !

100

bijzin. De „kern" van het DO staat 20 x binnen en 13 x buiten de
SV-tang. Dat betekent dus een verhoudingsgewijs opvallend hoog SVOcijfer voor dit zinstype : 38,2% tegenover ± 10% normaal. In 13 . van de 23
SVO-zinnen is het achteropgeplaatste DO dus vergezeld van een betrekkelijke bijzin. De hypothese ligt voor de hand dat SVO in onze tekst een
gemarkeerde volgorde is, die o.m. door de aanwezigheid van een relatiefzin bij het DO aangenomen wordt. Vergelijk :
want overmids dat sij hadde twe bastarde kinderkin, die in overspele ghewonnen waren (§766)
dat want Marchant voirs. 3 perde hadde die omme huere even ghescreven
waren op d'bosch (§398)
dat hi dat goid, dat de lombarde beset hadden, gecocht hadde (§783)

Het feit dat zelfs bij de nauwe verbinding DO-bv. bz. toch nog meer
SOV-zinnen, weliswaar met extrapositie van de bv. bijzin, voorkomen
dan zuivere SVO-zinnen, toont dat de tang S-V behoorlijk sterk is in ons
materiaal. Toch is de neiging tot SOV in het huidige Nederlands op dit
punt nog krachtiger : extrapositie van het DO i's er nog veel ongebruikelijker (11).
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat een onvoltooid deelwoord-constructie bij het DO eveneens het gebruik van SVO begunstigt. Net als de
relatiefzin brengt die een aanzienlijke verzwaring van de DO-constituent
mee, wat extrapositie in de hand kan werken ( 12). Ons enige voorbeeld
heeft inderdaad SVO :
alse dat Jan Cruusman voirs. heet een vijfte deel van drie bunren lants
liggende in de prochie van Melcbroic (§ 6)

Verwacht kon misschien ook worden dat een ander samengesteld DO,
b.v. met nevengeschikte zn's, eveneens gemakkelijk achter S en V zou
staan. Dat is echter in slechts 1 van de 12 vbb. zo : SVO' + 0" (1 x ),
SO'VO" (5 x ), SO' + O"V (6 x ). De nevengeschikte LV's worden dus

(11) Vergelijk o.m. Van de Velde 1970 (p. 213) en Vanacker 1973 (p. 369).
(12) Kuno (1974) probee rt aannemelijk te maken dat „center-embedding" in een taal
„perceptual difficulties" opleve rt en daarom zoveel mogelijk vermeden wordt. De plaatsing van een relatiefzin na zijn antecedent leidt in SOV-bijzinnen met het voegwoord
vooraan tot een overmaat aan „center-embedding" en „conjunctie-iuxtapositie", zodat
extrapositie onontbeerlijk wordt. Kuno illustreert dat aan de hand van de bijzin in het Duits
(p. 130-131), dat overigens in het algemeen duidelijk minder gebruik maakt van extrapositie dan het Nederlands (zie Van de Velde 1973).
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net iets meer samengehouden dan gescheiden. Ausklammerung van één
nevengeschikt DO is wel heel gewoon.
Vbb.
nochtan dat hi doet hadde sijns wijfs brueder ende sinre kinder ome (§ 802)
of hi vonnis woude of ghenede (§ 647)
of hi ghenede of vonnis hebben woude (§ 202)

De aard van het complexe DO is dus waarschijnlijk belangrijk voor de
keuze van een zuivere SVO-volgorde of niet. Is het toeval dat net het o.i.
minder , ,zware" nevenschikkende DO niet zo vlug volledig achterop
wordt geplaatst ?
Bij de weinige voorbeelden waarin er niet zo direct een reden voor SVO
lijkt te zijn, valt het op dat het DO bijna steeds een eigennaam is of een
bedrag of hoeveelheid aanduidt. Focusering van die DO's door de ongewone plaatsing is niet uitgesloten :
dat Heinrec de Becker van Herent quetste Peteren voirs. (§ 406)
alse dat de voirs. meyer hebben soude enen guldenen (§ 166)

De voornaamwoordelijke DO's staan alle tussen S en V. Dat geldt
zowel van de pers. , de aanw. als de onbep. voornaamwoorden. Aangezien
deze categorie DO's niet zo beperkt is (55 vbb.), kan met vrij grote
zekerheid worden besloten dat pronominale objecten (vgl. ook I0) normaal vóór de verbale eindgroep staan in de bijzin. Wel is het niet ongebruikelijk dat het clitische pronomen aan het inleidende voegwoord wordt
gehecht. Op deze plaatsing gaan we hier niet in. Omdat deze pronominale
objectcategorie zo strikt aan een plaats gebonden is, lijkt het zinvol deze
vbb. bij de berekening van de , , concurrentiële" positie van SVO en SOV
even buiten beschouwing te laten. De plaatsingsverhoudingen van substantivische DO's worden zo wel enigszins, maar lang niet ingrijpend
gewijzigd: 12,6% SVO, 87,4% SOV.
2.1.3. SOV-SVO in betrekkelijke bijzinnen
De situatie bij de betrekkelijke bijzinnen is minder duidelijk dan bij de
vgw. bijzinnen door het geringe aantal voorbeelden. Er zijn maar twee
relatieve zinnen met SVO. Beide hebben als Vf een vorm van houden,
weliswaar met een verschillende betekenis :
tleen gheheel, dat hilde omtrent 3 1/2 dachmail lants luttel meer of men
(§ 783) - Heine Plachs, die welke hout een half bunder lants toehorende her
Zegeren van den Heetvelde dat strect ane Hennen Vranx goid voirs . (§ 526) .
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Beide z.g. DO's duiden een oppervlakte aan, informatie die .in ambtelijke teksten waarschijnlijk gemakkelijk in reliëf wordt geplaatst. Een
ongewone, gemarkeerde plaatsing van zulke DO's kan voor zo een reliëf
zorgen (vgl. hiervoor § 2.1.1.). In 0526) zal ook de dubbele bepaling bij
het DO extrapositie ervan wel in de hand gewerkt hebben.
In (§ 783) is de DO-status van 3 112 dachmail lants luttel meer of men (13)
niet zo evident. Houden kan hier misschien als , , semi-copula" worden
beschouwd in de zin die Klooster (1972, p. 43-44) daaraan geeft ; het
pseudo-DO kan dan beter als specificerend complement ( 14) worden
beschouwd. In ons verdere materiaal blijkt zo een specificerend complement nog wel na V voor te komen.
Van de relatieve SOV-zinnen zijn er maar een drietal met DO +
nabepaling. Slechts één keer blijft het geheel binnen S-V, tweemaal wordt
de nabepaling geëxtraponeerd. Vergelijk:
Heinrex van Bersel die de pointinge tusschen Hugen ende hem maecte
(§ 355) ( 15 )
met sinen gesellen, die d'andere vierde deel hebben van den voirs. lande
(§ 6)

De sterkte van de Ausklammerungstendens zal aan de hand van een
voldoende gestoffeerd corpus moeten worden afgemeten.
Net als bij de vgw. bijzinnen staan alle pronominale objecten (9 x )
tussen S en V.
2.1.4. Vergelijking met andere studies
SVO-zinnen worden o.m. ook vermeld in de studies van Vanacker
(1963) en Stoops (1976) ( 16), die resp. teksten uit het Land van Aalst (15de,
16de en 17de E) en uit Antwerpen (16de E), dus Brabantse teksten in ruimere
zin, als onderzoeksobject hebben. Vanacker en Stoops vermelden wel het
aantal SVO-zinnen, maar jammer genoeg niet het aantal SOV-zinnen,

(13) Luttel meer of men kan hier als een gewone nabepaling bij drie dachmail lants
gezien worden (het geheel is dan een soort complexe NP) of als tweede explicitering van
het benaderende karakter van de oppervlakteaanduiding (uitloop of tail in de zin van Dik
1978, p.153).
(14) Zie Klooster, Verkuyl en Luif 1970, p. 50-52.
(15) D e aanwezigheid van het bep. lidw. de bij pointinge maakt het waarschijnlijk dat de
vz .-constituent tusschen ... inderdaad nabepaling is.
(16) Voor ander vergelijkingsmateriaal, zie Gerritsen 1978, p. 26-27.
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zodat een sluitende vergelijking met ons materiaal hoe dan ook onmogelijk wordt. Uit de totale cijfers voor de vgw . bijzin van Vanacker (p. 430)
blijkt dat ongeveer 21% ervan een open of half-open constructie hebben
(85 x ) . Van die SVx-zinnen hebben er nog een 26-tal een bijzin als x. Er
blijven zo een 59-tal bzz. over die enigszins vergelijkbaar zijn met onze
SVx-zinnen ; dat is ± 16% tegenover ± 84% zeker SxV ( 17 ). Daarvan
hebben er een 10-tal een DO als laatste element.
Het ziet er dus niet naar uit dat achterplaatsing van het DO in Vanackers
materiaal talrijker kan zijn dan in het onze. Waarschijnlijk is zelfs het
tegendeel waar. Van die 10 vbb. met SVO (p. 434) blijken er ten minste 5
een complex DO te hebben ; een tweetal DO's vermelden de betaalde prijs
(vgl. § 2.1.2., p. 101). Ook bij Stoops (I, p. 412) wordt in slechts 4 van de
13 SVO-vbb. (18) 0 „niet gevolgd (... ) door een uitvoerige bepaling of een
bijzin" . Eén DO duidt een bedrag aan. De ,,zware NP" lijkt dus ook bij
Stoops en Vanacker als SVO-begunstigende factor op te treden. De
achterplaatsing van een gefocuseerde bedragsaanduiding is net als in ons
materiaal mogelijk. SOV is bij hen, waarschijnlijk nog duidelijker dan bij
ons, de neutrale, ongemarkeerde volgorde.
2.2. Subject, indirect object ( 19) en werkwoord(groep).
Tabel 3: SVOi en SOiV
IO

SVOi

SO;V

vgw. bzz.

0

25 (100%)

betr. bzz.

1

TOTAAL

1 (2,9%)

9
34 (97,1%)

TOTAAL
25
10
35

(17) De bzz. van Vanacker zijn niet drieledig zoals de onze en de half-open constructies
hebben eigenlijk net zo goed een — zij het minder sterke — tang als de, gesloten
constructies.
(18) Een telling van de SOV-bzz. blijkt onmogelijk. Toch komt het aantal SVO-zinnen
duidelijk niet boven de 10% uit (Stoops I., p. 388-393).
(19) Aangezien het IO meestal niet het enige object is in de zin moet de plaatsing ervan
vooral in meerledige bijzinnen worden bestudeerd.
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Enkele vbb. met IO zouden nu waarschijnlijk als zinnen met DO
beschouwd worden (20). Wij hebben ze in ons Middelnederlandse materiaal bij de IO gerekend op grond van hun naamval (datief).
Uit tabel 3 blijkt ten overv loede dat het IO normaal binnen de tang S-V
staat (21 ). Differentiatie volgens de ww -groep heeft wegens het beperkte
aantal vbb. weinig zin. Alle pronominale IO's (19 x ) staan tussen S en V.
Enkele voorbeelden mogen volstaan
... sijn glaviegelt niet betailt en heet overmids hi minre vrouwen dient (§ 92)
- also dat Heine voirs. hen ontliep (§ 708) - dat want Jan voirs. Gielijs van
Hamme ghewracht hadde (§ 866) - welke goide voirs. huere moeder ende
hem verstorven (§388).

De enige bijzin met SVOi (22) vinden we in § 628 :
ende alle huere maechscap die bestonden Gielijs Hagel sinen neve voirs.

Het achteropgeplaatste datiefobject gaat vergezeld van een bijstelling,
wat de extrapositie ervan allicht bevordert.

(20) Het IO in ons corpus correspondeert in het Mod. Ndls. soms ook wel met een
vz-object.
(21) Een aanduiding dat achteropplaatsing van het IO niet zo ongewoon is, blijkt al bij
een vluchtige controle van meer-dan-drieledige bzz. Er zijn een viertal 4-ledige bzz. met
DO én IO na het V.
(22) Vgl. Stoops 1976 (I, p. 413). SVOi is ook bij haar ongewoon (3 x ).
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2.3. Subject, bijwoordelijke bepaling en werkwoord(groep).

Tabel 4: SVA en SAV (23)
A

vgw.
bzz.

ww-gr.

SVA

SAV

Vf
VDVf
VfVD
IVf
VfOD

45 (17,3%)
13 (13,7%)

215 (82,7%)
82 (86,3%)
1
26 (96,3%)

V3
V4

Tot.
betr.
bzz.

Vf
VDVf
IVf
Tot.

TOT.

—

1 (3,7%)
1
5

TOTAAL

14

260
95
1
27
1
19

1

1

—

65 (16,1%)

339 (83,9%)

404

7 (9,5%)
3 (11,5%)

67 (90,5%)
23 (88,5%)
2

74
26
2

10 (9,8%)

92 (90,2%)
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75 (14,8%)

431 (85,2%)

506

(23) A wordt hier — in tegenstelling met vele vroegere studies — gebruikt als afko rt ing
van adverbiale bepaling. Het paar (zeldzame) SVAV-vbb. blijven hier buiten beschouwing.
De bijzinnen met een bijw. bijzin als A zijn niet in de cijfers begrepen (6 x SVA).
De bijzinnen met als enig A-element een bijwoord dat als eerste deel van een scheidbaar
samengesteld werkwoord kan worden opgevat, worden evenmin in aanmerking genomen.
Zo een bw. als deel van een scheidbaar ww. staat altijd vóór V in ons materiaal, wat
overigens overeenstemt met de normale plaatsing van andere adverbia in drieledige
bijzinnen. Dat die positie misschien niet de enig mogelijke is, mag blijken uit vbb. van Van
Loey (1976, b.v. p.63).
Als we deze SaV-zinnen — waarbij a = bw., eerste deel ww. — doorberekenen in de
algemene cijfers van de bijzinnen met een bw. bepaling (tabel 4), dan wordt het SAV-type
daar vanzelfsprekend sterker :
vgw. bz .
SVA 65 (14,8%)
SAV 374 (85,2%)
97 (90,7%)
rel. bz .
10 ( 9,3%)
471 (86,3%)
75 (13,7%)
tot.
Als echter behalve die SaV-zinnen, ook de bijzinnen met een bijwoordelijke bijzin als enig
A-element bij de algemene plaatsingscijfers in aanmerking genomen worden, blijven de
oorspronkelijke percentages zo goed als ongewijzigd : 14,7% SVA (tegenover 14,8% in
tabel 4).
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2.3.1. Preliminaire opmerkingen
Enige kanttekeningen bij de manier waarop het materiaal is geselecteerd, zijn hier wel nodig. Initieel hebben we bij dit bij zinstype alle
bijzinnen opgenomen waarin behalve S en V ook een constituent voorkomt waarop de meeste grammatica's het etiket „bw. bep." kleven.
Vanzelfsprekend is de status van een aantal z.g. bijwoordelijke bepalingen betwistbaar. Vooraan in het rijtje staat de „plaatsbepaling" bij
zijn. Beschouwen we zijn (= zich bevinden) niet als een zelfstandig
werkwoord ( 24) maar als een koppelwerkwoord, dan is de aanvulling erbij
„predikaatsnomen" of „syntactisch complement" ( 25 ). Als uitgangspunt
hebben wij de aanvullingen bij zijn die plaats (of richting) aanduiden,
behandeld zoals de aanvullingen bij semantisch , ,sterkere" statische
werkwoorden als zitten, staan enz. Of die categorisering verantwoord is,
kan misschien blijken bij verdere analyse. Moeilijk is het ook de adverbiale bepalingen af te grenzen tegenover de voorzetselobjecten. De
moeilijkheden bij het karakteriseren van de voorzetselobjecten in het
hedendaags Nederlands worden, o.m. door het gebrek aan competence
vanwege de onderzoeker, voor het Middelnederlands nog aanzienlijk
groter (26).
2.3.2. Algemene commentaar bij tabel 4
Achteropplaatsing van de bw. bep. is niet uitzonderlijk, maar de cijfers
tonen toch ondubbelzinnig dat SAV veruit de gewoonste schikking is. De
bw. bep. komt net iets vaker postverbaal te staan dan het DO.
Alweer blijkt de SxV-ordening sterker bij de betrekkelijke bijzinnen
dan bij de voegwoordelijke. Groot is het verschil tussen beide echter niet.
Ook blijken meerledige ww-groepen het gebruik van de „gesloten"

(24) Zijn = zelfst. ww. volgens o.m. Van den Toorn (1975, p. 177), Klooster (1970,
p.48).
(25) De term predikaatsnomen is niet zo geschikt voor niet-naamwoordelijke aanvullingen bij een „koppelwerkwoord". De minder specifieke term syntactisch complement is
voor de aanvulling bij het ruimer gedefinieerde koppelwerkwoord dan ook beter op zijn
plaats. Het probleem kan ook anders worden aangepakt. De Schu tter (1972, p.462) b.v.
schakelt het begrip koppelwerkwoord „de facto" uit.
(26) Een 10-tal vbb. met vz-constituent die we niet zo direct als inh. bep. zouden
beschouwen, hebben we voorlopig ondergebracht bij de zinnen met vz-object. De plaatsing van die objecten t.o.v. V blijkt op het eerste gezicht nogal vrij te zijn. Deze vbb.
blijven hier buiten beschouwing ; hun aantal is immers zo gering dat geen zinvolle
conclusies verwacht kunnen worden.
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constructie in de hand te werken. Vooral merkwaardig is de relatief
geringe frequentie van SVA bij bijzinnen met IVf als ww-groep. Het is
vooralsnog niet zeker of de ordening van de ww-groep (pv achteraan) enig
verband houdt met deze tendens tot verstrakking van SxV ( 27 ) in dit type
zinnen. Het verband tussen SxV en de schikking van de ww-groep verdient voor het Middelnederlands zeker nog nader bekeken te worden.
Door de uiterst geringe frequentie van de bzz. met de pv vóór de ww-aanvulling in onze tekst kan hier niet nagegaan worden of (in welke mate ?) de
ww-volgorde samengaat met een ruimere of geringere voorkeur voor SxV
dan normaal (28 ).
Het is niet zinvol de cijfers van SVA en SAV nader te onderzoeken
zonder dat eerst de vbb. in tweè hoofdtypes verdeeld zijn : die met een z.g.
, ,vrije" en die met een , ,inherente" bepaling. Het onderscheid tussen
niet-inherente en inherente bepalingen komt, voor zover wij zien, min of
meer overeen met dat tussen (resp.) Predicate Phrasebepalingen en VPbepalingen uit de TO-literatuur ( 29). Jansen (1978, p. 77) karakteriseert
naar het vb. van De Haan (1976) de VP-bepalingen als : de richtingsbepalingen, sommige plaatsbepalingen en de vz.-objecten. Nieuwborg
(1978, vooral p. 561) probeert aan te tonen dat de inherente PP's „binnen
vormen". deVPt.ovbjcneaprtsyichego
BelangrijkwopdtuerganoDSchuter(1972).Hijga
ervan uit (p. 415 vv.) „dat het begrip 'inherente bepaling' enkel vanuit de
semantische struktuur van de verbinding werkwoord + bepaling gereveleerd kan worden : inherent is die bepaling die in de relatie met het
'regerende' werkwoord, de betekenisinhoud van dat werkwoord op beregelbare wijze modificeert" (p. 416) . Bij die inherente bepalingen kan het
werkwoord niet tegenover zijn bepaling geïsoleerd worden (p. 417). In het
huidige Nederlands kan het samenhoren van V en bepaling meestal
maar niet altijd (DS p. 419) geïllustreerd worden met een soort isola-

(27) Vergelijk Gerritsen 1978, p. 12 en 33 (tabel V).
(28) Als de ordening van de ww-groep inderdaad significant is voor SOV/SVO dan moet
de SOV-tendens in onze tekst als bijzonder sterk beschouwd worden.
(29) Zie Jansen 1978, p. 77 vv. De Haan (1976) spreekt van (resp.) konstituenten buiten
en binnen de Pred. Phrase (o.m. p. 282-283). In Diks functionele grammatica (1978)
correspondeert de niet-inherente bepaling met een „optional addition to the state of
affairs" of , , satellite", de inherente bepaling met een „essential argument of the predicate" (p. 26-27).
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tieproef ( 30). Toch blijven er ook nu nog problemen. De Schutter wijst
daar o.a. op voor de vz-groepen bij , , zgn. werkwoorden van lichaamshouding en (in mindere mate) van beweging". „Enkel als het (de) substantief(groep) in en door de kombinatie met het betreffende werkwoord
een gereduceerde of gewijzigde betekenis krijgt, kan er geen twijfel
bestaan aan het inherent karakter van de bepaling" (p. 469).
Het spreekt vanzelf dat zulke semantische criteria als De Schutter
hanteert slechts een heel glibberig houvast bieden bij de studie van ouder
taalmateriaal. Aangezien verplaatsingsproeven e.d. echter helemaal uitgesloten zijn, moeten we wel gebruik maken van betekeniscriteria. We
gaan dan ook uit van de werkhypothese dat een categorisering in z.g.
inhert - bepalingkrstuo.emanichvrwegingen over wat NU de status van de bepalingsconstituent zou zijn (31).
Vergelijking van de plaatsingsmogelijkheden van de op die manier voorlopig afgebakende „inherente" bepalingen vroeger en nu, kan misschien
aan het licht brengen of het zin heeft die categorie in stand te houden voor
het Middelnederlands. Een eventueel afwijkend plaatsingsgedrag van de
, ,inherente" bepalingen tegenover de , ,niet-inherente" kan steun verlenen aan de hypothese dat het onderscheid tussen de combinaties ,,ww +
inh. bep. " en , , ww + n-inh. bep . " ook voor het Middelnederlands reëel
ls
Voor het hedendaagse Nederlands heeft o.m. De Schutter (1972,
p. 468) al gewezen op de sterke plaatsgebondenheid van de inherente
bepaling (32 ). Ook Jansen (1978, p. 78-80) komt tot een gelijkaardige
conclusie op basis van gesproken taal.
In § 2.3.3. en 2.3.4. gaan we in op de plaatsing van inherente en
niet-inherente bepalingen in onze 14de-eeuwse tekst. In § 2.3.5. wordt
gepoogd een verband te leggen met de situatie in een paar Zuidnederlandse
dialecten.
.

.

(30) Zie De Schutter 1971, p. 99-100.
(31) Het label inherente bepaling moet voor Middelnederlands materiaal dan ook als
voorlopig worden beschouwd.
(32) Die omvat bij hem ook het predikaatsnomen; cf. voetnoot 25, § 2.3.1. Vergelijk
ook M. Van de Velde 1970 (p. 202-203) over de bezetting van het vierde zinstuk.
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2.3.3. SAV-SVA in voegwoordelijke bijzinnen
Tabel 5 : Plaats van inherente en niet-inherente bw . bepalingen in vgw.
bijzinnen met Vf of VDVf.
SVA
N-INH.

INH.

INH. +
N-INH.

SAV

TOTAAL

Vf
VDVf

11 (19%)
8 (11,9%)

47 (81%)
59 (88,1%)

58
67

Tot.

19 (15,2%)

106 (84,8%)

125

Vf
VDVf

34 (16,8%)
5 (17,9%)

168 (83,2%)
23 (82,1%)

202
28

Tot.

39 (17%)

191 (83%)

230

ALGEM.
TOT.

58 (16,3%)

297 (83,7%)

355

De percentages voor de plaatsing van inherente en „vrije" bepalingen
zijn zo goed als identiek, wat een oppervlakkig beschouwer ertoe zou
kunnen verleiden het verschil tussen z.g. inherente en niet-inherente
bepalingen als irrelevant te bestempelen in ons Middelnederlandse materiaal. De heterogeniteit van de bijwoordelijke bepalingen die onder de
bovenstaande cijfers schuilgaan, maakt echter een gedetailleerd onderzoek gewenst voor tot zo verreikende conclusies kan worden overgegaan.
Twee belangrijke subgroepen van de adverbiale bepalingen kunnen
formeel vrij nauwkeurig worden afgezonderd : bijwoorden en voorzetselgroepen. Ze maken de overgrote meerderheid van de bijwoordelijke
bepalingen uit (ruim 90%). Het verschil in plaatsingsvrijheid van adverbia
en vz-groepen als bw. bep. ( 33 ) komt duidelijk naar voren in tabel 6.

(33) Observatie van hedendaags taalmateriaal lee rt al vlug dat de vz-groepen (veel)
gemakkelijker van plaats kunnen wisselen t.o.v. V dan (semantisch) overeenkomstige
adverbia. De Schutter (1976, 193-194) vangt de plaatsing van adverbia in een „regel" en
een , ,tendensregel ". Alleen de bw . bep . van „buiten de handeling" kunnen wel eens in het
5' stuk terechtkomen, maar dan wel „met een speciale nadruk op de bepaling". Voor
vz-groepen en verdere verwijzingen: p. 112, voetnoot 37.
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Tabel 6: Plaats van adverbia en vz-groepen t.o.v. S en V
VZ-GR.

ADV.

SVA
N-INH.

INH.

SAV

TOT.

SVA

SAV

TOT.

10
12 (60%)

18
20

16 (42,1%)

22 (57,9%)

38

81
1

32 (27,8%)
5 (18,5%)

83 (72,2%)
22 (81,5%)
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27

82

37 (26,1%) 105 (73,9%)

142

Vf
VDVf

1 (2,9%) 33 (97,1%)
42 (100%)

34
42

8
8 (40%)

Tot.

1 (1,3%) 75 (98,7%)

76

Vf
VDVf

2 (2,5%) 79 (97,5%)
1

Tot.

2 (2,4%) 80 (97,6%)

2.3.3.1. De adverbia ( 34) als bw. bep.
De cijfers spreken voor zichzelf. Het bijwoord staat én als inherente én
als niet-inherente bepaling zo goed als altijd tussen S en V. De enige
uitzonderingen zijn:
(inh.)
... gheerden dairbi liggen, so dat hi ghinc dair toe ende nam dairaf twe
bundel gherden (§543) - alsoe dat ic Alijt liep alomme ende sochte die
tessche met hem (§436)

(n-inh.)

so dat Coppen voirs. quam hijromme, ende oic omdat hi huere aneteech dat
... (§766)

De duidelijk gemarkeerde SVA-volgorde kan hier misschien door contextuele factoren begunstigd zijn. In de vbb. (§ 436) en (§ 543) bestaat de
bijzin ingeleid door (al)so dat in feite uit verschillende nevengeschikte
delen (35 ). In beide vbb. heeft de via ende nevengeschikte bijzin VA-volgorde. Het is dus niet uitgesloten dat hier na het onderschikkende
voegwoord een , ,hoofdzinsvolgorde" wordt gebruikt. Het is natuurlijk

(34) De klasse der adverbia wordt hier vrij ruim opgevat : duidelijke enkelvoudige
adverbia, vnw. bww., adj.-adv. (groet, lelic); verder ook twijfelgevallen — zeker in een
historische context — als thuus (34 x ), thuuswert (2 x ), tonrecht (1 x). Bij engere
definiëring van de bijwoorden veranderen de percentages maar met ± 2%.
(35) Vergelijk § 2.3.3.2.
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ook best mogelijk dat de volgorde van de bijzin in de 14de eeuw nog
helemaal niet zo vast was als nu . Het gebruik van termen als hfz. - of
bz.-volgorde is dan niet erg gelukkig. Pas als we na voldoende voorstudies
een kijk zullen hebben gekregen op de woordvolgorde-evolutie in het
Nederlands vanaf de vroegste geschreven bronnen, kan men termen als
bijzin- of hoofdzinschikking met recht gebruiken. Het is evident dat de
kans dat SVA in een bijzin in feite een hfz-schikking is, groter wordt,
naarmate SVA in overige bijzinnen uit een zelfde tekst marginaler wordt.
De relatieve frequentie van SVA in andere bij zinstypes is in dit opzicht dus
bijzonder relevant.
De z.g. vrije bepaling hijromme in (§766) is duidelijk sterk geaccentueerd. De nevenschikking met een tweede redengevende bepaling, die
daarenboven een bijzin is ( 36), werkt de extrapositie van het bijwoord
meer dan waarschijnlijk in de hand.
Ten overvloede nog een paar voorbeelden met SAV:
omdat hi t'huus bleef (§83) - als Peter dairin ware (§508) - dat hi daerbi
quame (§404)
dat want hi ende Willem Pale eens scouden (§ 291) - so dat de voirs. beesten
hijrop ghescoyt waren (§336)

2.3.3. Voorzetselgroepen als bw. bep.
In tegenstelling tot een adverbium kan een vz-groep vrij gemakkelijk na
V komen. SVA is noch bij niet-inherente noch bij inherente bepalingen
ongewoon. Toch is er een vrij significant verschil tussen beide soorten
vz-groepen. De niet-inherente bepaling blijkt min of meer „vrij" vóór en
achter V geplaatst te kunnen worden ; bij de inherente bepaling is de
voorkeur voor SAV heel duidelijk. Jammer genoeg zijn de vbb. met een
niet-inherente bw . bep . zo beperkt in aantal en zo heterogeen dat ze
wellicht niet representatief zijn voor „alle" n-inh. adverbiàle bepalingen.
Een kort onderzoekje van Mod. Nederlandse voorbeelden leert al vlug
hoezeer de plaatsing van een bw . bep . van betekeniscategorie tot betekeniscategorie kan verschillen. Het enige enigszins grondige onderzoek dat
ons op dit punt voor zover wij weten ter beschikking staat, is dat van

(36) Z o een bijw. bijzin staat immers in de regel achter zijn „regerende" bijzin. Cf.
voetnoot 23 bij tabel 4.
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De Schutter (1972, 1976) ( 37 ). Zijn cijfers tonen al direct dat over de
• plaatsing van de verschillende bepalingen weinig relevants kan worden
gezegd zonder een uiterst gedetailleerde analyse terzake . Dit geldt a
fortiori ook voor het onderzoek van het Middelnederlands, waar men
bovendien de niet onaanzienlijke steun van de taalcompetence moet missen. De volgende vbb. dienen dan ook enkel ter illustratie van de relatief
vrije plaatsing van de vz-groepen als niet-inherente adverbiale bepaling :
SVA
als hi dede metter nacht (§ 488) - dat ene vrouwenpersone uut Vlaendren
starf te Bardeghem (§575) - dat huer kint verdranc met onghevalle (§ 491) nochtan dat sine pontige gemaect was omme 16 lb. payements (§ 48)

Bij de meeste vbb. zijn (ook) nu (nog) beide volgordes SVA en SAV
denkbaar, wat niet betekent dat een gemiddelde taalgebruiker geen voorkeur zou hebben voor één van beide. Ter vergelijking enkele zinnen met
SAV :
SAV
't water ... gesteicht blijft ..., gelijc dat voir 't vonnesse dede (§ 242) - dat
elkermalc van 8 dagen tot 8 dagen wisselden (§ 868) - also vele als andere
van gheliken saken gegeven hadden (§ 17) - nochtan dat hi van sinen gheselle
vernuecht was (§781).

De inherente bepalingen ( 38 ) staan bij voorkeur tussen S en V. Die
tendens lijkt nog duidelijker als de ww-groep meerledig is ; het materiaal is
hier echter nogal beperkt. De overgrote meerderheid van de inherente
bepalingen zijn richtings- en plaatsbepalingen. De grens tussen beide
soorten is dikwijls moeilijk te trekken. Om de zaak enigszins eenvoudiger
en minder subjectief te maken spreken we bij voorkeur van inherente
bepalingen bij „dynamische" werkwoorden of bewegingswerkwoorden
(vnl. richtingsbepp .) en , , statische" werkwoorden (vnl. plaatsbepp .) .
Deze afgrenzing van de twee belangrijkste types inh. bep. lijkt zinvol bij
vergelijking van hun respectieve plaatsingscijfers :

(37) Over de plaatsing van bw. bepp. in derde en vijfde stuk : 1972, pp. 536-553 ; 1976,
vooral pp. 192-198. De relatief vrije keuze tussen derde en vijfde stuk van de vz-groepen
als bw. bep. wordt met cijfers geïllustreerd (1972, p. 552; 1976, p. 195). Het onderzoek
naar factoren die de plaatsing van de vz-groep beïnvloeden, levert duidelijk weinig
resultaten op (1976, p. 198).
Vergelijk ook Van de Velde 1970, pp. 211-214 ; De Haan 1976, p. 284.
(38) Vgl. voor het hedendaagse Nederlands De Schutter 1972 (zie §2.3.2.) en 1976
(o.m. p.248 en 249).
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Tabel 7: Plaats van vz-groepen als inherente bepaling (subtypes)
A = vz -gr.

statische ww
a. liggen, staen ...
b. sijn
Totaal
bewegingsww
comen, gaen, trecken ...

SVfA

SAVf

5 (13,9%)
5 (9,1%)

31 (86,1%)
19
50 (90,9%)

36
19
55

25 (50%)

25 (50%)

50

TOTAAL

Het verschil in gedrag dat zo aan het licht komt vraagt enige commentaar. Het is nl. in hoge mate terug te voeren tot het verschil tussen de
zinschema's bij de ww. comen aan de ene kant en liggen aan de andere
kant. De bw. bep. bij comen staat meer achter V dan ervoor (11 SAV - 19
SVA), die bij liggen staat uitsluitend vóór V (23 x ) . Zowel bij comen,
gaen als trecken komen zinnen voor met SVA en SAV. De vraag is dan
ook of er factoren zijn die het gebruik van de ene of de andere volgorde
bevorderen. Onze aandacht gaat eerst uit naar de bijzinnen met bewegingswerkwoorden.
a) Detailonderzoek toont aan dat in „neutrale" zinnen, d.w.z. zinnen
met S, A en V die niet verbonden zijn met een volgende bijzin of waarin de
A niet , ,verzwaard" wordt door een of andere bepaling, SAV gewoner is
dan SVA (13 , ,neutrale" zinnen op 25 x SAV, 5 op 25 x SVA) .
B.v.
ende ontboden hem dat hi tot voir 't cloester quame (§793) - alse Gielijs
voirs. van Diest quam (§ 428) cregen enen brief ... dat sij quamen tot haren hoede (§197).

d.w.z. een comb) Zinnen waarin een z.g. zware vz-groep voorkomt, d.
)
(3
x) :
binatie .vz + NP + bv. bep., hebben alle SVA ( 39
ommedat hi voir over ene ghemeine brugge gelegen ten Gordeel (§ 93) - alse
dat hi quam op d'broic daer Gielijs sone voirs. verken huede (§400)

(39) Een complexe PP is ook in het huidige Nederlands een factor die extrapositie
bevordert. Zie Jansen 1978, p. 86-87. Ausklammerung van PP + betr. bz. : Van de Velde
1973, p.136-137.
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c) Ten slotte zijn er de zinnen met SAVf - SVfA + nev. vgw. + V Y
(40), d.w.z. met een nevengeschikte bijzin die hetzelfde impliciete subject
heeft : SVA nev VY 13 x - SAV nev VY 9 x ( 41 ). De cijfers hellen nog
duidelijker door naar SVA als we ook de vbb. met „zware" vz-groep +
nevenschikking in aanmerking nemen (factor b + c : 4 vbb. met SVA).
SVA is dus bij de vbb. met nevenschikking gewoner dan SAV. Het lijkt
aannemelijk dat een parallellisme in de bouw van nevengeschikte zinnen
gewoner is dan differentiatie. Misschien is SVA in al deze voorbeelden
wel te verklaren door een overschakeling vanwege de scribent op , ,hfz . volgorde" na het nochtans onderschikkende voegwoord ( 42 ). Deze veronderstelling wordt geloofwaardiger als men weet dat de besproken tekst de
schriftelijke neerslag is van mondeling geuite klachten.
Het omzetten van de directe rede in de indirecte met de noodzakelijke
overschakeling hfz.-schikking —› bz.-schikking moet voor de schrijver,
zeker bij veelvuldige nevenschikking, een zware opgave geweest zijn.
Onderzoek van andere teksten uit dezelfde periode zal waarschijnlijk
uitsluitsel kunnen geven of de grotere neiging tot SVA bij nevenschikking
een tekstgebonden of een algemeen verschijnsel is.
Uit bovenstaande cijfers kunnen we wel afleiden dat de neutrale of
ongemarkeerde positie van inherente bepalingen bij bewegingswerkwoorden die is tussen S en V. De aanwezigheid van een nevengeschikte
bijzin met niet-uitgedrukt subject en meer uitgesproken van een
verzwarende bepaling bij A, maken de gemarkeerde volgorde aantrekkelijker. Combinatie van deze twee factoren leidt logischerwijze eveneens
tot SVA.
SVA
so dat Art voirs. trac ane den drossate, ende bat hem omme enen b ri ef ane ...
(§ 150) - dat sij quamen binnen sinen huse ende vingen hem ende voerden
'em tot Erps, ende tegen hem saken ane, (§ 85) - dat Mathijs quam op 't felt
dair Lijsbet was ende sloich se ende stiet se, so sij seit, sere ontemelike
(§511)

SAV

also dat ballinge in die herberge quamen ende dreichden alderhande persone
wonechtich binnen Oudergem (§ 445)

De inherente bepalingen bij statische werkwoorden zijn niet zo gedifferentieerd als die bij dynamische ww. De korte analyse ervan is dan ook
louter illustratief. Er zijn 3 SVfA nev VfY- en 1 SAVf nev VfY-zinnen.
(40) y = willekeurig zinsdeel.
(41) Vgl. SVA, waarbij A = adv . § 2.3.3.1.
(42) Er zijn ook een 2-tal vbb. met SAV nev AV, geen echter met SVA nev AV.

115

Het Vf is staen (1 x SVA, 1 x SAV) of sitten (2 x SVA). Bij één vb. met
sitten is er ook een bv. bep. bij A aanwezig, wat waarschijnlijk de
hoofdfactor is voor de schikking SVA :
also dat Peter voirs. sat in een groet hof dat hi te pacht hadde ende en dorst
om her Daneels wille nyegherinx ghane (§ 628)

Alleen met nevenschikking :
dat Heinrec van Colem voirs. sat te Mechelen ende dranc met gheselscap
(§ 756)

In , ,neutrale" zinnen met een statisch werkwoord van cat. a. hebben we
zo goed als altijd SAV. De voorbeelden met liggen vertekenen het beeld
misschien wel enigszins, maar ook bij de andere verba is SAV
waarschijnlijk de neutrale volgorde (7 x SAV - 1 x SVA). Vergelijk:
doe men voir Gaesbeke lach (§ 476) - also verre als hi van den sinen stont
SAV
(§ 284) - want sij in de vriheit wonen (§ 121)

SVA

dat viel, ..., dat hi stont t' Eversberge, dair so quam een persoen van
Bruessele (§ 271)

Alle zinnen met een vorm van sijn als Vf hebben SAV (43) :
van 'dat men te Baistwilre was (§ 475) - Ende als hi op de strate was (§ 82).

Waarom precies alle zinnen met liggen en sijn het SAV-schema vertonen kan niet direct worden achterhaald . Wellicht hebben deze twee werkwoorden de vaagste betekenis van alle , ,statische" werkwoorden. In ieder
geval is het zo dat bij geen van de vbb. met liggen aan de letterlijke
betekenis ervan gedacht kan worden. Liggen is in alle vbb. bijna een
synoniem van het ± lege sijn, dat enkel dient om aan te duiden dat het
subject zich ergens bevindt. Bij de andere statische werkwoorden uit de
reeks overheerst eveneens duidelijk de localiserende betekenis. Soms
echter kan ook de letterlijke betekenis (lichaamshouding) nog in zekere
mate doorschemeren. De bepaling bij zo een verbum wordt dan a.h.w.

(43) Merkwaardig is de achteropplaatsing van de bw. bep. in een 3-tal vbb. met
drieledige ww-groep, waarvan een vorm van sijn de semantische kern is. Het is
waarschijnlijk niet toevallig dat sijn hier vrij dicht de betekenis van gaen benadert : b.v. van
dat sine perde geweest souden hebben in der liede scade (§ 466).
Vgl. voor dergelijke vbb. in het Frans-Vlaams (en het Westvlaams) Vanacker 1973,
p. 370-374.
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onafhankelijker, ze tendeert naar niet-inherentie ; het ww zelf behoeft de
aanvulling niet zo noodzakelijk. Het vb . § 271 (cf. hiervoor : stont
t'Eversberge) - illustreert dat voor het ww staan. Het lijkt aannemelijk dat
de bepaling bij het V gemakkelijker na het V komt, naarmate ze minder
inherent wordt (44 ) .
Als de bovenstaande redenering geldig is, mag verwacht worden dat de
semantisch meest „lege" werkwoorden beduidend meer SAV zullen
hebben dan de werkwoorden met specifieker betekenis. Het kan dan ook
zeker verwacht worden dat de bepaling bij een werkwoord als woenen (3
x SAV, 0 x SVA) ook na de V kan staan. Toevallig (?) komt bij de
betrekkelijke bijzinnen inderdaad zo een SVA-zin voor (zie § 2.3.4.) .
Verder diachroon onderzoek is hier zeker geboden. Als de hierboven
geschetste gang van zaken juist is, rijst de vraag wanneer dan de mogelijkheid tot achteropplaatsing van de (neutrale) inherente bepaling verdwenen
is
De zinnen met andere inherente vz-bepalingen dan die van plaats of
richting zijn niet zo sterk vertegenwoordigd. Over plaatsingstendenzen
kan dan ook niet veel zinvols worden gezegd. Een aantal van die vz-bepp.
zijn duidelijk ontwikkeld uit een oorspronkelijke plaats- of richtingsbepaling (45 ). De betekenis kan echter al ver van die oorspronkelijke notie
afgedreven zijn ; vergelijk :
nochtan, als't ter oesterwaerheit quam, moist hi ... (§431) - ende als hi te
hem selven quam ende ... (§460)
hen dit so vertrac dat sij vielen in pointingen (§197).

Zoals het laatste voorbeeld illustreert wordt ook hier soms de SVA-volgorde gebruikt (2 x - 8-tal SAV) zonder dat daar een direct aanwijsbare
reden voor is. De gelijkwaardigheid van de SVA- en SAV-schikking
wordt zelfs gesuggereerd door het volgende paar voorbeelden :
dat een Jans neve quam in enen doetslach (§ 806)
dat twe van sinen kinderen in enen doetslach quamen (§552)

(44) Zie de plaatsing van niet-inherente bepalingen in deze §. Wellicht moet ook bij de
inherentie van de bw. bep. met zekere gradaties rekening worden gehouden.
(45) Vergelijk Sassen 1978 (p. 584-585) over komen en raken,_ die „uit de intransitieve
verbinding met een locale voorzetselbepaling ... via figuurlijke gebruikswijzen ... zijn
'gedevalueerd' tot (een) koppelwerkwoord".
Zie ook De Schutter 1976, p.248.
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De afstand tussen een aantal van deze inherente bepalingen en een
voorzetselobject is soms wel erg klein. Zo is de status van de vz-groep in
het vb. § 188 lang niet zo duidelijk. De betekenisverglijding van het
voorzetsel is goed te merken, maar aan de andere kant kan men zich niet
ontdoen van de indruk dat iéts van de letterlijke betekenis (een zekere
plaatsnotie) toch is blijven hangen :
noch en duffen recht eysschen, noch en weten ane wien overmids dat sij
onder Godert voirs. sitten ... (§188)

Op dit probleem kan in het bestek van dit artikel niet worden ingegaan.
2.3.4. SAV-SVA in betrekkelijke bijzinnen
Tabel 8 : Plaats van inherente en niet-inherente bw. bepalingen in
betrekkelijke bijzinnen met Vf of VDVf.
SVA
N-INH.

INH.

INH. +
N.-INH.

SAV

TOTAAL

Vf
VDVf

2

17
17

17
19

Tot.

2 (5,6%)

34 (94,4%)

36

Vf
VDVf

7 (12,3%)
1

50 (87,7%)
6

57
7

Tot.

8 (12,5%)

56 (87,5%)

64

ALGEMEEN 10
TOTAAL

90

100

SVA staat zwakker bij de betrekkelijke bijzinnen dan bij de voegwoordelijke . Uit verder materiaal blijkt trouwens dat SVx-volgordes bij betr.
bijzinnen in het algemeen vrij zeldzaam zijn. Die constatering lijkt te
bevestigen dat bij SON/ horende volgordes in de betrekkelijke bijzin
inderdaad nog meer domineren dan in de voegwoordelijke (46). De cijfers
(46) Vgl. Gerritsen 1978, o.m. p.27, 34-35. Haar cijfers lijken ons eveneens nogal
schraal om er vergaande conclusies uit te kunnen trekken. Merkwaardig is wel dat dezelfde
„algemene" tendens in beide teksten aanwezig is, zij het dat' SVx in ons materiaal
aanzienlijk zwakker lijkt te zijn (geworden?).
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in tabel 8 zijn wel niet van die aard om dat relatieve verschil op te gaan
schroeven tot een soort wetmatigheid. Verder onderzoek van bijzinnen
metrlnkadstevxrpoitendsbjlav
bijzinnen verduidelijken.
Het verwachte plaatsverschil tussen adverbia en vz-groepen als bw.
bep. is er inderdaad in onze tekst.
Tabel 9 : Plaats van adverbia en vz-groepen t.o.v. S en V
ADV.
SVA
N-INH.

INH.

SAV

VZ-GR.
TOT.

SVA

SAV

TOT.

Vf
VDVf

11
8

11
8

2

6
9

6
11

Tot.

19'

19

2

15

17

Vf
VDVf

20 (100%)
2

20
2

4 (11,8%)
1

30 (88,2%) 34
4
5

Tot.

22 (100%)

22

5 (12,8%)

34 (87,2%) 39

Alle adverbia staan dus ingeklemd tussen S en V. Bij de vz-groepen is
extrapositie van de bw. bep. niet onmogelijk, maar ze is toch lang niet zo
gewoon als bij de voegwoordelijke bijzinnen. Een vergelijking van de
plaatsing van inherente en niet-inherente vz-groepen lijkt niet erg zinvol,
aangezien vooral de laatste soort zwak vertegenwoordigd is en dan nog
voor ongeveer de helft bestaat uit plaatsbepalingen. Ook een onderscheid
tussen „echte" plaats- en richtingsbepalingen en andere inh. bepalingen
kan weinig opleveren.
Het opsporen van begunstigende factoren voor SVA kan al evenmin
veel reveleren ; wel is er nevenschikking in twee van de vijf relatiefzinnen
met SVA (cf. § 2.3.3.2.) ():
dat de drossate hadde enen stalknecht die quam ane Heinen voirs. ende gaf
hem enen pot (§ 149)
(47 ) De bijzinstatus van zo een „relatiefzin" is niet evident ; in sommige gevallen kan
hij immers net zo goed geïnterpreteerd worden als een „hoofdzin" ingeleid door een
aanwijzend voornaamwoord. Vooral in gesproken taal — waar onze tekst toch niet zo ver
van af staat — kunnen we zulke „hoofdzinnen" verwachten. Het is dus mogelijk dat SVA
in de betr. bz . feitelijk nog zwakker staat dan uit bovenstaande cijfers al blijkt.
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SVA is alweer couranter bij plaats- en richtingsbepalingen gecombineerd met bewegingswerkwoorden dan bij die met statische werkwoorden (resp. 3 op 6, 1 op 17). Het enige vb. met SVA en een statisch ww. is :
tote minen vader die woende op de Honde (§436)

Alle bepalingen bij sijn, liggen, sitten, staen ... blijven binnen de tang.
Een paar voorbeelden :
bew..
- voir sine coye die in den lochten gingen (§ 202)
stat.

- worden alle die in 't huus saten bedragen (§ 290) - doe seidi tot enen geselle
die bi hem stont (§ 172).

Uit het laatste voorbeeld blijkt dat de letterlijke betekenis van het ww.
min of meer behouden kan blijven. De enkele zinnen met zo een ww.
hebntSAV-paro.Wschijnlkdemog tachterplaatsing van de bijwoordelijke bepaling bij relatieve zinnen algemeen
gesproken veel kleiner dan bij voegwoordelijke bijzinnen. Natuurlijk is
het ook mogelijk dat, behalve contextuele factoren, ook de aard van de
vz-groep een rol speelt bij al of niet inklemming ervan : gedraagt een
vz-groep die bestaat uit een vz + vnw zich b.v. anders dan een vz-groep
met vz + zn ? Ons materiaal is te beperkt om hier langer bij stil te blijven
staan ; de rol van het toeval mag bij een gering aantal voorbeelden beslist
niet onderschat warden.
2.3.5. Inherente bepalingen na V in hedendaagse
dialecten
Merkwaardig is dat de bijzinsvolgorde SVA inh niet of nauwelijks voorkomt in het A.N. , maar wel in een paar dialecten. Voor het Frans-Vlaams
en het Westvlaams heeft Vanacker (1973, 1977) daar herhaaldelijk op
gewezen. Bandopnemingen hebben aangetoond dat SVA zelfs de meest
gewone schikking is in Frans-Vlaanderen bij zinnen met een bewegingswerkwoord en een richtingsbepaling. „Extrapositie" van de inherente
bepaling is er trouwens zowel in hoofdzinnen, bijzinnen als infinitiefconstructies heel frequent : hfz. (SV 2A) 87,5%, bz. 79,4%, I-constr. 76,9%.
In de aangrenzende Westvlaamse strook komt ze aanzienlijk minder voor :
resp. 20,4%, 17,9% en 18,8% (Vanacker 1973, p. 375). Vanacker neemt
aan dat de achteraanplaatsing van de inherente bepaling wel eens een
oorspronkelijk Ingweoons verschijnsel zou kunnen zijn. Ook invloed van
de kultuurtalen Frans : richting SVA, Nederlands : richting SAV kan
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bij de zinsschikking in Frans-Vlaanderen resp. West-Vlaanderen zeker
een rol gespeeld hebben (1977, p. 213). Onze cijfers voor het 14de-eeuwse
Brabants suggereren nog een derde verklaring voor de huidige SVA-zinnen in West- en Frans-Vlaanderen. SVA zou er bij de zinnen met richtingsbepaling wel eens een relict kunnen zijn van een vroeger taalstadium
met relatieve plaatsingsvrijheid van de inherente bepaling ( 48 ). Het lijkt
aannemelijk dat deze plaatsingsvrijheid, die in de meeste dialecten verloren is gegaan en in het A.N. niet terug te vinden is, precies in het perifere
West- en Frans-Vlaamse gebied tot op zekere hoogte bewaard is gebleven.
De SVA-volgorde hoeft dus niet noodzakelijk Ingweoons van oorsprong
te zijn, maar ze heeft waarschijnlijk wel oude rechten.
0.i. terecht merkt Vanacker op (1973, p. 376) : „Franse invloed kan in
Frans-Vlaanderen de naplaatsing bevorderd hebben of, anders geformuleerd, beter in stand hebben gehouden" . Of die Franse invloed zich op
dit punt pas recent heeft laten voelen is moeilijk uit te maken. Een
diachrone studie zou eerst moeten vastleggen hoe de volgorde van S, V en
zich in West- en Frans-Vlaanderen en in het aangrenzende Franse
Aih
gebied hee ft ontwikkeld.

2.4. Subject, predikaatsnomen en werkwoord(groep).
Tabel 10: SPV en SVP
PN
ww-gr.
SVP

vgw.
bzz.

Vf
VDVf
IVf
VfI
V3
Tot.

SPV

TOTAAL

126
4
3

126
4
3
1
3

1
3
1 (0,7%)

136 (99,3%)

137

(48) Dat SVA inh zeker voorkwam in het 13 de-eeuws Westvlaams blijkt al bij lezing van
enkele Brugse oorkonden uit die periode. Zie het Corpus van Middelnederlandse teksten
(tot en met het jaar 1300), uitgegeven door Maurits Gysseling. Reeks I : ambtelijke
bescheiden. Nijhoff, 's-Gravenhage 1977.
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betr.
bzz.

TOT.

Vf
VDVf
IVf

46
1
1

46
1
1

Tot.

48 (100%)

48

184 (99,5%)

185

1 (0,5%)

2.4.1. SPV-SVP in voegwoordelijke bijzinnen
Als predikaatsnomina worden beschouwd de aanvullingen bij de traditionele koppelwerkwoorden ( 49 ) (132 x sijn, 5 x worden), die geen
plaatsbepalingen ( 50 ) zijn. Uit tabel 11 wordt duidelijk dat al deze PN's
normaal tussen S en V staan, wat ook hun status zij : zn(-groep), adj .-adv. ,
bez. vnw. , vz-groep. Enkele voorbeelden met sijn:
ommedat sij Arts wijf voirs. was (§35) - dat sij mage ende partie waren
(§545)
want hi ghehuit was (§134) - Ende als de man doet was (§ 290) - ende als hi
uut was (§ 686) (50)
dat dese selve valle Willems was (§469) - dat die plaetse huere was (§301)
want hi uut hare plicht es ( 51 ) (§440)
(49) a. Zie Den Hertog I, p.27 en Van den Toom, p. 17vv., 172.
b. Een zestal inherente bepalingen bij gaen en liggen worden op deze manier niet als PN
aangezien (vergelijk Den Hertog I, §3.4.1., p. 27) :
ommedat sij groet ghinc (§230)
dat Jan voirs. siec lach (§ 170)
Een aanwijzing dat het niet evident is dat de inh. bep. bij ww. als ghaen, staen zomaar
gelijkgeschakeld kan worden met een PN bij een kww. als sijn, geeft ons een vb. als :
dat huere ansicht stont alse wijt alse een pod (§511)
De semantische gelijkenis met sijn is hier wel vrij groot, maar de SVA-schikking wijkt wel
af van de normale positie van PN in de bijzin.
(50) Moeilijkheden krijgt men met dit criterium o.m. bij een aantal adverbia die plaats
kunnen aanduiden, b.v. uut, in. Het verschil tussen sijn + plaatsbep. en sijn + toestands-PN wordt dan wel bijzonder klein. Gemakshalve worden deze adverbia hier als PN
beschouwd. Inschakeling van het 8-tal dergelijke vbb. bij SAV zou de cijfers daar niet
noemenswaardig veranderen ; adv. als A bleken overigens ook tussen S en V te staan.
Sassens voorbeeldzin (1978, p. 586) „Ik ben blij dat ik uit die bus ben / eruit ben."
rt hetzelfde probleem voor het huidige Ndls.
ilustre
(51) Een 5-tal vbb. met een vz-groep als PN kunnen ook wel ondergebracht worden bij
de zinnen met zelfst. sijn + inh. bep. De cijfers van SAV zouden daar wel nauwelijks door
veranderen.
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Zinnen met ,,zware" predikaatsnomina zijn niet zo talrijk, maar reveleren toch dat zowel Ausklammerung van een bepaling bij het PN als een
„zware" tang mogelijk zijn:
want hi mijnre liever ghenediger vrouwen van Brabant huer knaep ware ende
des ammans van Bruesselle (§487) - dat Heinrec voirs. oem was van som
kinderen die om dit goid dingden (§173)
want sij huere ende alre goider geesteliker liede van Brabant overste es
(§164).

De zinnen met worden als kww. hebben een PN met twee adverbia. Het
lijkt ons waarschijnlijk dat qualec een bepaling is bij eens en niet een
afzonderlijke bw. bepaling:
dat hi ende sijn wijf qualec eens worden (§256, vgl. betr. bz . § 284)

Het enige voorbeeld met liet PN achter V heeft de voor onze tekst
ongewone ww-volgorde VfI:
dat die voirs. 6 lb. soude sijn goet gelt (§43)

Het PN krijgt door die ongebruikelijke positie waarschijnlijk wel een
speciaal reliëf (52). Een andere verklaring van de achteropplaatsing ligt
niet direct voor de hand.

2.4.2. SPV-SVP in betrekkelijke bijzinnen
Als koppelwerkwoorden komen voor : sijn (44 x ), worden (2 x ) en
heten (2 x ) . Alle (enkelvoudige) predikaatsnomina staan tussen S en V.
OokhierzjnvbldmtgeëxraponblijhetPN
(genit. bep . , van -bep . , bijstelling : 5 x ):
Hennen Robeerts die neve was Gielijs Brotmans voirs. (§ 463) - sijn wijf, die
suster was der voirs. Grieten (§ 101) - ... een hont in't huus was die Art
Roetbarts was, sijns sweers (§ 757)

Bij nevenschikking kan PN 1 binnen en PN2 buiten de tang staan (2

x)

dat alle persone uuttrecken souden, uutghesceden die onder huere dage
waren ende over huere jair (§31)

Het blijkt uitzonderlijk dat een „complex" PN volledig binnen de tang

(52) Ook Vanacker (1963) heeft een gelijkaardig vb. in zijn Aalsters materiaal (p. 434).
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blijft (2 x ). Niet goed denkbaar is extrapositie van de genitiefbepaling in
§ 140:
Wouter van der Bruggen die huere beider burge was (§ 140)

Niet uitgesloten lijkt achteropplaatsing van één van de nevengeschikte
PN's in:
enen wech ... , die goet ende hert was (§104)

Wel kan in het laatste voorbeeld nog nauwelijks van een , ,zwaar" PN
worden gesproken. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de tang bij S,
PN en V wel heel sterk is in die zin, dat extrapositie van het hele PN
abnormaal is, maar dat aan de andere kant buitenplaatsing van een deel
van het PN gebruikelijker lijkt dan volledige inklemming . Op grond van
meer materiaal zou nagegaan moeten worden hoe sterk die Ausklammerungstendens t.o. v . de tang S-kww wel is.
Tot slot nog een paar voorbeelden met SPV :
een eeuselken vermaecte dat sijn erve was (§ 624) - sine dochter, die in sine
plicht es (§ 188) - op tide die leden sijn (§425) - die welke principail die
ghequetst was (§463) (53)
een knaep, die Gielijs de Winter hiet (§500) - de welc Geert ende sijn
termptghenoet in discorde worden (§284)

3. CONCLUSIES
3.1. Algemeen
Bij alle drieledige bijzinnen in ons materiaal met het subject op de eerste
plaats is SxV zonder twijfel de dominerende volgorde. Ze staat het sterkst
in bijzinnen met een predikaatsnomen en met een indirect object. Het
direct object kan eventueel na V komen, zonder dat die schikking noodzakelijk als gemarkeerd geïnterpreteerd wordt. Heel wat gemakkelijker
wordt de bijwoordelijke bepaling achterop geplaatst, vooral als die nietinherent is . Toch geniet ook de , ,inherente" bepaling een beperkte plaatsingsvrijheid t.o.v. V in , neutrale" bijzinnen.
;

(53) Het probleem van de deelwoorden als PN, dat voor het moderne Nederlands nogal
wat aandacht heeft gekregen, rijst vanzelfsprekend ook voor ons Middelnederlandse
materiaal. We gaan er hier niet op in.
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3.2. Subcategorisering van objecten en bepalingen
Een subcategorisering van objecten en bijwoordelijke bepalingen is bij
een studie van hun plaatsingsmogelijkheden onontbeerlijk. Het verschil
tussen b.v. pronominale en substantivische objecten, prepositionele en
, ,adverbium"-bepalingen kan niet zomaar verwaarloosd worden. De
plaatsgebondenheid van adverbia en pronominale objecten kan immers in
ruime mate het algemene beeld van de woordschikking in de bij zin
vertroebelen. Het lijkt er sterk op dat het toebehoren van een constituent
tot een bepaalde woordsoort (adv. , pron.) of formele klasse (vz.-gr.) de
plaatstoekenning in de zin volgens de „functie" doorkruist en soms zelfs
bepaald domineert. De nog , ,ruwe" theorie van woordvolgorde die Dik in
zijn Functional Grammar schetst (1978) verdient in dit verband ruime
aandacht.

3.3. Factoren die SVx of SxV bevorderen
3.3.1. X is „complex"
In ons beperkte materiaal kan één duidelijk significante factor naar
voren worden gebracht : de „complexe" NP staat veel gemakkelijker
buiten de tang S-V dan het gemiddelde DO . Het soort , ,complexiteit" is
echter belangrijk. Vooral een betrekkelijke bijzin als nabepaling kan SVO
veroorzaken. Heel dikwijls echter wordt alleen de betrekkelijke bijzin

achterop geplaatst om de spanning tussen S en V te verlichten. Ook een
vz.-groep (als bijwoordelijke bepaling) met „complexe" NP komt gemakkelijker achter V te staan. Bij de complexe predikaatsnomina lijkt
volledige extrapositie op zijn minst erg ongebruikelijk (geen voorbeelden !) ; gedeeltelijke Ausklammerung, met name van de bepaling of
het nevengeschikte PN is daarentegen gewoner dan volledige inklemming
van het PN.
3.3.2. Relatieve zinnen
Ook de aard van de bijzin bepaalt waarschijnlijk mee de sterkte van
de SOV-schikking. SOV staat iets sterker in de relatiefzin dan in de
voegwoordelijke bijzin. Deze constatering geldt m.m. eveneens van de
relatieve bijzinnen met bijwoordelijke bepaling. De tang S-V lijkt dus het
krachtigst in betrekkelijke bijzinnen. Een overtuigende verklaring hiervoor is tot nu toe niet gegeven.
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3.3.3. De ww -groep
Ook lijkt een twee- of meerledige ww-groep een heel lichte verhoging
van de voorkeur voor SxV mee te brengen. De ww-volgorde is in onze
tekst normaal ViVf, een volgorde die meestal geïntepreteerd wordt als
horend bij SOV. Onderzoek van teksten waarin ViVf niet zo sterk staat
(s a ) kan aan het licht brengen of de positie van SxV er inderdaad verhoudingsgewijs zwakker wordt.
3.3.4. Een specifieke factor bij SVA ?
Als de voegwoordelijke bijzin nevenschikkend verbonden is met een
tweede „bijzin".die SVA-volgorde heeft, is de neiging tot SVA ook in de
eerste bijzin groter dan normaal. Moeilijkheden van de scribent bij het
transponeren in de indirecte rede kan de aantrekking tot een z.g. , ,hoofdzins"volgorde misschien verklaren. Het lijkt echter niet uitgesloten dat
SVx in samengestelde zinnen met nevenschikking gewoon sterker staat
dan in enkelvoudige zinnen, zonder dat een plausibele verklaring meteen
voor de hand ligt. Verder onderzoek is ook hier nodig.
3.3.5. Inherente plaats- en richtingsbepalingen
Plaats- en richtingsbepalingen bij bewegingswerkwoorden komen gemakkelijker na V dan de plaatsbepalingen bij „statische" werkwoorden.
Het is niet direct duidelijk of deze factor enige algemene geldigheid bezit
of dat hij tekstspecifiek of zelfs toevallig genoemd moet worden. Misschien heeft deze tendens te maken met de geringere „semantische belasting" van een aantal , ,statische" werkwoorden.

3.4. De inherente richtingsbepaling na V in het West- en Frans- Vlaams.
Via een diachroon onderzoek van (gelocaliseerde) teksten kunnen de
hypothesen over de herkomst van SVA-patronen in West- en FransVlaanderen bij richtingsbepalingen in de bijzin met een redelijke kans op
succes getoetst worden. Aangezien teksten onvermijdelijk afwijken van
de gesproken taal, is het echter niet zeker dat zo'n onderzoek vruchtbaar

(54) Zie b.v. een aantal 13 de-eeuwse Gentse teksten besproken in De Meersman 1975.
Daar werd overigens al gewezen op het mogelijke verband tussen het optreden van een
zinselement na de ww-groep en de Vfl-volgorde. (p. 246-247).
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zal blijken. Toch lijkt de veronderstelling ons aantrekkelijk dat de huidige
SVA-patronen in West-Vlaanderen nog een afspiegeling zijn van een
vroegere (regionale ?) taalsituatie waarin SVA it. een gebruikelijke, zoniet
de meest gewone bij zinsschikking was. Ook kan worden nagegaan of zo
een plaatsingstendens eveneens (evenmin ?) in andere „dialecten" aanwezig was of b.v. alleen (in hogere mate ?) in kustdialecten.

3.5. De inherente bepaling en het PN bij sijn
Uit het tot dusver onderzochte materiaal blijkt niet dat de aanvullingen
bij sijn zich anders gedragen naargelang ze „plaatsbepalingen" zijn of
niet : zowel de inherente bepaling bij sijn (= zich bevinden) als die bij het
„traditionele" koppelwerkwoord sijn, staan in de bijzin één enkele
uitzondering niet te na gesproken
tussen S en V.
Voor we daaruit de conclusie trekken dat het onderscheid tussen beide
aanvullingen althans wat de plaatsingsmogelijkheden betreft irrelevant is, moet toch nog verder onderzoek gedaan worden naar b.v. de
onderlinge ' schikking van de inherente bepaling bij sijn en bepaalde
adverbia, zoals de negatie, nog, al enz. Het is immers niet evident dat
predikaatsnomina en andere inherente bepalingen bij sijn even gemakkelijk (moeilijk) van de ww-groep gescheiden kunnen worden. Ook is het
niet uitgesloten dat de plaatsingsmogelijkheden van de inherente bepaling
t.o.v. sijn in de eerste plaats door formele kenmerken bepaald worden
(vz-groep of niet b.v.).
Overhaaste conclusies moeten in ieder geval vermeden worden.

Gebruikte symbolen
A : (één) adverbiale bepaling
DO : direct object
I
: infinitief
IO : indirect object
0 : in zinschema's : direct object
Oi : in schema's : indirect object
OD : onvoltooid deelwoord
P : in schema's : predikaatsnomen
PN : predikaatsnomen
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S : subject
V : algemene aanduiding van een willekeurige verbale vorm of groep
(niet noodzakelijk een infiniete vorm)
Vn : een subscript bij V duidt het aantal verbale vormen aan
VD : voltooid deelwoord
Vf : verbum finitum
Vi infiniete vorm van het werkwoord (= I, VD of OD)
X

Y

:

variabele, willekeurige zinselementen
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A. De Meersman

VERKENNINGEN IN VROEGER VERTAALWERK 1450-1600
DE „TRANSLATIO DOCTRINAE SAPIENTIAEQUE"

door
Jan F. VANDERHEYDEN

Binnenlands Erelid der Academie

Inleiding
Uit verklaringen van vertalers (en van uitgevers van overzettingen), die
we uit de opdracht, het woord-vooraf of de inleiding kunnen aflezen en die
we in de vorige opstellen ontleed hebben, blijkt dat het uiteindelijk doel
van hun vertaalwerk (of van hun uitgaven) tweevoudig was.
Eerst en vooral betrachtten de vertalers de verheerlijking van hun
Schepper ; soms ook de bevordering van de eer en glorie van een schutsheer, verwante of vriend.
Anderzijds moest, naar hun inzicht, hun werk bijdragen tot de behartiging van de welvaart, het welzijn, en zelfs het geluk van hun evenmens.
Kennis en wijsheid hun lezers bijbrengen was in hun ogen het aangewezen
middel tot het bereiken van dit doel (1). Deze , ,overdracht" van , , doctrina" en van , , sapientia" verantwoordde het ijkmerk , ,profijtelijck"
waarmede de vertalers hun werk, hun overzettingen, waarmerkten ).
Het ligt voor de hand dat bij de confrontatie met o.m. deze drijfveren en
doelstellingen, zoals een bepaalde vertaler ons deze zou voorhouden, het
geboden is rekening te houden met de mogelijkheid van het nawerken van
het haast onontwijkbaar traditionele of zelfs conventionele van deze
(2

(4 ) De uitbouw van het heil van hun evennaaste konden ze beogen op het universeel,
nationaal of locaal vlak ; soms zagen zij zelfs dit dienstbetoon in het sociaal of economisch
verband waarin de bepaalde lezersgroepen, die ze op 't oog hadden, behoorden.
(2) Cfr. het opstel : Verkenningen in vroeger vertaalwerk 1450 1600. , ,Profijtelijck" !
Hoe ? P. 184-257 in : Verslagen en Mededelingen v.d. Kon. Acad. v. Ndl. Taal- en
Letterkunde. 1979.
-
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voorstelling en formulering van de betrachting van de vertalers (en uitgevers) die zich in dezen hebben uitgesproken ; doch valt er m.i. in veel
gevallen aan de wezenlijke oprechtheid van deze verklaringen niet te
twijfelen. Want deze betuigingen van dienstbetoon aan God, evenmens of
maatschappelijke groep mag nog als een topos beschouwd worden ( 3 ), en
in sommige opdrachten wellicht ook voor een of ander vertaler enkel een
echo zijn van wat hij vroeger uit een oorspronkelijk literair stuk of uit een
andere vertaling had opgevangen, losse of loze woorden waren dit niet
altijd voor hem ; en dus ook voor ons niet.
Doch hoe de moderne lezer deze uitspraken ook benaderen en beschouwen zal, in feite leveren deze verklaringen slechts een gedeeltelijk
antwoord op de vraag waarom vertalers in deze geest en met dit doel of met
deze doelstellingen voor ogen andermans werk vertaalden.
Inderdaad, ditzelfde oogmerk, nl. dit dienstbetoon aan God, aan hun
taal- en volksgemeenschap of aan een bepaald enkeling in 't bijzonder,
konden de vertalers even doeltreffend, en gebeurlijk zelfs op een persoonlijker wijze, bereikt hebben door het leveren van eigen werk, oorspronkelijk werk op het geestelijk, wetenschappelijk of artistiek vlak !
En dit is dan de kernvraag !
Waarom werd er vertaald ? Wat zette een geleerde of een woordkunstenaar van toen aan tot het helpen verspreiden van het werk van anderen
in plaats van tot het wijden van zijn krachten aan 't scheppen van eigen
werk ? M.a.w. welke specifieke drijfveren brachten vertalers aan de slag ?
De bedoeling van dit opstel en van de volgende bijdragen is een poging
te doen om, meestal aan de hand van de mededelingen van de vertalers
zelf, deze vraag gedeeltelijk althans te beantwoorden.

*
En ik herhaal :gedeeltelijk, omdat het materiaal waarop en waarmede de
stellingen opgebouwd worden uiteraard onvolledig is. Inderdaad, alle
vertalingen in de moderne Westeuropese landstalen, zelfs alleen deze uit
de periode waarover het hier gaat, bij dit onderzoek betrekken was,
vooralsnog voor mij , enkel materieel gezien, reeds een onmogelijke

(3 ) Ernst R. Curtius : Europiische Literatur u. Lateinisches Mittelalter. Bern, Francke,
1948. Cfr. p.94-95.
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opgave (4). Daarenboven, zelfs het nu nog bestaande getuigenissenmateriaal, door vertalers en uitgevers nagelaten, is slechts fragmentarisch te
heten. Inderdaad, niet in alle uitgegeven overzettingen werden in het
voorwerk of elders in de druk door de overzetters of gebeurlijke opdrachtgevers keurig-afgeronde verklaringen afgelegd over hun motivatie, over
het beoogde doel ; een kil-naakte, van alle inleidende of begeleidende
commentaar gestroopte vertaalde tekst is, in bepaalde gevallen, het enige
dat de lezer wordt voorgelegd ; zelfs op het titelblad kan soms elke
toespeling op een vertaling ontbreken.

*
en dit grotendeels om dezelfde redenen en om het
Ook is het
ondoenbaar
heterogeen karakter van het behandelde vertaalmateriaal
een totaal onaanvechtbare hiërarchie te bepalen of voor te stellen inzake de
wijd-uiteenlopende drijfveren die overzetters tot dit vertaalwerk aanzetten
of noopten, of zelfs eenvoudigweg langs „de stille wegen van geleidelijkheid" tot het overzetten van het werk van anderen gebracht hebben. De
volgorde Waarin deze motieven hier behandeld worden kan derhalve niet
immer beschouwd worden als de ware waardeschaal die voor de vertalers
van toen gold.
Doch hoe vermetel de onderneming ook schijnen mag, het is m.i. het
avontuur waard om een poging te doen om dit kluwen te ontwarren.

*
* *
Kanaalbouwers
Geschriften werden in de middeleeuwen en in de zestiende eeuw
meestal beschouwd als in se eerbiedwaardige getuigen van een menselijke
geestelijke activiteit die slechts aan enkele bijzonder begaafden of begenadigden voorbehouden was. In de ogen van sommigen waren ze zelfs
getuigen van een goddelijke ingreep in het lot van de mens zelf. Waren

(4) Mag ik hier verwijzen naar het opstel : Verkenningen in vroeger vertaalwerk 1450In: Verslagen en
1600. Inleiding. ,,Ter eere Gods" en ,,Tot ghemeynen Oirbore".
Acad. v. Ndl. Taal en Letterkunde. Gent, 1978. Cfr. o.a. Medlingv.Ko
p. 249-263.
-
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b.v. de Gewijde Boeken geen middelen waarvan God zich bediend had om
ons te leren ? Om ons te leren leven ?
Zo zag het althans de Duitse vertaler Kasper Hedio ; in dit geloof leefde
en werkte eveneens onze Brabantse vertaler Nicolaas van Winghe ( 5).
Deze opvatting verhoogde uiteraard het gezag van het geschreven en het
later gedrukte woord. En of geleerden of schrijvers voor deze mening
uitkwamen of niet, bij de meesten leefde alleszins de overtuiging dat
geschriften schrijnen waren waarin kennis en wijsheid opgeborgen lagen
voor onmiddellijke aanwending of voor latere lering en toepassing, niet
alleen voor de lezer of voor de lezer en zijn toehoorders van nu, doch ook
voor de lezer van alle tijden.
Daarenboven kwamen sommigen die met geschriften omgingen tot het
inzicht dat geschreven of gedrukt werk een schatkamer van wetenschap en
levenswijsheid mocht of kon zijn, niet enkel en alleen voor hem die de
oorspronkelijke taal van 't stuk hanteren kon, doch eveneens en met
evenveel recht en reden voor hem die de inhoud er van onder de ogen
krijgen kon in een ander taalgewaad als het oorspronkelijke, d. i. nu in een
nieuw taalgewaad van strak gestreken brokaatzware stof, rustig glanzend
in de getemperde luister van waardigheid en ordelijkheid, of van lichte
zijde of satijn vol speelse tintelingen en vallend in luchtige sierlijke
plooien. M . a. w . ook langs een vertaling om kon toegang tot de schatten
die in 't oorspronkelijk geschrift opgeborgen lagen, bereikt worden.
Inderdaad, contact met geschreven werk bleef ook eertijds niet beperkt
tot confrontatie met de oorspronkelijke tekst alleen. Reeds vroeg kon de
inhoud van een geschrift via een versie er van, die in een andere taal

(5 ) Flavius Josephus :Josephus Teiitsch ... Durch D. CasparHedion. Strassburg, 1531.
In zijn opdracht fol. ij schrijft C. Hedio : „... so handlet er [= Gott] doch ye nach dem es
vns besserlich ist vnd seiner hohen Maiestat gesellig / dann on mittel / dann mit mittel /
etwann ongeschrifften (sic) / dann mit gschrifften / ... ". Anderzijds merkt hij op :
„...Christus den Apostlen nichts geschribens gegeben hat / sunder an stat der geschrifften /
jnen versprochen den heiligen geist zageben". (Cfr. fol. [ij"]). Men vergelijke dit laatste
met de verklaring van Nicolaas van Winghe fol. [Aiij"°] in de uitgave van 1548 van Den
gheheelen Bybel (Leuven) in zijn tractaat „Een goet onderwijs van die weerdicheyt /
nutticheyt / ende diepheyt der heyligher Scriftueren ... ": „Daerom heeft Godt ooc door
sijn apostelen ende euangelisten veel min scriftueren ghelaten der heyligher kersten
kerken I dan hij der Joetscher gheloouigher sinagogen verleent heeft door Moysen ende die
propheten I alst blijct wt het oude testament dat bij nae viermael meerder is dan het nieuwe
testament / want hij der heylighen kerken beloeft heeft die oueruloedige gratie sijns
heylichs gheests / waer door si meer soude geleert worden / door inspiratien van binnen dan
van buyten door scriftueren /".
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gesteld was dan deze van het oorspronkelijk stuk zelf, d. i. dank zij het
, ,vertalen ", aan een andere sector van het lees- en hoorpubliek aangeboden worden. Inderdaad, een van de voornaamste drijfveren voor 't vertalen was en is de wens en de wil om vreemd schriftelijk cultuurgoed, op 't
stuk van kennis en wijsheid en ook van.kunst, meestal via de moedertaal
van de vertaler, aan de niet-gebruiker van de taal van de oorspronkelijke
versie van een werk, te ontsluiten. Het doorgeven en het overhevelen van
een deel van het in schrift vervat vreemd cultuurpatrimonium en dit
gewoonlijk door middel van het eigen taalinstrument is uiteraard zelf
een wezenlijk onderdeel van de opgave van de vertaler.
salva reverentia
tot op zekere hoogte een
Het vertaalbedrijf is
soort vervoerbedrijf !
De grondgedachte van deze overdracht vindt men ten anderen reeds
terug in de terminologie die in verband met de taak van een vertaler
gebruikt wordt. , ,Overzetten ", , ,overbrengen ", , ,overstellen ", (vroeger
ook , ,translateren") zijn toch veelzeggende uitdrukkingen ; de verwoording van wat een vertaler wezenlijk doet, zoals die in andere Westeuropese talen aangewend wordt, wijst eveneens op dezelfde gedachtengang
(6)

Mij komt het dan ook voor dat, in dit verband althans, het verantwoord.
is hier twee belangrijke, om niet te zeggen wezenlijke aspecten van alle
vertaalwerk toch even te belichten.
Primo. Een idee, die in de meeste technische uitdrukkingen die in 't
vertaalbedrijf in zwang zijn, weergevonden wordt, is zoals reeds
betoogd deze van het aanvoeren, van het vervoeren of overbrengen

(6) Hans E. Richter in zijn Uebersetzen and Uebersetzungen in der romischen Literatur. Inaugural-Dissertation ... Erlangen ... 1938 (1938) heeft verschillende Latijnse
termen verzameld, o.a. , ,transferre ", , ,transvertere" (wat meestal „bewerken" betekende, en niet : woordelijk vertalen), , ,traducere ", , ,transscribere ", , , tradere ", , , transponere". Daarnaast is er nog : „vertere", „convertere". Voeg hier nog bij „transfundere",
dat door o.m. een J.L. Vives gebruikt werd. In 't Engels kan men buiten „to english"
lezen : „to translate", „to reduce into English", „to turn out of ... into English" etc . Het
Duits kent o.m. „teutschen" of „deutschen", „vertolmetschen", „zu Teutsch bringen",
„transferieren", „ubertragen", „von (aus) einer Sprach in die ander ... zabringen";
„verkehren", „bekehren", „verwenden ". Deze opsommingen zijn slechts exemplatorisch bedoeld. Vermeldenswaard is m.i. dat in 't Duits, in 't Engels en in 't Ndl. het ww.
„maken" gebruikt wordt (met of zonder voorzetsel) in de betekenis van ,vertalen ". B.v.
„om wt te latijn in duitsche te maken een boec"; „uten latijn in duutsch .... maken "; „ausz
Latein ze teutsch machen"; „auss latinischer sprach in hoch tuetsche zungen gemacht
vnnd verandert "; „in making him english".
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van materiaal uit een bepaald gebied waarin dit materiaal o.m. door de
taal waarin het gesteld is als met een zware ketting vastgeankerd ligt
naar een ander taal- en cultuurrevier ( 7 ).
Een tweede opmerking ! De meeste van deze termen roepen het beeld op
van het nemen van een hindernis, nl. de taalbarrière. Deze kan men zien
als een schelpaal in de tijd ; en dan duikt in deze context bij ons het jongere
„hertalen" steeds vaker op. Hadewijch wordt „hertaald" in het Nederlands van nu ; of een Middelengelse Chaucer-tekst wordt in een moderne
Engelse versie ,,hertaald".
Deze hindernis kan echter ook ervaren worden als een afsluiting of als
een slagboom aan de grens tussen de gebieden van twee cultuurtalen ; dan
is en blijft schijnbaar de gewone term „vertalen" in zwang.
In dit verband stelt zich dan o.m. ook het probleem van het „hoe ?",
anders gezegd, van de methode die de , ,her-taler" of , ,ver-taler" zal
toepassen inzake de nieuwe vormgeving van het werk. De wijze veerman
heeft immers oog én voor de kostbare lading én voor de schamele schuit,
telkens hij , tegen de nukken en de rukken van weer en wind in, zwijgend
en zwoegend, het avontuur van een nieuwe overtocht waagt.
Het onderzoek van dit aspect van het probleem van het , ,vertalen" of
„hertalen" is van latere zorg ( 8 ).
Ons gaat hic et nunc de wil of wens van de vertaler aan, die zich inzet
om vreemd cultuurgoed
in schrift of druk overgeleverd naar een
ander cultuurgebied over te brengen.
Vooraleer we echter dit terrein betreden is een waarschuwing wellicht
niet overbodig.
Inderdaad, vertalen is niet de enige vorm van doorgeven van vreemd
geschreven literair of wetenschappelijk erfgoed.

DE „OVERDRACHT" IN DE OORSPRONKELIJKE TAAL
EN HAAR BEGRENZINGEN

Toegegeven moet immers worden dat er uiteraard vóór en naast deze
wijze van overheveling, nl. de vertaling, andere vormen van contact

(7) De keuze van de te vertalen teksten is hier natuurlijk van primair belang ; en hierbij
doemt de zware vraag op van de inwerking van de aard van het gekozen materiaal op het
„middel", d.i. het taalinstrument, dat door de vertaler gehanteerd wordt. Het wordt ons
wellicht gegund later hierop terug te komen.
(8) In een ander opstel kan dit aspect later behandeld worden.
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bestonden en bestaan. Zo b . v . is er
na initiatie in de taal van de
het hanteren, lezen, interpreteren en doorgeven, met of
, ,anderen"
zonder commentaar, van de oorspronkelijke vreemde teksten zelf.
En dit proces waarop reeds eerder in dit opstel gezinspeeld werd
zette vroeg in 't Westen in ; ook in onze streken, en dit op verschillende
gebieden van kennis ; ook op 't stuk van geschriften vol levenswijsheid of
van zuivere woordkunstwerken.
zoals ten andere in de Oudheid
ging de
In de Christelijke tijd
belangstelling aanvankelijk eerst en vooral naar godsdienstige geschriften
uit ; geleidelijk echter gleed dit interesse in het profane vlak over (9).
In het Westen werkten inderdaad enkele geleerden die, gezegend met
een scherp verstand, fijn aanvoelingsvermogen en schoonmenselijke
morele gaafheid van hart en geest, de degelijkheid van de kennis en van de
wijsheid, in en door de antieke wereld opgedaan en vergaard, onderkennen en waarderen konden ; ook leefden er sommigen die bovendien bedeeld waren met een fijne zin voor vormelijkheid en die meteen de luister
van de glorieuze literaire kunst uit de Oudheid naar waarde schatten
konden ; sommigen waren er die tevens begenadigd bleken te zijn met een
zeker begrip van het verloop en de samenhang der dingen en die dienvolgens een zeker inzicht in de herkomst en in 't groeiproces van de Westerse
cultuur verworven hadden.
Begaan waren dezen dan ook met de verdere ontwikkeling van de
geestelijke wereld waartoe zij behoorden, en bovenal diep doordrongen
van het besef van de waarde voor nu en ook voor later van de oude Latijnse
(en ook Griekse) geschriften, waarin de antieke cultuur niet star en als
verstold uitgestald lag, maar als een desem bleef nawerken en een mysterieus verder leven kende, waarvan deze denkers en dichters de continuïteit meenden te moeten verzekeren.
Want deze geschriften werden door deze geleerde auteurs niet alleen
beschouwd als modellen op 't stuk van taal en stijl voor hun eigen
schrifturen in 't Latijn (de wereldtaal van toen), deze antieke werken
werden door hen ook geleidelijk als levende bronnen van feitelijke én
zakelijke kennis, en soms zelfs van levensleer en -wijsheid aanvaard en
gebruikt ; en wat voor ons hier nog belangrijker is : ze werden bewaard en
doorgegeven.

(9) George Steiner: After Babel. Aspects of Language and Translation.
ford Univ. Press, 1975. Cfr. p.245-246.
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Kerkvaders hebben deze houding aangenomen ; middeleeuwse ,,filosofen", zowel als humanisten van 't eerste uur af, aan beide zijden van de
Alpen, hebben stellingen in die zin verkondigd en verdedigd (10).
Deze vorm van , ,overdracht", anders gezegd dit soort , ,translatio" van
o.m. het antiek schriftelijk cultuurgoed van geslacht tot geslacht in het
Westen, klimt tot in een ver verleden op.
Deze , ,overdracht" was soms, wat men zou kunnen heten, slechts
fragmentarisch. Ze was daarenboven het werk van een enge kring van
ingewijden, en richtte zich meteen uitsluitend tot de beperkte groep van in
't Latijn geschoolden (om van de enkelen te zwijgen die eveneens Grieks
gestudeerd hadden).
Deze enge cirkel waarin de spreiding en de uitstraling van deze antieke
cultuur, zoals deze door de oude geschriften overgeleverd werd, zich
afspeelden zwol nu eens uit, kromp dan weer in in het wisselvallig spel van
de op- en neergang van de Westerse cultuur in de eerste eeuwen van de
Christelijke tijdsrekening.
Kortom, heel deze „filologische" activiteit bleef in feite beperkt tot het
overschrijven en commentariëren van enkele classieke teksten of van
enige fragmenten er van, en tot het bewaren van contacten met dit antiek
patrimonium enkel door een bepaald aantal geleerden die Latijn (gebeurlijk ook Grieks) lezen en begrijpen konden.
Deze dubbele staalsterke kring van enerzijds beperkt schriftelijk materiaal, anderzijds van een dungezaaid lees- en leerpubliek werd echter af en
toe doorbroken, zelfs reeds in onze Westerse middeleeuwse periode.
De vertaling immers was de nieuwe springstof die reeds toen bressen
had geslagen waardoor de bevruchtende bevloeiing van het naar lafenis
smachtende land lichter werd.
Inderdaad, in het tijdvak van vóór 1500 werden er al uit het Latijn (en af
en toe uit het Grieks) afgeronde werken of soms fragmenten van deze in
één of meer Westerse landstalen overgezet.
Van vóór 1450, van vóór de incunabelperiode, dateren vertalingen van
Boethius in 't Duits, in 't Engels, in 't Frans, in 't Italiaans ; van Cicero in
't Frans, in 't Italiaans, in 't Spaans ; van Frontinus in 't Frans ; van
Ovidius in 't Duits, in 't Frans, in 't Italiaans ; van Sallustius in 't Frans ;
van Seneca in 't Frans ; van Suetonius in 't Frans en in 't Italiaans ; van
Terentius in 't Duits ; van Valerius Maximus in 't Duits ; van Vegetius in 't

(10) D.W. Robinson, Jr. : A Preface to Chaucer. Studies in Medieval Perspectives.

Princeton N.J., Princeton Univ. Press, 1962. Cfr. o.a. p.341.
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Frans en van Vergilius in 't Spaans. Zelfs werden er vóór de uitvinding van
de boekdrukkunst vertalingen van Griekse schrijvers in omloop gebracht,
o.m. van een Aristoteles in 't Frans en in 't Italiaans ; van een Homerus in
't Spaans (11) .
Was deze , ,overdracht" van de antieke literaire kunst, van wetenschap
en wijsheid toen slechts zeer fragmentarisch, wat het aantal en de omvang
van de teksten zelf betreft, en beperkte zich veelal de spreiding van deze
cultuurmonumenten tot een betrekkelijk kleine kring, van af de tweede
helft van de XVde eeuw wordt o.m. het antiek materiaal, dat toen door
sommigen jachtig opgespoord werd en soms met verering zelfs gehanteerd
werd denk aan Erasmus ( 12) quantitatief en qualitatief gezien
belangrijker, en de uitstraling er van reikte veel verder en dieper dan ooit te
voren.
Als met zware zaaikorven aangeriemd traden nu rijen vertalers aan, en
mild en breed was de zwaai van hun zaaiende hand. En schenen de korrels
van hun zaaisel hoekig, hard en verschrompeld, kiemen zouden ze, en
mals zouden de sprieten en halmen opschieten, welig groeien, teergroen
bloeien en rijpen tot forse, rijke en zware aren.
Want niet alleen schatjagers, d.i. verzamelaars van allerhande soort
cultureel goed, ook uitgevers en commentatoren van oorspronkelijke
antieke teksten zwermden van uit het Zuiden uit en werden aldus op dit
stuk gangmakers voor onze geleerden en dichters aan deze kant van de
Alpen. Ook vertalers namen, nu meer dan ooit te voren, de ijlfijne draad
weder op, al was het toch in zekere mate een schraal spinsel dat hun
middeleeuwse collega's achtergelaten hadden. Weldra gonsden en bonsden dan ook in alle belangrijke humanistische centra in West-Europa de
pas opgerichte persen, zwaarder en gestadiger, nu ze niet alleen Latijnse
schoolboeken (classieke tekstuitgaven, commentaren op antieke geook
schriften) drukken konden maar tevens werken in de volkstaal
vertalingen
van alle formaten in grote getale in omloop brengen
konden. Want ook de enge kring van het aanvankelijk beperkt lezerspubliek werd nu doorbroken, en meteen werden tevens Latijn-onkun-

(11) R.R. Bolgar : The Classical Heritage and its Beneficiaries. Cambridge, Cambridge
Univ. Press, 1963. Cfr. o.m. Appendix II p.506-541.
(12) Cfr. zijn uitspraak 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.
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digen deelachtig aan 't rijk geestelijk festijn. Inderdaad, de voorhang, die
zwaar en ondoorzichtig het schrijn met deze onschatbare weelde van hen
had afgesloten, werd weggeschoven.
De mysterieuze poorten van het beloken hof, waarin een deel althans
van de weelde aan antieke geestelijke waarden gedurende eeuwen onder
een mantel van barmhartige geborgenheid bewaard gebleven was, werden
ontsloten en wijd geopend. De kostbaarheden die zolang voor de meesten
verborgen waren gebleven moesten nu in 't volle licht voor de ogen van
wie zien en waarderen kon met mild gebaar opengespreid zelfs meer
in de palmen van hun hand, in hun voorzichtig toetastende en spelende
vingers gegeven worden. Want vertalers en drukkers-uitgevers waren zich
scherper dan ooit te voren bewust geworden van de rijkdom en betekenis
van het weelderig antiek geestelijk patrimonium, dat nu, haast gemeengoed voor wie lezen en schrijven kon worden zou.
Verwonderen moet het dan ook niet dat tegen 't einde van de XVIde
eeuw een Duitse overzetter Georg Schwarzkopf is zijn naam ! de
man die Herodotus uit het Grieks zelf vertaalde, de wens uitte dat alles wat
in 't Grieks of in 't Latijn mocht geschreven zijn, en dat het Duitse volk
baat bijbrengen kon, vertaald zou worden (13)
Het bleef echter niet bij het overhevelen van antiek cultuurgoed alleen ;
ook wat in „moderne" vreemde talen besloten lag en als een gebeurlijk
belangwekkende aanwinst ter verheffing van 't geestelijk, moreel en
intellectueel peil van eigen taalgenoten door sommigen aangevoeld en
.

beschouwd werd, moest eveneens binnen het bereik van eigen volk in zijn
eigen taal gebracht worden. Ook hier moesten de slagbomen opgehaald en
vrij verkeer verzekerd worden.
Zo zagen het ten anderen reeds sommigen van onze Westerse middeleeuwse vertalers ; en zo zegde het ook b.v. de , ,maker" van de Nederlandse versie van het Boec van Sidrac toen hij in zijn rijmproloog zijn
vertaalwerk verantwoordde en schreef :
„Dat ic dit werc ierst ane ginc,
Dat en dedic omme gene dinc
(13) Herodotus :Herodoti ... Historia ... ausz der Griechischen Spraach in die Teutsche
Frankfurt a. M. ,
N. Bassaeus, 1593. Cfr. fol. xij : „Vnd ist anfánglich gewisz dasz es wol zu wunschen
were / dasz alles was in Griechischer vnd Lateinischer Spraach nutzlich beschrieben ist / in
der Teutschen Spraach von jedermánniglich mbchte gelesen vnd verstandem werden ". Hij
vond de Historia van Herodotus een „nutzlich vnd lieblich Werck" en heeft het dan ook
„gemeinem Vatterland zum besten I ... in die Teutsche Sprache versetzet ... ". Fol. xx.

gebracht . .. Durch . .. Georgium Schwartzkopff von Braunschweig.
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Anders dan dat ic niet en woude,
Dat dese edele leringhe soude
Den Dietscen lieden verholen wesen,
Die geen Walsch en connen lesen,
Noch geen Walsch en versteen" (14).

"Edele leringhe" die niet „soude verholen wesen" !
Hier hoort men daarenboven een reeds vroege aanslag van het dubbele
leitmotiv dat herhaaldelijk door het voorwerk van vertalingen van classieke, zowel als van middeleeuws of eigentijds vreemd werk, spelen zal.
*

Schatgravers
Vertalers waren dus eerst en vooral kanaalbouwers. Uit een vreemd
stroombekken, dat dooraderd was met rivieren en stromen, en dat met
levend water van oude en ook van steeds vers opborrelende bronnen
immer werd gevoed, voerden zij langs eigen gebouwde sluizen en kanalen
naar eigen stroomgebied af wat, naar hun schatting, hun taalgenoten
geestelijk leven en lafenis, d.i. baat voor geest en hart, bijbrengen kon.
Vertalers, die zich voornamelijk na de doorbraak van de boekdrukkunst zo talrijk aan het schuine schrijfberd zetten, voelden zich echter
niet alleen als kanaalgravers, in hun ogen waren ze tevens ontdekkers van
tot dan toe ongekende schatten. Zij behoorden immers tot diegenen die
voor de ogen van hun lezers vreemde schatten van kennis en wijsheid
lieten schitteren. Inderdaad, beschouwden zij zich niet als leden van die
bent van avontuurlijke geleerden, die uit de waas van een haast vergeten
verleden en uit geheimnisvolle streken die hun taal- en tijdgenoten niet
betreden konden, waarin dezen zich zelfs niet wagen durfden of waarin
dezen zich nooit thuis voelen zouden half of heel verscholen schatten
opdiepten, deze herslepen, opglansden, inzetten en uitstalden ?

*

(14)
Proefschrift
Het Boek van Sidrac in de Nederlanden
J.F.J. van Tol. Amsterdam, Paris, 1936. Cfr. p.3. Vss.81-87.
...

...

Amsterdam

...

door
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als
En 't is dit dubbel aspect van hun obscuur en zwaar werk
dat herhaaldelijk in het voorwerk
kanaalbouwers én als schatgravers
van de overzettingen door de vertalers zelf of door hun uitgevers , of zelfs
door beiden, belicht wordt.
Het is echter vooral de rol van gouddelver die hen bleek te boeien. In
hun opdracht, woord-vooraf of inleiding, die als een soort voorportaal bij
hun vertalingen aanleunde en die de lezer aldus moeilijk missen of mijden
kon, speelden ze vaak met dit thema ( 15 ).
Op twee facetten van deze rol, vol kleur en leven, meenden ze hierbij
voornamelijk het licht te moeten laten vallen.
Ten eerste : zij dolven schatten op, ni. een weelde aan zakelijke en
feitelijke gegevens en een rijkdom aan lessen in levenswijsheid.
Tweedens ging het om schatten die tot op dit ogenblik voor de meesten
verborgen of , ,verholen' ' gelegen hadden in geschriften, d.i. geschriften
die tal van geleerden gedurende eeuwen grotendeels verwaarloosd hadden
en waarvan zelfs het bestaan door de meerderheid van geleerden niet
in
gekend was ; geschriften die daarenboven in een taal gesteld waren
een , ,classieke" of in een landstaal van toen
waardoor ze voor een
belangrijk gedeelte van 't publiek ontoegankelijk gebleven waren.

*
Verholen schatten !
Nieuw was die metaforiek toen niet.
Inderdaad, voor de middeleeuwer was de inhoud, de materie van een
boek zoveel als een schat ; en in zestiende-eeuwse geschriften zal dit beeld
als motief traditiegetrouw eveneens herhaaldelijk voorkomen.
Zo zag het reeds onze Martijn van Torhout toen hij zijn proloog tot
Vanden Levene Ons Heren dichtte. De , , nu verminkt overgeleverde
aanhef" mogen we „waarschijnlijk ... als volgt" lezen :
,,Dicke ghesciet dat een groet scat
Besloten leit in een cleyn vat
Dese boec dat es een cleyn vat

(15) Aan het probleem van de , , intere s senten ", d.i. aan de vraag , ,voor wie werd er
vertaald?" hoop ik later nog een opstel te kunnen wijden.
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Die vroetheit binnen dats .j . groet scat" (16).

Voor een Christen van toen zowel als van nu ligt de rijkste schat
uiteraard in het Boek der Boeken, in de Bijbel opgeborgen. „Den scadt
der Heylegher scriftueren" is een van de , ,meesten / weerdichsten / ende
profitelijcsten" , ,onder alle goede ende goddelijcke gauen die Godt ons
hemelsche vader ons sijnen kinderen ghegheuen heeft" ! Met deze woorden zet Nicolaas van Winghe in 1548 de aanhef in van zijn tractaat over het
lezen en het verklaren van de Bijbel, nl. zijn „Een goet onderwijs van die
weerdicheyt / nutticheyt / ende diepheyt der heyligher scriftueren ... "
( 17 ).
En ietwat verder in ditzelfde essay zal hij ons voorhouden : „Dus soo
mach die heylighe scriftuere wel ghenaemt worden een scadtcamer der
godlijcker wijsheyt / want ghelijck een rijck machtich man / sijn ghelt /
iuweelen ende andere costelijcheden pleech besloten te houden in seker
camers kisten ende coffers / ende dalder costelijcste oft schoonste besluyt
hy aldernaust / somtijts hebbende daer toe kisten met veel sloten welck hy
ooc niet open en doet / ende niet en laet besien oft handelen / dan sijnen
liefsten ende meesten vrinden. Also heeft ons Heere oock die leeringhen
vander hoochster salicheyt ende meeste wijsheyt in die heylighe scriftuere
besloten ende bedect onder seer doncker ende vreemde manieren van

(16) Vanden Levene Ons Heren. Uitgegeven door Dr. W.H. Beuken. Zwolle, Willink,
1968, 2 vol. (Zwolse Drukken en Herdrukken). Cfr. Dl. I, p.9. Sommige schrijvers
dringen nog dieper in deze wereld van metaforen door, en hebben het dan over de
tegenstelling tussen de letter (schrijn, koffer, vat) en de geest (wat daarin geborgen ligt)
van de tekst. Cfr. b.v. Den gheheelen Bybel ... (Leuven, 1548). Daarin „Een goet
onderwijs van die weerdicheyt ... der heyligher Scriftueren". Cfr. fol. [Bv] : „maer sulcke
en verstaen niet dat het woert Godts int verstant ende niet in die woerden der Bijbelen is
gheleghen / alsoo wy voere breeder verclaert hebben. Dus soo wie die woerden der
heylegher scriftueren wel ghelesen ende oock onthouden heeft / ende het recht verstant
daer aff niet en heeft / die en heeft het warachtich woert Godts niet / maer hy heeft een
besloten coffer oft kiste daer hy niet in en can / hy heeft die letter / maer niet den gheest /
Een ander beeld is dat van „de lanteerne" en „het licht" dat dezelfde Nicolaas van
Winghe eveneens in deze uitgave op fol. Aij gebruikt ; de H. Schrift wordt soms een

„lanteerne / lampe / oft lichtvat" geheten, „daer door het licht schijnt I ende ghedraghen
wort tot dat verstant der menschen".
(17) Den gheheelen Bybel ... ouerghesedt ... by [Nicolaes van Winghe].
Cfr. fol. [Aj`o]

Leuven, 1548.
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spreken / die by niet en verclaert dan lijnen liefsten v rinden / die dat aen
hem verdienen" ('g).

*
Het kon dan ook moeilijk anders of een gedrukt boek werd voor
sommige vertalers uit de XVde en uit de XVIde eeuw eveneens een schrijn,
en de tekst of de materie van het werk werd, in de lijn van de traditie, een
schat geheten. Erkend moet echter worden dat af en toe deze twee beelden
door elkaar speelden, en dat het werk, ook in zijn uiterlijke verschijning,
als drukwerk dus, als boek, insgelijks „schat" kon geheten worden.
De uitgever van onze Nederlandse Livius-vertaling van 1541, Jan
Gymnick, wanneer hij de boekproduktie in zijn dagen overschouwt en
vaststellen moet hoeveel „gheleertheyt ende scientien" in stapels publicaties, alleen reeds in de drie heilige talen en vier toen ter tijd wijdverspreide moderne talen de lezer worden aangeboden ( 19 ), noemt het, bij het
constateren van de ontstentenis van Nederlandse vertalingen van Latijnse
geschriften, een schande dat „wy om cleynder moeyten ende arbeyt so
costelijcke ende profitelijcke scatten onderghehouden / ia den ghemeynen
man ontstolen hebben" ( 20).
M.a.w. Nederlandstaligen hadden, naar Jan Gymnick beweerde, uit
geestelijke luiheid en in hun klein geloof in de mogelijkheden van hun
eigen taal Latijns werk links laten liggen en onvertaald gelaten ; aldus
hadden geleerden van bij ons de kleine man een , , scat" aan nuttige kennis
en levensbelangrijke wijsheid onthouden, „ontstolen" zelfs, naar hij zegt
(21) .

(18) Den gheheelen Bybel ... ouerghesedt ... by [Nicolaes van Winghe] . Leuven, 1548.
Cfr. fol. Bij.
(19)T. Livius : Dat is. /de Roemsche historie oft Gesten I doer... Titum Liuium bescreuen
I ... nv eerstmael in onser Nederlantscher spraken ghedruckt. Antwerpen, 1541. Cfr. fol.
*ij:,.alsodtne ilu[=aderhngtydescin]r/
Hebreuscher /Grieckscher / ende Latijnscher spraken % maer oock bicants in anderen talen
/in Italiaens Spaensch / Duytsch ende Franchoys beuonden wordden ... " .
(20)T. Livius : Dat is /de Roemsche historie oft Gesten doer . .. Titum Liuium bescreuen.
Antwerpen, 1541. Cfr. fol. *ij : „Maer ist dat wy alsulcke werck (te weten ouersetten in
onser taelen) niet doer alsulcke persuasie / maer om dat ons den arbeyt verdroot ende te
moeyelijck was achterghehouden hebben / voerwaer so moghen wy ons onser traecheyt
wel scamen / dat wy om cleynder moeyten ende arbeyt so costelijcke ende profitelijcke
scatten onderghehouden / ia den ghemeynen man ontstolen hebben".
(21) Op dit soort „beroving" van de gewone man komen we nog wel terug. Cfr. infra.
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De topos van het geschrift inhoudelijk of vormelijk gezien als een
, ,schat" komt eveneens in de verantwoordingen van uitheemse vertalers
voor.
Voor Simon Schaidenreisser ( 22), die in 1538 een Duitse versie van de
Paradoxa van Cicero te Augsburg bij Alexander Weiszenhorn uitgaf, was
vertalen , ,ain entlehnen ... von froembden reichtums vnnd schetzen"
!23
l

Dat S. Feyerabend in zijn voorrede tot de Caesar- vertaling die hij op de
markt bracht aanstipt dat de Ouden geschiedkundige geschriften als
schatten beschouwden en ze ook als dusdanig beh andelden (24) is een
ander geval dat in dezelfde sfeer van waardering, en zelfs van verering
voor de in een boek vastgelegde kennis en wijsheid thuishoo rt .
En de Engelsman N. Grimald slaat zelfs een lyrische toon aan wanneer
hij in de inleiding tot zijn ve rtaling van de De Officiis van Cicero de rol en

(22) Simon Schaidenreisser bracht een groot stuk van zijn leven in Mi nchen door. Hij
was er stadssecretatis. Hij was het die de eerste Duitse vertaling van de Odusseia leverde ;
deze verscheen in 1537. (In 1570 werd door H. Feyerabend een tweede, grondig gewijzigde uitgave van deze overzetting in omloop gebracht). In 1538 gaf A. Weissenhorn te
Augsburg zijn vertaling van de Paradoxa van Cicero uit. Cfr. verder o.a. Allg. Dt.
Biographie. 30. Bd. (1890), p. 552-553. Verdere literatuur p. 196 in het eerste deel van
Franz Josef Worstbrock. Inderdaad inmiddels heb ik de hand kunnen leggen op dit werk,
dank zij de vriendelijke attentie van collega Dr. A. Welkenhuysen, Prof. aan de K.U. te
Leuven ; waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben. Het gaat over : Franz Josef Worstbrock :
Deutsche Antikerezeption 1450-1550. Teil I : Verzeichnis der deutschen Uebersetzungen
antikerAutoren. MiteinerBibliographie der Uebersetzer. Boppard a. Rhein, Boldt, 1976.
(Veróffentlichungen zur Humanismusforschung. Bd. 1). Gebeurlijk te voegen bij de
vermeldingen van bibliografische aard p. 250-251 en p.293 in: Verslagen en Med. v.d.

Kon. Acad. v. Ndl. Taal- en Letterkunde. 1978.
(23) M. Tullius Cicero : Paradoxa. Das seind wunderbarliche ... spriich ... jetzo in
teutsche sprach transzferiert ... 1538. In zijn „Epistel" gedateerd 28 juli 1538 schreef
Schaidenreisser in zijn „unreguliertes Deutsch" : „Vnd als ich in erwegung meines
vermoegens / alles zugeringschetzig gefunden / hab ich von froembden reichtums vnnd
schetzen ain entlehnen gethan / vnd behend das verborgen / ... buch Ciceronis Paradoxa /
. . . zu transzferieren mich vnderfangen / ..."•
(24) C.J. Caesar : C. Julij des Ersten Roe[mischen] Keysers Warhafftige Beschreibunge
aller namhafften fuertrefflichen Kriege ... Jetzt auffs newe nach M. Ringmanni Philesii
verteutschung I ausz dem Original Exemplar gebessert I ... Frankfurt a. M. , 1565. Cfr. fol
F.
— Typisch in dit verband is de zestiende-eeuwse titel — al komen er soortelijke nog wel
meer voor : Het wonderlijcke Schadt-boeck der Historien ... vergadert wt vele geloofweerdighe Autheuren door P. Bosteau. Dordrecht, 1592.
—
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betekenis van dit tractaat, van deze schat, beklemtoont.
Want een schat is het !
Volgens hem zal door een ruimer contact met dit werk, dat van een
onvolprezen morele waarde is, en zal door de beleving van de daarin
voorgeschreven of voorgeslagen levensregels het reeds zo hoogstaande
Engelse volk uitgroeien tot een natie met een door geen andere te evenaren
cultuur- of beschavingspeil (25).
Een zestiende-eeuwse Spaanse vertaler van Livius vindt eveneens dat
het werk van deze Romeinse historicus een schat zonder weerga is (26).

*
En het is wellicht deze visie op het antiek wetenschappelijk en filosofisch werk, en alvast op het historisch geschrift als iets dat bijzonder
kostbaar is, die het inlassen in het voorwerk van vertalingen verklaren kan
van sommige verwoordingen en uitdrukkingswijzen met een bepaalde
metaforische inslag, die nl. de wereld van de edelstenen, juwelen en
andere kleinodiën oproept.
De Nederlandse vertaler van de Italiaanse levensbeschrijving van onze
Keizer Karel noemt deze biografie, al haar feilen en vlekken ten spijt,
, ,een peerle onder alle ander die van gheschiedenissen spreken" (27).
En wanneer de predikant Melchior Ambach zijn Duitse vertaling van
een stuk van Mapheus Vegius als een blijk van erkentelijkheid aan Hans

(25) M. Tullius Cicero :Thre bokes of duties ... turned oute latine into english by Nicolas
Grimalde. London, R. Tottel, 1556. Cfr. fol. hij. [ Q .iij . "°] : „so chiefly for our
vnlatined people I haue made this latine writer, english :and haue now brought into light,
that from them so longe was hidden :and haue caused an auncient wryting to beecomme,
in maner, newe agayne : // and a boke, vsed but of fewe, to wax common to a great meany :
so that our men, vnderstanding, what a treasure is amonge them, for the fashioning of their
life : and beeing by nature most of all other nations giuen to ciuilitee, and humanitie : when
thei shall be aided, and directed by these perfite precepts : may, in all pointes of good
demeanour, becomme people perelesse ... ".
-

(26) De Spaanse vertaler van T. Livius (Uitg. 1552), en die, volgens de catalogus van
het British Museum, Petro de la Vega zou zijn, betreurt in zijn „A los Lectores" dat het
werk van Livius slechts fragmentarisch tot ons gekomen is : „Que si Dios por su misericordia quisiere descubrir en nuestros dias este thesoro incomparable, de muy voluntad
tomaremos el trabajo de communicarle con nuestra nacion Espanola, ... " (Cfr. fol. CXX ;
cursivering van ons).
(27)Cfr. fol. [+ij"°] in : Alonso Ulloa : Die Historie ende het leuen vanden Aldermachtichsten ende victorieusten Roomschen Keyser Kaerle de Vijfde van dien name ... Antwerpen, Jan Stelsius, 1570.
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Landschaden von Steinach aanbiedt dan luidt de aanhef van zijn opdracht :
„Ich hab aber weder Goldt noch silber / Sonder disz buechlin / von worten
klein vnd vnachtsam / von inhalt vnd verstandt aber nit gering"
Een Engels voorbeeld ? Nomen est Omen ! Waarom niet in 't machtig
vertaalwerk van Golding, Arthur Golding, even gaan snuffelen ?
En in feite loonde deze keuze !
Een edelsteen wordt niet gedevalueerd, in de kracht die er van uitgaat
noch in zijn waarde, doordat een goudsmid hem in een minder edel
metaal, in brons of zelfs in ijzer, inzetten zou !
Het vertalen van een antiek historisch werk in een „moderne" nog
, ,ongeschaafde" taal schaadt dan ook geenszins de waarde die het vertegenwoordigt noch de waardering die het in zijn oorspronkelijke vorm
geniet.
Zo zag het Arthur Golding toen hij zich in 1544 voor de overzetting van
het werk van Trogus Pompeius spande (29).
( 28 ).

*
**
Drukkers en hun schatten
Er zijn geleerden en drukkers die zich voordoen als ruim en mild van
hart, en als hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, begaan met het geluk van
hun taalgenoten. Dienvolgens zetten zij zich in om, ogenschijnlijk onbaatzuchtig, door vertalingen de rijkdom van cultuurgoederen, die andere
volkeren in schrift of druk nagelaten hebben, onder de leden van hun eigen
taalgemeenschap te verspreiden.

(28) Mapheus Vegius : Klagred der Warheit I in aller welt gesmecht I vnd veriagt ...
Verteutscht Durch M. Melchior Ambach ... Frankfurt a . M . , H. Giilfferich, 1543. Cfr. fol.
Aij.
(29) Hij hoopt dat zijn vertaling hetzelfde onthaal als de oorspronkelijke versie zou
mogen hebben : „ ... consyderyng that the valewe and estimacion of Thistory, is no more
abased hereby, then should the vertue of a precious stone, by setting it in brasse or yron, or
by carrying it in a closur of Leather ... "; uit zijn : „To the Reader" dat niet gefolieerd is.
Cfr. Trogus Pompeius : Thabridgment of the Histories of Trogus Pompeius, Collected and
wrytten in the Laten tonge ... by Arthur Goldyng. London, Thos. Marshe, 1544.
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Soms leest men zelfs een verklaring van die aard in het woord-vooraf
van een of ander uitgever, die er op uit is om de indruk te wekken dat alleen
de passie van het dienstbetoon aan de kleine man in zijn hart leeft. Voor
bepaalde vertalers lijkt deze voorstelling van de gang van zaken
ongetwijfeld in vele gevallen aanvaardbaar ; onder de drukkers-uitgevers
zal echter een dergelijke altruïstische houding t.o.v. de noden van het
leespubliek allicht, ook toen, een uitzondering geweest zijn.
Deze fiere arenden die zo statig in het wolkenloze blauw opstijgen en
daar in 't zuivere ijle met voorliefde schijnen te willen verwijlen, werpen
zich echter soms plots in geruisloze glijvlucht naar omlaag, om toe te
slaan.
Inderdaad, vaak worden door deze zelfde , ,zeloten" uit het vertaal- en
uitgeverijbedrijf, collega's gelaakt die zich, volgens hen althans, grovelijk aan het geestelijk heil van de gewone man, en zelfs aan de eer van zijn
taal en van zijn land zouden vergrepen hebben.
,,Roof" en ,,diefstal" worden hun ten laste gelegd.
Al worden deze aanklachten soms door uitgevers uitgebracht, het gaat
hier nochtans niet om beschuldigingen inzake literaire piraterij , af inzake
schending van het drukkersprivilege, of inzake welke andere vorm van
nadruk ook.
Het spel van deze schijnbaar diep-verontwaardigde, onbaatzuchtige en
gevoelige zielen is veel subtieler dan dat.
Inderdaad, hun aanvallen zijn tegen hen gericht die zich tegen deze
vorm van uitstraling van vreemde culturele waarden, d.i. tegen
vertalingen in se, verzetten. Ofwel gaat hun strijd tegen de groep van hen
die, eigengereid als ze zijn, door hun onverschilligheid, geestelijke luiheid of diep-ingevreten alles-lamleggend scepticisme verwaarlozen aan
minder begenadigden de gelegenheid te gunnen om door overzettingen,
eveneens te genieten van wat het beste erfgoed van de mensheid heten
kan : kennis, wijsheid en schoonheid zoals deze mysterieus in schrift en
druk, ook van vreemden, verscholen liggen.
Tuk op schatten, dol op juwelen als rovers en dieven zijn, zelfzuchtig en
tevens vrekkig, leggen deze twee groepen negativisten in feite beslag op
deze rijkdommen, en dit voor uitsluitend eigen gebruik.
Met dit beeld, dat best past in de metaforiek, die bij de verheerlijking
van de rol van de vertaler als schatdelver gebruikt wordt, trachten sommige vertalers, doch nog vaker bepaalde uitgevers, het lezerspubliek te
sensibiliseren.
Een Jan Gymnick b.v. ! Deze uitgever die o.m. de apathie van de
Nederlandse vertalers laakte verwijt hun
zoals reeds gezegd
dat zij
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door deze houding de schatten van de Latijnse cultuur , , ... den ghemeynen
man ontstolen hebben" (30).
De schrijver van het voorwerk tot de Duitse vertaling van het tractaat
van Sanchez de Arevalo, denkelijk Heinrich Stainhówel, beweert dat hij
dit stuk, nl. Speculum vitae humanae, vertaalt opdat de Latijn-onkundige
Duitsers , , ... soellicher gutheyt auch nit waeren beraubet" ( 31 ) ; en
, ,berauben" betekende toen, zoals nu ten anderen, , , spoliare" (32)
.

*
Thema van de verholenheid
Door het overzetten in verschillende talen
classieke of moderne
landstalen
werden aldus bepaalde antieke geschriften of sommige
andere vreemde zgn. , ,moderne" werken thans gemakkelijker toegankelijk gemaakt en ruimer verspreid.
De jonge boekdrukkunst en het opkomende internationale
boekhandelsbedrijf waren hierbij krachtige en machtige hefbomen.
Verspreiding hield in dat het werk, dat in een nieuwe vorm (of in nieuwe
vormen) het licht zag, meteen juist daardoor, d. i. door deze vertalirig(en),
wijdere bekendheid, dus ook een verder-reikende uitstraling kon verwerven dan het in zijn oorspronkelijke versie alleen bereiken kon. Van het
standpunt van het leespubliek gezien waren deze overze tt ingen dan ook
vaak ware openbaringen ; vertalen werd, nu meer dan vroeger, het blootleggen van tot dan toe verholen schatten, en dit op een grotere schaal dan
ooit te voren.
Daarenboven groeiden het belang en de waarde van sommige overzettingen nog doordat hun verschijnen haast samenviel met het ontdekken
van het bestaan van de oorspronkelijke teksten of van tot dan toe onbekende tekstfragmenten. Denk even aan het avontuur van de Latijnse
Livius !

(30) Cfr. voetnoot nr. 20.
(31) Cfr. het niet gefolieerd noch gepagineerd woord -vooraf in Der Spiegel des
menschlichen lebens (1475) op basis van het Latijnse werk Speculum vitae humanae van
de Spaanse bisschop Rodriguez Sanchez de Arevalo.
(32) Cfr. J. Grimm & W. Grimm: Dt. Wtb. Leipzig, 1854. Bd. I, col. 1488, s. v :
„berauben", of M. Lexer : Mittelhochdeutsches Handwórterbuch. Leipzig, 1872. Bd. I,
col. 197 .
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en voor
Met andere woorden : tot dan toe , ,verholen" schatten
sommige ,,verholen" zelfs in dubbele zin werden nu voor de gretige
ogen van een nieuw en ontelbaar publiek uitgestald.
Geen wonder dan ook dat vertalers herhaaldelijk eveneens dit thema
van de verholenheid in hun inleidende uiteenzettingen en beschouwingen
opnamen en het in talrijke varianten ontwikkelden.
In feite immers waren de bloesem en bloem van de classieke letterkunst
en van de antieke „literaire" productie in 't algemeen gedurende eeuwen
van verwaarlozing d. i. van onkunde inzake de oude cultuur, van
misprijzen en zelfs verachting voor alles wat geleerd was, en van afbraak
van alles wat schone woordkunst was voor de meesten verholen en
onbekend gebleven, , ,verborgen gesyn".
Zo zag het althans M. Ringmann Philesius, de Duitse Caesar-vertaler,
in het jaar 1507 (33).
Dietrich von Pleningen, die meer dan één stuk van Seneca vertaald
heeft, alludeerde op zijn overzetting van de De Moribus van deze wijsgeer
en toneelschrijver als op een werk dat hij in „teutscher sprach bekenntlich
hat gemacht / der doch piszhere verporgen gelegen" had (34). M.a.w. een
onvertaald boek is een verborgen schat.
De voltooiing in 1538 van de Duitse vertaling van de geleidelijk aan 't
licht gekomen teksten van T. Livius werd door Ivo Wittig verzekerd. Deze
noemde het werk van zijn lievelingsauteur een „loebliche historia ... [die]

(33) C.J. Caesar :Julius der erst Romisch Keiser von seinen kriegen ... in Tiitsch bracht
. .. [durch Matthias Ringmann] . Strassburg, 1507. Cfr. fol. [A m"1: „Dann vber fiinffhundert tar lang ist nit allein in Tiitschem vnd dem Gallier land / sunder allenthalben by
den Latinischenn vast grosser abgang / vnnd gebrust an gelerten liften (villicht aller meist
verspiilgung vnd verachtniisz halben / oder snnst [sic] durch niderlegnng [sic] der Poetry)
geweszt I seind also schoene biicher nit gelesen / oder etwann gelesen vnnd doch nicht
verstanden worden vnd gar nah alle kunst verborgen gesyn".
(34) Lucius Annaeus Seneca : Hienach volgt II ain kurzter auszzuge den ich I Dieterich
von Pleningen . .. gethon hab : . .. vnnd durch mich II gethutscht ... Landshut, Joh.
Weyssenburger, 1515. Cfr. fol. [Air] : Lees mijn vertaling en leef volgens de regels
hierin vervat, zegt hij , , , so pin ich on zweiffelicher hoffnung wo vater vnd muter dyser lere
Senece : jn auftziechung irer kinder mit fleysz nachfolgent : sy werden zufordest dem
frommen Seneca : darnach mir der esz teutscher sprach bekenntlich hat gemacht / der doch
piszhere verporgen gelegen : grossen dannck sagen ... ".
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biszher lange zeit verborgen gewest ... [war]" (35).
Eveneens in ditzelfde jaar, nl. 1538, verscheen een Duitse vertaling van
de , , Odusseia", die door Simon M. Schaidenreisser bezorgd werd. Deze
overzetter, een humanist van groot formaat, sprak over dit vertaalwerk als
een poging om een geschrift, dat in de Duitse gewesten nog onbekend
was, in de landstaal onder zijn volksgenoten te verspreiden (36).
Diezelfde Simon M. Schaidenreisser wist tevens in 1538 een vertaling
van de Paradoxa van Cicero persklaar te maken en in Augsburg uit te
geven. Vermeldenswaard is, meen ik althans, dat hij deze verzameling
uitspraken van Cicero reeds in de titel , ,iets" noemde dat , , vor nie
gesehen" was ( 37 ).
Deze formule van het , ,nooit vroeger geziene" en dienvolgens , ,onbekende" (38) past best in deze beeldenwereld in verband met de , , verholenheid ". Ook Georg Schwarzkopf speelt er eveneens mee (of is het zijn
druke-itgv?).Inla,detizfvnrsoledig
Duitse overzetting van de Historia van Herodotus, zoals deze in 1593 te
Frankfurt van de pers kwam
d.i. bijna zestig jaar na de eerste deeluitgave van een Duitse versie die H. Boner in 1535 maakte
duikt ze
eveneens in lichte variante op (39).
(35) Titus Livius : ... Romische Historien ... Mainz, 1538. Cfr. fol. [clxc"°] de verklaring van Ivo Wittig in zijn „Die vorrede inn das dritt they! der Roemischen historien Titi
Liuij": „ ... Damit aber solch loebliche historia die furnemlich den fursten vnnd regirern
auch von der ritterschafft vast niitzlich ist / vnnd biszher lange zeit verborgen gewest / zíá
liecht vnd an den tag bracht vnnd geendet wurde / habe ich Iuo Wittig von Hammelburg ...
zu ehren Teutscher nation vnnd zí fiirdering getneyns nutz / mir solch dritt vnd letst they!
der Roemischen historien Titi Liuij ... ausz Lateinischer sprach ... zu eynem theyl inn
Teutsch zu bringen furgenommen ".
(36) Homerus : Od9ssea ... durch Simon Schaidenreisser zu Teutsch transzferiert.
Augsburg, A. Weissenhorn, 1538. Cfr. fol. [v] : „Damit aber ich under vilen ... / vnd in
gemains vaterlands sprach / auch etwas herfur braechte / das vormals vnkantlich gewesen /
so hab ich demnach ... mich erstlich vnderfangen ainzige buecher Odyssee Homeri zu
Teutsch zebringen ... ".
(37) M. Tullius Cicero : Paradoxa. Das seind wunderbarliche vnd in dem gemainen
wone oder verstand vnglaubliche spriich I ... jetzo in teutsche sprach transzferiert I Vor nie
gesehen ... Augsburg, A. Weissenhorn, 1538.
(38) Cfr. Ernst R. Curtius : Europdische Literatur and Lateinisches Mittelalter. Bern,
Francke, 1948. Op p. 93-94 handelt E.R. Curtius over de „topos" van „ich bringe noch
nie Gesagtes".
(39) Herodotus : Herodoti ... Historia ... Welche zuvor nie gantz in Teutscher Zungen
gesehen sind / Jetzo aber ... ausz der Griechischen Spraach in die Teutsche gebracht I ...
Durch Herrn Georgium Schwartzkopff. Frankfurt a.M., Nic. Bassaeus, 1593.
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De Duitse dichter Marcus Tatius vertaalde het verhaal van de vernieling
van Troja dat aan Dictys Cretensis en Dares Phrygius toegeschreven werd ;
in de uitgave van 1536, zowel als in deze van 1540, wordt dit relaas als een
primeur voorgesteld (40).
In de titel van de Duitse versie van 1542 van o.m. een werk van Sextus
Julius Frontinus versie die ook van de hand van dezelfde Marcus Tatius
zou zijn wordt deze formulering nog meer verduidelijkt. Inderdaad, nu
luidt het „Vor Teutsch nye gesehen" ( 41 ). Een viertal jaren later komt de
vertaling van Johann Dantz van de De Materia medica van Discorides
Pedacius van de pers. Op het titelblad heet het dat „desgleichen vor nie in
Teutscher sprach auszgangen ist" (42).
Vroegere vertalers en uitgevers kenden blijkbaar evenzeer als wij nu de
magische macht die van de formule „pas verschenen", die in dezelfde
gedachtensfeer past, kon uitgaan. Zij ook speelden met de onderscheiden
elementen van deze toverformule en lieten ze in dolle buitelingen voor de
ogen van de mogelijke kopers en lezers wentelen en tuimelen. En dan leest
U reeds op 't titelblad : „New getruckt ", , ,newlich jetzo verdeutscht",
, , jetzund new verdeutscht ", , , yetzt erstmals treiilich verteutscht", , ,new
auszgangen", „jetzunt von newen verteutscht vnd auszgangen",
, , neiilichst ... ausz Latein in Deutzsch sprach transferiert vnd gezogenn",
, ,newlich ... usz dem Latin in Teutsch verdollmetscht ", , ,newlich inns
teutsch verdolmetscht", „newlich verteutscht", „yetzt new in truck verfertiget".
Deze keuze uit enkele flitsopnamen bij 't doorbladeren van een biblio-

(40) Warhafftige Histori vnd beschreybung I von dem Troianischen krieg I vnd zerstorung der Stat Troie I Durch die hochgeachten Geschichtschreiber ... I Erstlich in
Griechischer sprach beschriben I darnach Latein I vnnd yetzund newlich durch Marcum
Augsburg,
Tatium etc. Ausz dem Latein ins Teutsch verwandelt I vormals nie gesehen ...
Steiner, 1536. Cfr. Franz Josef Worstbrock : Deutsche Antikerezeption. 1450 1550. Teil I
... Boppard a. Rhein, Boldt, 1976. Cfr. nr. 182 en nr. 183, p. 67.
-

(41) Kriegsanschlege ... Durch den Kayserlichen Poeten Marcus Tatius transferiert.
Vor Teutsch nye gesehen ... Ingolstadt, A. Weissenhorn, 1542. Cfr. Franz Josef Worstbrock: Deutsche Antikerezeption 1450 1550. Teil I ... Boppard a. Rhein, Boldt, 1976.
Cfr. nr. 191, p. 72.
-

(42) Cfr. KReutter Buch ... Das aller nuetzlichste Buch I deszgleichen vor nie in
Teutscher sprach auszgangen ist ... Frankfurt a. Main, Cyriacus Jacob, 1546. Cfr. Franz
Josef Worstbrock : Deutsche Antikerezeption. 1450 1550 . Teil I. Boppard a. Rhein, Boldt,
1976. Cfr. nr. 184, p.68.
-
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grafie van Duitse vertalingen, gedeeltelijk uit de hier behandelde periode,
volstaat denkelijk (43).
Begrijpen we dan ook nu niet beter het fiere woord van Heinrich
Stainhówel die het , ,vertalen" omschreef als het , ,openbaren" van artistieke waarden, van leer en van voorbeelden van levensechte degelijkheid
die anders nog lange tijd, zo niet eeuwig, verholen zouden blijven (44).
Hooggestemd klinkt dit wellicht ; te hoogdravend voor sommigen alleszins , en zeker wanneer dergelijke belijdenis te lezen staat in het voorwerk tot een vertaling van een werk als de Speculum vitae humanae van
een Rodriguez Sanchez de Arevalo. Heinrich Stainhówel dacht wellicht
bij 't neerschrijven van dit credo aan ander werk, antiek of vroeg-renaissancistisch ! En onmogelijk is dat niet ! Inderdaad, arts als hij was, was hij
toch gans bijzonder bekend met de classieke literatuur, en tevens met de
Italiaanse en Latijnse meesterwerken van een Petrarcha en een Boccaccio
uit het land van de glorieuze zon en geestelijke festijnen waar hij als jonge
man, als student in de medicijnen, zijn oren en ogen de kost had kunnen
geven.
Dat ook Engelse vertalers deze figuur kenden weten we reeds uit de
vroeger aangehaalde tekst van N. Grimald. Deze laatste verdiepte zich
graag in de studie en vertaling van antieke moraliserende geschriften,
o.m. de De Officiis van Cicero. In de inleiding tot zijn overzetting van
deze verhandeling althans in de uitgave van 1556 had hij het dan
over het aan het licht brengen van wat zo lang verholen had gelegen : , , that
... so longe was hidden" ( 45 ).
*

(43) Al deze voorbeelden werden eenvoudig samengezant uit de lijst van titelbeschrijvingen van Duitse vertalingen van antiek werk die Franz Josef Worstbrock opmaakte, nl. :
Deutsche Antikerezeption 1450-1550. Teil I: Verzeichnis der deutschen Uebersetzungen
antikerAutoren. MiteinerBibliographie der Uebersetzer. Boppard a. Rhein, Boldt, 1976.
(Veróffentlichungen zur Humanismusforschung. Bd. 1).
(44) Cfr. de voorrede die een opdracht is door „Hainrich Steynhówel" in de uitgave van
1475 van zijn Duitse vertaling Der Spiegel des menschlichen lebens van het werk van S. de
Arevalo. Heinrich Stainhówel heeft het over het vertaalwerk van Romeinen die Griekse
geschriften in 't Latijn overgezet hebben en die in dit verband „noch danne gemaint
[haben] hie mit nit nutzit sonder groh gethan haben. das sy andern sollich kunst vnnd
gatheit haben geoffenbart die sicht ewiglichen ynen gewesen waerent verborgen". Deze
voorrede is niet gefolieerd, noch gepagineerd.
(45) Cfr. voetnoot nr. 25.
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Deze formulering, die met zo sterke nadruk een vertaling of haar
uitgave als een primeur voorstelde, was in feite in veel gevallen een
normale koopmanschappelijke kneep. Wijzen op het nieuwe van een
ging het nu over oorspronkelijk werk, of ging het over een
uitgave
kon de nieuwsgierigheid van de lezers aanscherpen en hun
vertaling
kooplust aanwakkeren.
In onze streken was soortgelijke aankondiging dan ook niet onbekend.
Onze uitgevers, en wellicht ook sommigen onder onze vertalers, waren
toch ook zakenlui, of eenvoudigweg mensen die er op uit waren de vrucht
van hun zwaar werk en van een onderneming die veel risico's geeft onder
de ogen van zoveel mogelijk lezers te brengen en in de handen van het
grootste aantal kopers te zien belanden.
Johannes Hoochstraten bezorgt te Antwerpen ca. 1527 een uitgave van
een Nederlandse vertaling, nl. Die principaele Hooftarticulen van allen
dingen. Hiervan heet het dan : , ,welcke noch noyt int duytsche gesien en
sijn" ( 4 6).
Varianten van deze formule die de nieuwigheid van een aangeboden
vertaling nadrukkelijk beklemtonen en die innig verweven zitten met het
stramien van de figuur, gebruikt in verband met het motief van de verholenheid, komen ook bij ons herhaaldelijk voor, soms zelfs met eigen
beeldsprakelijke inslag.
In een Nederlandse vertaling van de daarin ten onrechte aan Jean
Gerson toegeschreven Imitatio Christi, uitgegeven te Den Hem bij
Schoonhoven, wordt ter aanbeveling van dit werk reeds op 't titelblad zelf
voorgehouden dat dit , , suuerlic boec ... " , ,pu ntelic ouergheset [is] in
duytsche, welcke voir dese tijt noyt ghedruct en is gheweest" ( 47).
Van Antonius Torquatus hebben we o.a. Prognosticon dat in 1536 in
een Nederlandse versie verscheen, nl. Een seer wonderlijckg ... profecie.
Hiervan wordt reeds op het titelblad zelf gezegd : „nv alder eerst geuonden ende wten latine in duitsche getranslateert" ( 48 ).
Uit de titel van de Nederlandse vertaling van een Duits werk over de
Nieuwe Wereld, te Antwerpen in 1563 verschenen, verneemt de koper dat

(46) W. Nijhoff & M.E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540.
's-Gravenhage, 1923-1961. Cfr. Dl. I (1923), p.400. Nr.1114.
(47) W. Nijhoff & M.E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540.
's-Gravenhage, 1923-1961. Cfr. Dl. I (1923), p.359. Nr.993.
(48) W. Nijhoff & M.E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540.

's-Gravenhage, 1923-1961. Cfr. Dl. I (1923), p.732. Nr.2049.
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deze uitgave handelt over „Die Nieuwe Weerelt der Landschappen ende
Eylanden die tot hier toe allen ouden weerelt bescrijueren onbekent
geweest sijn" ( 4 9)
Dit procédé was niet enkel in trek in de officina's waarin het volksboek
werd gedrukt en verhandeld ; ook bij het uitgeven van werken met echte of
vermeende wetenschappelijke inslag werd het „nieuwe" van de in omloop gebrachte teksten onderstreept.
Jan Gymnick, de uitgever van de Livius-vertaling van 1541, wees in
zijn woord vooraf, herhaalde malen zelfs, op het feit dat deze uitgave niet
alleen de eerste Nederlandse versie van de toen gekende Livius-boeken
leverde, doch dat ze zelfs het eerste in 't Nederlands gesteld groots opgezet
historisch werk was dat ooit in druk in het Nederlands taalgebied voorgelegd werd.
Gaf een uitgever een handschrift uit dan drukte hij er soms op dat zijn
publicatie een tot dan toe verborgen waardevol stuk aan 't licht brengt. Zo
zag het Jan Berntsz, althans toen hij in Utrecht in 1537 de Corte Çornikel
van Cornelius van Hoorn uitgaf en vóór het eigenlijke kolofon drukte :
,,Dit heerlijck werck dat van te voren nauwelijck gehoort of bekent en is
geweest wert ons nv openbaerlijck ende claerlijck int licht voort ghebracht" (SO)
.

*

Overzicht en besluit
In de opdracht van zijn overzetting soms vervangen door een zakelijk

(49) Door Jan Vander Loe te Antwerpen uitgegeven.
(54) W. Nijhoff & M.E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540.
's-Gravenhage, 1923-1961. Cfr. Dl. I (1923), p.227. Nr.615.
Lezenswaard in dit opzicht is ook een fragment van de „Prologhe" tot het volksboek
over Huge van Bordeaux (Hughe van Bourdeus) in de Antwerpse druk van 1584, nl. Van
Huyghe van Bourdeus. Een schoone ... Historie, volgens het facsimile in Dr. Luc De
Baene : De Nederlandse Volksboeken. Antwerpen, De Vlijt, 1951. Cfr. p. 82 : „Om wat
vreemds ende wat nieus te hooren dat oude gesten ende oude gescriften menich hondert
jaren verborghe hebben ghehoude. So heb ic hier een seer vreemde wonderlijcke noyt
wonderlijcker historie uit claer ghestelt om dye te ouerlesen ende daer wt ghenuechte te
rapen ... ".
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woord-vooraf of een programmatische inleiding prees menig vertaler
de waarde van het vreemde werk ; werk dat hij gewoonlijk zijn taalgenoten
van toen en later voorlegde in een versie die voor hen gemakkelijker
toegankelijk was.
Hij vertaalde o.m. omdat hij , geleidelijk of plots, door eigen vinding of
op 't gezag van derden, de kostbaarheid en nut van een vreemd geschrift
had leren waarderen, via zijn oorspronkelijke vorm of via een vertaalde
versie.
Dit stuk was tot dan toe voor velen een verborgen schat gebleven, doch
kon thans, dank zij zijn ingrijpen, door middel van een overzetting een
nieuw, een ruimer publiek, aan hetwelk hij , de vertaler, een bijzonder
goed hart toedroeg, bereiken.
Het dubbele vooisje van dit loklied over de , ,verholen schat" beiert in
het voorwerk van verschillende vertalingen, nu eens luchtig zilverhel, dan
weer donkerzwaar door, soms in een simpele melodie, soms in een
ingewikkeld uitgebouwde compositie.
Uit deze tweevoudige thematiek heeft meer dan één vertaler (of uitgever) speelse figuren gesponnen en handig door elkaar geweven, nl. deze
van de onwaardeerbare schat, en daarenboven geheimzinnige schat ! Was
deze tot dan toe onbekend, thans wordt hij door de vertaler uit de donkerte
van de holen en spelonken van de vergetelheid naar boven gebracht en
plots in een vloed van stralend en zelfs hard licht uitgestald, en ter keuring
voorgelegd.
Zelfs meer ! Vaak wordt een vertaalde uitgave als aangename en nuttige
lectuur aanbevolen ; en meteen wordt door dit verhoopte dienstbetoon de
arbeid, die de vertaler aan de overzetting besteed heeft, verantwoord.
In deze samenhang wordt een vertaling meer dan eens als een nieuwe
bron van kennis, van levenswijsheid, en soms van schoonheidsgenot
voorgesteld, een bron die ongezien bleef, zelfs voor de meesten, en
waarvan het bestaan zelf onvermoed bleef bij sommigen die nochtans in 't
koele groen van haar gebied lafenis en kracht zochten.
Tot de gelukkigen echter die, na zoeken en dolen, eindelijk verkwikking vonden behoort de vertaler, of hij nu uit eigen aandrift zijn zoektocht
begon, ofwel door anderen werd aangespoord, of aangezocht of zelfs
aangeworven om een nieuwe ader van geestelijk leven en van binding met
vreemde culturen of tijden, en waarvan het grote publiek soms zelfs het
bestaan niet vermoedde, op heel zijn kronkelende loop bloot te graven en
in 't bereik van vele anderen te verleggen.
Graag verwijlt hierbij de overzetter bij beschouwingen over de
moeilijkheden van zijn opgave ; doch het liefst van al
en dat straalt uit
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de warmte van zijn woord heeft hij het over de intrinsieke waarde van
het werk dat hij voor zijn lezers openlegt en voor de nieuwigheid van het
stuk dat hij hun openbaart.
En nu ligt het voor de hand dat verschillende elementen in een , , verantwoording" van de vertaler soms als „gemeenplaatsen" aandoen, en
dat ze in werkelijkheid. in bepaalde contexten ware , ,topoi" zijn geworden.
Bovendien is geredelijk aan te nemen dat de meeste argumenten, die
meer in 't bijzonder door de drukker-uitgever ter verantwoording van het
uitlokken en het drukken van een vertaling naar voren worden geschoven,
hoofdzakelijk door koopmanschappelijke overwegingen vanwege deze
zakenman ingegeven werden.
Dit betekent echter niet dat, gelet op deze twee feiten en omwille van
deze twee bedenkingen, sommige van deze getuigenissen achteloos en
zonder meer kunnen ter zijde geschoven worden. Het geheel van de
overwegingen, beschouwingen en verklaringen, dat vaak in het voorwerk
van een vertaling door de overzetter en/of drukker-uitgever wordt
voorgelegd is inderdaad een document dat soms niet alleen historisch
inzicht en vakkennis vanwege de vertaler verraadt, doch waarin tevens
levensernst, plichtbesef zowel als vreugde aan het woord zelf, rustig en
sereen, beleden worden.
Wat ons hier eerst en vooral interesseert zijn zijn rechtstreekse of
onrechtstreekse toespelingen op of verklaringen van wat hem er toe
bewoog te „vertalen", d.i. geschriften van een andere zijn taalgenoten
van toen en later gemakkelijker toegankelijk te maken, veeleer dan scheppend werk van eigen makelij en schriftuur het publiek aan te bieden.
Welnu, wie luisteren kan en wil zal vaak horen dat menig geleerde en
soms ook een woordkunstenaar zich genoopt gevoeld heeft om wat in zijn
ogen bijdragen kon tot de geestelijke, morele en verstandelijke verrijking
en verheffing van zijn taal- en tijdgenoten, binnen het bereik van deze
laatsten te brengen ; althans daar waar hij meende in 't verleden of in eigen
tijd bij vreemden daartoe geschikt materiaal gevonden te hebben.
De wens om naar eigen huis de kleur en kracht van de weelde van
vreemde disgerechten, waaraan tot hiertoe slechts enkele begenadigden
hadden aangezeten, over te brengen, en de bereidwilligheid om deze te
delen met dezen die tot dan toe van deze verrijkende geneuchten van dit
, ,utile dulci" gespeend en verstoken waren gebleven, verklaren bij
menig vertaler de aandrift die in hem leefde om zijn taal- en talenkennis,
zijn schrijftalent en vakkundige onderlegdheid op een of ander gebied ten
dienste te stellen van anderen ; en ik bedoel niet alleen andere auteurs,
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doch ook een andere soort lezers, nieuwe lezers uit tot dan toe vreemde
panden van het leespubliek.
Hij was bewust van de waarde van het overgeleverd antiek schriftelijk
patrimonium zowel als van de betekenis van sommige geschriften in een
of andere landstaal.
En deze waardering en verering zelfs voor dit vreemd geestelijk erfgoed
zegt hij in talrijke gevallen in oprechte en eerlijke taal uit.
Welnu in zijn vertaalwerk zag hij het middel bij uitstek om voor talrijke
anderen een voor hen gemakkelijke bejegening met dit geestelijk erfgoed
van alle tijden en van alle geslachten tot stand te brengen, en op die manier
zijn taalgenoten in het vlak van de geestelijke ontmoetingen een helpende
hand toe te reiken.

*
Nu kan men hier de vraag stellen wat de vertaler aangezet heeft om naar
dit middel te grijpen, om deze vorm van dienstbetoon, nl. de vertaling, te
verkiezen boven andere. Zo had bij b.v. gebeurlijk een tekstuitgave van
het oorspronkelijk werk kunnen bezorgen, ofwel deze tekst kunnen commentariëren, of aan de vreemde auteur en aan diens werk een studie
kunnen wijden !
Ik meen echter dat het roekeloos is zelfs een poging te doen om dit
geheim volledig en in alle gevallen te willen ontsluieren. Een dergelijke
vermetele onderneming lijkt me zelfs ondoenbaar, zelfs daar waar een
vertaler het soms waagt over de innerlijke motivatie van zijn inzet verklaringen af te leggen ; wat hij bij geval wel eens doet !
De neerslag van allerlei overwegingen over gebeurlijke verplichtingen
t.o.v. een volksgroep, een geloofsgemeenschap, een sociale stand, of
t.o.v. vrienden of vorsten of de evenmens in 't algemeen spint de vertaler
soms uit en weeft deze draad in deze samenhang af en toe in het voorwerk
in. Hij mijmert bijwijlen eveneens over artistieke, taalkundige en historische kwesties die bij 't ontstaan en de groei van zijn vertaalarbeid opgerezen zijn.
Deze overwegingen en opvattingen kunnen een rol gespeeld hebben bij
zijn besluitvorming om zich aan vertaalwerk te wagen, en om soms na een
eerste proef er zich lange jaren aan te wijden.
Daarover later meer !
Inmiddels wil het me echter voorkomen dat het probleem van het
, ,o-v-e-r-z-e-t-t-e-n"
d. i . van de , ,translatio doctrinae" en, voegen we
er maar toe : , , sapientiae" !
de voorrang op alle andere vragen heeft, is
't zake te achterhalen waarom een schrijver vertaalde, m.a.w. : waarom
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hij het verkoos geschriften van een andere aan een nieuw lezerspubliek
toegankelijk te maken, veeleer dan oorspronkelijk, persoonlijk werk te
leveren.
De grondslag van deze prioriteit ligt m.i. in het eigene karakter van het
vertaalwerk zelf, nl. in het feit dat het eerst en vooral een , ,overdracht" is
van in schrift of druk vastgelegd geestelijk erfgoed van een cultuurgebied
naar een ander. En dit is toch het wezenlijk specifieke van de taak die
vertalers op zich hebben genomen.
Zó voelden zij zelf het toch meestal aan.
Waarom zouden wij er dan niet voor te vinden zijn om hen eerst en
vooral zo te zien zoals zij , de overzetters zelf, zich hebben gezien en
voorgesteld, d.i. als werkbijen ( 51 ). Bijen die, buiten wat zij als eigen
nooddruft en uit ontembare levensdrift uit brem en braam en hei langs onze
bermen hebben vergaard, of uit de fiere karmozijnen klavertoppen en
botergele koolzaadbloemen in 't open veld alhier hebben gepuurd, vaak
ook rijke honig en bevruchtend stuifmeel
leven en tevens kiem van
nieuw leven
van over de heilige heuvelen en blauwe bergen van 't
Zuiden naar onze streken gebracht hebben.
En 't is allicht, meen ik althans, het inzicht in de eigen aard, de zin en
het nut van deze taak van de overzetter, dat voor vele vertalers de eerste
aanleiding is geweest om zich met vertaalwerk in te laten. Daarin zowel
als in de bereidheid om de practische gevolgtrekkingen uit dit inzicht te
maken ligt denkelijk de eerste drijfveer vastgeankerd, die de vertalers
bewogen en soms zelfs genoopt of gedwongen heeft om andermans werk
via een vertaling te helpen verspreiden.
Menig vertaler van toen was als de wereldwijze en zwijgzame veerman,
die doelbewust zich inzette om met forse ruk en slag van arm en riem in
hard labeur naar de weidse ijlte en de holle stilte van de andere lage oever
van de bijwijlen brede en sterke stroom, in zijn schuwe en schamele
schuit, zware garven en soms ook jong zaad voor nieuw leven over te
zetten.
*

(51) Bernhard Schófferlin in zijn „kurtze vorred" tot zijn Livius-vertaling van 1533
maakte op fol. [1V 0} een toespeling op de aard van zijn werk en dat van zijn geestesgenoten,
die „als die bienen thun / die ausz mancherley blumen das siisz saugen".
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0. INLEIDING
De Klankleer van de Middelnederlandse Spraakkunst van A. van Loey
wint het van zijn voorgangers niet alleen in overzichtelijkheid, maar
niettegenstaande zijn betrekkelijk bescheiden omvang
ook in gevarieerdheid. Dit laatste komt doordat de auteur terecht het mnl. niet als een
geschreven eenheidstaal beschouwt, maar als een verzameling van taalvormen uit documenten uit streken waarin verschillende dialecten gesproken werden, die tussen de 13e en de 16e eeuw bovendien aan veranderingen onderhevig waren en waarvan de klankstructuren in meerdere of
mindere mate in de spelling zichtbaar worden.
Niettegenstaande deze aanzienlijke vooruitgang heeft Van Loey het niet
gewaagd, een belangrijke barrière te overwinnen. In het „Ter Verantwoording" drukt hij de mening uit, dat het niet mogelijk zou zijn, het mnl.
vocalisme fonologisch te behandelen, ,,omdat we de waarde van vele
vocalen niet duidelijk kennen. Een fonologisch systeem kan eerst bestudeerd worden in een taalvorm die een eenheid vertoont, niet in de steeds
wisselende, onvaste, gemengde (literaire) schrijftaal" ( 1 ) . Met de twee
argumenten die hier worden aangevoerd om te resigneren, heb ik mij niet
willen verzoenen. In de eerse plaats lijkt het mij voor een fonologische
behandeling niet nodig, de juiste fonetische waarde van de vocalen te
kennen ; wel moeten we in staat zijn, een inventaris van die vocalen op te
stellen ; wenselijk is bovendien de bepaling van de distinctieve kenmerken
ervan. Ik ben van mening dat dit alles in een mate mogelijk is die het zetten
van de fonologische stap rechtvaardigt. Ten tweede is het natuurlijk juist,
dat de mnl. schrijftaal wisselend, onvast en gemengd is ; wanneer men er
ook de ambtelijke schrijftaal bij betrekt, wordt de variatie zelfs nog
wezenlijk groter dan Van Loey suggereert. Maar dit belet niet, dat men het
mnl. vocalisme (en ook het conson antisme, dat hier niet ter sprake komt)
structureel kan beschrijven. Daarvoor zijn twee dingen nodig.
Het eerste is een referentiesysteem, dat als vast punt fungeert, waar alle
regionale en chronologische afwijkingen aan kunnen worden gerelateerd.
Het wordt in hoofdstuk 1 van deze studie beschreven. Het is overgenomen
uit mijn Hist. Phon. (2) . Van Loey heeft mijn daar verschenen fonologisch
overzicht van het mnl. ,,een gemakkelijke trap om te komen tot het
nieuwnederlands" genoemd ( 3) ; ik denk dat het bovendien als referentie(1) Klankleer, 5.
(2) Hist. Phon. , 39-52.
(3) v. Loey 1974, 258.
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punt ter beschrijving van de structurele verscheidenheid binnen het mnl.
geschikt is. Niet iedereen heeft er overigens zo weinig moeite mee gehad
als Van Loey. Willemyns noemt mijn behandeling van het mnl. systeem
het zwakste hoofdstuk van mijn boekje ( 4), en ook anderen hebben tegen
bepaalde aspecten ervan bezwaren geuit ( 5). Onderhavige studie, die als
een structurele lezing van Van Loeys Klankleer is geconcipieerd, kan dan
als secundair effect hebben, dat er voor bepaalde passages van Hist. Phon.
een expliciete achtergrond wordt geleverd, die aan een deel van de kritiek
zijn bodem ontneemt.
Het tweede wat er nodig is om de klankleer van het mnl. structureel te
kunnen onderzoeken, is de kennis van de hoofdkenmerken van de klankleer der nl. dialecten voor zover die tot de latere middeleeuwen opklimmen of ouder zijn. Soms worden regionale klankstructuurkenmerken door
mnl. spellingen consequent weergegeven ; soms verschijnen er spellingen
voor naast andere, waaraan blijkbaar geen werkelijkheidswaarde in de
uitspraak mag worden toegekend, maar die door dominantie van spellingen van andere streken te verklaren zijn ; soms ook wordt een klankverschijnsel door de spelling hoegenaamd niet weerspiegeld. In het derde
geval moeten er vanzelfsprekend andere taalhistorische argumenten zijn
om aan te nemen dat het verschijnsel in de mnl. periode in een bepaald
gebied voorkwam, in het tweede zijn die er soms naast de feiten uit de
moderne dialectgeografie om uit de spellingvariatie de gesproken werkelijkheid af te leiden. De werkwijze waarbij de dialectologie in dienst van
de speurtocht naar de mnl. vocaalsystemen wordt gesteld en omgekeerd
constateringen in verband met het mnl. conclusies over de ouderdom van
moderne dialectverschijnselen opleveren, is een voorbeeld van het onderzoek in wisselwerking dat in de historische taalkunde gebruikelijk is ; ik
meen dat het vrij is van cirkelredeneringen. Het meest opvallende voorbeeld ervan is de verhouding van het tweede hoofdstuk, dat aan de umlaut
en palatalisaties in de dialecten is gewijd, tot het derde en het vierde,
waarin onderdelen van de mnl. klinkersystemen worden behandeld en
waarin deze verschijnselen opnieuw ter sprake komen.
In deze studie wordt dus getracht, grondtrekken van mnl. gesproken
klankstructuren te achterhalen. Het doel ligt dus verder dan het beschrijven van in de mnl. periode voorhanden spellingen met hun verschillen en
variaties : de bedoeling is, te weten te komen wat er achter die spellingen
schuilgaat. Dit is echter niet zo te begrijpen dat dit een poging zou zijn om
een volledige geografie van het vocalisme der mnl. dialecten te geven. Op
(4) Willemyns 1976, 58.
(5) O.a. Hoebeke 1978.
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de grondtrekken daarvan, die wel beschreven worden, moeten ongetwijfeld nog talrijke kleinschalige „oppervlakteverschijnselen" worden
geënt, waarvan het aantal tijdens de mnl. periode toeneemt. Ook na de
middeleeuwen hebben vele dialecten nog nieuwe klankwettige veranderingen doorgevoerd, die soms nog een betrekkelijk ruime verspreiding
hebben gehad.
Dat het zoeken naar mnl. vocaalstructuren met hun geografische verdeling iets anders is dan de spellinggeografie van mnl. vocaliste elementen, kan volgend voorbeeld verduidelijken. Het hoofdtónige vocalisme
van het woord broeder (kaart 1) wordt in het Brabants en Westlimburgs
mnl. op vier verschillende manieren weergegeven : met de tekens oe, ue, o
en u. De eerste twee hebben een opvallend hogere frequentie dan de laatste
twee, die ik hier nu verder buiten beschouwing laat. De kaart geeft de
verspreiding van de spellingen met oe en ue in dat woord in het BrabantsWestlimburgse dialectgebied v an de 13e tot de 17e eeuw volgens gegevens uit archivalia ( 6) . In de spelling ue wordt door Van Loey in §§ 85 en
87 een poging gezien om palataal, d.w.z. umgelautet vocalisme weer te
geven ( 7) ; de spelling oe is de normale weergave van de velare vocaal of
diftong in dat woord in het westen van het taalgebied. De verhouding in de
moderne dialecten is schematischer weergegeven met twee grenslijnen en
de tekens oe voor velaar (niet umgelautet) vocalisme in het Vlaams,
Zeeuws en Noordwestbrabants, uu voor palataal (umgelautet) vocalisme
in het grootste deel van het Brabants en het Westlimburgs, tenslotte oo
voor een meer open velaar vocalisme in het Oostlimburgs, waar de umlaut
in dit woord niet gewerkt heeft. In de veronderstelling dat 1) de umlautgrenzen sinds de middeleeuwen niet verschoven zouden zijn en 2) dat er
een één-één-verhouding zou bestaan tussen spelling en uitspraak, zou het
woord broeder in het westelijke gebied uitsluitend de spelling oe , in het
centrale uitsluitend de spelling ue moeten hebben. In het oostelijke gebied
zou het ontbreken van de umlaut dan weer uitsluitend oe (of zijn daar
betrekkelijk belangrijke concurrent u) moeten opleveren.
Dit wordt door het kaartbeeld echter niet bevestigd. Niet alleen komen
er te Steenbergen, in het westelijke, en te Maaseik, in het oostelijke
(6) Het materiaal van de plaatsen die al zijn opgenomen in de kaarten van Goossens 1974,
is in die studie verantwoord op p. 25. Het andere is door Helena Oomes geëxcerpeerd in
diverse archieven. Hierbij werd er naar gestreefd, een goede spreiding van de gegevens
volgens de chronologische parameter te bekomen. Een lijst van de archiefstukken waaruit
dat materiaal werd geput, bevindt zich in het archief Dialectologie v an het Departement
Linguistiek te Leuven.
(7) Zie hierover verder 2.2.1 en voor literatuur over de umlaut in dit woord de daarbij
horende noot 13.
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gebied, ue-spellingen voor, omgekeerd hebben alle onderzochte plaatsen
in het centrale umlaut-gebied ook spellingen die op niet-umgelautet vocalisme wijzen, weliswaar met duidelijke geografische en chronologische
verschuivingen in de frequentieverhouding van ue en oe . De opvallendste
geografische tegenstelling wordt gevormd door de hogere frequentie van
oe in de schrijfcentra van de huidige provincie Antwerpen dan elders,
vooral in het huidige Belgische Brabant. Chronologisch is er een duidelijke toename van de oe-spelling in de latere periode. Het trekken van
umlautgrenzen in dit woord is op grond van het historisch taalmateriaal
voor de middeleeuwen niet mogelijk. Toch hoeft er_niet aan getwijfeld te
worden dat de tegenstelling tussen Vlaanderen en Brabant in die tijd al
voorhanden was. In steden als Brugge en Oudenaarde is de spelling ue in
broeder en andere woorden met umlaut van ó volstrekt onbekend ( 8). De
kaart moet dan wel zo geïnterpreteerd worden, dat deze umlaut in het
Brabants niet consequent werd weergegeven, maar dat het teken ervoor
met de concurrentie van een ander teken had af te rekenen, dat in het
Vlaams ook werd gebruikt voor woorden die in Brabant umlaut hadden en
bovendien in Brabant zelf in woordvormen zonder umlaut, die destijds
nog vaak morfologisch alterneerden met woordvormen met umlaut. Het
Vlaams had dus geen umlaut, het Brabants, misschien afgezien van het
noordwesten wel, maar het is voor de middeleeuwen niet mogelijk, een
precieze grens te trekken.
Het gekozen voorbeeld is een gemiddeld geval v an de spanning tussen
de schrijftaal en het gesproken mnl. In an dere gevallen wordt de gesproken taal sterker door de spelling verdoezeld of zelfs helemaal verborgen,
soms ook en dat geldt vooral voor het westen sluit de spelling dichter
bij de gesproken taal aan. Variabiliteit in de spelling kan dus zowel
ansluiting
bij de gesproken taal (van zo een
geringer worden door aan
spelling met weinig variatie gaat een normerende kracht uit) als door
afwijking ervan (zo een spelling ondergaat de dominantie van die uit een
gebied waar anders gesproken wordt). Het is echter, zoals gezegd, niet de
bedoeling van deze studie, op variabiliteitsproblemen van het mnl. in te
gaan ; het gaat integendeel om structuren.
Die structuren worden door hergroepering van het materiaal uit Van
Loeys Klankleer afgeleid. Mijn ervaring is, dat de beschrijvingen van dat
werk een graad v an volledigheid bereiken die het mogelijk maakt, vrij
complete structuren op te bouwen. Bij die hergroepering kwamen slechts
kleine lacunes aan het licht, die ik niet systematisch heb opgevuld. In
(8) v. Haverbeke, 42-47 (de enige uitzondering is hier de naam Buekenare); Willemyns
1971, 92-121; Hoebeke 1968, 382-401.
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gevallen als de ablaut in de stamtijden van de sterke werkwoorden zou zo
een aanvulling tot peuterwerk in verb and met een aantal losse gevallen
aanleiding hebben gegeven, waardoor de aandacht onnodig van de wezenlijke elementen in de structuren zou zijn afgeleid. Slechts daar waar ik
van mening was dat de samenh ang integendeel door aanvulling zou
worden versterkt, heb ik een beroep gedaan op materiaal dat niet in de
Klankleer staat. Het opvallendste voorbeeld is te vinden in 3.3.2.
Eerdere versies van delen uit deze studie zijn voorgedragen en besproken op commissievergaderingen van de Academie op 21.2.1979,
16.5.1979 en 20.2.1980. Ik dank mijn collega's-taalkundigen voor hun
kritische opmerkingen, die tot de verbetering, v an een aantal details en
soms ook tot werkelijk nieuwe inzichten hebben geleid, waarvan de
definitieve versie nog heeft kunnen profiteren.
1. HET REFERENTIESYSTEEM
1.1. Zijn opbouw

Om de diversiteit van het mnl. vocalisme te kunnen beschrijven is het
nodig, een „ideaal" mnl. vocaalsysteem aan te nemen, waaraan de
ruimtelijk en tijdelijk afwijkende systemen en de bezettingen v an hun
elementen kunnen worden gerelateerd. Dit referentiesysteem hoeft in
principe niet eens ergens ooit te hebben bestaan : zijn functie is immers
niet, een taalwerkelijkheid weer te geven, maar wel als een vast punt te
fungeren, waarrond de vergelijkende beschrijving kan worden opgebouwd. Dat wil niet zeggen, dat hiermee aan het referentiesysteem alle
taalwerkelijkheid wordt ontzegd ; ik ben integendeel van mening, dat het
als inventaris van fonemen in een groot deel van het westen van het
taalgebied (Vlaanderen, Zeeland, Holland) moet hebben bestaan, maar
het is wel best mogelijk, dat het met de in dit hoofdstuk aangenomen
lexicale bezetting van zijn elementen en ook met de hier aangenomen
fonetische verhouding tussen die elementen ook in dat westen vrijwel
nergens is voorgekomen. Retouches in verband met de fonetische verhouding zullen verderop slechts zelden worden aangebracht ; wel zullen de
volgende hoofdstukken talrijke nuanceringen in verband met de lexicale
bezetting opleveren, en daardoor zullen we met ons ideale systeem tenslotte dichter bij het Hollands d an bij het Vlaams terechtkomen.
Van Loey neemt in de opschriften van de hoofdstukken I-III in zijn
Klankleer vijf korte klinkers en twaalf of dertien lange klinkers en diftongen aan:

-
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Korte klinkers : a, e, i, 6, it.
Lange klinkers en diftongen : a, e, eu, 1, ie, o, oe, uu, aei, ei, ooi,
aeuw en ou.
Van Loeys korte systeem kan zonder restricties als stuk van het referentiesysteem worden overgenomen. Daarbij geven we de klanken die hij 5
en u schrijft, door de tekens o en ii weer. Voorbeelden : a: acker, e : vel, i:
bidden, o: vol, ii: vullen.
Wat de lange klinkers en diftongen betreft, hier is ten eerste vast te
stellen, dat Van Loey bij de lange e aanneemt (§ 48), dat een zachtlange é
en een scherplange ê onderscheiden moeten worden. De eerste is door
rekking uit korte klinkers ontstaan, de tweede door monoftongering van
een diftong. Beide klinkers krijgen dan ook bij hem in §§ 49-57 en in §§
58-59 een aparte behandeling. Over de vraag of bij de lange o eveneens
een zachtlange en een scherplange klinker onderscheiden moeten worden,
laat Van Loey zich in §§ 75-77 zeer genuanceerd uit, maar hij behandelt in
§§ 78-82 de zachtlange ó en in §§ 83-84 de scherplange 6 als aparte
grootheden. Wij nemen zowel bij de lange e als bij de o dit standpunt over.
Daarentegen nemen we de diftongen met een lang eerste lid aei, ooi en
aeuw niet in het referentiesysteem op. Enerzijds is dit lijstje niet volledig :
men kan er nog de diftongen ieu (nieuwe), eeu (leeu), oei (moeye) en uw
(spuwen) aan toevoegen. Anderzijds heeft deze groep diftongen vermoedelijk niet dezelfde fonologische status als de ei en de ou ; we hebben
wel met nogal toevallige sequenties van lange klinker en semivocaal te
doen, waardoor zij beter niet in de inventaris van het referentiesysteem
worden opgenoemen ( 1 ) .
Wat de ie en de oe betreft, Van Loey wijst er in de §§ 69 en 85 op, dat
deze klanken op vroegere diftongen teruggaan ; toch wenst hij ze voor het
mnl. als lange monoftongen te beschouwen. In Hist. Phon. heb ik ze
daarentegen bij de diftongen geklasseerd. We zullen wel allebei gelijk
hebben ; het hangt er maar van af over welke streek en welke tijd men het
heeft. Het is voor ons doel tenslotte niet van veel belang of deze klanken
bij de diftongen of bij de lange klinkers worden ondergebracht ; hoofdzaak
is dat zij aparte grootheden in het referentiesysteem vormen, die nergens
met andere elementen zijn samengevallen en waarvan de kenmerken
achter
[-kort] tweemaal en[_ gerond (bij ie) en [+ achter] (bij oe) telkens eenmaal onbetwist zijn.

( 1)

Vgl. voor deze diftongen Hist. Phon., 51 52.
-
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Mnl. lange klinkers die op een wg. lange klinker of een wg. diftong
teruggaan, voorzien we van een circumflex, de gerekte mnl. lange klinkers daarentegen van een lengtestreep. Daar in mnl. lange a een gerekte
(maken) en een van ouds lange klinker (slapen) zijn samengevallen, krijgt
deze klank de twee lengtetekens : á. Van Loeys teken eu herschrijven we
als (; en uu als ii . Onze inventaris ziet er dan als volgt uit :
- Lange klinkers : á, é, é, 1, ó, u, ö, 6. Voorbeelden : slapen lm men,
gëven, hêten, rike, slotele, Busent, Oven, Wren.
- Diftongen : ei, ou, ie, oe. Voorbeelden : heilich, hout, dienen, vloec.
Wanneer we de besproken korte en lange klinkers en diftongen in een
schema willen rangschikken, treden er enkele lacunes in het systeem aan
het licht. Zowel bij de korte als bij de lange klinkers is de gesloten velare
plaats onbezet ; er is m.a.w. geen u en geen u of u. Bij de diftongen lijkt
een geronde palatale reeks met de elementen iiii en iie te ontbreken. Bij de
behandeling van de uu (u) wijst Van Loey in § 91 echter op het voorkomen
van „een diftong ui, gespeld oi, oy, oei, oey, eu, eui, zelden ue, u ... in
woorden als duit, fluit, fornuis, fruit, gley „dakriet", huike, lui, luifel,
poye, wambuis", die wel op grond van zijn geringe lexicale bezetting niet
als opschrift van een kapittel verschijnt. Wij nemen hem als oii mee op in
het referentiesysteem.
Ook een diftong iie kunnen we in dat systeem opnemen, echter niet met
een zelfstandige fonologische status, wel als combinatorische variant van
u voor r. Het gaat om het vocalische element van mure = muere, suur
=suffer, dat op dezelfde manier geschreven wordt als dat van dusent en
buuc (met (i), wat wegens het allofonisch karakter van de diftong niet hoeft
te verwonderen. In de bespreking van de verhouding van het referentiesysteem tot het wg. vocalisme (1.3) zal de eigen plaats van de [tie] verder
verduidelijkt worden.
In tegenstelling tot de lacunes in het diftongsysteem kunnen die in het
korte- en het langeklinkerssysteem niet gevuld worden. Wanneer we
tenslotte aannemen dat het mnl. een sjwa moet hebben gehad in b.v. de
tweede lettergreep van bidden of case, kunnen we het volgende referentiesysteem opstellen :
i
1
oe
[tie]
ie
i
ii
i
[a]
ou
óii
ei
ó
ê
e
o
ó
é ó
a
,
á
a

171

Over de ontologische status v an dit systeem is in het begin van deze
paragraaf het nodige gezegd. Over de plaats van de aangenomen elementen in het systeem moet daar nog het volgende aan worden toegevoegd. Bij
de lange klinkers komen vier openingsgraden voor, tegen drie bij de korte
klinkers ; het is echter niet onaannemelijk dat ê en é evenals ó en ö zich niet
door een verschil in aperture, maar door een oppositie diftongisch monoftongisch hebben onderscheiden ; de scherpl ange ê en ó zijn zeker
vaak sequenties van e +a en o +a geweest. Ook kan in bepaalde dialecten
de aperture-verhouding de omgekeerde van de hier aangenomen relatie
zijn geweest ; dat wordt tenminste voor ê en e te Brugge aangenomen (Van
Loey § 49, opm. 2, b). Zoals gezegd k an verder over het diftongisch
karakter van ie en oe (en ook over dat van [üe]) gediscussieerd worden ;
wel staat vast dat ie en I niet waren samengevallen, dat [u] en [i e]
complementair waren verdeeld en dat de lacune in het velare deel van het
korte- en het langeklinkerssysteem niet door opschuiving van de oe
gevuld kan worden.

1.2. Zijn verhouding tot het nnl. systeem
Het is voor ons doel niet voldoende, de opbouw v an het referentiesysteem
te beschrijven, we moeten ook op de lexicale bezetting v an zijn elementen
ingaan. Elk van die elementen komt in een aantal woorden en woordvormen voor. De bij elkaar gevoegde woorden- en woordvormenlijsten van
de vocaalfonemen van het mnl. moeten het volledige lexicon en de
volledige vormleer van het mnl. referentiesysteem opleveren ( 2). Het zou
echter onhandig en onoverzichtelijk zijn, de bezetting van de elementen
van het mnl. vocaalsysteem door zulke opsommingen te beschrijven.
Bovendien zou zo een beschrijving aan het systematisch-dynamische
aspect van dat systeem te kort doen.
Praktischer en linguistisch beter verantwoord is een beschrijving van de
bezetting op basis van diachronische correspondenties met een jongere en
een oudere taalfase. Dit is een bekend procedé, dat steunt op het principe
van de klankwet, waaronder hier verstaan dient te worden een regelmatige
correspondentie van een klankkenmerk van woorden en woordvormen
van een taal a en een klankkenmerk v an woorden en woordvormen in een
taal b die uit a ontstaan is. Het is duidelijk dat het mnl. in een diachronische behandling als a, maar ook als b kan fungeren.
(2) In de veronderstelling dat dit geen woorden en vormen bevat die uitsluitend uit
consonanten bestaan.
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In deze paragraaf fungeert het als a. De tegenhanger b is de nnl.
standaardtaal. Aan de stelling dat de verdeling van de bezetting van het
mnl. referentiesysteem door een vergelijking met het nnl. kan worden
bepaald, moeten echter twee restricties worden toegevoegd. Ten eerste
beschikt het nnl. over een aantal woorden en woordvormen die in het mnl.
nog niet voorkwamen. Zij zijn er door jongere woordvorming, klanksymboliek, woordschepping en vooral door ontlening bij gekomen. Alleen in het eerste van die gevallen, jonge woordvorming, valt er iets te
vergelijken tussen mnl. en nnl. , en dan nog maar voor zover de klanken
van de nnl. woordvormingen met die van mnl. lexicale elementen corresponderen waar zij uit zijn opgebouwd. De opbouw van mnl.-nnl.
klankcorrespondenties kan immers alleen aan de hand van het gemeenschappelijk deel van het lexicon (en de vormleer) worden doorgevoerd.
De tweede restrictie berust op de omgekeerde constatering. Het mnl.
beschikte over een aantal woorden (en woordvormen) die in het nnl. niet
meer voorkomen, m.a.w. een deel van de mnl. woordenschat is sedertdien
uitgestorven. De toewijzing van het vocalisme van die woorden (vormen)
aan bepaalde elementen van het referentiesysteem kan dus niet met behulp
van een correspondentieschema mnl. = a: nnl. = b worden doorgevoerd.
Hier is vergelijking nodig met een vroegere taalfase, waarvoor kan worden aangenomen, dat zij de intussen verdwenen delen van het lexicon nog
bevatte. Wij nemen daarvoor een correspondentie wg . = a : mnl. =b aan.
Een speciale moeilijkheid vormen de leenwoorden. Voor zover zij
jonger zijn dan het mnl. moeten zij op grond v an de eerste restrictie buiten
beschouwing worden gelaten ; voor zover zij tussen de wg. en de mnl. tijd
zijn ontleend is hun opname op grond van de tweede restrictie niet
gerechtvaardigd. Toch komt het herhaaldelijk voor dat het vocalisme van
oude, maar nog niet wg . leenwoorden zich bij een lexicale reeks met een
bepaald wg. vocalisme aansluit, zodat we van een versterking van de
bezetting van zo een reeks kunnen spreken. Er zijn dan geen praktische
bezwaren om het leenwoord als element van de reeks te beschouwen, te
meer daar het niet mogelijk is, de wg. woordenschat door een inventarisering op basis van een corpus te beschrijven.
In het nnl. vocaalsysteem dat hier als opvolger van het mnl. referentiesysteem wordt beschouwd, ontbreken de lange open klinkers E : , ce : end :
van serre, freule en rose, die als jonge leenfonemen zijn te beschouwen.
Bij de vocalen die in de gebruikelijke spelling ie, uu, oe worden geschreven, bestaat er een complementaire verdeling v an een kort ([i],1y], [u]) en
een lang ([i :1, [y :1, [u : ]) allofoon. De korte [y] heeft geen mnl. voorgan-
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ger : hij komt slechts voor in jonge ontleningen (type minuut) en klanknabootsingen (fuut).
De volledige correspondentie mnl . -nnl . kan door zes klankwetten en
een aanvu ll ing worden beschreven.
1. Zachtlange e en o worden geheven tot het niveau v an scherplange ê en
6, zodat zij daarmee samenvallen. Voorbeelden : mnl. bréken en têken,
schoven (pret. van schoven) en schoven „garven "; nnl. bre:ka en te: ka,
sxo: va en sxo: va .
2. De gesloten lange klinkers I en u worden gediftongeerd tot op het
niveau v an ei en oo, zodat zij daarmee samenvallen. Voorbeelden :
mnl. risen en reisen, rote en flöüte ; nnl. rEiza „rijzen" en rriza
„reizen", rceYt en Am.
3. De openende diftongen ie, [iie ] en oe worden tot gesloten lange
klinkers gemonoftongeerd. Voorbeelden : mnl. dief, bier, more
(moere), boec, hoere worden in een latere fase di: f, bi: r, my:r, bu:k,
hu:r.
4. De door regel 3 ontstane lange klinkers worden verkort, behalve voor
r. Voorbeelden : di: f wordt in het nnl. tot dif, bu:k tot buk.
5. Auslautende sjwa wordt geapocopeerd. Voorbeelden : mnl. ic geve,
case ; nnl. ik gel, ka: s.
6. Natonige i, i in suffixen als -ig, -ink, -lik, -in wordt verdoft. Voorbeelden : mnl. heilich, coninc, wá rlic, goldin ; nnl. halax, ko: nart (ook
ko: niy), wa:rlak, gYldan.
Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat in enkele woorden de mnl.
sequentie á + w zich tot ou ontwikkelde, die nog steeds au(w) (blauw,
grauw) geschreven wordt.
Samenvatting :
MNL.
i ea u

.

ie [Ue] oe ei iiu ou i i ê ë- á[u] Ci ó ó

o

I
I

[i] 1 E a Y[0 o i
I
NNL.

El

OeY 3

1:

e:

a: y:

0• [

u•. ] O .•

Opmerking : In deze schematisering is regel 3 voor zover hij als input voor
regel 4 fungeert, niet als zodanig opgenomen ; het resultaat van regel 4 is
daarentegen direkt uit mnl. ie en oe afgeleid.

-a
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1.3. Zijn verhouding tot het wg. systeem
De variant van het wg. die hier als protosysteem van het mnl. referentiesysteem wordt aangenomen, vertoont een ontwikkeling van het og. die
hoofdzakelijk door een specifieke resultante van de gemeengermaanse
„breking" wordt bepaald. Alvorens daarop in te gaan vermeld ik even de
andere vocalische wijzigingen tussen og. en wg. Het zijn : 1. Het woordaccent, dat voordien naar een vaste verdeling op lettergrepen van verschillende aard (wortelsyllaben, stamsuffixen, uitgangen) gelegen had,
werd uniform op de wortelsyllabe gefixeerd ; 2. Bij korte klinkers voor n
+ x komt een z. g. compensatierekking tot stand. De op die manier
ontstane lange I en Ti vallen met bestaande I en u samen, de nieuwe á valt
met open ê (ei) in lange á samen.
Wat de breking betreft, daarmee bedoelen we een complex van twee
klankwetten, die met hetzelfde resultaat volgens verschillende verdelingsregels op hetzelfde materiaal werken, d.w.z. op woorden met in de
wortelsyllabe een niet open korte klinker of een diftong. Bij de og.
diftongen (ei, ai, eu, au) is immers steeds tenminste één lid een niet open
korte klinker. De voorwaarden van deze twee klankwetten zijn naar Van
Coetsem (3) een hoofdzakelijk vocalische (sequentie 1) en een consonantische (sequentie 2) factor geweest. De uitwerkingen van beide sequenties
gaan elkaar geografisch en chronologisch niet helemaal uit de weg,
waardoor we vaak vervlechtingen krijgen.
Bij sequentie 1 komt gesloten (i, u) vocalisme in de wortelsyllabe tot
stand of blijft gesloten vocalisme behouden wanneer in de volgende
lettergreep een i, j of u staat of wanneer een gedekte nasaal volgt. Anders
wordt het vocalisme half open (e, o) of blijft het half open (e). De regel
geldt ook voor de gesloten en half open eerste en tweede leden van
diftongen. Uit een og. systeem met een oppositie i e en een lacune op de
plaats van de o bij de korte klinkers moest dus een systeem met een
complementaire verdeling van i en e evenals van u en o ontstaan, dus :
Fase 1:

i

u

Fase 2:

ril

^
[Ui

e
a

(3) v. Coetsem 1968.

a
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Van de vier og . diftongen ontwikkelden er drie telkens twee allofonen :
Fase 2:

ai eu au

Fase 1:

ai

J[

iu au

a^
ae eo ao
De vierde diftong, ei, moest of tot ii of tot ee worden. In het eerste geval
viel hij met og . I samen, in het tweede geval ontwikkelde hij zich tot een
lange klinker ê met een eigen status ; deze wordt e 2 genoemd om hem te
onderscheiden van el, die in het wg. tot á werd.
Bij sequentie 2 wordt half open vocalisme (e, o) aangetroffen w anneer
de volgende conson an t een h of een dentaal (consequent bij r) is, gesloten
vocalisme (i, u) w an neer aan deze voorwaarde niet is voldaan. Het
resultaat voor het vocaalsysteem is juist hetzelfde als bij sequentie 1,
alleen is de verdeling v an gesloten en half open vocalisme over de
woordenschat en de woordvormen anders.
Doordat beide sequenties elkaar doorkruisten, doordat er geografisch
contact en ontlening tussen dialecten met verschillende verdelingsregels
voorkwam en ook door de werking van germaanse auslautwetten waardoor in geval van sequentie 1 vormen met gesloten en half open vocalisme
identieke vocaaldistributies kregen, zal een zuiver complementaire verdeling van i en e, u en o, als korte klinker of als element van een diftong,
zeer zeldzaam zijn geweest. Voor het protosysteem v an het mnl. kunnen
we fonemisering van de opposities aannemen. Verder behoort tot onze
assumptie :
1. Er bestaat geen oppositie au ao in het protosysteem ; we kunnen
integendeel uitsluitend v an ao uitgaan.
2. Bij de korte klinkers en de twee andere diftongen is er splitsing volgens
sequentie 1; voor r en w vinden we echter nooit ai, maar wel steeds ae;
voor w vinden we nooit eo, maar wel steeds iu(4).
Het protosysteem van het mnl. referentiesysteem ziet er dus als volgt
uit
i

u
e

o
a

^

i

^
e

^
u
^
a

o

ai

.
lu

ae

eo

ao

Daarop werken tussen het wg. en het mnl. de volgende klankwetten :
1. Umlaut van korte a tot e, waardoor samenval met wg. e tot stand
komt. Voorbeelden : wg. *tall^an- en *fell-, mnl. tellen en vel.
(4) Verdere details in Hist. Phon., 31-35.
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2. Diftongering van ê en 6 tot de openende diftongen ie en oe Voorbeelden : wg. *fêl-, *fót-, mnl. viel, voet.
3. Sluiting van de diftong eo tot ie, waardoor samenval met de door regel
2 ontstane ie tot stand komt. Voorbeeld : wg. **eonón-, mnl.
dienen.
4. Monoftongering van ae en ao tot scherplange ê en 6. Voorbeelden :
wg. *taekan- en *aogan-, mnl. têken en 6ge .
5. Sluiting van het eerste element van de diftong ai tot ei ; er ontstaat dus
een ei. Voorbeeld : wg. *hailig-, mnl. heilich.
6. Opening van korte u tot o, waardoor samenval met wg. o tot stand
komt : Voorbeelden : wg. *fuhs- en *lotf-, mnl. vos en lof.
7. Rekking van korte klinkers in open lettergreep en minder consequent
ook voor r + dentaal. Daarbij vallen wg. i en e evenals de door
regel 1 ontstane e samen in zachtlange e (voorbeelden : wg.
*himil-, *geftan-, *skapin-, mnl. hemel, given, schepen), te
onderscheiden van scherplange ê, wg. u en o in zachtlange b
(voorbeelden : wg. **uruh- en *loiYan-, mnl. dóre, loven), te
onderscheiden van scherplange 6, terwijl gerekte a met oude a
samenvalt in a (voorbeelden : wg. *naman- en *manan-, mnl.
name en mane ).
8. Palatalisatie van u tot ti. Voorbeeld : wg. *buk-, mnl. buc.
9. Monoftongering van iu tot (i. Voorbeeld wg. *piustri-, mnl. duster.
10. Diftongering voor r van gesloten lange klinkers, d.w.z. wg. i en de
door regels 8 en 9 ontstane u, tot ie en iie. De eerste valt samen
met de door regels 2 en 3 ontstane ie, de tweede is daarentegen
met de u die niet voor r staat, complementair verdeeld. Voorbeelden : wg. *fi'rón- (lat. fêriâri), *mur- (lat. murus), *diuri-,
mnl. vieren, mure (= [iie )), dure (= [ue D.
11. Er ontstaat een oiu, vermoedelijk in enkele woorden klankwettig uit u
+ j + vocaal ; ook enkele leenwoorden hebben dit vocalisme.
Voorbeelden : wg. *(yJluja-, ofr. fleute, mnl. loii „lui", flöüte
„fluit".
12. Er ontstaat een ou, hoofdzakelijk door vocalisering van o (uit a of o)
voor l + d of t. Voorbeelden : wg. *haldan-, *holt-, mnl. houden,
hout. Daarbij sluiten zich gevallen met klinker + w aan, zoals
vrouwe (a + w), bouwen (u + w), trouwe (iu + w), verder ook
gevallen met finale u, u als nou, jou.
13. Door samenval van wg. onbetoonde, maar specifiek gekleurde vocalen van niet-wortelsyllaben evenals van contracties van w of j +
zulke vocaal ontstaat er een neutrale onbetoonde klinker a. Voor-
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beelden : wg. *skamón-, *batir-, *laidjan-, mnl. schamen, beter,
leiden.
Samenvatting :

WG.
i

e a u o

;

ai ae iu eo ao

i
i
1

i
iie oei a
ue
i e a u o l i ê é á [u] á ó ó i ei óu ou ie []
MNL.
t
I
regel regel
12
11

reg
13

Opmerking : Deze schematisering is in zoverre onjuist, dat zij de resultaten van klankwetten die als uitgangspunt voor nieuwe regels fungeren,
niet als zodanig opneemt, maar telkens van het wg. systeem vertrekt. Deze
vertekening van het historisch verloop geldt voor regel 1 als input voor
regel 7, voor regels 8 en 9 als input voor regel 10, misschien ook voor regel
6 als input van regels 7 en 12, tenslotte voor regels 2 en 3 als voorwaarde
van de fonemisering van de diftongering v an wg. I in regel 10.
In de hier gegeven voorstelling van zaken is de oorsprong v an de mnl.
klinkers u en ^ niet aangegeven. Meestal wordt aangenomen dat de eerste
door umlaut en de tweede door umlaut en rekking in open lettergreep uit
wg. u is ontstaan. De assumptie van de rekking lijkt mij juist, die v an de
umlaut daarentegen niet. De oorsprong van deze twee klinkers wordt in
2.2.8 en 2.3 nader toegelicht.

1.4. Analogieën
De in 1.2. doorgevoerde identificaties van mnl. en nnl. vocalen en diftongen impliceren, dat aan de in 1.3 opgestelde correspondenties nog
bepaalde modificaties moeten worden aangebracht. De werking van de
klankwetten die het wg. met het mnl. verbinden, is namelijk in een aantal
gevallen door morfologische systeemdwang gestoord. Het gaat om hergroeperingen in de bezetting van vocaalparen die door breking, umlaut en
rekking waren ontstaan. De analogie bewerkt hier dat morfologische
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alternanties worden opgeheven doordat een lid van het vocaalpaar het
andere vervangt.
De breking zou als gevolg van sequentie 1 klankwettig nog zichtbaar
moeten zijn in het presens van klasse IIIb (helpen, hilp(e)t) en de imperatieven van klasse IIIb, IV en V (hilp, nim, gif) van de sterke werkwoorden
evenals in het presens van sommige werkwoorden (die zonder lange
reductietrap) van klasse II (rieken, raket). Bij klasse II is daarvan in de
mnl. overlevering niets meer te merken, bij de andere klassen zijn er alleen
nog resten van aan te treffen( 5). Door analogie heeft zich in de regel het
half open vocalisme doorgezet.
De umlaut van a in gesloten en in open lettergreep moest in verbuiging
en vervoeging tot een aantal alternanties van het type geste naast gast, hi
veert naast varen leiden. Deze hebben zich in het oostelijk mnl. gedeeltelijk kunnen handhaven, maar in het westen zijn zij verdwenen (6 ). Wij
nemen voor het referentiesysteem in zulke gevallen analoog a , ii-vocalisme aan.
De rekking van korte klinkers in open lettergreep heeft eveneens tot
alternanties geleid, en wel bij een aantal substantieven (type dag /dágen)
en adjectieven (lam/láme). Bij de substantieven heeft zich de alternantie
tot vandaag als secundair numeruskenmerk kunnen handhaven, bij de
adjectieven is in de verbogen vormen de korte klinker al in het mnl. vaak
hersteld (lamme). Wij nemen dit gemakshalve ook voor het referentiesysteem aan(7).
-

2. UMLAUT EN PALATALISATIE IN DE NEDERLANDSE
DIALECTEN
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verspreiding van de umlaut en van
z.g. , ,spontane" palatalisaties in de moderne Nederlandse dialecten. De
conclusies die daaruit worden getrokken, kunnen dan in de twee volgende
hoofdstukken bij de interpretatie van een aantal mnl. grafieën worden
toegepast.
(5) „Der hierhin gehorige Wechsel von e und i... ist durch Ausgleich bis auf Reste
beseitigt, namlich die Formen brict, ghift... und besonders Imperat. wie ghif, sich, gilt
neben ghef usw." (Frank, 120). Vgl. ook v. Helten, 253-255. Een systematische behandeling van deze problematiek biedt het eerste deel van Goossens 1975 b.
(6) Een systematischer behandeling biedt het tweede deel van Goossens 1975 b.
(7) De mnl. grammatica's spreken zich hierover niet uit. Het Mnl. Wb. geeft bij lam als
„verb. nv. lame en lamme", maar in de citaten komt uitsluitend (vijfmaal) lamme(n) voor.
Bij sat is de verhouding van zadde en saden 1/1, bij tam verschijnt 10x tatme(r/n) in vier
verschillende teksten, lx tamen, daarnaast ook nog lx verbogen taem en 2x temme(r).
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2.1. Primaire en secundaire umlaut
Voor umlaut vatbaar waren in ons taalgebied de volgende wg. klinkers en
diftongen (vgl. het in 1.3. aangenomen wg. vocaalsysteem) :
- korte klinkers : a, u.
- lange klinkers : á, ó, u.
- diftongen : ao (').
In de handboeken wordt aangenomen dat in het Nederlands alleen de
umlaut van de oude korte klinkers algemeen heeft gewerkt, terwijl de
umlaut van lange klinkers en diftongen zich tot de oostelijke helft van ons
taalgebied zou beperken ( 2). Wel zijn er met betrekking tot twee klinkers
restricties gemaakt in verband met deze verdeling. Ten eerste wordt nogal
eens betwijfeld (of geloochend) dat het westen umlaut van korte u heeft ;
de gevallen met palatale klinker (kort gebleven, type vul , ,vol ", of gerekt,
type beuter „boter") zouden er door z.g. , ,spontane" palatalisatie tot
stand zijn gekomen ( 3), aangezien vaak een umlautfactor ontbrak ; omgekeerd ontbreekt er in gevallen met oorspronkelijke umlautfactor vaak de
palatalisatie (kort gebleven, type mog „mug", en gerekt, type slotel
, ,sleutel") . De tweede restrictie geldt de lange á ; het blijkt namelijk dat
een deel van het westen 'nogal wat gevallen met ee-yocalisme heeft, en
daaronder zijn er enkele (de meerderheid ?), zoals leeg „laag" en scheer
, ,schaar" , met oorspronkelijke umlautfactor (4). Tenslotte heeft men een
complicatie vastgesteld bij de u. Deze blijkt in het hele westen spontaan
gepalataliseerd te zijn, waardoor een eventueel verschil tussen de voortzettingen van deze klinker met en zonder umlautfactor in het westen werd
uitgewist tot een lijn, gaande v an de grens tussen het Brabants en het
Limburgs tot Friesland ( 5), d.w.z. een heel eind oostelijker dan de umlautgrens bij de andere lange klinkers en de diftong ao.
(1) In het zuidoosten zijn de umlaut van ao .en die van au te onderscheiden. Zie 4.2.10.
(2) Schonfeld-v. Loey § 41 ; v.Bree § 29.3; Weijnen 1966, § 68 (de daar gemaakte
restricties ten aanzien van de lange vocalen en diftongen betreffen de reeds gemeengermaanse splitsing van ai en eu volgens sequentie 1, vgl. 1.3) ; Weijnen 1968, 35 ; Weijnen
1974, 18; ANKO, Tekst afl . 1, 60.
(3) Samenvattend over dit probleem, met oudere literatuur, Taeldeman 1971. De theorie
dat in geval van rekking het oosten een verdeling palataal-velaar op grond v an de umlaut en
het westen op grond van «spontane» palatalisatie heeft, uitdrukkelijk bij Vereecken.
(4) Samenvattend met literatuur Weijnen 1966, 231-232.
(5) Vgl. de kaart «Huis, palataal vocalisme» achteraan in Weijnen 1966, die in § 57 het
verschijnsel bespreekt met literatuur die is aan te vullen met v. Loey 1961 en Hoppenbrouwers. Weijnens kaartje suggereert dat de palatalisatiegrens tussen Venlo en de
Achterhoek met de Nederlands-Duitse rijksgrens zou samenvallen. De Duitse omgeving
van Kleef heeft echter palatalisatie, zoals reeds uit Kloekes muis/huis-kaart blijkt (achteraan in Kloeke). Vgl. ook DSA, kaart 24.
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Ik ben van mening dat het onderzoek van de umlaut in ons taalgebied
zich tot nog toe blind heeft gestaard op een tegenstelling die van bijkomstig belang is en dat het daardoor een tegenstelling uit het oog heeft
verloren die voor een juiste beoordeling van de feiten van primordiaal
belang is. Bijzaak is de tegenstelling tussen korte klinkers aan de ene,
lange klinkers en diftongen aan de andere kant. Hoofdzaak is daarentegen
de tegenstelling tussen primaire en secundaire umlaut. Onder primaire
umlaut verstaat men in de historische Duitse taalkunde de umlaut die reeds
in de ohd. periode in het schrift wordt weergegeven, d.w.z. de umlaut van
korte a, voor zover die niet door bepaalde consonantengroepen of door een
lettergreep tussen de a en de umlautfactor verhinderd werd. Secundair is
dan de umlaut die pas in de mhd. periode grafisch zichtbaar wordt, d.w.z.
die van de wg. korte a voor umlautstremmende klankengroep, van wg.
korte u, van de wg. lange vocalen en diftongen en in sporadische gevallen,
die hier verder buiten beschouwing gelaten kunnen worden, ook van wg.
korte e en o (6).
De structurele historische taalkunde heeft kunnen verklaren waarom de
secundaire umlaut pas later in het schrift werd weergegeven dan de
primaire, en wel door gebruik te maken van de fonologische onderscheiding van foneem en allofoon. De secundaire umlauten moeten al in
de ohd. periode fonetisch aanwezig zijn geweest, zij werden echter nog
niet schriftelijk gemarkeerd omdat zij met hun niet-umgelautete tegenhangers complementair verdeeld waren. Er bestond dus nog geen fonologische oppositie tussen het umgelautete en het niet-umgelautete allofoon
van hetzelfde foneem en bijgevolg was de taalgebruiker zich van de
tegenstelling niet bewust. Pas toen door verdoffing van de verschillende
onbetoonde klinkers en van de combinaties van j of w + onbetoonde
klinker de omgevingen van umgelautete en niet-umgelautete klinkers in a
samenvielen, werd de complementaire verdeling doorbroken en ontstond
uit een naast elkaar van twee allofonen van één foneem een oppositie
tussen twee fonemen. Bij de primaire umlaut was daarentegen het verdoffingsproces van de umlautfactor niet van belang ; de umlautklinker zelf
was immers al vroeger met een andere klinker samengevallen en was
daardoor gaan opponeren met de klinker die voordien zijn niet-umgelautet
allofoon was geweest.
Dit laatste verschil tussen primaire en secundaire umlaut is m. i. tot nog
toe onvoldoende beklemtoond, hoewel het de sleutel vormt van een juist
inzicht in het probleem van de umlaut in het Nederlands : de oudere,
(6) Een overzicht bij v. Kienle §§ 29 en 30. Daar wordt ook nog een umlaut van wg. iu
aangenomen.
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primaire umlaut is een geval van partiële foneemsamenval na allofonische
splitsing van de .klinker zelf ( 7), de jongere, secundaire umlaut is op
fonologisch vlak een geval van distributiesamenval door een tweede
'klankwet, namelijk de samenval door verdoffing van onbeklemtoonde
klinkers ( 8) .
De opvatting van de handboeken dat het westen van ons taalgebied
slechts umlaut van korte klinkers, het oosten bovendien ook umlaut van
lange klinkers en diftongen heeft, is te vervangen door de stelling dat de
primaire umlaut overal gewerkt heeft, de secundaire daarentegen slechts
in de oostelijke helft van het taalgebied gefonemiseerd is. Dit laatste
betekent dat in het oosten na de samenval van de primair umgelautete a
met wg. e de werking van de umlautfactoren bleef aanhouden, waardoor
de tengevolge van die factor gepalataliseerde klinkers of tweeklanken nog
verder gepalataliseerd werden tot hieruit door het verdoffen van de umlautfactoren nieuwe fonemen ontstonden.
Welke waren de vocalen en diftongen die secundaire umlaut konden
ondergaan ? Het antwoord luidt : niet alleen de drie in het begin van deze
paragraaf genoemde lange klinkers en de daar genoemde diftong, maar
bovendien drie korte klinkers : 1. de u, die tot u werd ; 2. de a, wanneer aan
de umlautfactor een cluster - cht - of een tweede syllabe voorafging (het
resultaat was een open e, b.v. in bekken „bakker", die met wg. e samenviel) ; 3. de e die door primaire umlaut in de onl. periode uit a was ontstaan
en daar was samengevallen met wg. e, b.v. in bed. Hier bleven immers zo
goed als bij de andere vocalen na die samenval de umlautfactoren bestaan.
De primaire umlaut van wg. a wordt er dus in een later stadium een
secundaire umlaut van e.
In al deze gevallen moest natuurlijk ook het „umlautfhige" hoofdtonige vocalisme van woorden die pas na de werking van de primaire umlaut
in de taal werden opgenomen (ontleningen, nieuwvormingen), umlaut
ondergaan. Dit heeft bij één vocaal tot gevolg dat een door andere factoren
bepaalde inperking van de umlautmogelijkheden wordt opgeheven : de
secundaire umlaut van a is in deze fase niet meer aan de cluster - cht - of het
voorkomen van een tussenlettergreep gebonden ( 9) . Hierdoor kan worden
verklaard dat de secundaire umlaut van a in de vorm van een open
e-vocalisme in oostelijke dialecten zo vaak in de woordafleiding voorkomt
zonder dat er van een - cht - of een tussensyllabe met een andere vocaal dan
i sprake kan zijn. Dat valt vooral op bij de diminutieven (type kemke
(7) Vgl. Hist. Phon . , 8-9.
(8) Vgl. Hist. Phon., 10.
(9) Dit inzicht dank ik aan 0. Leys.
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„kammetje") en adjectieven op -ig (type hennig „handig") ( 10) .
De hier uiteengezette theorie over de verspreiding van de umlaut in het
Nederlandse taalgebied kan als bewezen worden beschouwd wanneer kan
worden aangetoond dat de arealen van de afzonderlijke secundaire umlauten elkaar ongeveer dekken (zie daarvoor 2.2.). Een supplementaire
steun ontvangt zij wanneer in het gebied waar de secundaire umlaut
ontbreekt, de afwijkingen van de er te verwachten velare vocalismen op
een manier kunnen worden verklaard die ten minste zo coherent is als die
van de tot nog toe aangenomen theorieën (zie daarvoor 2.3 .) . Wat het
eerste punt, de eigenlijke bewijsvoering, betreft, hier komt het vooral op
het parallellisme aan tussen enerzijds de lange klinkers en diftongen,
anderzijds de korte klinkers in gesloten en in open lettergreep.
2.2. De verspreiding van de secundaire umlaut als klankwet (kaa rt 2)

2.2.1. Het gemakkelijkste geval is de wg. 6. Deze klank is umgelautet ten
oosten van een lijn Geraardsbergen - Hilversum ; verder noordelijk vormt
de Zuiderzee de grens tussen de gebieden met en zonder umlaut. Voorbeelden : zoeken ( 11 ), groen ( 12), met enige reserve ook broer (13) .
Weliswaar blijken de grenzen bij de afzonderlijke woorden met wg. ó in
Noord-Brabant niet steeds samen te vallen ( 14), maar het gaat hier wel om
regionale afwijkingen op kleine schaal, die het totale beeld niet wijzigen.
Geen umlaut hebben dus het Vlaams, het Zeeuws, het Hollands, het
Westnoordbrabants en het Westutrechts ; de rest van het taalgebied heeft
wel umlaut.
2.2.2. Iets moeilijker liggen om twee redenen de verhoudingen bij wg. ao.
Ten eerste blijkt er in de provincie Antwerpen nogal wat beweging in de
umlautgrens te zitten, zoals uit het detailkaartje van de umlaut in droog
blijkt (kaart 3) ( 15). Door eiland- en trechtervorming rondom een aantal
( 1 °) Vgl. o. a. Grootaers-Grauls, 41-42. Daarnaast is met vervanging van het vocalisme
van de primaire door dat van de secundaire umlaut te rekenen „in words which were felt
to be closely allied to other words without umlaut" (Robinson, 235). Deze laatste gedachte
is al te vinden bij v. Wijk, 207.
(11) TNZN, 2,8; Frings 1944, kaart 7; Goossens 1962, kaart 2.
(12) v. Ginneken 1932; Frings 1944, kaart 21; ANKO, 1,9.
(13) Frings 1944, kaart 22 ; TNZN, 5, 4; Goossens 1962, kaart 2. In dit laatste opstel p.
320-321 literatuur in verband met de hypothesen over dit onderwerp.
(14) Weijnen 1966, 60.
(15) Zin 86 in de RNDA.
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provinciesteden rukt de umlautloze vorm, die door het feit dat de stad
Antwerpen hem bezigt, een groter prestige blijkt te bezitten, naar het
oosten en zuiden op. De tweede moeilijkheid is van structurele aard : bij
Aalst stoot de' umlautgrens op een gebied waar iedere wg. ao gepalataliseerd is. Dit gebied, met b.v. iiu(a)g, diiii(a)d (16), buu(a)m ( 17), bruii(a)d
(i 8) voor , ,00g ", , ,dood ", , ,boom ", „brood" omvat het Oostvlaams en
de omgeving van Brussel. De umlautgrens kan dus slechts getrokken
worden van Aalst tot aan de Zuiderzee, die hij ten noorden van Amersfoort
bereikt. Hij heeft een iets oostelijker verloop dan die van wg. 6: het
Noordwestbrabantse gebied zonder umlaut omvat nu de gehele westelijke
helft van Noord-Brabant en het noordwesten van Antwerpen ; het westelijke deel van Utrecht dat geen umlaut heeft, is nu wezenlijk groter dan
het oostelijke met umlaut. Kaarten waaruit deze verdeling blijkt, zijn die
van de woorden droog ( 19) en (ik) geloof ( 20). Minder geschikt is de kaart
van het werkwoord dopen ; kerkelijk taalgebruik blijkt hier de umlaut vaak
nog wezenlijk verder teruggedrongen te hebben dan in de vorige gevallen.
21

).

2.2.3. De moeilijkheden die men tot nog toe hee ft gehad bij de beoordeling van de umlaut van á, zijn voor een deel. toe te schrijven aan een
gelijkaardig verschijnsel als bij de ao : er bestaan gebieden waar systematisch palatalisatie van de á is opgetreden ; of de d in umlautpositie gestaan
heeft of niet, is daarbij irrelevant ( 22). Om klaar te zien in de toestand moet
men kaarten van woorden met wg. á met en zonder umlautfactor met
elkaar vergelijken. Geen umlautfactor hadden schaap (23), laten (24) en
slaap (25). Op de kaarten van deze drie woorden verschijnt er een gebied
met palataal vocalisme (ae of ee), dat de Zeeuwse en Zuidhollandse
eil an den plus de driehoek Rotterdam - Gouda - Gorkum omvat. Ten
(16) Goossens 1962, kaart 8.
(17) ANKO, 2, 18.
(18) v. Loey 1961, kaart 1.
(19) Goossens 1962, kaart 6.
(20) Heeroma 1939, kaart p. 202 ; Frings 1944, kaart 7. Correctie van beide kaa rten met
een nieuwe kaart in Goossens 1962, kaart 5. De ANKO-kaart (2,20) is op het eerste gezicht
misleidend voor Oost-Vlaanderen, waarvoor velaar vocalisme wordt opgegeven. Voor een
juist inzicht is de lectuur van de tekst p. 73-74 noodzakelijk.
(21) Goossens 1962, kaart 7 en commentaar p. 323.
(22) Dit is al gezien door Weijnen 1966, 232.
(23) TNZN, 4, 9; ANKO, 1, 5.
(24) ANKO, 1, 6.
(25) TNZN, 4, 2.
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tweede is er een areaal van wisselende grootte in de kop van Noord-Holland met ee of ei, dat blijkbaar vanuit het zuiden opgerold wordt ; op de
schaap-kaart is het het homogeenst en reikt het tot vlak ten noorden van
Amsterdam ; op de beide andere kaarten is het gebied ten zuiden van
Alkmaar en Hoorn al heel sterk met aa-opgaven vermengd. Wel een
Beide westelijke palatalisaumlautfactor hadden kaas (26) en schaar
tiegebieden van de drie vorige kaarten komen ook hier te voorschijn
maar het Zeeuws-Zuidhollandse hangt nu samen met een groot oostelijk
gebied, dat zich weer eens van de grens tussen het Vlaams en het Brabants
in het zuiden tot de Zuiderzee, en wel op de scheiding van de provincies
( 27 ).

( 28 ),

(26) TNZN, 3, 10.
(27) TNZN, 5, 10.
(28) Bij schaar omvat het zuidelijke bovendien Zeeuws-Vlaanderen, wat wel te verklaren
is door het gemengde karakter van het dialect na de herbevolking van die streek in een vrij
recent verleden. Zie nu ook Taeldeman 1979b.
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Noord-Holland en Utrecht, uitstrekt. Door combinatie van de twee
groepen kaarten blijkt het dus mogelijk te zijn aan te geven, waar de á
umgelautet en waar hij spontaan gepalataliseerd werd. Het gebied van de
umlaut vertoont een opvallende overeenkomst met dat van de umlaut van
au, en meer nog van 6: voor zover de grens bij het woord kaas getrokken
kan worden, coïncideert hij vrijwel volkomen met die van groen en zoeken
(29) .

Er bestaat een hypothese dat de aa in het Hollandse gebied een zeer
recente ontwikkeling zou zijn ( 30). De twee huidige gebieden met algemene palatalisatie zouden dan vroeger aan elkaar gehangen hebben en
resten van een vroeger algemeen Hollands verschijnsel zijn. Dat verandert
natuurlijk niets aan de vaststelling dat het mogelijk is, in het zuiden van het
taalgebied de umlautgrens van de á te trekken en dat het verloop daarvan
vrijwel hetzelfde is als dat van de ó. Bovendien blijkt het ook mogelijk te
zijn, de umlautgrens van de á te trekken van Gouda tot de Zuiderzee ; ook
hier is het parallelle verloop met dat van de grens van de umlaut van ó
opvallend. Niet het gehele Hollandse gebied tussen de twee arealen met
algehele palatalisatie kan dus vroeger daarmee samengeh an gen hebben : er
heeft wel degelijk een Zuidhollandse strook bestaan waar de aa van
schaap én van kaas geen cultuurprodukt is geweest, en de oa van schoap
en koas niet , ,als een slecht geslaagde imitatie van de algemeen Nederlandse aa" ( 31 ) opgevat kan worden.
Er blijken ook enkele voorbeelden van wg. ci met een opvallend afwijkende verspreiding van het palatale vocalisme in het westen te bestaan,
zoals leeg, laeg voor „laag" ( 32). Op deze gevallen wordt in 2.3 ingegaan.

2.2.4. De afbakening van het gebied met splitsing van wg. u in palataal en
velaar vocalisme al naar gelang er een umlautfactor volgde of niet, is voor
het vraagstuk der verspreiding van de secundaire umlaut nauwelijks van
belang, omdat dit gebied aan de westkant niet door een areaal met velaar
vocalisme zowel in geval van umlaut als van niet-umlaut wordt begrensd,
maar wel over zijn volle lengte door een met consequent palataal voca(29) Bij schaar ligt hij in het zuiden (het oosten van de provincie Oost-Vlaanderen) iets
westelijker. Nog iets westelijker ligt hij bij de naam van de maand maart.
(30) ANKO, 1, tekst p. 49. Verdere literatuur aldaar p. 82-83. Vgl. ook nog (kritisch)
Weijnen 1968, 23-24.
(31) ANKO, 1, tekst p. 49.
(32) ANKO, 1, 7.
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lisme, zoals in 2.1 reeds werd vastgesteld. Interessant zijn wel de gevallen
met vroegtijdig geïsoleerde voortzetting van niet umgelautete u voor r,
omdat zij bewijzen dat velaar vocalisme in geval van niet-umlaut vroeger
ten minste in een deel van het gebied ten westen van de huidige palatalisatiegrens bekend was. Dat is het geval met toer voor , ,zuur" ( 3 3 ) en (met
een woordgeografische complicatie) met schoer voor , , schuur" ( =
„bui") ( 34), die in het hele Oostbrabants van België en Nederland, het
hele gebied ten oosten van een lijn 's-Hertogenbosch - Arnhem en overal
ten oosten en ten noorden van de Veluwe velaar vocalisme hebben.
Samenvattend : Dat vóór de palatalisatiegrens vanuit het westen over de
umlautgrens heenschoof, deze laatste tot dezelfde bundel behoorde als de
umlautgrens van ó, ao en á, kan weliswaar niet worden bewezen, maar er
is wel een aanduiding voor.
De verspreiding van de umlaut der korte klinkers is tot nog toe opvallend minder goed onderzocht dan die van de lange en de diftongen. Hij is
ook minder doorzichtig, omdat hij bij de twee e's vanuit het westen, dat
alleen maar primaire umlaut (van a tot e) kent en deze in de gevallen met
een morfologische alternantie e - a in de regel te niet heeft gedaan, in
morfologische paren eveneens aangetast wordt. Een tweede complicatie
vormen de rekkingen die na de werking van de umlaut in open lettergreep
zijn doorgevoerd. Tenslotte is er de chaotische toestand bij de u, die in het
westen in telkens wisselende gebieden, die in het oosten bij het areaal met
umlaut aansluiten, werd gepalataliseerd.
2.2.5. De secundaire umlaut van de a kan op grond van het beschikbare
materiaal alleen in gesloten lettergreep worden onderzocht. Twee woorden met secundaire umlaut van a in gesloten lettergreep zijn menneke
,,mannetje" en bekker ,,bakker". De umlaut staat hier zwakker dan in de
vorige gevallen, omdat naast de in het westen aangrenzende vormen
mannekelmannetje en bakker in het umlautgebied zelf de umlautloze
vormen man en bakken voorkomen. Beide umlautgevallen heb ik bij
vroegere gelegenheden in kaart gebracht en besproken ( 35). De isofonen
konden toen van de taalgrens in het zuiden tot aan de noordrand van
Noord-Brabant getrokken worden. In het geval menneke, waar het materiaal van zin 69 van de RNDA voor Antwerpen en Noord-Brabant slechts
ten dele kan bevredigen, was het mogelijk voor deze twee provincies tot
(33) ANKO, 2, 11.
(34) Weijnen 1951, 12.
(35)Menneke in Goossens 1965, 25-26 en kaart 12; bekker in Goossens 1971.
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een preciezere grens trekking over te ga an op grond van de mate riaallijsten
in Pée's boek over de diminutieven (36) (vgl. de kaart) ; bovendien lieten
de gegevens uit dat werk een doo rtrekking van de grens naar het noorden
toe tot tussen Barneveld en Apeldoorn. De lijn ve rtoont in dit laatste stuk
dus een nogal oostelijk verloop. Een ander opvallend verschijnsel is de
trechter rond Dendermonde in het zuiden, samen met het sterke terugwijken van de lijn in zuidelijke richting tussen Antwerpen en Brussel.
Zowel op de Veluwe als in het Zuidbrab ants wijzen de bochten in de lijn op
een regressiviteit van de umlaut, die goed te vergelijken is met de toestand
bij de ao. Bij bekker manifestee rt zich de terugg an g van het verschijnsel in
de isolering van een Oostnoordbrabants- Antwerpse trechter van het compacte oostelijke bekker- gebied. De westgrens van de umlaut in zijn geheel
valt er echter ongeveer samen met die in menneke ( 37). We kunnen
samenvattend besluiten dat de begrenzing van de secundaire umlaut van a
in gesloten le ttergreep zeer goed bij die van de umlauten van lange
klinkers en diftongen aansluit.

2.2.6. Om de verspreiding van de secundaire umlaut van e , die door
primaire umlaut van wg. a was ontstaan, in open lettergreep na te gaan,
heb ik in de RNDA het hoofdtonige vocalisme van de woorden kegels
(umlautvocaal = e) en leven (e zonder umlautfactor = ë) in de zinnen 34
en 27 vergeleken. Daar waar het vocalisme van kegels meer gesloten is
dan dat van leven, heeft er na de primaire umlaut van de a nog een
secundaire van de daaruit ontstane e plaats gehad, waar de twee woorden
dezelfde vocaal hebben, heeft alleen de primaire umlaut gewerkt. De
grens begint vrij oostelijk op de Veluwe en verenigt zich al spoedig met de
andere lijnen van de bundel. Bij Breda raakt men het spoor bijster, maar in
het zuiden van de provincie Antwerpen, halfweg tussen Lier en Aarschot,
komt het weer te voorschijn. Na een kort vrij grillig verloop in de buurt van
de Antwerps-Brabantse provinciegrens valt de lijn vanaf de monding van
de Rupel tot aan de taalgrens met de dikke umlautbundel samen.
Wat is er in de provincie Antwerpen en in de zuidelijke grensstrook van
Noord-Brabant aan de hand ? Het feit dat het hier niet mogelijk is, aan de
hand van deel 7 van de RNDA de umlautgrens te trekken, mag niet zonder
meer toegeschreven worden aan een geringe bruikbaarheid van dat deel
ten gevolge van het feit dat de auteur W. Pée te ver van zijn geboortestreek
(36) Pée.
(37) Voor de verspreiding van de umlaut in de familienaam Bekker, Bekkers, De Bekker
zie kaart 2 in Goossens 1978. Hier horen van het areaal ten noorden van de grote rivieren
alleen de Achterhoek en Twente tot het oostelijke umlautgebied.
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zou hebben geënquêteerd, hoewel deze factor niet zonder belang zal zijn
(38). Voor sommige plaatsen in de provincie Antwerpen staat het vast dat
zij in kegel en leven hetzelfde vocalisme hebben ; dat is het geval te
Turnhout K 237 (tweemaal gesloten ee) en Duffel K 293 (tweemaal open
èè) (39). Hier bleek dus een aanvullend onderzoek noodzakelijk. Ik heb dit
doorgevoerd met behulp van de 12 Leuvense licentiaatsverhandelingen
die een klankleer van een dialect uit de provincie Antwerpen bevatten ( 40)
en daarbij verder het boek van Pauwels over het dialect van het vlakbij
gelegen Aarschot gebruikt ( 41 ). In al deze studies heb ik de beschrijving
van de ontwikkeling van i, e en ë in open lettergreep nagegaan en heb de
voorbeelden op een rijtje gezet. Dit maakte het mogelijk, tot meer klaarheid te komen. De dialecten waar het om gaat zijn die van Aarschot P 25,
Duffel K 293, Essen K 189, Grobbendonk K 268, Heist-op-den-Berg K
339, Lille K 266, Mechelen K 330, Meer K 192, Morkhoven K 303,
Oostmalle K 231, Turnhout K 237, Weelde K 211, Willebroek K 320 (zie
kaart 4) .
Al deze plaatsen kennen in woorden met de genoemde drie historische
klinkers in de aangegeven positie een tegenstelling tussen gesloten ee en
open èè, behalve Turnhout. Deze stad vormt blijkbaar een eiland. Zij kent
naast gesloten ee weliswaar ook een open èè, maar deze laatste is een
allofoon van de korte e, dat alleen voorkomt voor r + (historische)
consonant (b. v. in barsten, arm, kervel, ver) en voor gedekte stemloze
fricatief (b.v. in recht, gesp) en dus niet in (historisch) open lettergreep.
Elders komt een open tot zeer open èè nogal eens voor als tegenhanger van
een Nederlandse ij of ei (in Oostmalle valt die samen met de open èè van
het paar dat hier besproken wordt), maar dit heeft nergens consequenties
(38) Vgl. Goossens 1965, 7-18; v. Coetsem 1965.
(39) Blijkens de in noot 40 genoemde licentiaatsverhandelingen voor die twee plaatsen.
(40) A. vandenWijngaert, Het dialect van Duffel, 1953.- V. Broos, Klankleer van het
Essens en klankgeografie van het omliggend gebied, 1971.- J. Wouters, Het dialect van
Grobbendonk, 1925.- R. vanRoosbroeck, Het dialect van Heist-op-den Berg, 1949.J. Mesens, Klankleer van het dialekt van Lille met een geografisch onderzoek van de
omgeving, 1969.- P. Wijnants, Het dialect van Mechelen, 1939.- J. Aerts, Klankleer van
het Meers en dialektgeografie van de omliggende gemeenten, 1965.- J. Engels, Het dialect
van Morkhoven, 1948.- A.M. Pluym, Synchronisch en diachronisch onderzoek van het
foneemsysteem van het Oostmals dialect met een klankgeografisch onderzoek van enkele
omliggende gemeenten, 1971.- L. Spreuwers, Synchronisch en diachronisch onderzoek
van het foneemsysteem van het Turnhouts dialect, met een klankgeografisch onderzoek van
enkele omliggende gemeenten, 1970.- J. vanBeek, Het dialect van Weelde, 1953.M.J. Smets, Het dialect van Willebroek, 1944.
(41) Pauwels.
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voor ons probleem, behalve te Essen. In die plaats zijn i, e en ë in open
lettergreep in een gesloten ee samengevallen, maar voor de liquiden 1 en r
verschijnt steeds open èè . Toch levert deze secundaire splitsing geen
volkomen complementaire verdeling van ee en èè op, zoals uit het minimale paar scheel „deksel" schèèl „louche" blijkt, dat ontstaan is
doordat het eerste woord na de syncope van de intervokalische -d- (in
schedel) zijn gesloten vocalisme behield. De hoofdfactor in de fonemisering van de oppositie ee èè is er echter de monoftongering van de diftong
ei (voor ei of ij) geweest, waarvan het produkt zich fonetisch tussen de
twee rekkings-ee's in ging nestelen.
In de andere elf plaatsen is de oppositie tussen de twee door rekking
ontstane ee's distinctief. Daarbij zijn drie constanten vast te stellen :
1. Rekking van i levert steeds gesloten ee op.
2. Rekking van e voor r levert steeds open èè op.
3. De sterke werkwoorden van de klassen 4 en 5 (breken, nemen, eten,
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lezen enz.) hebben steeds gesloten ee (42), Hier is duidelijk invloed van

het oorspronkelijke brekingsvocalisme van het presens enkelvoud aan
het werk geweest, zoals die ook bij sommige werkwoorden met klankwettige breking in gesloten lettergreep (b.v. vechten voor ,,vechten")
in dezelfde streek is vast te stellen ( 43). Anders uitgedrukt : bij deze
werkwoorden is niet van een è - , maar van een i-vocalisme uit te gaan.
Daar deze drie feiten constanten zijn, hoefden zij op de kaart niet te
worden verdisconteerd. De rest van het materiaal is er in symbolen verwerkt, waarvan de bovenste helft de beze tt ing van de gesloten ee aangeeft
(44), de onderste die van de open èè (45). Het cijfer 1 staat voor gerekte e,
het cijfer 2 voor gerekte ë . Staat een cijfer in het bovenste vakje tussen
haakjes, dan verschijnt het in het onderste nog eens tussen haakjes en
omgekeerd. Dit betekent dat de betreffende etymologische vocaal op een
voor mij ondoorzichtige manier over de twee openingsgraden is verdeeld.
Tenslo tte kunnen er zowel in het bovenste als in het onderste vakje letters
verschijnen. Deze hebben de volgende functie :
1. a staat voor woorden waarvoor in de genoemde studies e-vocalisme
wordt aangenomen, hoewel het zich door een open uitspraak (dus
onderste vakje) van de normale gesloten ontwikkeling van e in open
lettergreep (dus 1 in het bovenste vakje) onderscheidt. In Limburgse
dialecten hebben deze woorden of geen umlaut (gaat i.p.v. peet voor
,,doopmoeder", varen i.p.v. veren ,,varen") of blijkbaar secundaire
umlaut van a met open vocalisme (beter ,,beter", èènd ,,eend").
2. b staat voor woorden met historisch ë - , huidig gesloten ee-vocalisme,
waarbij invloed van school of kerk kan worden aangenomen (b.v.
regel, zegenen, zenuwen, zetel). Zij zullen of aan de standaardtaal
ontleend zijn, of hun uitspraak hieraan hebben aangepast.
3. c staat voor een klankwet waardoor in geval van intervocalische
d-syncope in sommige dialecten de gerekte ë als gesloten ee verschijnt.
4. d symboliseert de ontwikkeling van alle gerekte klinkers der ongeronde palatale reeks tot open èè voor liquida 1, r in het dialect van Essen
K 189.

(42) Alleen vreten heeft nogal eens een open èè en onderscheidt zich dus van eten. Hier zal
wel affectief woordgebruik of eventueel invloed van substantieven als vreetzak in het spel,
zijn.
(43) Goossens 1965, 24 en kaart 10.
(44) Natuurlijk aan te vullen met de constanten 1 en 3.
(45) Aan te vullen met constante 2.
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Na toepassing van al deze regels blijft er slechts een miniem aantal
gevallen over dat niet in de schematisering past en dus als onverklaarde
uitzondering moet worden beschouwd. Daartoe behoren Aarschots en
Mechelens zweren , , een eed afleggen" met ee (of behoort dit tot het type
b ?), Grobbendonks en Morkhovens beek met èè, Heists weer (substantief) met ee . Ik moet wel toegeven dat ik het niet scherp te definiëren
begrip , ,school- of kerkwoord" soms ietwat rekkelijk heb geïnterpreteerd
(is b.v. zetel in Vlaams-België wel echt zo een woord ?).
Wanneer op de kaart de cijfers 1 en 2 in verschillende vakjes voorkomen, en wel 1 in het bovenste, 2 in het onderste, kunnen we met de
ingebouwde reserves zeggen dat de rekkingsprodukten van e en ë zich
onderscheiden, anders uitgedrukt, dat de secundaire umlaut van e in open
lettergreep heeft gewerkt. Verschijnen de cijfers naast elkaar in hetzelfde
vakje, dan onderscheiden de rekkingsprodukten van e en è zich niet en
kunnen we geen secundaire umlaut van e registreren. Het resultaat van het
onderzoek is een onrustige lijn, die K 192, 211, 268, 303 en P 25 aan het
oosten, de rest aan het westen toewijst. Voorpost van de westelijke
vernieuwing is de stad Turnhout K 237, die de gelijkschakeling al volstrekt consequent heeft doorgevoerd en duidelijk verder is gegaan dan
Oostmalle K 231 en Lille K 266. De isoglosse past goed bij het geheel van
de umlautgrenzen in de provincie Antwerpen en ec4uideljkt nog de
beweging die erin zit.
2.2.7. Wat de verspreiding van de umlaut van e in gesloten lettergreep
betreft, hier is het niet nodig een grens op grond van de verdeling der
lexicale bezetting midden in een gebied met twee korte e- fonemen te
zoeken, in tegenstelling met die in open lettergreep, waar twee lange ee's
opponeerden. Het is een bekend verschijnsel dat langeklinkersystemen in
een taal of dialect vaak een aperture meer hebben dan hun korte tegenhanger, terwijl het omgekeerde vrijwel nooit voorkomt. In het geval dat ons
bezig houdt, blijkt het voldoende te zijn, het oostelijke gebied met twee
korte e- fonemen af te grenzen tegen het westelijke gebied, ook al zijn er in
het oosten nogal wat storingen in de te verwachten verdeling van gesloten
en open e vast te stellen. In twee vroegere studies heb ik mij met dit
probleem beziggehouden
) ; het resultaat was een lijn van de taalgrens
tot 's-Hertogenbosch, die uitstekend in het geheel van de gevonden lijnen
past. Met behulp van de woorden hebben, bed en zette (zinnen 12, 45 en
84 van de RNDA) enerzijds en lekte „likte '', vechten, veld en geld (zinnen
7, 21, 37 en 38) anderzijds heb ik getracht, de grens van de umlaut ten
( 46

(46)

Goossens 1965 en 1975a.
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noorden van 's-Hertogenbosch door te trekken ( 47). Hij gaat met de
grensbundel van de secundaire umlauten mee tot in het zuidoosten van de
provincie Utrecht, maar gaat dan opvallend afwijken : hij buigt namelijk
naar het oosten af en bereikt in de buurt van Nijmegen de Duitse grens.
Heeroma heeft er op gewezen ( 48 ) dat het zuidoostnederlandse gebied met
een oppositie tussen gesloten en open korte e langs de oostkant begrensd
moet worden door een Duits areaal waar deze tegenstelling niet bestaat,
daarbij steunend op enkele Nederrijnse dialectmonografieën. Men kan,
wanneer men het probleem in de hier behandelde context bekijkt, zeggen
dat er onafhankelijk van het West- en Noordnederlandse gebied waar de
umlaut van e ontbreekt of opnieuw met ë is gelijkgeschakeld, in het
Rijnland en in het Nederduits ( 49) een samenval van e en ë heeft plaats
gehad en dat beide gebieden ten noorden van de Rijn in het oosten van
Nederland aan elkaar zijn gegroeid. Het is niet uitgesloten dat sommige
Oostlimburgse plaatsen tegen de grens aan met het Duitse Nederrijn-gebied meedoen ; dit heb ik niet onderzocht.

2.2.8. Tenslotte is er de umlaut van de u, waar al heel wat vlijt en talent
aan is besteed ; vooral de namen (Tavernier-) Vereecken en Taeldeman
dienen hier te worden vermeld ( 50). Het resultaat van al dat onderzoek is
dat de toestand in het westen, d.w.z. in het gebied ten westen van onze
isoglossenbundel, chaotisch is. Hij wordt er niet veel duidelijker op
wanneer we de ontwikkelingen in gesloten en in open lettergreep systematisch scheiden, wat wel betekent dat de chaos, tenminste in aanleg,
ouder is dan de rekking van korte klinkers in open lettergreep in deze
dialecten.
Uit de chaotische toestand in het westen, waartoe o.a. behoren het
ontbreken van de palatalisatie in woorden met umlautfactor (mog , ,mug ",
slotel , ,sleutel") in telkens wisselende gebieden en het optreden van
ontrondingen van de palatale klinker in woorden met umlautfactor (brig,
breg „brug") en zonder umlautfactor (ip , ,op"), haal ik één feit naar
voren. In een aantal woorden die geen umlautfactor hebben gehad, komt
(47) In de noteringen van de RNDA manifesteert zich deze grens als een grens van een
meer open uispraak van de ë (meestal door het teken [ie] weergegeven. Het contrast
verschijnt er dus als volgt in de lijsten : westen en noorden meestal [E ] voor e en ë,
zuidoosten [E ] voor e , [ce] voor J.
(48) Heeroma 1963.
(49) Alleen in een deel van het Oostwestfaals is het verschil bewaard.: vgl. Teepe,
139-140.
(50) Zie noot 3.
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toch palataal vocalisme voor (voorbeelden : bus „bos" , mussel , ,mossel",
vul vol" dunden donder" enz. (S 1 ) bleuzen blozen" geweune gewoon", beuter ,,boter", scheutel ,,schotel" enz. (52)). Het verspreidingsgebied van deze palatalisaties verschilt echter van woord tot woord. Bij de
gevallen met gesloten lettergreep kan men van een sterke concentratie in
het noorden van West-Vlaanderen spreken, bij die met open lettergreep in
West-Vlaanderen en Zeeland. De oostgrenzen van zulke palatalisaties
kunnen weliswaar tot aan de umlautbundel reiken, maar overschrijden
deze slechts uitzonderlijk.
Voorbeelden van patalatisaties tot of bijna tot aan de umlautbundel zijn
lucht (oostelijk locht, loecht) ( 53), veugel, zeug, bleuzen, geweunen (54).
Dit is belangrijk, omdat wanneer blijkt dat in het gebied ten oosten van de
umlautbundel een normale klankwettige verdeling van velaar en palataal
vocalisme volgens het umlautprincipe optreedt, de maximale verspreiding
van de westelijke palatalisaties een sterke indicatie is voor de opvatting dat
de klankwettige umlaut tot daar heeft gereikt en dus tot de gevonden
bundel heeft behoord. Mevrouw Tavernier-Vereecken heeft dat in een tijd
toen er over de bundel nog zo goed als niets bekend was, reeds vermoed.
Zij neemt aan dat de westelijke palataliseringstendens „niet gewerkt (kan)
hebben in de Brab. , Limb. en Saks. dialecten. Hier immers treedt verschil
op in behandeling van Ogerm. u in open silbe ; verschil dat moet gebonden
zijn aan bepaalde voorwaarden. Behalve een Uml. factor is er, zover ik
zien kan, niets in de fonetische omgeving der onderzochte woorden, dat
een c tegenover een o., beide : Ogerm. u, binnen hetzelfde dialect zou
kunnen verklaren" ( 55). De vraag of nu het Nederlands in woorden van het
type sleutel en leugen tegen koning en vogel umlaut heeft, beantwoordt zij
op een manier die met een aanvulling dringend opname in de
handboeken verdient, namelijk, dat we ons ,,eerst moeten afvragen welk
dialect die vorm leverde. Indien het een westelijk is, bvb. een Hollands,
heeft spontane palatalisering ( 56) plaats gehad ; indien het een oostelijk of
(51) Vgl. Taeldeman 1971, kaart 13.
(52) Vgl. Vereecken, kaarten 3, 4, 5, 8, 9 en Taeldeman 1971, kaarten 20 en 21.
(53) Vgl. Taeldeman 1971, kaart 7.
(54) Vgl. Taeldeman 1971, kaarten 19 en 20. Een aparte groep vormen de gevallen met u/o
voor r + consonant (Taeldemans kaarten 9-12), die een palataliseringskern in het Zuidbrabants hebben. Brabantse palatalisaties kunnen in dit geval met westelijke samensmelten,
vooral wanneer de op r volgende consonant een dentaal is ; is hij een labiaal of velaar, dan is
het verspreidingsgebied van de palatalisatie naar het oosten toe groter.
(55) Vereecken, 93.
(56) Deze term is wel niet gelukkig gekozen, zoals Taeldeman 1971 terecht heeft vastgesteld. Op dit terminologisch probleem kom ik in 2.3. terug.
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Brabants is, dan is Ur 1. inderdaad effectief geweest" (S 7). De aanvulling
luidt : bij woorden met een umlautfactor die zowel ten oosten van de
bundel als (in een deel van het gebied) ten westen ervan u of eu hebben,
kan niet worden uitgemaakt of deze vocaal in de standaardtaal in laatste
instantie op umlaut of op westelijke palatalisatie teruggaat.
Het besluit bij deze beschouwingen kan als volgt luiden. Het is ten
gevolge van de westelijke ontwikkelingen niet mogelijk, de westgrens van
de umlaut van u in gesloten en open lettergreep te trekken. Dat deze tot de
gevonden bundel moet hebben behoord, is op grond van de ontwikkelingen die wij bij de andere voor umlaut vatbare korte klinkers hebben
vastgesteld en hun parallellisme met de lange klinkers en diftongen niet
alleen plausibel ; het wordt door de begrenzing van de maximale verspreiding der westelijke palatalisaties nog een stuk waarschijnlijker gemaakt.
Onze analyse leidt dus tot een bevestiging van de stelling dat bij de
verspreiding van de umlaut de tegenstelling tussen het oosten en het
westen niet te interpreteren is als een contrast tussen een gebied met en een
zonder umlaut bij lange klinkers en diftongen, maar wel als een tegenstelling tussen een gebied waar zowel de secundaire als de primaire en een
waar alleen de primaire umlaut heeft gewerkt. Immers, in de controleer=
bare gevallen is er geen verschil in het verloop van de grenzen van de
secundaire umlauten van korte klinkers en dat van die van lange klinkers
en diftongen. Zelfs in de gevallen waarin westelijke ontwikkelingen een
verificatie of falsificatie van die stelling onmogelijk maken (bij wg. u en
u), blijven er indicaties voor de juistheid ervan.
Er zijn aanwijzigingen dat de umlaut in de laatste eeuwen lichtjes terug
is gedrongen, bij de ene klinker wat meer dan bij de andere, maar toch is de
bundel nog opvallend compact. Slechts in één geval is er een afwijking,
die door een ontwikkeling (secundaire samenval v an e en ë in gesloten
lettergreep) is te verklaren waarvan de geografische kern buiten het
huidige Nederlandse taalgebied ligt. In twee stukken van het traject v an de
bundel vallen de lijnen wat losser uit elkaar : ten oosten van Utrecht
evenals ten oosten en ten zuiden van Antwerpen. De expansiekracht van
deze twee steden, die zich blijkbaar vroeg in de meerderheid van de
gevallen op westelijk standpunt hebben geplaatst, heeft secundaire storingen in de regelmaat van het bundelverloop veroorzaakt.

( 57

) Vereecken, 96.
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2.3. De westelijke palatalisaties
Bij de bespreking van de secundaire umlauten in 2.2 moest er telkens
opnieuw op gewezen worden, dat het gebied ten westen van de umlautbundel in telkens wisselende omvang ook palatalisaties kent, maar dat
deze geen duidelijke binding aan umlautfactoren blijken te vertonen.
Alleen bij de wg. ó en de umlauten van wg. a werd niet uitdrukkelijk op
het voorkomen van zulke palatalisaties gewezen. De primaire umlaut van
a, d.w.z. de secundaire van e , komt voor een bespreking van deze soort
problematiek niet in aanmerking, omdat het uitgangspunt hier ook in het
westen al een palatale klinker is. Een e in plaats van een a zonder
umlautfactor komt in het westen echter wel degelijk voor : Weijnen 1966,
§ 42 spreekt van een relict langs de kust en verwijst hierbij naar een artikel
van zijn hand, waarin sprake is van ,,een ingvaeoonse palatalisatie van a
tot e... die vermoedelijk optreedt in b.v. step, steppe, dek, strek, tem, tek,
lek, bled, plek (?)' ( 58). Deze zou in de middeleeuwen een ruimere
verspreiding hebben gehad. Palatalisaties v an wg. 6 schijnen in het westen
zeldzamer te zijn. Weijnen § 56 noemt wounsdag voor woensdag (zie voor
dit woord ook 4.1.6.), beuzem „waterboezem" in Oud-Beierland en
Poortugaal, de greup bij Oud-Beierland. Wellicht mag hier ook beuk bij
gerekend worden, waarv an het standaardtalig vocalisme op westelijke
dialectvormen terug kan gaan (S 9). Verder heeft V an Loey vroeger op een
op het einde van de 13e en het begin van de 14e eeuw in het Zuidwestbrabants, vlak ten oosten v an de huidige umlautgrens woekerende en dan
„geavorteerde palatalisatie van oe" gewezen, die zich in het hoofdtonig
vocalisme van de plaatsnaam Brussel heeft kunnen handhaven (60).
De in de vorige en in het begin v an deze paragraaf gedane constateringen kunnen als volgt geschematiseerd worden. Er bestaan :
1) Algehele palatalisaties van wg . vocaalfonemen in aaneengesloten gebieden :
a) Palatalisatie van wg. ao : in het Oostvlaams en de omgeving van
Brussel. In het zuidoosten reikt dit gebied blijkbaar verder dan de
umlautgrens van ao .

(58) Weijnen 1955, 19-20. Aan de daar en de verder in Weijnen 1966, § 42 genoemde
literatuur kan toegevoegd worden Sercu, 185 en kaart 21.
(59) Vgl. hiervoor ook Taeldeman 1978, 57 (noot 7) en kaart 3. Mogelijke andere
gevallen, die klankgeografisch onderzocht zouden moeten worden, zijn in Schónfeld-v. Loey § 39b te vinden.
(60) v. Loey 1937, hoofdstuk IV (citaat p. 103).
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b) Palatalisatie van wg . á in 1) een Zeeuws en zuidoostelijk Zuidhollands gebied, 2) een Noordhollands gebied, ten noorden van Alkmaar
en Hoorn consequent, ten zuiden daarvan onregelmatig.
c) Palatalisatie v an wg . a: in de westelijke twee derde v an het taalgebied, met inbegrip van een brede strook ten oosten van de umlautbundel.
2) Idiosyncratische palatalisaties v an wg. vocaalfonemen in telkens wisselende gebieden :
a) Palatalisatie van wg. a: voornamelijk in de kuststreek.
b) Palatalisatie v an wg. ulo : in het hele umlautloze gebied, bij de
gevallen met gesloten lettergreep met eenconcentratie in het noorden
van West-Vlaanderen, bij die met open lettergreep in West-Vlaanderen en Zeeland.
c) Palatalisatie van wg . 6: enkele verspreide gevallen ; er heeft in het
mnl. een aanloop tot algehele palatalisatie bestaan in het Zuidwestbrabants.
d) Palatalisatie van wg. á : los van het onder 1) b) geklasseerde
verschijnsel lijken er westelijke palatalisatiegevallen met een eigen
verspreiding te zijn, zoals leeg „laag" in het Vlaams ( 61 ). Schdnfeld-v.. Loey § 39a noemen een aantal woorden met standaardtalige ee,
die wellicht voor een deel uit westelijke dialecten stammen, wat echter
diatopisch onderzocht zou moeten worden (62).
Ter karakterisering van al deze palatalisaties is het adjectief , , spontaan" in gebruik. Dit is zeker voor de ontwikkelingen van de tweede groep
een ongelukkige term : hij suggereert dat iets , ,vanzelf" zou zijn gebeurd,
terwijl het juist raadselachtig is waarom het ene woord van zo een groep
wel palatalisatie heeft en het andere niet en bovendien de gebieden met
palatalisatie telkens wisselen. Wanneer men de term „spontaan" met
„combinatorisch" laat contrasteren om aan te duiden dat een klankwet
zonder beperking door bepaalde fonetische omgevingen heeft gewerkt,
dan is hij, in aansluiting bij een internationaal linguistisch taalgebruik (63),
(61) En natuurlijk ook in het umlautgebied plus de twee gebieden met algehele palatalisatie.
(62) Een aanzet van zo een onderzoek, met details over de dialecten van St.-Niklaas,
Kortrijk en Oostende, geeft Verstegen 1938. Zie ook nog Sercu, 195-196 voor
Oostduinkerke.
(63) Mario Pei, Glossary of linguistic terminology, New York - London 1966 : „Spontaneous sound change. A change assumed to have been caused by the character of the
sound itself, independently of any influence from its phonetic environment. Synonyms:
Autonomous (also unconditioned) sound change" .
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wel geschikt ter aanduiding van ontwikkelingen van de eerste groep.
Aanlopen ter verklaring van deze palatalisaties in hun geheel hebben
Van Loey en Goossens geleverd : voor zover het om oorspronkelijke
achterklinkers gaat, ziet de eerste de palatalisaties door medialisering tot
stand komen (dit is eerder een tussenstadium dan een oorzaak) ( 64), de
tweede door het aanvankelijke ontbreken van een reeks geronde voorklinkers (dit is eerder een voorwaarde dan een oorzaak) ( 65 ). Weijnen ziet de
zaak mimer en betrekt er ook de á en de a bij ; hij meent dat „de
de oorzaak in
de palatalisatiedrang van een bepaald gebied zelf gezocht moet worden"
(66), een verklaring die dan weer de indruk van een petitio principii wekt.
Ik geloof dat we met de gedane waarnemingen toch een stap verder
kunnen komen. Het probleem moet wel zo ruim gezien worden als
Weijnen het gedaan heeft, en wel tegen de achtergrond van de onderscheiding tussen primaire en secundaire umlaut. Het kan niet betwist
worden dat het hele nl. taalgebied, dus ook het westen, de primaire umlaut
heeft ondergaan. Maar dan is ten eerste niet goed in te zien, waarom hier
niet tegelijk met de combinatorische palatalisatie die tot het ontstaan van
de primaire umlaut van wg. a heeft geleid, ook een palatalisatie van de
andere voor umlaut vatbare klinkers en diftongen op gang zou zijn gekomen. Ten tweede is niet goed in te zien waarom in datzelfde westen het
palatalisatieproces met de fonemisering van de primaire umlaut abrupt zou
zijn gestopt. Zeer waarschijnlijk hebben er dus in het westen aanlopen tot
een totstandkoming van secundaire umlauten plaats gehad. Het probleem
is dan waarom hier het verdwijnen van de umlautfactoren niet tot een
fonemisering van de secundaire umlauten heeft geleid.
Men kan zelfs vermoeden dat de umlautfactoren zich in het grootste
deel van het westen langer hebben kunnen handhaven en bijgevolg langer
een palataliserende uitwerking op de voorafgaande vocaal gehad moeten
hebben dan verder oostelijk : wanneer we een verband leggen tussen het
verdoffingsstadium van de umlautfactoren en de apocope van auslautende
verdofte klinkers, kunnen we constateren dat het grootste deel van het
westen nog maar de eerste fase van die dubbele klankontwikkeling heeft
doorgevoerd, het gebied ten oosten daarvan ook de tweede ( 67). In het
Hollands, dat wel apocope kent, is die er in vergelijking met het Brabants
en Limburgs eerder later dan vroeger gekomen ( 68).
(64) v. Loey 1961.
(65) Goossens 1962.
(66) Weijnen 1966, 142.
(67) Vgl. de kaart „e-apocope ontbreekt" achteraan in Weijnen 1966.
(68) Vgl. Klankleer § 99.
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Een andere aanduiding voor het lange werken v an umlautfactoren in het
westen vormen de z.g. Ingweoonse ontrondingen in gevallen van het type
2) b) (pitlpet, briglbreg; hepe „heup", krepel) (69), uitzonderlijk ook wel
2) c) (wenesdag ,,woensdag") of zelfs 1) c) (hiden ,,verbergen"). De
duidelijke meerderheid van die gevallen heeft een umlautfactor gehad ; het
enige volstrekt zekere voorbeeld zonder umlautfactor lijkt mij het Westvlaamse ip voor , ,op" te zijn (70). V an Loey stelt zelfs dat deze ontronding
slechts optreedt in geval van umlaut ( 71 ). In deze ontrondingen kan men
met Weijnen de „uiterste consequentie van de i-umlaut zien ( 72), in die
zin, dat de assimilatie volstrekt is doorgevoerd, ook wat de lippenstand
betreft. Zij blijken zich in de kuststrook van Vlaanderen en Holland te
concentreren.
Juist voor dit gebied is nu herhaaldelijk aangenomen, dat de umlauten
die hier secundair worden genoemd, wel gewerkt hebben. Wel is dat niet
gebeurd op grond van een systematisch onderzoek, maar steeds aan de
hand v an losse gevallen ( 73). Het lijkt mij ook niet mogelijk, te bewijzen
dat de dialecten van dit gebied in geval van umlaut regelmatig palataal, in
de andere gevallen velaar of open vocalisme zouden hebben ; de feiten zijn
nu eenmaal anders. Wat wel beweerd k an worden is, dat de verdeling v an
an derzijds, van de aanvanke- paltvocismenrzjd,laofpe
lijke werking v an het umlautprincipe in de kuststreek nog iets laat doorschemeren.
Dat blijkt meer naar het binnenland toe, tussen de kuststrook en de
umlautbundel, niet het geval te zijn. Moeten we aannemen dat de umgelautete en niet umgelautete allofonen van de voor umlaut vatbare klinkers hier fonetisch niet ver genoeg uit elkaar waren gegroeid om bij het
verdwijnen van de umlautfactoren paren van telkens een niet umgelautet
en een umgelautet foneem te laten ontsta an ? Dit hoeft niet noodzakelijk zo
gezien te worden, dat het umgelautete allofoon niet sterk genoeg gepalataliseerd was . Plausibeler lijkt mij zelfs in bepaalde gevallen de omgekeerde hypothese : op grond van de spontane palatalisaties 1) a), b) en c)
kunnen we vermoeden dat het niet umgelautete allofoon hier eens meer,
daar weer minder mee de weg van de palatalisatie op was gegaan, maar
dan niet zo ver als zijn umgelautete tegenh an ger.
(69) Details in: Verstegen 1943; Taeldeman 1971, 167-171; ANKO, tekst afl. 1, 39-46
(met verdere literatuur) .
(70) Taeldeman 1971, 233 en kaart 4.
(71) v.Loey 1961, 148-149.
(72) Weijnen 1962, 95.
(73) Verwijzingen naar literatuur hierover bij Weijnen 1966, § 68.
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Bij het verdwijnen van de umlautfactoren vielen de twee allofonen
waartussen niet voldoende verschil bestond, dan weer samen, waardoor
nu eens palataal (in geval van spontane palatalisatie, type 1)), dan weer
een meer velaar eenheidsvocalisme ontstond. Daarnaast is met analogische nivellering van umlautalternanties te rekenen. Al in he t begin van de
mnl. overlevering was die bij de primaire umlaut in het westen doorgevoerd (zie 1.4 en 2.4) ; dit is voor de kuststreek allicht ook voor de
secundaire umlauten aan te nemen ( 74). De spanning tussen het produkt
van de nivellering aan de kust, het ontbreken van een mogelijkheid tot
nivellering van secundaire umlauten in de daarbij aansluitende strook en
de weer andere verhouding in het grote oostelijke umlautgebied, waar de
alternanties aanvankelijk werden bewaard, heeft dan tot de idiosyncratische verdeling van velaar en palataal vocalisme (met eventuele ontronding) (type 2)) geleid, die in de westelijke helft van het taalgebied is vast te
stellen.
Het behoeft geen betoog dat deze -verklaring v an de toestand in het
westen vaag is en een sterk speculatief karakter vertoont. De westelijke
palatalisaties blijven voor de Nederlandse dialectologie en taalgeschiedenis een grote uitdaging vormen.

2.4 De umlaut in de morfologie
In de morfologie van de nl. standaardtaal speelt de umlaut zo goed als geen
rol. In de flexie is alleen het meervoud steden van stad bekend. Wel zijn er
in de woordvorming nog talrijke voorbeelden aan te treffen (vgl. tam en
temmen, lam en belemmeren, lang en verlengen ; ook vol en vullen, goud
en gulden), maar om die te herkennen is taalhistorische scholing nodig,
zodat besloten moet worden dat de umlaut in het nl. geen synchroon
woordafleidingsmiddel meer is.
Het ontbreken van de umlaut als morfologisch element in het nl. is het
gevolg van analogieprocessen, waarbij bijna steeds klankwettige umlautklinkers vervangen werden door hun niet-umgelautete tegenh anger uit een
(74) We zitten hier wel met een theoretische moeilijkheid. In de taxonomische histo rische
fonologie is een voorwaarde voor het optreden van nivelleringen bij alte rnanties de
voorafgaande fonemisering van de oppositie waardoor die alte rnanties ontstaan (is die
voorwaarde niet vervuld, dan speelt de alternantie zich op het automatisch-onbewuste vlak
af en kunnen er geen nivelle ringen plaats hebben) . De aangenomen hypothese zet dus een
zeer vlugge fonemisering van de secundaire umlauten in de kuststreek voorop, wat in
zekere zin weer in tegenspraak is met de aangenomen lange werking v an de umlautfactoren
in dat gebied.
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morfologische alternantie. In plaats van vallenlhij velt en varenlhij veert
krijgen we dan vallenlhij valt en varenlhij vaart. Soms ook is het niet voor
umlaut vatbaar vocalisme vervangen door zijn umgelautete tegenhanger :
in plaats van schoudlschuldig hebben we schuldlschuldig gekregen.
Deze ontwikkeling hoeft voor de standaardtaal, die in de regel op het
standpunt van het westen staat, waar (met de in het slot van de vorige
paragraaf ingebouwde restrictie) slechts de primaire umlaut van wg . a
gefonemiseerd werd, niet te verwonderen : hier moest immers de systeemdwang het grootst zijn, aangezien de a-e-alternantie geen steun in de
alternanties van niet- en wel-umgelautete wg. á, 6, ao en u (vgl. oostelijk
slapenlhij sleept, hoedlhiiedje, stotenlhij steut, luuslliiiis „luizen") kon
vinden. Nochtans hebben ook de huidige dialecten van de BrabantsUtrechtse middenstrook in de regel geen morfologische umlaut. Hiervoor
is dan wel hun perifere ligging in het continentaalgermaanse gebied met
werking van de secundaire umlaut en morfologische systematisering
daarvan verantwoordelijk. Daardoor kon in de mnl. periode het toonaangevende westen van het taalgebied, dat blijkbaar al bij het begin van de
overlevering zijn enige systematische umlaut uit de levende vormleer
vewijderd had, zijn morfologische alternantieloosheid aan BrabantUtrecht en verder ook aan het grootste deel van het noordoosten opdringen. Positief betekent dit vooral, dat er een groot gebied met een specifiek
nl. morfologische structuur van het sterke werkwoord (eenheidsvocalisme
in het presens) en het substantief (veralgemeende meervoudsvorming op
en en s) ontstond ( 75 ), waaraan zich alleen de oostelijke periferie heeft
onttrokken.
Het middeleeuws Zuidwestbrabants heeft nog talrijke morfologische
umlauten, vooral in de woordvorming : bij de diminutieven (b.v. kelfken
, ,kalfje ", streetken , ,straatje ", vuesken (dim. van vos), vreuken
„vrouwtje") ( 76), bij adjectieven op -ig (b.v. eendrechtich, mechtich,
gestedich) ( 77) en substantieven op er (b.v. luepre „loper", wachter
,,wachter", zegher ,,zager") ( 78) ; ook in de meervoudsvorming komt er
een vorm als meeghden ( 79) tot in de 16e eeuw voor. Niet alleen bij
meeghden, maar ook bij streetken en zegher, die eveneens nog in de 16e
eeuw met umlautvocaal voorkomen, stipt V an Loey aan dat het moderne
-

-

-

(75) Goossens 1975b.
(76) v.Loey 1937, 33, 41, 73, 83.
(77) v. Loey 1937, 28, 29, 62.
(78) v.Loey 1937, 83, 85, 94.
(79) v.Loey 1937, 94.
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Brussels dialect analoge niet-umlautvocaal heeft. Ove rigens zijn er nu nog
voldoende resten van het in 2.2.5 beh andelde type menneke en bekker die
van het vroegere ruime voorkomen van morfologische umlauten in het
Brabants getuigenis afleggen. Ook in de meervoudsvorming van de substantieven is er in een aantal Brabantse dialecten nog een relict : het
meervoud van zoeg , ,zeug" luidt er zeuge (80). Tenslotte is in Brabantse
dialecten analogische nivellering ten voordele van de umlautklinker in het
presens van sterke werkwoorden bekend (type veren, greven in plaats van
varen, graven : zie 4.2.2, 3), wat eveneens op een nog betrekkelijk
laattijdig fungeren van de morfologische umlauten wijst.
Op het ogenblik blijken de morfologische umlauten zich in de regel te
hebben teruggetrokken tot een gebied dat Limburg, het oosten van NoordBrabant, van Gelderland en van Overijssel omvat. Een systematische
beschrijving van hun voorkomen, van hun morfologisch functioneren en
van hun verdere geografische verdeling ontbreekt nog. Een aantal gegevens hierover is bij Weijnen 1966, § 68 te vinden. Een eerste poging tot
verkenning van de structuur van dit gebied heb ik tien jaar geleden
ondernomen ( 81 ) . Het beste overzicht van een deelgebied (Limburgs
Haspengouw) met een bespreking van de morfologische catego rieën
waarin het verschijnsel optreedt, lijkt mij nog steeds dat van Stevens te
zijn ( 82). Deze onderscheidt : verkleinwoorden (type hendsje bij hand,
veugelke bij vogel), meervoudsvorming bij substantieven (type bek bij
bak, vuut bij voet), afleidingen (type bekker, lestig ,,lastig", koppig
,,koppig"), de derde persoon sg. van sterke werkwoorden (vangen, hij
vingt, lopen, hij lupt), evenals de tweede persoon, waar deze nog met het
pronomen du, dich gevormd wordt (du vings, lups). Elders in het oosten
zijn ook andere categorieën denkbaar, zoals conjunctieven (vgl. mnl.
queme voor „kwam"), trappen van vergelijking (type elder voor ouder),
systematisch behoud van de rockumlaut (type geproefd tegenpruven). Dit
alles moet echter nog nauwkeurig onderzocht worden.

(80) Stevens 1951, 247.
(81) Goossens 1970, 68-69.
(82) Stevens 1951, 245-247.
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3. DE KORTE KLINKERS
Uitgangspunt is het in 1.1 beschreven korte deelsysteem van het mnl.
referentiesysteem. De afwijkingen daarv an kunnen tot vier types worden
herleid : 1) afwijkingen in de inventaris, 2) afwijkingen in de bezetting van
de elementen daarvan, 3) gevallen met lange klinker of diftong in plaats
van een te verwachten korte klinker uit het referentiesysteem, 4) gevallen
met een korte klinker in plaats van een te verwachten element uit de in het
vierde hoofdstuk te bespreken langeklinker- of diftongsystemen.
3.1. Afwijkingen in de inventaris
Er doen zich drie gevallen voor : 1) Sommige dialecten kennen een
oppositie u o en hebben dus geen lacune in het gesloten deel van het
achterklinkersysteem. 2) Sommige dialecten hebben twee ongeronde
voorklinkers tussen i en a, zij hebben m.a.w. een oppositie tussen een
open en een gesloten e. 3) In sommige dialecten ontbreekt een u.
3.1.1. Het eerste geval wordt door Van Loey behandeld in § 25 van zijn
Klankleer, vooral in opm. 1. Het verschil u o blijkt in het Limburgs
bewaard te zijn (hundert, buc) . Ook in het oudere Brabants komen
spellingen met u voor wg. u voor. Een bevredigende beschrijving van de
geografische tegenstelling tussen de gebieden zonder en met samenval van
u en o, die ons zou kunnen leren, waar in het mnl. de oppositie in ieder
geval nog bestaan moet hebben, is mij niet bekend. Literatuur over het
onderwerp is te vinden in Schbnfeld - v. Loey § 79 (die aannemen dat het
verschil in een groot deel van Zuid-Holland verdwenen is) en Weijnen §
46. v. Bree § 20.5 neemt aan dat het verschil in „o.a . het Noordhollands en
het Kempenlands" bewaard is. Het wordt er gerealiseerd als een tegenstelling tussen gesloten en open o. Dit is ook in noordoostelijke dialecten
het geval ( 1 ) . Ook noordoostelijke Limburgse dialecten kennen het in deze
-

( 1 ) Het is geattesteerd voor de volgende plaatsen en streken : Elten-Bergh (Bruyel, 28-30),
Enschede (Bezoen, 2-3), Genemuiden (v.d. Haar, 134-135), Kampen (Gunnink, 27 en
31-32), Noordhorn (de Vries, 33), Noordwest-Veluwe (v. Schothorst, 21-25), Ruinen
(Sassen, 46 en 48), Tilligte (Baader-Ribbert, deel 1, 82), Vriezenveen (Entjes, 151-152 en
161-162), Zelhem (Broekhuysen, 25 en 27-28), Zuidoost-Drente (Kocks, 64-65). Niet
volkomen duidelijk is de toestand te Grave (Jacob, 44-45), dat toch eerder bij het oosten
dan bij het westen schijnt aan te sluiten. Culemborg daarentegen staat blijkens Ausems,
49-50 duidelijk op westelijk standpunt. De opmerking van v. Bree over het Kempenlands is
blijkens de Bont, 49 en 56-57 juist : Oerle maakt het verschil.
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vorm (2) ; de zuidelijke en westelijke Limburgse dialecten hebben geen
verschil op de aangenomen etymologische grondslag ( 3), maar sluiten
eerder bij de Zuidbrabantse dialecten aan. Hier komt een tegenstelling u o voor, die echter meer met een jonge verdeling op grond van het volgende
consonantisme (een tegenstelling labiaal of velaar met u tegen dentaal met
o) dan met een oude oppositie wg. u o te maken schijnt te hebben ( 4).
We kunnen besluiten dat deze laatste zich heeft gehandhaafd in het
noorden en oosten van ons taalgebied ; in het mnl. kan haar areaal niet
kleiner zijn geweest, wel is het zeer goed denkbaar dat het naar het westen
en zuiden toe groter was.
In 1963 heeft H. Vangassen de mening verdedigd, dat er „in de middeleeuwen... een dicht u-net (was) gespannen over gans het Zuidnederlands taalgebied van in Vlaanderen tot in Limburg. De mazen van dit
u-gebied waren dichter vóór de XIIIde eeuw en werden steeds breder en
zwakker tot op onze dagen" (5). Die opvatting is door J. Taeldeman in
1971 verder uitgewerkt en gedeeltelijk gewijzigd in een „theorie over de
ontwikkeling van ogm. u in gesloten syllabe zonder volgende umlautfaktor : vanouds vertoonde u de neiging tot opener realisatie, toch kon zich
in heel het onderzochte gebied onder bepaalde omstandigheden een
Oudnedl. lui handhaven. Die werd dan sedert de vroege middeleeuwen
verder geëlimineerd door twee verschillende tendenzen waarvan het epicentrum in verschillende streken lag : 1) palatalisatie tot A (en eventueel
ontronding tot I) hoofdzakelijk in West-Vlaanderen en 2) verwijding tot v
in Zeeland, Oost-Vlaanderen en in mindere mate Brabant. Toch zijn tot
heden overal nog een aantal u-relikten bewaard : het meest in Brabant en
het minst in Oost-Vlaanderen en Zeeland" ( 6). Met zijn opvatting over de
palatalisatie heeft Taeldeman ongetwijfeld gelijk, met zijn stelling over
het relictkarakter van woorden als oep „op" , poep „pop", loecht
„lucht",, boek „bok" enz. in het Brabants als rechtstreekse voortzetting
van de og. u in die woorden heeft hij daarentegen, niettegenstaande zijn
grondige dialectologische documentatie, m. i. ongelijk. Ik kan mijn mening hier niet in alle details uitwerken en probeer de hoofdelementen ervan
summier samen te vatten.
(2) Dit is controleerbaar voor Bree en Roermond. Zie Dupont, LB 14 (1922), 110-120 en
Kats, 53-54.
(3) Vgl. voor de dialecten van Genk Goossens 1959, 163-165, Hasselt Grootaers-Grauls,
70, Maastricht Houben, 21 en 24, Tongeren Grootaers, LB 8 (1908-1909), 154-155.
(4) Vgl. voor de dialecten van Aalst Colinet, 33, Aarschot Pauwels, 35-36 en 42-43,
Brussel Mazereel, 26-27, Leuven Goemans, 39-40.
(5) Vangassen 1963, 169.
(6) Taeldeman 1971, 243.
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1) De woordenlijst waar Taeldeman mee werkt ( 7), bevat een aantal
elementen waarvoor even goed historisch o- als u-vocalisme kan
worden aangenomen ; bijgevolg is niet bewezen dat de beschreven
ontwikkelingen typisch zijn voor het historische u-vocalisme.
2) De gevallen met dialectisch u-vocalisme vertonen duidelijke consonantische omgevingen die als oorzaak van een overgang van o naar u
beschouwd kunnen worden ; of deze o op een oude u teruggaat ofwel al
in de gemeengermaanse tijd of nog vroeger een o was, is daarbij niet
relevant. De consonantismen waar het om gaat, zijn : a) volgende
labiaal of velaar, b) volgende gedekte nasaal. Deze twee omgevingen
overlappen elkaar bij gedekte m en i: Ook mouilleringsclusters veranderen een voorafgaande vocaal nogal eens in u, maar dat dit een
vernieuwing is, wordt in een enigszins andere formulering al door
Taeldeman zelf aangenomen ( 8).
3) Het feit dat een van de onder 2) genoemde omgevingen, de gedekte
nasaal, in het gemeengermaans dwingend u-vocalisme met zich
meebracht en o-vocalisme uitsloot, is geen argument voor de opvatting
van Taeldeman, dat in deze omgeving oude u zou zijn bewaard. We
stellen immers vast, dat in dezelfde dialecten in dezelfde omgeving de
door umlaut uit wg. a ontstane e zich tot i ontwikkelde (dinken voor
denken, zwimmen voor zwemmen, ingel voor engel) (9). Welnu, een
heffingsregel die geldt voor alle korte klinkers met de kenmerken
[-gesloten] en [-open], heeft een sterkere generaliserende kracht dan
een heffingsregel die slechts op één van de klinkers met die kenmerken
(in casu de e) kan worden aangewend.
3.1.2. Het tweede geval, de tegenstelling tussen een westelijk gebied met
één e en een oostelijk met een oppositie tussen een gesloten en een open e,
is voor de moderne dialecten eigenlijk hierboven al behandeld. In 2.2.5 is
de verspreiding van de secundaire umlaut van a in gesloten lettergreep
onderzocht. Deze levert in een oostelijk gebied, afgebakend door lijn 6 op
kaart 2 een open e op, die samenvalt met de voortzetting van ë in gesloten
lettergreep, maar contrasteert met de in 2.2.7 onderzochte gesloten voortzetting van Ç in dezelfde positie, afgebakend door lijn 5 op dezelfde kaart.
In het gebied ten oosten van de lijnen 5 en 6 is dus met een oppositie tussen

(7) Taeldeman 1971, 181-183.
(8) Taeldeman 1971, 183.
(9) Vgl. voor Aalst Colinet, 28, voor Aarschot Pauwels, 9 (hier minder regelmatig, vgl. de
ontwikkeling tot e op p. 7), voor Brussel Mazereel, 23, voor Leuven Goemans, 30.
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twee e 's te rekenen, in het gebied ten westen daarvan niet. Op de principiële verdeling van de twee e's in het oosten (gesloten e uit e , open e uit ë
en de secundaire umlaut van a) komen echter blijkens de literatuur over dit
onderwerp (10) talrijke uitzonderingen voor ; bovendien is er in dit gebied
nog heel wat geografische differentiatie in de lexicale bezetting van de
twee e's.
Van Loey neemt in § 4 van zijn Klankleer aan, „dat er geen verschil
bestond tussen e < oergerm. e en e = d, umlaut van a" en beroept zich
daarvoor op rijmen als wel : el, gheselle : snelle, erven : sterven, waarvan
telkens het eerste lid umlauts-e en het tweede germaanse e heeft. Ik meen
dat dit gemodificeerd dient te worden, omdat het onwaarschijnlijk is, dat
dialecten die op grond van een etymologische verdeling een verschil
tussen twee klinkers maakten, dit verschil nadat zijn het ongedaan hadden
gemaakt, op grond van dezelfde verdeling opnieuw zouden hebben ingevoerd. Die onwaarschijnlijkheid wordt tot een onmogelijkheid wanneer
we bedenken, dat deze dialecten worden omringd door romaanse tongvallen en door dialecten die het verschil niet kennen. We nemen dus beter
aan, dat het verschil niet uit de spellingen en de rijmen van het mnl. blijkt,
in tegenstelling tot wat in de klassieke mhd. literatuur meestal het geval is
("). Om in dit verband zekerheid te hebben, zou er echter een min of meer
systematisch onderzoek van de rijmen in oostelijke dichtwerken moeten
worden doorgevoerd. Dit is bij mijn weten tot nog toe alleen bij Veldeke
gebeurd, die geen bezwaar tegen e - ë -rijmen blijkt te hebben (12). Als het
resultaat van zo een onderzoek zou zijn dat zulke rijmen door geen enkele
dichter gemeden worden, dan kan dit door de grotere rijmmogelijkheden
en door westelijke (eventueel ook door Ripuarische) invloed worden
verklaard.

3.1.3. Wat het derde geval betreft, door ontronding kan een u zich tot i of
eventueel e ontwikkkelen. Bekend is de z.g. Ingweoonse ontronding van
de umlauts-ii in gevallen als brigge, pit of bregge, pet (Klankleer §§ 10,
19, 39), maar deze schijnt nooit tot gevolg te hebben dat een u ontbreekt,
aangezien ze zich tot een welomschreven groep woorden beperkt. Systematische ontronding, met verlies van de reeks geronde voorklinkers en
(10) v. Wijk ; Heeroma 1963 ; Goossens 1965 en 1975a.
(11) Toch zijn ook daar heel wat e-ë-rijmen te vinden ; naar het einde van de dertiende eeuw
toe „gelten sie kaam noch als ungenau" (Weinhold, 41).
(12) Vgl. voor de Servatius Frings-Schieb 1956, 294, voor de Eneide Schieb, 439. Ook
voor de liederen nemen Frings-Schieb 1947, 161 aan : „Germ. e und Umlauts-e fallen als
offene Kurzen und Dehnungen zusammen", hoewel de rijmen van dit deel van Veldekes
werk „zufallig ohne Beriihrung" zijn.
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vergroting van de bezetting van hun ongezonde tegenhangers komt in
moderne dialecten voor in de door V. Verstegen beschreven ontrondingsgebieden ( 13); de drie eilanden aan de Dender, de Ruilel en de Dijle
zijn daarbij vermoedelijk uiteengeslagen resten van een vroeger compact
Zuidwestbrabants areaal ( 14) ; verder is er nog een ontrondingseiland in
Belgisch-Limburg. Dat zowel het Zuidbrabantse als het Limburgse gebied
al in de late middeleeuwen heeft bestaan, mag uit de door Van Loey
vermelde bewijsplaatsen (vgl. de aantekeningen bij de §§ 10, 19 en 54 in
de Klankleer) voor Leuven en Oude Biezen (= Rijkhoven Q 168a) worden
afgeleid. De ontronding werd blijkbaar sociaal laag gewaardeerd, zodat er
nauwelijks sporen van in de teksten zijn aan te treffen ( 15 ) ; of ze zich in de
gesproken taal tot de lagere bevolkingsklassen beperkte, is niet meer
controleerbaar.
De drie besproken verschijnselen leveren samen met de ermee verbonden taalgeografische contrasten de ruimtelijke verdelingen van korteklinkerinventarissen op, die door kaart 5 worden samengevat. Dit kaa rtje
maakt natuurlijk geen aanspraak op nauwkeurigheid wat de grenzen van
de arealen betreft. In de gearceerde gebieden ontbrak het element u ten
minste in de volkstaal.
Het referentiesysteem was een taalwerkelijkheid in het zuidwesten, van
Vlaanderen tot Zuid-Holland (gebied 1). In het noorden (gebied 2) was het
systeem een element rijker, doordat oude u en o niet waren samengevallen. In het centrale zuiden (gebied 3) was dat wel het geval, maar
anderzijds werden daar oude ë (en de secundaire umlaut van a) en e nog
onderscheiden. Het conservatiefste en tegelijk rijkste systeem had het
had bewaard.
zuidoosten (gebied 4), dat zowel de oppositie u o als ë
De geronde voorklinker u ontbrak ten minste in de volkstaal in het
zuidwesten van gebied 3 en in een Limburgs gebied dat th ans aan
weerskanten van de grens tussen de arealen 3 en 4 ligt en destijds vermoedelijk geheel in gebied 4 lag. Het is niet uitgesloten, dat er in de
gebieden 3 en 4 plaatselijk of overal naast u nog een, eventueel zelfs twee
meer open geronde korte voorklinkers voorkwamen, als verkortingen van
geronde lange voorklinkers voor medeklinkercombinaties, als resultaat
van rondingen en van palatalisaties van o voor r + medeklinker, van de
zeldzame umlauten van o en van analogische jonge morfologische umlauten. In vrijwel alle monografieën van niet-ontrondende moderne
(13) Verstegen 1941. Een aanvulling hierop levert Taeldeman 1978, 44.
(14) Goossens 1963, 254-256.
(15) Vgl. ook de aant. bij opm. 3 in § 19 van de Klankleer.
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5. INVENTARISSEN VAN MNL.
KORTE KLINKERS

iu
duo

ea r

ëa

0
dialecten uit die gebieden worden zulke klinkers beschreven ; uit de mnl.
teksten is echter hun bestaan niet af te leiden. Verder kan voor sommige
dialecten, vooral uit gebied 3, worden aangenomen dat de lacune in het
gesloten deel van het velare systeem vooral in de jongere periode
was opgevuld door het ontstaan van een u uit o of door overname van
leenwoorden, in de volgende fonetische omgevingen : voor labiaal /velaar, voor gedekte nasaal, voor mouilleringscluster (vooral tf). In de
oorkondentaal van de Dendersteden, van Brussel, Leuven, Mechelen en
Antwerpen wordt deze klinker oe of ou geschreven ( 16), wat laat vermoeden dat de oe uit wg. ó in deze streek ook al soms was verkort.
Tenslo tte is aan te nemen, dat er in het Limburgs sleeptonige naast
stoottonige korte klinkers voorkwamen, maar deze moeten, zeker in de
oudere periode, nog vrijwel complementair verdeeld zijn geweest.
Hoewel we de juiste fonetische realisaties van de in kaa rt gebrachte
korte klinkers niet kennen, is het toch mogelijk er in enkele gevallen een
benaderende voorstelling van te hebben. Dat geldt vooral voor gebied 1,
waar de twee bovenste trappen van de driehoek nogal open moeten zijn
gerealiseerd. Anders zou men niet kunnen verklaren, dat er in het Westvlaams en het Zeeuws misschien nog voor het einde van de mnl.
( 16) Vangassen 1963, 152-158 en 163-168.
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periode een nieuwe gesloten trap bij de korte klinkers (i, y, u als in stijf
huis, oud) is ontstaan, hoewel het natuurlijk mogelijk is dat de klinkers
van dik en brug er pas door het ontstaan van die trap hun è- en ii-achtig
timbre hebben gekregen en tot dezelfde trap als de mnl. o zijn gaan
behoren. Ook in het Zuidhollands moet er aan de gesloten k an t van het
systeem plaats genoeg zijn geweest om de verkortingen van ie, uu en oe in
b.v. ziet, minuut en zoet zonder samenval met de i, u en o v an dik, brug en
tong mogelijk te maken. Omgekeerd moet in gebied 3 de tegenstelling
tussen e en ë met zich mee hebben gebracht dat de i een stuk hoger in de
mond lag dan in gebied 1. Verkortingen van het Zeeuws-Vlaamse of van
het Hollandse type waren er dus niet of veel minder mogelijk ; mnl. ie, iie,
oe hebben er zich meestal tot lange klinkers i:, y :, u: (ziek, zuken, boek)
en mnl. 1, u (en eventueel u) tot di ftongen van het type ij, ui, ou (bijten,
huislhous) ontwikkeld. De zeer gesloten uitspraak van mnl. i, ii en e in het
Antwerps kan dan een argument zijn voor de opvatting dat deze stad
vroeger tot gebied 3 heeft behoord.

3.2. Afwijkingen in de lexicale bezetting van de elementen van het
korteklinkersysteem.
Het aangenomen uitgangspunt implicee rt naast de modificaties die in 1.4
zijn aangebracht ook dat regionale (niet - Hollandse) ontwikkelingen die
deel zijn ga an uitmaken van de standaardtaal, worden behandeld als
corresponderende elementen van het referentiesysteem (b.v. in gevallen
als erg en sterk, die in het wg. een a zonder umlautfactor hebben, wordt
van het e-vocalisme uitgegaan).
Er zijn twee afwijkingen met een v rij hoge complexiteitsgraad
3.2.1. Voor r + consonant (vooral dentaal) is de oorspronkelijke verdeling van de korte klinkers grondig verstoord. Er zijn palatalisaties van a en
o (of u) tot e en u opgetreden, maar omgekeerd ook openingen van e tot a
en i tot e, evenals velarisaties van e tot o, dit alles met een grote geografische diversiteit. Ook de standaardtaal heeft aan deze verschuivingen
dapper meegedaan : vgl. Sch6nfeld-v. Loey § 57.
In Van Loeys Klankleer worden vijf gevallen besproken:
1) Mnl. a - nnl. e in § 2 (type darde - derde, karke - kerk), met een
ingewikkelde ru imtelijke en tijdelijke spreiding. Van Loey somt hierbij ook enkele voorbeelden op die mnl. a of e, nnl. o hebben (type mnl.
warden of werden, nnl. worden).
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2) Mnl. e - nnl. a in § 7 (type swert - zwart, erm -arm), met de grootste
uitbreiding in het Brabants, maar ook voorbeelden van elders.
3) Mnl. i - nnl. e in § 8 (type kirke - kerk) : oostelijk.
4) Mnl. o - nnl. e in § 14 (type dorde - derde, storven - sterven), in de
gevallen met deze verhouding voor dentaal met een kern in NoordBrabant en afnemende intensiteit van het verschijnsel naar het
noorden, oosten en zuidoosten toe ; bij de sterke werkwoorden van
klasse III ook voor labiaal/velaar vooral Hollands.
5) Mnl. u (= u) - nnl. o in § 37 (type durst - dorst, wurm -worm), vooral
in het Vlaams.
Voor de verhoudingen voor r + consonant vgl. verder onder 3.3.1.
3.2.2. De verdeling van ii en o in het Nederlands, die volgens de traditionele opvatting een kwestie van umlaut of niet-umlaut is, werd in hoofdstuk
2 principieel behandeld. Voor de kuststreek van Vlaanderen tot Holland
zijn palatalisaties van velare korte klinker zonder umlautfactor, velaar
vocalisme van , , umlautfhige" u en verder ontrondingen van gepalataliseerde ii in welomschreven groepen woorden vast te stellen. In de traditionele opvatting, die ook in Van Loeys Klankleer wordt weerspiegeld,
wordt verder verondersteld dat in meer oostelijke dialecten de umlaut
soms niet heeft gewerkt. Ik houd me hier bij de classificatie strikt aan Van
Loey zonder opnieuw op de principiële kant van de zaak in te gaan. Had ik
Taeldemans artikel (i 7) als uitgangspunt genomen, dan had ik meer
gevallen kunnen onderscheiden. Van Loey kent de volgende gevallen :
1) Palatalisatie, ii in plaats van o in § 25b (type buc „bok", up „op"), in
Vlaanderen en Holland.
2) Velaar gebleven klinker, o in plaats van u in § 25b opm. 2 (type locht
,,lucht'', gonst ,,gunst''), in Brabant en Limburg.
3) Ontronding van ii tot i in §§ 19 en 39 (typepit „put", brigghe „brug"),
in West-Vlaanderen, Zeeland, Holland.
4) Ontronding v an ii tot e in § lob (type pet „put", regge „rug"), in
Vlaanderen en Holl and.
5) Palatalisatie en ontronding tot e voor r + consonant (vrijwel steeds een
dentaal), dus e in plaats van o in § l0a (type derst „dorst", wortel
, , wortel" ), in het Westvlaams. Dit geval had ook onder 3.2.1. behandeld kunnen worden.
De andere afwijkingen in de bezetting van de korte klinkers zijn eenvoudiger.
( 17

) Taeldeman 1971.
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3.2.3. In plaats van a verschijnt een e. Het gaat hier om een tegenstelling
tussen umlaut en niet-umlaut. De a van het referentiesysteem en van het
nnl. is te verklaren door analogie (nivellering in de flectie of woordvorming, woordattractie) of door het ontbreken van de secundaire umlaut van
wg. a in het westen. In het eerste geval kunnen er nog e-resten in het
westen voorkomen, in het tweede beperkt zich de e tot het oosten (Klankleer § 6b : „Brabantse, Limb. , Gelderse en andere oostel. documenten") .
1) Nog geen analogische verdringing van de e : § 6a (type kemmen
„kammen", hi velt „hij valt") .
2) Secundaire umlaut : § 6a, opm. 1 en § 6b (type gheslechte „geslacht",
beckere „bakker")..
3.2.4. In plaats van a verschijnt een o, vooral in het Kustwestvlàams,
meer sporadisch verder naar het oosten en noorden toe : § 3, opm. 1 (type
ol „al", dochte „dacht").
3.2.5. In plaats van e verschijnt een i, vooral in het Brabants, min of meer
systematisch voor gedekte nasaal, maar ook in heel wat andere gevallen : §
15 (type ghedinken , ,gedenken ", spil , ,spel") .
3.2.6. In plaats van i verschijnt een e in zuidelijke teksten, het meest in
Oost-Vlaanderen en Limburg, in talrijke woorden : § 9 (type better ,,bitter", bennen „binnen").
3.2.7. De ongeronde voorklinkers e en i kunnen tot u gerond worden :
1) Ronding van e, vooral in Brab an t en Holland, meestal voor gedekte 1:
§ 16 (type spul , ,spel ", wulp , ,welp") .
2) Ronding v an i, onder dezelfde voorwaarden : § 23 (type gulde „gilde"
lust „list") .
3.3. Gevallen met lange klinker of diftong in plaats van korte klinker.
3.3.1. De onder 3.2.1 besproken afwijkingen voor r + conson ant moeten
worden aangevuld met een aantal rekkingen. De nnl. standaardtaal heeft
in deze positie zeer vaak rekking, maar sommige mnl. dialecten zijn hierin
nog verder gegaan :
1) Rekking tot ae (met onzekere vocaalkleur) in plaats van a in het
Westvlaams en Zuidhollands, ook in Oost-Vlaanderen en Antwerpen :
§ 43 (type aerm „arm", haerde „hard").
2) Rekking tot ee in plaats van e verspreid in het hele taalgebied : § 52
(type eerve „erf", cleerc „klerk") .
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3.3.2. In de verbuiging van een aantal substantieven en adjectieven was er
een alternantie tussen korte en lange klinker ontstaan. Wanneer de oorspronkelijk korte klinker in bepaalde flexievormen in open lettergreep
stond, trad rekking op, in de flexievormen met gesloten lettergreep bleef
hij kort. Klankwettig zijn dus mnl. dag met a, dage met á, lam met a, lame
met cz. De nnl. standaardtaal heeft bij de in aanmerking komende substantieven de tegenstelling tot een secundair numeruskenmerk gesystematiseerd, bij de adjectieven de gerekte klinker analoog weer door de korte
vervangen (dus lamme naast lam). In de Limburgs-Nederrijnse dialecten
zette de gerekte klinker zich door analogie in de onverbogen vormen van
de in aanmerking komende substantieven door (daag naar dage, laam naar
lame). De klinkers van het referentiesysteem waar het om gaat, zijn a, e, i
en o. Van Loey vermeldt het verschijnsel voor de a en de o ; hierbij zijn een
paar correcties noodzakelijk.
1) Analoge á in plaats van a : § 3, opm. 3 (type blaet „blad", laem
„lam").. De preteritum-enkelvoudsvormen van de vijfde reeks sterke
werkwoorden die hierbij genoemd worden (type aet , , at", saet , ,zat" ),
horen hier niet thuis, aangezien het in deze gevallen om analoge
uitbreiding van een ablautende klinker (wg. á) gaat, die bovendien in
het Limburgs niet met de gerekte samenvalt.
2) Analoge ó in plaats van o : § 78, opm. 2 (type hoef ,,hof", hoel ,,hol").
Dat apocope hier iets mee te maken zou hebben, is een vergissing.
Het is daarnaast vrijwel zeker dat het verschijnsel ook bij de e en de i
voorkwam, die in het Limburgs in tegenstelling tot het Nederlands twee
verschillende rekkingsprodukten opleveren, zoals ook uit Van Loey blijkt
(vgl. § 50, opm. 2) . Het moderne Limburgs kent de types weeg voor weg
en smied voor smid, dit laatste ook nog (met ee -spelling) in de familienaam Smeets, tegen Brabants Smets en Smits. Mnl. Limburgse voorbeelden zijn bij Moors ( 18) te vinden : ghebreec „gebrek" , weych , ,weg ",
smeet , ,smid"; het Goederenregister van Oudenbiezen heeft weech
, ,weg" ( 19) . Een deel van deze gegevens heeft geen stringente bewijskracht, omdat het om datiefvormen gaat, die op twee manieren verklaard
kunnen worden : als klankwettige datieven met vroegtijdige apocope van
de -e der tweede syllabe en als vormen met analoge rekkingen die de
casusnivellering overleefd hebben. Volstrekt zeker zijn echter in het
materiaal van Moors de accusatief haer ghebreec (St. -Truiden 1384, regel
12) en de drievoudige nominatief der smeet (Maaseik 1341, regel 9 ;
Kermt 1391, 17 dec. , regel 28 ; Henis 1396, regel 1) .

a

(18) Moors, 372.
(19) Buntinx-Gysseling, 30 (twee bewijsplaatsen).
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3.3.3. Af en toe wordt een e voor (meestal door een dentaal) gedekte n in
het Brabants, soms ook in het Vlaams, door ei weergegeven. Vermoedelijk zijn dit mouilleringen van de n, waardoor de e een i-achtige naslag
krijgt : § 15, opm. 1 (type veinster , ,venster", heinxt „hengst").. Het
schrijftaalkarakter of de gebruikssfeer van de woorden uit deze groep die
tot de standaardtaal behoren (einde, peinzen) ( 20 ), verraadt nog hun
zuidelijke oorsprong.
3.3.4. In het oudere mnl. staan klankwettig naast elkaar gedout en geduldich, scout en sculdich, met in het eerste lid v an elk paar een ontwikkeling
van de groep ulo + l voor dit tot ou, in het tweede lid de normale evolutie
in geval van umlaut. De ou van het eerste lid is dus een klankwettig, door
analogie verdwijnend relict ; in hulten „houten" tegenover hout is dat
omgekeerd het geval met de combinatie -iil-. Vgl. § 35, opm. 1.
3.4. Gevallen met korte klinker in plaats van lange klinker of diftong
3.4.1. De gevallen hi sprict „hij spreekt" en ghif met oude i/e-wisseling
volgens sequentie 1 (zie 1.3) worden in § 50, opm. lb als oostelijk
gekarakteriseerd, hoewel zij in een vroegere fase algemeen verspreid
moeten zijn geweest. Zij zouden aangevuld kunnen worden met het type hi
hilpt met synchroon mnl. een wisseling v an twee korte klinkers : vgl.
v. Helten 253-255.
3.4.2. Hoofdzakelijk Brabants is de wel na de rekking door verkorting
voor de secundaire medeklinkergroep ontstane e in het type gi, hi brect,
sprect: Klankleer § 5.
3.4.3. Geen localisering geeft Van Loey in § 27 bij de verkortingen tot o
van lange oo of oe : type bonghaert , ,boomgaard ", blomme , ,bloem ".
3.4.4. In § 11 worden enkele preterita van reduplicerende werkwoorden
met e (type helt „hield",
", vel , ,viel "; henc „hing",
", venc , ,ving") evenals
vrent , ,vriend" als Hollands en noordoostelijk gekarakteriseerd. In de
genoemde sterke werkwoorden is de e klankwettig ; het nnl. heeft een
Peinzen is naar een mededeling van J. de Rooij geen echt schrijftaalwoord (meer) ; het
heeft na zijn overname in het Noorden betekenisverenging ondergaan (vgl. b.v. de
woorduitleg bij peinzen en denken in Van Dale). Zijn zuidelijke oorsprong is echter
duidelijk : vgl. zijn verspreiding in de moderne dialecten bij Goossens 1980.
( 20 )
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analoge ie naar reduplicerende werkwoorden van de types laten, roepen
enz. Deze uitleg kan natuurlijk niet gelden voor vrent, zodanig dat vooral
wat het noordoosten betreft, de e ook weergave van een lange klinker door
een enkel letterteken zou kunnen zijn.
3.4.5. De nl. ou is ontstaan uit a ofo/u voor l + d of t. Spellingen die op de
oorspronkelijke uitspraak wijzen, met gescheiden beh andeling van enerzijds a en anderzijds olu in deze positie, komen in het Limburgs-Nederrijns voor ; praktisch betekent dit dat beide reeksen gescheiden waren,
maar de 1 meestal al gevocaliseerd was, zoals b. v. uit talrijke spellingen
van het type gaut voor gold (met analoog herstelde 1 voor mnl. gout) in het
Goederenregister v an Oudenbiezen blijkt. In het noordoosten daarentegen, waar meestal uniforme spelling o + 1 optreedt, is de 1 tot vandaag
bewaard. Van Loey behandelt de schrijfwijzen
1) a + 1 voor ou in § 3,4 en § 96 (type halden, alt),
algemeen oostelijk , holt
2) o + 1 voor ou in § 96 (type gold
noordoostelijk —).

4. DE LANGE KLINKERS EN DIFTONGEN
Uitgangspunt is het in 1.1 beschreven deelsysteem van het referentiesysteem dat de l ange klinkers en de diftongen bevat. De afwijkingen daarvan
kunnen tot vier types worden herleid : 1) afwijkingen in de inventaris, 2)
afwijkingen in de bezetting van de elementen daarvan, 3) gevallen met een
korte klinker in plaats van een te verwachten lange klinker of diftong uit
het referentiesysteem, 4) gevallen met een lange klinker of diftong in
plaats van een te verwachten korte klinker uit het referentiesysteem. Het
derde type is in 3.4 en het vierde in 3.3 besproken. Daarop hoeft in dit
hoofdstuk niet meer te worden ingegaan.
4.1. Afwijkingen in de inventaris
Er doen zich zeven gevallen voor, waarvan de eerste twee en de volgende
drie telkens enger samenhoren : 1) Sommige dialecten kennen umlaut bij
a, 6, oe (en u), wat een vergroting v an de inventaris met de elementen :d, ó,
iie tot gevolg heeft. 2) In sommige dialecten omvat de u niet de woorden en
woordvormen met wg . u zonder umlautfactor, aangezien deze laatste er
niet gepalataliseerd is ; deze dialecten hebben dus een u, die de lacune in
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het velare deel vanhet systeem vult. 3) In sommige dialecten bestaat er niet
één zachtlange é, maar hebben we twee of drie zachtlange klinkers in het
ongeronde palatale deel van het langeklinkersysteem als resultaat v an rekking van verschillende wg. korte klinkers. 4) In sommige dialecten bestaat
er geen ti, maar is á van á te scheiden. 5) In sommige dialecten bestaat er
niet één zachtlange ö, maar hebben we twee zachtlange klinkers in het
velare deel van het langeklinkersysteem als resultaat van rekking van
verschillende wg. korte klinkers . De afwijkingen 3, 4 en 5 impliceren
telkens uitbreidingen v an de inventaris op basis van rekkingen. 6) In
sommige dialecten ontbreken geronde palatale l ange klinkers en diftongen, waardoor de inventaris verkleind wordt. 7) In het latere mnl.
hebben sommige dialecten diftongering van I en u (en eventueel van de
onder afwijking 2 genoemde u). Het resultaat daarv an kan , maar moet niet
noodzakelijk met ei, oii (en ou) samenvallen. Is dit laatste het geval, dan
wordt de inventaris verkleind.
4.1.1. De umlauten v an á, 6 en oe zijn volgens 2.1 en 2.2 in de oostelijke
helft van het taalgebied te verwachten. Dat is blijkens V an Loeys Klankleer inderdaad het geval : voor 8/, de umlaut van á wordt volgens § 51d in
dat gebied vaak e geschreven (type herinc, kese), voor é3, de umlaut van 6
volgens §§ 62 en 84 vaak ue (type ghelueven, tuegen), voor iie, de umlaut
van oe volgens § 87 eveneens vaak ue (type gruene, prueven). Van Loey
rekent hierbij telkens het Brabants expliciet tot het gebied met umlaut. Dat
de grafieën voor de umlauten van 6 en oe dezelfde zijn, betekent geenszins
dat het vocalisme van geloven in de oostelijke helft van ons taalgebied met
dat van proeven zou zijn samengevallen. Op grond van de toestand in de
moderne dialecten ( 1 ) mogen we integendeel aannemen, dat dat in de regel
niet het geval zal zijn geweest. Eveneens kan worden aangenomen dat d'
vaak niet is samengevallen met e of ê en 6 niet met J, hoewel V an Loey in
de opmerking bij § 48 aanneemt : „De
De é als umlaut van a end rijmt overal
op e.. . , nooit op é". M.i. is voor de rijmmogelijkheden v an á verder
onderzoek noodzakelijk, hoewel door de invloed v an de westelijke literatuurtaal het aantal rijmparen dat hiervoor in a anmerking komt, vrij gering
zal zijn. In het moderne Westbrabants blijkt de á met de open rekkings-é
(zie 2.2.6 en vgl. ook 4.1.3) te zijn samengevallen ( 2).
Wat iie als umlaut van oe betreft, zijn er interessante fonologische
consequenties. In het referentiesysteem (zie 1.1 en 1.3) hadden we een
(1) Vgl. de kaarten 1, 9 (groen) en 2, 20 ((ik) geloof) in de ANKO, die al meer samenval
suggereren d an er feitelijk plaats heeft gehad.
(2) Taeldeman 1978, 24.
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complementaire verdeling van [u] (niet voor r) en [ue] (voor r) aangenomen. Doordat de umlaut iie (priieven) van de oe, die ook in andere posities
voorkwam dan voor r, met de [tie] van suur (= [Mier]) samenviel, werd
deze complementaire verdeling doorbroken, zodat minimale paren van het
type huilen „huiden"
hiieden „hoeden, bewaken" konden ontstaan.
Voor het oosten van het taalgebied is er dus een oppositie u iie aan te
nemen, die ten westen van de umlautgrens ontbreekt. Toch kan ook voor
een deel van het westen een fonemisering van deze oppositie aangenomen
worden, maar dan op grond van heel andere factoren : zie hiervoor 4.2.11.
Verder moet worden geconstateerd dat in sommige woorden in het
oosten bij de oe het teken ue van zijn palatale tegenhanger wordt gebezigd
zonder dat het zeker is of er ooit een umlautfactor heeft gestaan. Op grond
van het vocalisme van die woorden in de moderne dialecten is dit zelfs
voor de meerderheid van de in de opmerking bij § 87 in Van Loey
genoemde gevallen (b.v. gued, puel) onwaarschijnlijk.
Wat tenslotte de umlaut van wg. u betreft, die moet tegen de achtergrond van 4.1.2 beoordeeld worden.
4.1.2 De u en zijn allofoon iie uit het referentiesysteem zijn het resultaat
van een samenval door monoftongering van de wg. diftong iu en door
spontane palatalisatie van de wg. lange klinker u. De palatalisatie van u
beslaat blijkens 2.2.4 thans een westelijk gebied dat het areaal omvat waar
de secundaire umlauten niet gefonemiseerd zijn plus ongeveer de westelijke helft van het gebied met die umlauten, m.a.w. ook het Brabants en
het Utrechts. Of de westelijke palatalisatie in de mnl. pe riode al zo ver over
de oostelijke umlaut heen was geschoven als in de moderne dialecten, is
moeilijk te controleren, omdat zowel de op iu en op umlaut van wg. u
teruggaande palatale iu van b.v. lude „lieden" en cruce „kruis"' als de op
niet-umgelautete wg. u teruggaande velare u van b.v. buten „buiten" in
het oosten u, uu worden geschreven, net zoals de uniforme palatale u van
het westen. Voor r echter, de positie waarin het moderne Oostbrabants de
oorspronkelijke toestand het best heeft bewaard, zijn er vrij talrijke (ook
Oostbrabantse) spellingen die op velaar vocalisme wijzen. Van Loey § 88,
aant. b geeft b. v . voor Zouwleeuw 1421 moyer , ,muur' ' , voor Tienen
1400 zoerbeempde, voor Diest 1448 moer en de oirclocke. Bij dit soort
spellingen, dat ook in het Limburgs voorkomt, is wel samenval met de oe
van het referentiesysteem aan te nemen. Toch zijn er ook pogingen tot
weergave van de velare uitspraak in andere posities dan voor r, zoals
(eveneens § 88, aant. b) St. -Truiden 1394 bouten „buiten", Tongeren
1396 ploemen „pluimen", die eveneens in het Oostbrabants optreden :
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Zoutleeuw 1472 bouten, Diest 1448 doumen, Herentals 1448 tgetoent
„tuin, heg".
Voor het oostelijke vierde van het taalgebied is dus het bestaan van een
u als zelfstandig foneem naast een u aan te nemen. Deze heeft echter wel in
de regel geen diftongisch allofoon voor r, omdat de diftong van moer
, ,muur" en toer , ,zuur" met die van boec en voet is samengevallen.
De uitwerking van de in 4.1.1 en 4.1.2 beh andelde verschijnselen is een
driedeling van het taalgebied in westen, midden en oosten, met volgende
langeklinker- en diftongsystemen :
Gebied 1 (westen, referentiesysteem)
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Wat de rekking van de wg. korte klinkers in open lettergreep (en ook
voor r + dentaal) betreft, hier zijn met betrekking tot de inventaris drie
types afwijkingen van het referentiesysteem te onderscheiden
4.1.3. Voor rekking in het ongeronde palatale deel van het systeem kwamen in aanmerking wg. i, de e en de J. Men zou hier nog de secundaire
umlaut van a (type meegde ,,meisjes") aan toe kunnen voegen, maar die is
in open lettergreep zeldzaam en in zijn geografisch beperkt gebied valt hij
steeds met de gerekte ë samen, waardoor wij hem niet als een aparte
grootheid hoeven te beschouwen.
In de nnl. standaardtaal zijn de rekkingsprodukten van i, e, en ë
samengevallen (hemel met i, lepel met e en geven met ë hebben hetzelfde
vocalisme) ; bovendien is hiermee de ê van been samengevallen. In het
mnl. zijn in de regel de rekkings-é's van de ê te onderscheiden ; wel kan
voor het gebied ten westen van de umlautbundel niet alleen samenval van
gerekte e en ë, maar bovendien ook van gerekte i worden aangenomen.
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Ten oosten van de bundel is parallel met de ontwikkeling in gesloten
lettergreep een tegenstelling tussen het gesloten rekkingsprodukt van e en
het open van ë te verwachten. Uit 2.2.6 is gebleken dat dit met een aantal
complicaties in de moderne dialecten inderdaad het geval is, zodat we het
ook veilig voor het oostelijke mnl. kunnen aannemen, ook al blijkt dit niet
uit de teksten. Wat in 3.1.2 over e en ë in gesloten le ttergreep is geconstateerd, geldt mutatis mutandis ook voor deze klinkers in open lettergreep. Ook hier blijkt een systematisch onderzoek van rijmen in oostelijke dichtwerken noodzakelijk.
Het rekkingsprodukt van de i valt in oostelijke dialecten meestal met dat
van de e samen ; in een aantal woorden echter, vooral zulke waarin de
tweede le ttergreep op -el eindigt, levert de rekking van de i ten oosten van
het Brabants en het Utrechts een nog meer gesloten klinker op (type hiemel
, ,hemel", ziegel , ,zegel") . Dan hebben we dus in het Limburgs drie
ongeronde palatale rekkingsklinkers (I, é en ë) en in het Nederrijnse en
noordoostelijke gebied (waar e en ë zoals in 2.2.6 werd vastgesteld, zijn
samengevallen) twee (i en ë). Het hier besproken rekkingsprodukt van i
wordt in het oostelijke mnl. ook vaak met een apart teken weergegeven,
zoals Van Loey in § 50, opm. 2 (gescrieven, gesiegel enz.) constateert ( 3).

4.1.4. Over de gescheiden ontwikkeling resp. de samenval v an de á van
slapen en laten en de a van maken en vader in de dialecten is op het
ogenblik wel zoveel bekend, dat we aan kunnen nemen dat het oosten van
het taalgebied (ongeveer van de IJsselmonding tot de grens van het
Brabants en het Limburgs), op Groningen en Noord-Drente na, die twee
klanken nog onderscheidt waarbij de á meer gesloten-velaar wordt
gerealiseerd dan de a , het westen (wellicht op een deel v an NoordHolland na) niet (4). Wel heeft er in het westen vaak na de samenval een
secundaire splitsing onder de invloed v an het volgende conson an tisme
(dentaal tegen labiaal/velaar) plaats gehad ; dit is vooral voor West-Vlaanderen goed onderzocht ( 5) .
In het mnl. kan het oostelijke gebied met gescheiden ontwikkeling niet
kleiner geweest zijn dan nu. Van Loey suggereert in § 40 dat er toen aan de
(3) Gysseling 1975, 53-54 neemt aan dat i en e bij rekking ook in Pas-de-Calais in de 13e
eeuw niet waren samengevallen.
(4) Zie het aanhangsel bij § 52 in Weijnen 1966 en de daar genoemde literatuur. Deze kan
aangevuld worden met : Kieft, 49-54 ; Stevens 1951, 234-235 ; Kocks, 33-34 en kaa rten 3
en 4.
(5) Vgl. naast de voorbeelden bij Weijnen 1966, § 52 ook Taeldeman 1978, 20 en de
daarbij in noot 33 genoemde literatuur.
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Westvlaamse kust nog een tweede relictgebied heeft gelegen ; in hoeverre
dit op interpretatie van de hierboven medegedeelde gegevens en in
hoeverre op beoordelingen van mnl . spellingen (zie nog § 41b) berust, is
niet volkomen duidelijk. Wenselijk is een systematisch onderzoek van de
a /á-rijmen, die bij Maerlant blijken voor te komen (Klankleer, § 41b),
maar bij Veldeke vrijwel ontbreken ( 6). Het voorkomen van zulke rijmen
hoeft niet noodzakelijk tot foneemsamenval te doen besluiten (het kan ook
door een vergroting van de rijmmogelijkheden en invloed van dialecten
met samenval worden verklaard) ; wel is hun ontbreken een sterke indicatie voor gescheiden ontwikkeling.
Dit laatste blijkt voor het oosten niet alleen uit Veldekes rijmen, maar
ook uit spellingen in allerhande teksten : de á wordt in Limburg en (vooral
oostelijk) Brabant herhaaldelijk met o of oe weergegeven (type swoger
, ,zwager", moend , ,maand") : zie Klankleer, aart. b bij § 41. Van Loey
neemt op deze plaats ook aan dat dit ,,niet in het Gelders-Kleefs" voorkomt, en inderdaad ontbreken in de lange lijst van d-woorden in § 40 bij
Tille zulke spellingen. De scheiding van á en a wordt er echter op een
averechtse manier zichtbaar, namelijk door spellingen van het type baven
voor „boven" en apen voor , ,open ", die in Klankleer, § 76, opm. 1
vermeld worden : niet de gerekte a, maar de gerekte o blijkt hier met de á te
zijn samengevallen. Zie hiervoor verder 4.2.7,2).

4.1.5. Evenmin als in gesloten lettergreep is de ontwikkeling van wg. u en
o in open lettergreep in de nl. dialecten systematisch vergelijkend onderzocht. Het oostelijke gebied waar ze in open lettergreep niet zijn samengevallen, vertoont wel overeenkomst met dat van een gescheiden ontwikkeling in gesloten syllabe ( 7), maar met name het Noordhollands staat
(6) Frings-Schieb 1947, 82 ; Frings-Schieb 1956, XL ; Schieb, 519-520.
(7) De vraag naar de verdeling van gescheiden ontwikkeling en samenval is wegens het
geringe aantal gevallen met niet-umlautfhige u in open lettergreep aan de hand van de
dialectmonografieën hier moeilijker te beantwoorden d an bij u en o in gesloten lettergreep.
Gescheiden ontwikkeling kan in elk geval worden aangenomen voor de Noordwest-Veluwe (v. Schothorst, 24 en 27), Ruinen (Sassen, 67-68), Vriezenveen (Entjes, 132,
153-154, 166, 218) en Zelhem (Broekhuysen, 26-27 en 29). Gedeeltelijke samenval is er te
Enschede (Bezoen, 8-9), Genemuiden (v.d. Haar, 148-149, 157) en Noordhorn (de Vries,
39-40). Langs de west- en zuidkant lijkt het gebied met gescheiden ontwikkeling kleiner te
zijn in open dan in gesloten lettergreep : samenval is af te leiden uit de studies over Grave
(Jacob, 45-46), Kampen (Gunnink, 29 en 34) en het Kempenlands (de Bont, 53-55 en
62-63). Te Bree bestaan er naast elkaar een sleeptonige openende diftong met gesloten
eerste lid en een stoottonige halfopen l ange monoftong; deze verdeling is echter op de
accentuering en niet op het verschil in wg. vocalisme te herleiden : zie Dupont, LB 14
(1922), 148-150 en 155-158.
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ditmaal door samenval op westelijk standpunt ( 8). In een schematiserende
voorstelling van de verdeling in het mnl. nemen we best
op NoordHolland na
parallellisme met de ontwikkeling in gesloten lettergreep
aan.
Hoewel Van Loey op dit punt niet ingaat, wat blijkbaar te verklaren is
door het feit dat oostelijke teksten het verschil tussen gerekte u en o in de
regel niet weergeven, is er tenminste één duidelijke indicatie voor het
voorkomen van het verschil in dat gebied : in Nederrijnse teksten is er
weliswaar grotendeels parallellisme in de schrijfwijze van o en u in open
lettergreep, maar de zeer karakteristieke spelling a (baven „boven") in
woorden met wg. o ontbreekt in woorden met wg. u volkomen (9).
De in 4.1.3, 4.1.4 en 4.1.5 beh an delde geografische verschillen in de
rekking van wg. korte klinkers kunnen nu op de systeemverdeling worden
geënt, die als resultaat van de werking van umlaut en palatalisatie op het
einde van 4.1.2 was aangenomen. Uit de driedeling van het taalgebied
wordt nu een vierdeling, doordat het oostelijke gebied in een zuidelijk en
een noordelijk deel uiteenvalt. In het schema is bij de gerekte klinkers
steeds door exponering de oorsprong aangegeven, behalve bij de 76-, die
overal op iu teruggaat.
Gebied 2 (midden)

Gebied 1 (westen, referentiesysteem)
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(8) Daar is echter aan toe te voegen dat de verhoudingen nogal eens door palatalisaties
worden gestoord. Tot samenval mag worden besloten (met enige reserve voor het Wierings
en het Waterlands) op grond van de volgende studies : Boekenogen, XXIX ; Daan,
174-175; v. Ginneken 1954, 302-304; v.d. Berg, 21-22.
(9) Tulle, 50, 54, 59, 66.

220
De twee volgende punten leveren alleen nog maar retouches bij dit
beeld op.

4.1.6. Evenals bij de korte geronde voorklinkers (3.1.3) bestaat er bij hun
lange en diftongische tegenhangers in sommige streken een ontrondingstendens. Bekend is ook hier een z. g. Ingweoonse ontronding, en wel
bij de j (type evel , ,euvel ", hepe „heup" : zie Klankleer, § 54), maar die
komt slechts in een welomschreven groep woorden voor en heeft niet tot
gevolg dat er een o ontbreekt. In het woord selen „zullen" is deze
ontronding hoofdzakelijk Zuidbrabants : zie ook Vangassen 1962.
Daarnaast kan echter parallel met de korte klinkers systematische ontronding worden aangenomen in sociaal lager gewaardeerde taalvormen
van de huidige ontrondingsgebieden en hun omgeving in Zuid-Brab ant en
Limburg. Deze komt echter slechts uitzonderlijk in het schrift tot uiting. In
de aantekeningen bij § 54 zijn in V an Loey voorbeelden te vinden van
ontronde (doget, dueget in rijm op seget en meget, melen voor „molen",
gevlegelt voor „gevleugeld"), in de aantekeningen bij § 10 v an ontronde
(gheleft voor , ,gelooft ", imperatief en heyesten voor „hoogste").. Een
overtuigend voorbeeld van systematisch ontronde iie ontbreekt ; bij wenesdages voor , ,woensdag" geeft V an Loey zelf te verstaan (aant. bij §§
54 en 63, met bibliografie) dat dit een speciaal geval is ; we zien hierin wel
best een Ingweoonse ontronding v an een eveneens Ingweoons gepalataliseerde oe (het oosten v an het taalgebied hee ft in dit woord geen umlaut).
Verder ontbreken er voorbeelden van ontronde ri. Ook de moderne
ontrondende Zuidbrabantse dialecten delabialiseren de u in de regel niet.
Dit zou dan een kwestie van relatieve chronologie kunnen zijn ; w anneer
namelijk de palatalisatie jonger is dan de ontronding, kwam deze laatste te
vroeg om de u te ontronden. Toch heeft het moderne Leuvens m ir en z ir
voor , ,muur" en , ,zuur" ( 1 °). Heeft de palatalisatie zich voor r (dus bij
[tie]) vlugger voltrokken dan in andere posities (dus bij [u]) ? Andere
hypothesen over het ontbreken v an de ontronding bij deze klinker worden
door Taeldeman besproken (").
In zekere zin kan ook als Ingweoons beschouwd worden de ontronding
van de oii, die in een deel van het Vlaams voorkomt. In het RNDA-materiaal voorspuit, werkwoord, 3e pers. sg. (zin 127) heeft de oostelijke twee
derde van West-Vlaanderen samen met heel Oost-Vlaanderen ontrond
vocalisme, maar bij andere woorden zou het grensverloop anders kunnen
( 1 °) Goemans, 32.
(11) Taeldeman 1978, 28-29.
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zijn. Van Loey geeft mnl. voorbeelden v an deze ontronding in §§ 91 (gley
„dakriet") en 93 (pey „pui", heyke „huik, kapmantel", wellicht ook
vernei , ,verdriet") en karakteriseert het verschijnsel als Westvlaams. De
Brugse monografieën van v. Haverbeke en Willemyns leveren geen gegevens op. Hoebeke geeft voor Oudenaarde een aantal spellingen van het
type ghelie voor „glui, dekstro", de variant Seys voor de familienaam
Suys, spei voor , ,spui, sluis", Rye voor de plaatsnaam Ruien en ook het
minder overtuigende forneysifornays voor „fornuis" ( 12), maar de geronde vormen overheersen duidelijk.

4.1.7. In een deel van de nl. dialecten evenals in de standaardtaal is
diftongering opgetreden van de gesloten lange klinkers, dus I en (4, in de
gebieden 3 en 4, voor zover die erdoor werden aangetast, ook van de u. De
diftongeringsprodukten zijn in de standaardtaal ei en 6ii; zij zijn er
samengevallen met mnl. ei en oiu, maar worden nog steeds ij en ui
geschreven. Het gebied van de diftongering omvat thans het middenstuk
van het taalgebied (Holland, Utrecht, Brabant, Oost-Vlaanderen, WestLimburg) ( 13 ), waarbij de concrete realisaties van het diftongeringsprodukt, dat vaak secundair opnieuw gemonoftongeerd werd, van streek tot
streek sterk kunnen verschillen. Het westen (West-Vlaanderen en Zeeland) en het oosten (Oost-Limburg, de gebieden ten noorden en ten oosten
van de IJssel) hebben nog de oude monoftong, die in het westelijke
relictgebied tot i resp. ii is verkort.
In mnl. documenten kan de diftongering op twee manieren zichtbaar
worden : 1) door weergave van oude i en u met de tekens voor mnl. ei en
oii, 2) door inverse spelling, d.w.z. i of ij voor mnl. ei en u, uu, ui voor
mnl. oii. De eerste sporen van diftongering zijn volgens Van Loey § 66,
aant. b en § 68 in de 14e eeuw in het Zuidbrabants aan te treffen ; uit de 15e
eeuw zijn ook Hollandse voorbeelden bekend ( 14) . De centraalzuidelijke
diftongering moet vlug om zich heen gegrepen hebben : voor Oudenaarde,
toch vrij dicht bij de huidige grens v an het westelijke gebied met bewaarde
monoftong, neemt Hoebeke aan, dat de oude I tenminste in een variant
van het dialect van die plaats al kort na 1400 als ei klonk (15) .
Nagenoeg alle verzamelde bewijsplaatsen hebben betrekking op de
diftongering van 1. Dat zulke gegevens voor u vrijwel ontbreken, is
wegens de zwakke bezetting van mnl. oii zeer begrijpelijk ; toch kan hier
(12) Hoebeke 1968, 414-418.
(13) Vgl. Kloeke, uitslaande kaa rt en Weijnen 1966, kaart ies op uitslaand blad.
(14) Vangassen 1965, 58.
(15) Hoebeke 1968, 357-362.

222

zonder bezwaar parallellisme in de ontwikkeling worden aangenomen,
wat Van Loey in § 88 ook doet. Alleen Hoebeke heeft bij mijn weten
materiaal ter adstructie van de diftongering van u aangedragen : als zodanig beschouwt hij de Oudenaardse spellingen duyeuwe huus „duivenhuis", VeudelVeuwe (familienaam), theunithewn „tuin" en lochteuin/lochtwijn „lochting, looktuin" uit de tweede helft van de 15e eeuw
(16) .
6. INVENTARISSEN VAN MM L.
LANGE KLINKERS EN
DIFTONGEN

■

I

De zeven besproken verschijnselen leveren samen met de ermee verbonden taalgeografische contrasten de ruimtelijke verdelingen van langeklinker- en diftonginventarissen op die door kaart 6 worden samengevat. Voor de van 1 tot 4 genummerde gebieden worden de inventarissen
aangenomen die op het einde van 4.1.5 zijn opgesteld, met de volgende
modificaties : 1) In het omlijnde Vlaamse gebied ontbrak de óu; 2) In de
gearceerde Zuidbrabantse en Limburgse gebieden ontbrak vermoedelijk
in de volkstaal de reeks geronde voorklinkers (in het Brabants dient er
voorbehoud gemaakt te worden voor de zonder umlautfactor); 3) Een
stippellijn geeft voor het latere mnl. een Zuidbrabantse diftongeringshaard

u

( 1 6) Hoebeke 1968, 407-411.
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met zijn eerste expansie aan ; de jongere Hollandse haard is niet in kaart
gebracht. Een precieze afbakening van de diftongering is overigens uitgesloten, ten eerste omdat het materiaal geen uitspraken toelaat die geografisch nauwkeurig zijn, ten tweede omdat het om een verschijnsel in
beweging gaat. Overigens maakt de kaart ook in andere opzichten in
verband met de getrokken grenzen geen aanspraak op nauwkeurigheid.
Daar is aan toe te voegen dat er in de grensstroken tussen de vier grote
gebieden overgangssystemen met een hoge complexiteitsgraad kunnen
hebben bestaan, maar dat het weinig zin heeft, daarover te speculeren.
Het referentiesysteem was een taalwerkelijkheid in het westen (gebied
1), van Vlaanderen tot Holland, met wegens de ontronding van de
een restrictie voor een deel van Vlaanderen. In het midden (gebied 2)
was het systeem wegens de fonemisering van de secundaire umlauten vier
elementen rijker (een tweede zachtlange é een á, een ó en tenslotte een iie
als zelfstandig foneem, hoewel wat deze klank betreft voor het westen
onder 4.2. 11 nog een correctie wordt aangebracht) . Het spreekt vanzelf
dat de andere zachtlange é, de á en de ó dan in gebied 2 een zwakkere
lexicale bezetting hebben dan hun tegenhangers in gebied 1. In het
zuidoosten (gebied 3) is het systeem nog eens drie elementen rijker :
zachtlange i en u evenals de niet gepalataliseerde u. Daardoor heeft het
zuidoosten het onwaarschijnlijk hoge getal v an zes openingsgraden in het
langeklinkersysteem. Dit is in het noordoosten (gebied 4) door de samenval van de twee zachtlange é' s en die van zachtlange ö met á tot vijf
gereduceerd.
Maar ook vijf, het aantal dat met een andere verdeling ook in gebied 2 is
aan te treffen, is nog erg hoog. Het lijkt daarom ten eerste waarschijnlijk
dat in de gebieden 2 en 4 en zeker in gebied 3 een deel v an de klinkers van
de aangenomen systemen diftongisch zal zijn gerealiseerd . Ten tweede is
secundaire samenval van elementen van die systemen op geografisch zeer
uiteenlopende manieren te verwachten. In de moderne dialecten v an die
gebieden zijn zulke gediversifieerde hergroeperingen veelvuldig vast te
stellen ; zij behoren echter niet tot de thematiek van deze studie, evenmin
als de nog jongere splitsingen en hergroeperingen die regionaal als een
soort „oppervlakteverschijnselen" op de besproken systemen zijn geënt.
Voor het Oostvlaams en het Westbrabants kan men b.v. daarvoor terecht
bij Taeldeman ( 17) . Wat wel nog te behandelen is, zijn de afwijkingen in
de lexicale bezetting van de aangenomen mnl. inventarissen, waarvan
sommige een ingrijpend karakter vertonen.
,

( 17

) Taeldeman 1978.
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4.2. Afwijkingen in de lexicale bezetting van de elementen van het langeklinker- en diftongsysteem
Het gaat in gebied 1 om afwijkingen in de bezetting van de elementen van
het referentiesysteem, in de gebieden 2, 3 en 4 om afwijkingen van de
eventueel daaruit verder afgesplitste elementen die in 4.1 voor de systemen van die gebieden zijn aangenomen.
Een belangrijk punt dat van de afwijkingen in de lexicale bezetting van
de systeemelementen gescheiden moet worden, is de normerende kracht
van de spelling van de elementen van het referentiesysteem (concreet : van
de westelijke spelling) in de gebieden 2, 3 en 4, waardoor daar vaak
spellingen voorkomen die van de op grond van een uitsplitsende klankwet
te verwachten spelling van een uitgesplitst element afwijken, en wel zo dat
ze met die van het element uit het referentiesysteem waaruit dat element in
gebied 2, 3, 4 is afgesplitst, overeenkomen. Een voorbeeld : Het werkwoord geloven heeft in gebied 2, 3, 4 een 6, door umlaut afgesplitst uit de
ó van het referentiesysteem. De karakteristieke weergave van deze 8 is het
teken ue , waarmee er dit woord dan ook geschreven kan worden
(g(h)elueven). Daarnaast komen echter ook spellingen met o, oe voor
(g(h)elo(e)ven), met de gebruikelijke tekens voor de ó in het westen e 8).
Zulke terugkoppelingen naar het referentiesysteem, die in sommige gevallen categorisch (b.v. wat het niet weergeven van het verschil tussen de
twee zachtlange J's in gebieden 2 en 3 betreft), in andere variabel blijken
te zijn (b. v. bij het gebruik van de tekens voor en ô bij á en ó in gebieden
2, 3 en 4), zijn principieel niet in de lijst van de afwijkingen in de lexicale
bezetting verwerkt. Zie voor deze problematiek ook de Inleiding.
Een afwijking in de lexicale beze tt ing van een element a van een
systeem betekent, dat dit element a in een aantal woorden en woordvormen waarin het op grond v an de beschrijving van 4.1 te verwachten was,
niet voorkomt (vermindering van de beze tt ing v an a), wat automatisch tot
gevolg heeft, dat een element b, dat eveneens op grond v an die beschrijving niet te verwachten was, in die woorden en woordvormen wel voorkomt (vermeerdering van de bezetting van b). Om de overzichtelijkheid
van deze paragraaf te verhogen worden de verminderingen in de bezetting
van mnl. lange vocalen en diftongen telkens expliciet beschreven en de
vermeerderingen telkens door een verwijzing aangegeven.

a

( 18) Materiaal over de verhouding van de spellingen van het type ue tegen het type oe voor
iue in het Zuidwestbrabants van de 13e en 14e eeuw in het vierde hoofdstuk van v. Loey
1937. Vgl. verder de inleiding en kaart 1 van onderhavige studie.
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4.2.1 Afwijkingen van á
1) De ê in de 2e en 3e persoon ind. presens sg. v an gaen en staen : ghees,
gheet ; stees, steet : zie Klankleer § 59, opm. 2 en vgl. Gysseling 1977.
2) In verba pura (maaien, naaien, zaaien ...) en daarmee samenhangende
substantieven (draai, kraai, zwaai...) treedt er in het nnl. een cornbinatie aa + i op, die ook in het mnl. voorkomt blijkens spellingen van
het type maeien, draien, wayen. Het eerste element is een á, die in een
umlautpositie staat met blijkbaar geografisch andere consequenties
dan in woorden van het type kaas en haring . Vermoedelijk ligt dit aan,
het hiaatvullend karakter van de i, die in sommige streken ontbroken
schijnt te hebben. Het type dreyen, meyen, neyen (wel met + i en niet
met de ei van het referentiesysteem) komt volgens Van Loey, § 92,
opm. 1 in Hollandse, Limburgse en Oostbrabantse teksten voor. Het
huidige Hollands heeft echter aai, oai, zelfs in gebieden met spontane
palatalisatie v an et ( 19), terwijl in het zuiden de umlautgrens in deze
woorden met de Getebundel samenvalt en het Oostbrabants dus op
westelijk, umlautloos standpunt staat (20).
OPM. : Vermeerdering van de bezetting : zie 4.2.7, 2) en 4.2.16.
4.2.2. Afwijkingen van a1) De door rekking uit e ontstane ë is in vormen die morfologisch met
umlautloze vormen alterneerden, in de nnl. standaardtaal_ en ook in de
regel al in het westelijke mnl. (referentiesysteem) door á vervangen. In
het oostelijke mnl. hebben de vormen met ë zich beter kunnen handhaven : daar vindt men dus nog geregeld glesijn in plaats van glasijn
naast glas, negelen in plaats van nagelen naast nagel enz. : zie Klankleer § 5 lb. In de huidige centrale dialecten (gebied 2) heeft zich
meestal de á doorgezet, terwijl in de oostelijke dialecten (gebieden 3,
4) de umlaut zich in de regel heeft kunnen handhaven. Over het
verdringingsproces in het Zuidwestbrabants heeft V an Loey vroeger
uitvoerig materiaal gepubliceerd (21) .
2) In principe alleen mogelijk ten oosten van de umlautbundel is in
tegenstelling met de vorige de ë uit secundaire umlaut van a in open
lettergreep, die we in 4.1.3 bij de gerekte ë hebben gevoegd : type
ghederen , , gaderen ", jeghere , ,jager". Verdere voorbeelden in
Klankleer § 51c.
(19) Daan schrijft deze woorden in het Wierings met oai, Lafeber in het Goudaas met aaj.
(20) Stevens 1952, 13 ; Pauwels-Morren, 91.
(21) v. Loey 1937, tweede hoofdstuk.
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3) In enkele werkwoorden van de 6e klasse der sterke werkwoorden
(varen, voer, voeren, gevaren) verschijnt door analogie met de 5e
(geven, gaf, gaven, gegeven) in het voltooid deelwoord é in plaats van
á (gedregen, geslegen). Deze é komt ook in de infinitief voor, en wel
vooral in Holland : zie Van Loey § 51, opm. 2, die dan aan invloéd van
het participium denkt of een ingweonisme vermoedt. Een ander denkbaar uitgangspunt is de klankwettige umlaut in de 2e en 3e persoon sg.
ind. presens (veers, veert), die blijkbaar in sommige streken (provincie
Antwerpen) analoge infinitieven van het type veren, greven heeft
opgeleverd : vgl. het in 2.2.6 gezegde over het vocalisme v an werkwoorden als breken en vechten in dat gebied.
OPM. : Vermeerdering van de bezetting : zie 4.2.4,2).
4.2.3 Afwijkingen van á
OPM. : Vermeerdering van de bezetting : zie 4.2.1,2).
4.2.4 Afwijkingen van e1) In sommige woorden is ronding tot o vast te ste llen, meestal in de buurt
van labialen (type weuke ,,week", voel ,,veel") : Klankleer § 57.
2) In westelijke dialecten (Vlaams, Hollands, ook Brabants) verschijnt
soms een á in plaats van é voor r in (oorspronkelijk) open syllabe (type
bare , ,beer ", warelt , ,wereld") : Klankleer § 44.
OPM. : Vermeerdering van de bezetting : zie 4.2.2, 1), 2) en 3) ; 4.2.12
( ?).

4.2.5 Afwijkingen v an ê
Deze zijn grotendeels te verklaren door de verhouding van ê tot ei, die
beide op og. ai teruggaan (zie 1.3). De verdeling van ê en ei is in de
standaardtaal en in de noordelijke plus de Brabantse en Westlimburgse
dialecten op weinige uitzonderingen na geregeld volgens sequentie 1, in
het Oostlimburgs en het zuidelijke Nederrijns echter volgens sequentie 2,
waarbij de openende factor evenals in het Hoogduits een oorspronkelijke
h, r, w die erop volgde of de positie in de auslaut is geweest. In deze positie
vindt men er dus ê, in alle andere ei. Er zijn twee gebieden met gelijkschakeling : een klein in het centrale zuiden v an Belgisch-Limburg ( 22) en
een groter in West- en Frans-Vla anderen. De veralgemeend; vocaal is er
de ê. Het Oostvlaams is een overgangsgebied met een opval , ede lexicale
diffusie : naarmate men v an het Brabants dichter naar hei ' ' estvlaams
(22) Stevens 1951, 233. Het vocalisme (dat er dikwijls diftongisch wordt __ ;aliseerd) is
er vermoedelijk etymologisch als ê te interpreteren.
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toegaat, neemt het aantal gevallen met ei af en in plaats daarv an dat met ê
toe en omgekeerd ( 23). Kaart 7 is een schets van de verhoudingen in het
Nederlandse taalgebied. De Vlaamse afwijkingen (vermeerdering van de
bezetting van ê) worden in 4.2.14 expliciet behandeld.
1) Regionale afwijkingen v an de standaard-verdeling met ei in plaats van
ê zijn vooral in het zuidoosten te verwachten. Een opsomming staat in
Van Loey § 59. Voorbeelden : teleken „teken", weit „weet". Toch
komen er in teksten uit het centrale gebied nogal eens ei-spellingen
voor waar het nnl. ê heeft. Gedeeltelijk is die verhouding aan jonge
analogie toe te schrijven. Zo is mnl. steunen (adj .) een klankwettige
vorm ; het nnl. heeft stenen naar analogie van steen.
. DE VERDELING
VAN
e EN

ei

2) Vooral in Holland en Zuid-Brab ant, sporadisch ook in ZuidwestVlaanderen kan ie in plaats van ê verschijnen (stien, briet) : zie Klankleer § 48c, 3 en § 59. Dit hoeft niet op samenval met mnl. ie te wijzen,
want die komt in de moderne dialecten v an die streken niet voor. In het
Zuidbrabants gaat het wel om een poging tot weergave v an, een
openende diftong met i als eerste lid, iets als ia , te onderscheiden van
de monoftongisch gerealiseerde ie van dief en sliep. In het Hollands
komt i- of ia-uitspraak niet in alle ê-woorden voor : die blijkt zich tot de
(23) v. Loey 1967 ; Taeldeman 1978, 8-9 en kaa rt 1.
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positie voor nasaal en de woorden twie „twee" (of de auslaut ?) en
hieten „heten" te beperken ; in de andere gevallen verschijnt een
ee-achtige klank
De door Heeroma gepubliceerde middelhollandse gegevens
zijn met deze constatering niet in tegenspraak.
OPM. : Vermeerdering van de bezetting : zie 4.2.1,1) ; 4.2.12 (?) ; 4.2.14.
( 24 ).

( 25 )

4.2.6 Afwijkingen van I
In enkele gevallen verschijnt een spelling ie, die blijkens de nnl. uitspraak
wel degelijk de weergave van een al mnl. ontsporing is (type prieme
, ,eerste gebed", gherief „gemak") : zie Klankleer § 68 , opm. 2.
4.2.7 Afwijkingen van -6
1) In het kustmnl.komt soms palatalisatie tot voor in woorden zonder
umlautfactor en/of met b in de standaardtaal (type bueter „boter",
beuven ,,boven") : zie Klankleer § 61, opm. 1. Daar de ook vaak met
de tekens o, oe wordt weergegeven, wat de normale schrijfwijze voor i
is, blijkt de palatalisatie lang niet altijd uit de spelling.
2) In 4.1.4 is al de aandacht gevestigd op de eigenaardige spelling a in
woorden als apen , ,open ", baven , ,boven ", die in het Nederrijngebied
en ook wel verder noordelijk sedert de 14e eeuw voorkomt : zie
Klankleer § 76, opm. 1. Gysseling ( 26) wijst erop dat er al een
voorbeeld (sade „kooksel") van 1253 is. De inventaris van gebied 4
gaat ervan uit, dat hier wg. o in open lettergreep met á (niet met á) is
samengevallen. Daar de spelling a (naast zeldzamer áe, ai) in het
middeleeuwse Nederrijns de gewone spelling van ii in open lettergreep
is
ligt het voor de hand dat de o in open lettergreep op dezelfde
wijze wordt gespeld, hoewel in dit laatste geval ook o-spellingen
voorkomen. Er blijkt hier een tendentiële tegenstelling tussen de stedelijke en de adellijke kanselarijen te bestaan ; ook neemt het gebruik
van de spelling a in de loop van de tijd toe
Het is dus niet nodig, een samenh ang te zoeken tussen dit verschijnsel
en de opkomst van een spelling a voor gerekte -6-, die zich van de eerste
helft van de 15e eeuw af (dus meer dan een eeuw later) in het Noordnedersaksisch doorzet en zich van daar uit in het gebied van de mid( 27 ),

( 28 ).

(24) Zie het mate riaal van Heeroma 1935, 98-101 en 102.
(25) Heeroma 1935, 11 en kaart 1.
(26) Gysseling 1975, 54.
(27) Zie Tille, 69-72.
(28) Tille, 54-55.
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delnederduitse schrijftaal verspreidt (29) : in het Noordnedersaksisch
heeft er een samenval van gerekte o met gerekte a én met á plaatsgehad.
Het vocalisme waarin de á en de o in open lettergreep zijn samengevallen, is in de dialecten van het Nederrijngebied een open monoftong ^ (30) of een diftong óa (31). De samenval is soms niet volkomen
in het zuidelijke Nederrijngebied (Dolken) heeft de d spontane stoottoon, de gerekte o heeft in een aantal gevallen sleeptoon, in andere
stoottoon ( 32). Echte samenval is er dus slechts in geval van stoottoon
bij de gerekte o. Verder noordelijk (Aldenrade) heeft de á „kleverlándischen Akzent", d.w.z. een met de Limburgs-Zuidnederrijns-Ripuarische sleeptoon vergelijkbare betoning, die bij de gerekte o slechts
in een deel der gevallen voorkomt (33). Hier is er dus slechts volkomen
samenval in geval van Kleverlands accent bij gerekte o. In het Oostnederlands ten oosten van de IJssel blijken zulke accentverhoudingen
geen rol meer te spelen, maar hebben combinatorische splitsingen bij
de o in open lettergreep tot gevolg dat er slechts gedeeltelijke samenval
ontstaat : dat is het geval te Enschede en Zelhem (slechts samenval
wanneer de o gevolgd wordt door v, z, g of gesyncopeerde d) (34). In
Ruinen is er dan weer volledige samenval (35), in Genemuiden en
Vriezenveen echter helemaal geen (36). Er is blijkbaar verder dialectologisch onderzoek nodig om in verband met het velare deel van het
langeklinkersysteem in gebied 4 volledige klaarheid te krijgen.
OPM. : Vermeerdering van de bezetting : zie 4.2.9.
4.2.8 Afwijkingen van ó
In 1.3 werd aangenomen dat het niet nodig is, een oppositie au ao in het
protosysteem van het referentiesysteem in te voeren, maar dat we uitsluitend van ao = mnl. ó kunnen uitgaan ( 37). Voor het Oostlimburgs en
(29) Dit wordt gesuggereerd door Lasch, 64. Zie ook haar Anm. 2 op p. 66.
(30) Neuse, 95-97; Hanenberg, 194 en 196.
(31) Zie voor Duiken Frings 1913, 14-16.
(32) Zie de voorbeelden bij Frings 1913. Over dit soo rt verdeling van sleep- en stoottoon
het laatst Goossens 1975a.
(33) Neuse, 95-97.
(34) Bezoen, 8-9 en 15 ; Broekhuysen, 26-27 en 30-31.
(35) Sassen, 68.
(36) v.d. Haar, 148-151.
(37) Denkbaar is dat men voor het centrale zuiden van Belgisch-Limburg van uniforme ou
uit zou moeten gaan, parallel met een mogelijke uniforme ei voor og. ai (vgl. 4.2.5) : zie
Stevens 1951, 234.
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het Zuidnederrijns gaat dit echter niet op : hier is wel degelijk een oppositie
wg. au, mnl. ou wg. ao, mnl. ó aan te nemen, en wel volgens sequentie
2 ; het open vocalisme (wg. ao, mnl. ó) verschijnt hier slechts voor
oorspronkelijke h en voor dentalen, zoals in het Hoogduits. In de andere
gevallen (dus voor labiaal/velaar) verschijnt ou (type ouge , ,00g ", coupen
,,kopen") : zie Klankleer § 76, opm. 2 en § 83, opm. 1. Deze ou valt er
samen met die van hout en goud, echter niet met die van koud en zout : vgl.
3.4.5.
4.2.9 Afwijkingen van 7i
In westelijke dialecten (Vlaanderen, Zeeland, Holland) komt soms velaar
vocalisme ö voor in woorden met umlautfactor en/of met eu in de standaardtaal (type doget , ,deugd ", slotel , ,sleutel") : zie Klankleer § 61,
opm. 2. Daar de tekens o, oe echter ook voor mnl. dT worden gebruikt, is de
spelling hier nooit een bewijs van velaar vocalisme. Van Loey wijst
daarom terecht op het belang van het rijm in deze gevallen. Hee ft men
deze steun niet, dan is de toestand op zichzelf ondoorzichtig en kan alleen
een vergelijking met moderne dialecten aanwijzingen voor de mnl. uitspraak verschaffen.
OPM. : Vermeerdering van de bezetting : zie 4.2.4, 1) ; 4.2.7, 1) ; 4.2.11,
1); 4.2.13, 2) (?).
4.2.10. Afwijkingen v an 'd
Scherplange ó (dood, oog, horen, geloven) ondergaat volgens 4.1.1 voor
umlautfactor in de oostelijke helft v an het taalgebied umlaut (dood, oog
horen, geloven). In dat oostelijke areaal valt het Oostlimburgs-Zuidnederrijnse gebied, waar volgens 4.2.8 voor labiaal/velaar niet 6, maar ou
verschijnt (dood oug). Staat deze ou er voor umlautfactor, dan vergeloiiven), die met mnl. oii
schijnt de umgelautete diftong óii (oug
samenvalt en volgens Van Loey § 84, opm. 1 eu geschreven kan worden
(vleisheuwer, opleuper). Uit § 76, opm. 2 blijkt echter, dat ook het teken
van zijn niet-umgelautete tegenh anger voor deze oii gebruikt kan worden :
de voorbeelden doupe en gelouffven hebben immers umlaut.
Kaart 8 geeft aan hoe zich de overg ang voltrekt van het westen, met één
representant van 6, naar het oosten, met vier representanten.
4.2.11 Afwijkingen v an iu/iie
1) Het allofoon [üe] van deze klinker, dat voor r voorkwam, is in het
zuidwesten samengevallen met de j. . Het produkt van deze samenval is
niet meer complementair verdeeld met de u, aan gezien de ó als palatale
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tegenhanger van ó ook in andere posities dan voor r voorkwam (b. v. in
sluetele). Deze ontwikkeling blijkt uit twee feiten : 1. de spelling met
ue, eu, oe van woorden als scuere ,,schuur", heure ,,huur", verhoeren
,,verhuren", die dezelfde is als die v an ; 2. iie : ïi-rijmen ,,als ter
laturen „keur":: naturen, mure : senature , , senateur", ure : labure „labeur" ": zie Klankleer § 88, over de uitspraak van deze klank ook nog
Franck § 45 Op het ogenblik is deze samenval in de dialecten tot het
Westvlaams en het Fran! Vlaams beperkt ( 38). In de middeleeuwen
kan het g,,Gied groter ge weest zijn : Hoebeke ( 39) neemt aan dat ook
Oudenaa: de ertoe behoo, d heeft , ,wegens de grote voorkeur voor de
spe ll ing ue in de bewuste periode" .
2) Voor zover mnl. u/iie op wg. lu en mnl. ie op wg. eo teruggaat, staan
deze elementen van het vocaalsysteem oorspronkelijk tot elkaar in een
verhouding die door sequentie 1 wordt bepaald (zie 1.3). Nochtans is
deze verhouding al in het mnl. door analogie (1.4) en geografische
nivellering gestoord. In de flexie is er geen verschil meer te zien (in
plaats van bieden, ic bode vinden we bieden, ic biede). In de
woordvorming zijn nog duidelijke resten v an de vroegere verdeling
(38) Vgl. kaarten 22 en 23 in Taeldeman 1979a.
(39) Hoebeke 1968, 401-402 {citaat p. 402).
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aan te treffen (diet/duutsc, dierbaer /dure). Daa rn aast komen verscheidene double tten voor, waarv an het geb ru ik geografisch bepaald
is, als rieken/roken, kieken/koken, lieden /lode, diere/dure, gehierel
gehore, stieren/sturen (ook vier /vuur). Het Vlaams, Brabants (op het
noordoosten na) en het Westlimburgs hebben uitsluitend de vormen
met ie, ook waar het nnl. ui (type kuike ,,) of uu (type duur) heeft. Zie
Klankleer § 71 (40).
4.2.12 Afwijkingen van ie
In de westelijke (West-Vlaanderen, Zeeland, Holland) en oostelijke
(Limburg en noordelijk daarvan) randgebieden wordt soms e geschreven
in plaats van ie, zowel in woorden die wg. ê (speghel , ,spiegel") als in
woorden die wg. eo (vreent „vriend") bevatten. De westelijke schrijfwijze levert moeilijkheden op : in het moderne Westvlaams is er geen
samenval met de ê en ook niet met ae é van het referentiesysteem, en
evenmin een ee-achtige uitspraak in woorden van het type ziek (41).
oe aanneemt, die inWanermplisetduprakvn
het kustmnl. nog in de mnl. periode gedeeltelijk als oo gerealiseerd schijnt
te zijn (42), dan kan hier voor de ie ook een ee-achtige uitspraak worden
verondersteld. In de oostelijke randgebieden is er weliswaar ook geen
samenval met ê of een v an de é's, maar valt er wel een ee-achtige uitspraak
van de ie te constateren ( 43). Het hoofdtonige vocalisme in de telwoorden
veertien en veertig en het substantief deerne zal dan wel op deze Hollandse
dialectafwijking teruggaan. Van Loey behandelt dit verschijnsel in § 53.
OPM. : Vermeerdering van de bezetting : zie 4.2.5, 2) (?) ; 4.2.6 ; 4.2.11,
2).
4.2.13. Afwijkingen v an oe.
1) In § 85 voert V an Loey een aantal argumenten aan voor de stelling dat
de oe in Vlaan deren en Holland nog als een l ange (gesloten) monoftong
ö geklonken heeft. Hij wijst ook op een bekende splitsing in de
spelling, die hoofdzakelijk in Vla an deren voorkomt : ou voor labialen
en velaren, oe in de andere gevallen, d.w.z. voor dentalen en in de

(40) De verdeling van de types lieden en luden in de 13e eeuw op de kaart bij Goossens
1979. Daar ook (p. 260) verdere literatuur.
(41) Vgl. de kaarten 16 en 17 evenals de tekst op p. 64-65 bij Taeldeman 1979a.
(42) Zie 4.2.13.
(43) Zie Weijnen 1966, §§ 53 en 60 en de kaart lief achteraan.
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auslaut. Deze splitsing is al herhaaldelijk uitvoerig besproken, het
laatst door Hoebeke en Willemyns ( 44). Zeer opvallend is dat de meeste
aandacht naar de fonetische realisatie van oe en ou is gegaan en dat men
zich maar weinig voor de vraag hoe hun complementaire verdeling
gefonemiseerd is, heeft geïnteresseerd. Hiervoor leveren twee kaarten
van Taeldeman ( 45) geschikte gegevens. De kaart met het vocalisme in
voet en doek laat zien dat we met twee verschillende vocalische
realiseringen te doen hebben in het West- en Frans-Vlaams evenals in
het zuidwesten v an Oost-Vlaanderen. Verder oostelijk, dus in het
grootste deel van Oost-Vlaanderen, is er geen verschil. In het westelijke gebied wordt de tegenstelling op drie verschillende manieren
gerealiseerd : 1. In Frans-Vlaanderen en het grootste deel van WestVlaanderen heeft voet een diftong met naslag oeë, doek een korte oe. 2.
In een oostelijke randstrook v an West-Vlaanderen heeft voet een
lange, doek een korte oe. 3. In het zuidwesten v an Oost-Vlaanderen
heeft voet een oe, doek een diftong ou (of iets dergelijks). De andere
kaart biedt o. a. het vocalisme v an hout en koud ; in de beide eerste
gebieden van de vorige kaart hebben deze woorden een korte oe, in het
derde een ou. Daaruit kan worden afgeleid dat de oppositie tussen de
vocalische elementen van voet en doek in de drie gebieden v an de
eerste kaart relev ant is, omdat het vocalisme van hout en koud (voor
dentalen), dat hetzelfde is als dat van doek, moet opponeren met dat
van voet (ook voor dentalen) . Dat levert minimale paren op v an het
type ut /out „oud"
ua trt „hoed", zut/zout „zout"
zuat /zut
„zoet". Voor de mnl. ou van oud en zout werd in Vla anderen hetzelfde teken gebruikt als voor het vocalisme v an douc. Er zal dus in de
middeleeuwen al samenval geweest zijn v an de ou uit a/o voor 1 + d/t
met de oe voor labiaal en velaar. Veel groter dan nu is het gebied
echter wel niet geweest : de opheffing van het contrast tussen oe en ou
voor mnl. oe blijkt zo verlopen te zijn, dat een v an de twee oorspronkelijk verschillende klanken die in ou waren samengevallen, zich
opnieuw van de andere heeft losgemaakt, wat als het ware een tegennatuurlijk proces is geweest, dat wel door de oostelijke expansie is te
verklaren. Oudenaarde, dat thans juist buiten het zuidwestelijke gebied
met twee representanten van de oe ligt, zal er in de middeleeuwen nog

(44) Hoebeke 1968, 382-401 en Willemyns 1971, 92-121 (beide met verdere bibliografie).
(45) Taeldeman 1979a, kaarten 18 en 29. Vgl. ook Taeldeman 1978, 17-20.
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wel toe be hoord hebben (46), maar veel verder oostelijk zullen we niet
mogen gaan. De Zeeuws-Brab an ts - Hollandse ou- spellingen van de oe
voor labiaal of velaar zijn wel aan Vlaamse schrijftaalinvloed toe te
schrijven.
Kaart 9 vat op basis van het bovenstaande en van 4.1.1 de dialectgeografische situatie bij mnl. oe samen. Gebied 1 (Vlaanderen) had twee
velare fonemen, waarvan de verdeling door de volgende medeklinker
bepaald werd ; in gebied 2 (Holland met West-Utrecht en eventueel
Noordwest -Brabant en een stuk van Oost - Vlaanderen) was de oe niet
gesplitst ; in gebied 3 (het oosten) was er een splitsing in een palataal en
een velaar foneem al naargelang er een umlautfactor gevolgd had of
niet
2) „In enkele Holl. en Wvl . geschriften komen een paar woorden voor
met ue voor oe waarin, blijkens het rijm, wel de eu-klank mag gesproken worden (voor zover het geen rijmen voor het oog zijn !) : ghevuecht : duecht, ghevuert : ghebuert, onghenuecht : duecht" (Klankleer § 63) .

4.2.14. Afwijkingen van ei
Hier horen de Vlaamse afwijkingen van de standaard-verdeling van ei en ê
thuis (zie 4.2.5) : type eke , ,eik ", clene , ,klein ". Zie Klankleer § 58.
OPM. : Vermeerdering van de beze tt ing : zie 4.2.5.
4.2.15. Afwijkingen van oii
OPM. : Vermeerdering v an de bezetting : zie 4.2.10.
4.2.16. Afwijkingen v an ou
Dit geval hoeft hier op grond van de toevoeging aan de klankwetten in 1.2
strikt genomen niet meer behandeld te worden. In het nnl. komt de diftong
ou, in de spelling au, ook voor in woorden met oorspronkelijk á + w (type
klauw, mnl. clauwe) : zie Klankleer §§ 47 en 95 . Het eerste element v an au
zal in het mnl. nog lang zijn geweest. In de auslaut verscheen (na
vocalisering van de semivocaal) in het mnl. á (gra „grauw", bla
„blauw"), dat meestal wel met inlautend áw (grauwe, blauwe) alterneerde . Het nnl. heeft de semivocaal in de auslaut hersteld onder
invloed van de verbogen vormen.
OPM. : Vermeerdering v an de bezetting : zie 4.2.8 en 4.2.13.

(46)

Hoebeke

1968, 382-401.

235

5. DE SJWA
De nnl. sjwa komt meestal na een hoofdtonige syllabe voor (lopen,
werken, huizen, kinderen), maar ook in bepaalde prefixen (beginnen,
beloven ; gelopen, gemaakt). Hij wordt meestal e geschreven. In het suffix
-ig schrijft men i (heilig, rustig), in het suffix -lijk ij (heerlijk, lelijk), in het
sufix ing i, maar hier kan ook een heldere klinker gerealiseerd worden
(koning, haring). De mnl. sjwa correspondeert over het algemeen met de
nnl. wanneer deze laatste niet in de (spelling)auslaut staat en voor zover hij
e geschreven wordt. Hij is door verdoffing uit allerlei onbeklemtoonde
klinkers van het wg. ontstaan.
Waar het nnl. i schrijft (in de suffixen -ig en ing) werd in het mnl. nog
wel een i-achtige klinker uitgesproken ; waar het nnl. ij schrijft (in het
suffix lijk) werd wel een lange I uitgesproken. Zie echter voor een aantal
details in verband met het vocalisme van mnl. -lijc Van Loey § 68, opm. 3.
In het suffix en, mnl. ijn (guldijn, heidijn) kwam eveneens wel een lange
I voor. Nochtans is hier al vroegtijdig met verkortingen te rekenen, zoals
uit spellingen als cussen (uit cussijn) voor „kussen" en ook uit regressieve
spellingen als tekijn voor teken (vgl. got. taikns) blijkt : zie Van Loey § 67,
-

-

-

-

-
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opm. 3 . Sommige moderne dialecten hebben in suffixen met een mnl. i of i
voor velaar deze klinker nog steeds niet verdoft (1).
Mnl. auslautende -a werd in het nnl. geapocopeerd. Vgl. ic scrive en ik
schri ' , oghe en oog, neve en neef enz. Auslautende -a kwam in het mnl.
o.a. voor in het sg. presens 1 van de sterke en zwakke werkwoorden en in
een aantal vroegere declinatieklassen van substantieven (b.v. in rugghe,
putte, beelde, boghe ...) in de nominatief sg . Talrijk zijn echter de gevallen
waar in het nnl. geen apocope plaats heeft gehad, vooral daar waar de -a
als kenmerk van een grammatische categorie onontbeerlijk was (b. v. in
het preterium van zwakke werkwoorden : hij werkt hij werkte ; bij de
substantieven op -te : breedte, grootte, rondte, die anders met de corresponderende adjectieven zouden samenvallen). Ook andere factoren,
b. v. welluidendheid en homonymievrees kunnen bij het behoud v an de -a
een rol hebben gespeeld ( 2). Apocope is sinds de 14e eeuw in het Brabants,
Limburgs (hier misschien zelfs vroeger) en Hollands aan te treffen : zie
Klankleer § 99.

(1) Zie voor het suffix ig b.v. Taeldeman 1979a, kaart 31 (lastiech in Zuidwest- en
Frans-Vlaanderen, voor -lijk b.v. Goemans 69 (Leuvens -loik als in loik „lijk").
(2) Vgl. V. Haeringen.
-
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9. WOORDREGISTER
acker
aerm
aet
alt
apen „open"
arm

169
210
211
213
218, 228
188, 209

201
bak
186
bakken
186
bakker
226
bare „beer"
188
barsten
218,
219,
228
baven
210
beckere
181, 191
bed
191
beek
236
beelde
216
been
235
beginnen
201
bek (pl. bak)
181, 186, 187, 201
bekker
187
(De) Bekker
187
Bekkers
199
belemmeren
235
beloven
210
bennen
177, 190
beter
210
better , , bitter'
195
beuk
179, 193
beuter
228
beuven
195
beuzem
169, 170
bidden
231
bieden, ic biede
173
bier
208
bijten
234
bla
211
blaet

173, 234
blauw(e)
195
bled
193
bleuzen
212
blomme
173, 216
boec
193, 208
boek
203
boek „bok"
236
boghe
212
bonghaert
183
boom
215, 216
bouten „buiten"
176
bouwen
212
gi, hi breit
236
breedte
192, 198, 205
breg(ge)
173, 189, 226
breken
178
brict
227
briet
192, 198 205, 209
brig(ge)
166, 167
broeder, brueder
182
broer
183
brood
208
brug
195
Brussel
202, 209
buc
231
ic bade
167
Buekenare
228
bueter
193
bus ,,bos"
215
buten
170, 176
buuc
case
clauwe
cleerc
clene
coninc
coupen

170, 173
234
210
234
173
230
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cruce
ter curen
cussen, cussijn

215
231
235

211
daag
178, 211
dag
211
dage
178
dagen (pl. dag)
208
darde
232
deerne
195
dek „dak"
204, 212
denken
208, 209
derde
209
derst
173, 227
dief
170, 176
dienen
232
dierbaar
232
diere
232
diet
208
dik
204
dirken
210
dochte „dacht"
233
doek
220, 230
doget
183, 230
dood
183
dopen
209
dorde , ,derde"
176
dore
209
dorst
233
douc
216
doumen
230
doupe
225
draai
225
draien
225
dreyen
182, 183, 184
droog
234
duecht
220
dueget
170
duit
193
dunder „donder"

dure
durst
dusent
duur
duuster
duutsc
duyeuwe huus

176, 232
209
170
232
176
232
222

eend
eendrechtich
eerve
einde
eke
el
elder , ,ouder"
engel
erg
erm
erven
eten
evel

190
200
210
212
234
205
201
204
208
209
205
189, 190
220

fêriari
fleute
flóiite
fluit
fornays, forneys
fornuis
fruit
fuut

176
176
173, 176
170, 173
221
170
170
173

gaen
gaf
gast
gaut „gold"
gaven (pret. geven)
gedout
gedregen
geduldich
ik geef

225
226
178
213
226
212
226
212
173
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226
gegeven
232
gehiere, gehure
191
geld
183, 214
ik geloof
235
gelopen
214,
224,
230
geloven
gelouffven, geliiiiven, geldven
224, 230
224
gelueven
235
gemaakt
201
geproefd
217
gescrieven
217
gesiegel
226
geslegen
188
gesp
178
geste (pl. gast)
200
gestedich
216
tgetoent
226
gevaren
173
ic geve
170, 176, 216, 226
geven
220
gevlegelt
193
geweune
193
geweunen
211
ghebreec
234
ghebuert
225
ghederen
210
ghedinken
225
ghees, gheet
178
ghef
220
gheleft
221
ghelie
224
ghelo(e)ven
214,
224
ghelueven
228
gherief
205
gheselle
210
gheslechte
234
ghevuecht
234
ghevuert
178,
212
g(h)if „geef
178
ghift „geeft" (3 sg.)
'

gilt
glas
glasijn
glesijn
gley
gold
gold „goud"
gonst „gunst"
goud
gout „gold"
gra
grauw
grauwe
graven
greup
greven
groen
grootte
gruene
gued
gulde „gilde"
gulden
guldijn

178
225
225
225
170, 221
213
213
209
199, 230
213
234
173
234
201
195
201, 226
182, 185, 214
236
214
215
210
173, 199
173, 235

haerde
halden
hand
haring
hebben
heerlijk
heidijn
heilich
heilig
heinxt
helpen
helt „hield"
hemel
henc „hing"
hendsje
hennig

210
213
201
225, 235
191
235
235
170, 173, 176
173, 235
212
178
212
176, 216
212
201
181
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198, 220
hepe
214
herinc
170
heten
231
heure „huur"
220
heyesten
221
heyke „huik"
198
hiden
217
hiemel
228
hieten „heten"
178
hilp
178, 212
hilp(e)t (3 sg.)
200, 233
hoed
211
hoef „hof '
211
hoel „hol"
173
hoer(e)
213
holt
170, 230
horen
230
heren
176
houden
208
hous
hout 170, 176, 212, 230, 233
215
huden
215
hueden
200
hoedje
170
huike
179, 208
huis
235
huizen
212
hulten
202
hundert

ingel

221
204
192, 198

jeghere
jou

225
176

kaas
karke
kegel(s)

173, 184, 185, 225
208
187, 188

ies, ijs
ip

kelfken
kemke
kemmen
kerk
kervel
kese
kieken
kinderen
kirke
klauw
koning
koud
kraai
krepel
kuiken, kuken
kuppig

200
181
210
208, 209
188
214
232
235
209
234
173, 193, 235
230, 233
225
198
232
201

laam
labure
laem
lam
lame
lamme
lang
lastiech
laten
leeg , , laag"
leeu
leiden
lek , , lak"
lekte „likte"
lelijk
lepel
lestig
leugen
leven
lezen
lieden
lief
locht

211
231
211
178, 199, 211
178, 211
178, 211
199
236
183, 213, 217
179, 185, 196
169
177
195
191
235
216
201
193
187, 188
190
232
232
193, 209
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222
lochteuin, lochtwijn
193, 203
loecht
lof
176
loik „lijk"
236
201, 235
lopen
176
lóii
170, 176
loven
lucht
193
215, 232
lude(n)
200
luepre
lui
170
luifel
170
201
du lups, hij lupt
210
lust „list"
list"
luus, lues „luis, luizen" 200
225
maaien, maeien
185
maart
170, 217
maken
186
man
176
mane
186
manneke, mannetje
mechtich
200
216
meegde
200
meeghden
220
meget
220
melen
186, 187 201
menneke
225
meyen
173 208
minuut
m ir , ,muur"
220
218
moend
moer , ,muur"
215 216
169
moeye
179 192
mog
215
moyer , ,muur"
muis
179
mure
170, 173, 176 231
murus
176
mussel
193
,

,

,

,

,

muur

173

naaien
nagel
nagelen
name
naturen
neef
negelen
nemen
neve
neyen
nieuwe
nim
nou

225
225
225
176
231
236
225
189
236
225
169
178
176

oep
og(h)e
oirclocke
ol
onghenuecht
oog
opleuper
oud
ouder .
oug(e)

203
176, 236
215
210
234
183, 230, 236
230
208, 233
201
230

paat
peet
peinzen
pet „put"
pey
pit „put"
plek
ploemen
poep „pop"
poye
prieme
proeven
prueven

190
190
212
198, 205 , 209
221
198, 205, 209
195
215
203
170
228
214
214, 215
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pruven
puel
putte

201
215
236

queme

201

sade
228
saden (c. obl . zat)
178
saet (pret. zitten)
211
sat
178
schaap
183, 184, 185
schaar
184, 185
schamen
177
schedel
189
scheel „deksel"
189
scheel , , louche"
189
scheer , ,schaar"
179
schepen
176

schoven (pret. schuiven) 173
1 73
schoven „garven
ik schrijf
236
schuld
200
schuldig
200
schuven
171
212
scout , ,schuld"
236
ic scrive
212
sculdich
231
scuere
220
seget
220
selen
231
senature
221
Seys
sich (imp. zien)
178
183
slaap
slapen
170, 200, 217
hij sleept , , slaapt"
200
sleutel
193
sliep
227
slotel(e)
170, 179, 192, 230
231
sluetele
211
smeet
211
Smeets
211
Smets
smied
211
211
smid
Smits
211
snelle
205
speghel
232
spei
221
spil , ,spel"
210
gi, hi sprect
212
sprict
212
spuit
220
spul , ,spel"
210
spuwen
169

scheutel
schoer
schoud , , schuld"

stad
staen
steden

recht
regel
regge
reisen, reizen
rieken
rijzen
rike
risen
roepen
rondte
rugghe
Ruien
ruit
ruken
ruket
rute
rustig
Rye

188
190
209
173
178, 232
173
170
173
213
236
236
221
173
232
178
173
235
221

193
186
200

199
225
199
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steen
stees, steut
steinen (adj .)
stenen (adj.)
step
steppe
sterk
sterven
hij steut
stien
stieren , ,sturen"
stijf
storven
stoten
streetken
strek
sturen
suur
Suys
swert
swoger

227
225
227
227
195
195
208
205 , 209
200
227
232
208
209
200
200
195
232
170, 215
221
209
218

taem
tam

178
178, 199

tamen

178

235
taikns
178
tamme
227
teiken
195
tek
173, 176, 235
teken
235
tekijn
175
tellen
195
tem , ,tam"
178
temme , , tamme"
temmen
199
222
theun, thewn
208
tong
176
trouwe
214
tuegen
228
twie

up
ure
ut , ,oud"
ut „hoed"

209
231
233
233

hij vaart
200
217
vader
200
vallen
hij valt
200
201
vangen
varen 178, 190, 200, 201, 226
191, 226
vechten
226
du veers
178, 200, 226
hi veert
232
veertien
232
veertig
212
veinster
169, 175
vel „huid"
212
vel „viel"
191
veld
200, 210
hi velt , , valt"
212
venc
188
ver
veren , ,varen" 190, 201, 226
verhoeren , , verhuren"

231

199
verlengen
221
vernei
222
Veude, Veuwe
193
veugel
201
veugelke
190
vichten
176
viel
232
vier , ,vuur"
176
vieren
201
du vings, hij vingt
230
vleisheuwer
170
vloec
226
voel , , veel"
226
voer(en) (pret. varen)
176, 201, 216, 233
voet
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vogel
vol
vos
vreent
vreetzak
vrent
vreten
vreuken
vrouwe
vuesken
vul , ,vol"
vullen
vuur
vuut
waarlijk
wambuis
warden
warelt
warlis
wayen
wechter
weech, weeg , ,weg"
weer (subst.)
weg
weit , ,weet"
wel
wenesdag
wenesdages
werden
werken
hij werkt
hij werkte
wertel
weuke

193, 201
169, 199
176, 200
232
190
212, 213
190
200
176
200
179, 193
169, 199
232
201
173
170
208
226
173
225
200
211
191
211
227
205
198
220
208
235
236
236
209
226

weunsdag
weych
worden
worm
wulp
wurm

195
211
208
209
210
209

zaaien
225
178
zadde
zegenen
190
zegher , ,zager"
200
zenuwen
190
zetel
190, 191
zette
191
zeug
193
zeuge , ,zeugen"
201
ziegel
217
ziek
208, 232
ziet
208
z ir , ,zuur"
220
zoeg
201
zoeken
182, 185
zoer
186, 216
zoerbeempde
215
zoet
208, 233
zout
230, 233
zuken
208
zut , ,zout"
233
zut , ,zoet"
233
zwaai
225
zwart
209
zwemmen
204
zweren , ,eed afleggen"
191
zwimmen
204
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VERKENNINGEN IN VROEGER VERTAALWERK
1450 - 1600
VERTALEN UIT PLICHTSBESEF
door
JAN F. VANDERHEYDEN

Binnenlands erelid der Academie
Inleiding
Vertalers waren bewust van de nu tt ige en blijde boodschap die zij brachten. Voor hen was dit besef een steun bij de verantwoording van hun inzet.
Het , , utile" aan het , , dulce" harmonisch paren, en daardoor kennis
feitelijke en zakelijke en levenswijsheid hun lezers op een aangename
wijze bijbrengen, en zodoende God, mens en maatschappij „dienen" was
het opzet waarvoor de meeste vertalers herhaaldelijk en zelfs uitdrukkelijk
uitkwamen ( 1 ). Aan overwegingen van esthetische aard blijken vertalers
uit deze periode minder belang te hechten. Dat beduidt niet dat sommigen
onder hen het subtiele en betoverende van de woordkunst van de Antieken
niet aanvoelden ; de artistieke inslag van de classieke literaire produktie
was echter in de ogen van velen van de toenmalige vertalers van bijkomstig belang.
De ontmoetingen langs vertalingen om met o.m. de antieke cultuur,
zoals deze zich in de schriftelijke bronnen openbaarde, konden niet alleen
vruchtbare, wijl leerzame momenten zijn, doch ook aangename verpozingen, die hart en geest verkwikken konden ( 2) . Het , , utile" en het , , dulce ",
die vertalers voor zichzelf uit deze oudere literatuur puren konden, met

(1) Cfr. o.á. het opstel : Verkenningen in Vroeger Vertaalwerk. 1450-1600. , , Ghenuechlijck ende oock profijtelijck". P. 149-183 in: Verslagen en Mededel. v.d. Kon.
Acad. v. Ndl. Taal- en Letterkunde. Jg. 1979; Cfr. ook de bijdrage: Verkenningen in
Vroeger Vertaalwerk. 1450-1600. , , Profijtelijck" ! Hoe? P. 174-257 in: Verslagen en
Mededel. v.d. Kon. Acad. v. Ndl. Taal- en Letterkunde. Jg. 1979.
(2) Cfr. supra het opstel: Verkenningen in Vroeger Vertaalwerk. 1450-1600. «Ghenuechlijck ende oock profijtelijck". P. 149-183 in : Verslagen en Mededel. v. d. Kon.
Acad. v. Ndl. Taal- en Letterkunde. Jg. 1979.
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hun minder bedeelde taal- en tijdgenoten te delen was ten an deren één van
de wezenlijke doelstellingen die zij nastreefden ( 3).
Dat in bepaalde gevallen in verb an d met het „utile" het accent zwaarder op de geestelijke verrijking in religieuze zin of op de vervolmaking op
het zedelijk plan dan op de zuiver-verstandelijke ontplooiing door contact
met antieke, middeleeuwse of eigentijdse geschriften in andere landstalen
gelegd werd, hangt natuurlijk samen met de aard van het vertaalde werk,
zowel als met de ingesteldheid van de overze tter. Doch gevierd, miskend
of verguisd, , ,vertalen" was, is en blijft in de meeste gevallen eerst en
vooral „dienen". Het gevolg was dat b. v. zuiver stichtelijk werk, opgevat
en geschreven in christelijke zin, toen in dezefde geest van dienstbetoon
vertaald werd zoals geschriften over profane wetenschap of zoals zgn.
heidense zedekundige of „filosofische" tractaten in de l andstalen overgezet werden
Nu komt het wel voor dat vertalers, bewust of onbewust, even laten
doorschemeren, of soms boudweg uiteendoen wat hen meer in 't bijzonder
in deze sfeer van dienstbetoon
tot het overzetten van een bepaald
werk bracht of zelfs noopte.
Deze persoonlijke drijfveren zijn vaak veelvoudig ; m. a. w . niet immer
tot een en dezelfde beweegreden te herleiden.
Er is niettemin één , ,beweegreden ", die zelfs herhaaldelijk door de
meeste vertalers zelf, in alle vrijmoedigheid en eenvoud, blootgelegd
wordt, en waarvan de impuls soms een g an s bijzondere betekenis aan hun
vertaalwerk geeft : bedoeld wordt: plichtsbesef. En vaak is dit niet alleen
een vaag gevoelen van verplichting, doch veeleer de neerslag v an een
scherp inzicht in bepaalde verhoudingen en de daaruit voortvloeiende
verbintenissen die vertalers tot hun vertaalwerk leidden, noopten, of zelfs
dwongen.
Inderdaad, sommigen beschouwden het zich wijden aan een bepaalde
vertaalbedrijvigheid als het vervullen v an een plicht tegenover God,
tegenover zichzelf of tegenover „derden" hetzij ze hier een locale, een
nationale ofwel een sociale groep op 't oog hadden, hetzij ze zich gebonden ach tt en tegenover een bepaalde enkeling.
In het betoog dat volgt ligt het accent bijzonder zwaar op de plichtsbetrachting jegens derden, en dit vooral binnen het raam van het nationale,
(3) Cfr ook in dit verband de voorgaande bijdage : Verkenningen in Vroeger Vertaalwerk.
1450-1600. De „Translatio doctrinae sapientiaeque" in: Verslagen en Mededel. v.d.
Kon. Acad. v. Ndl. Taal- en Le tterkunde. Jg. 1980.
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en gedeeltelijk, het sociale verband waarin de vertaler leefde en werkte
(4). Het materiaal waarover ik beschikken kon drong m. i. dit patroon
inzake ordening en behandeling op.
Dat moeilijk en obscuur werk, dat vertaalwerk is, niet immer in dank
ontvangen werd is het leitmotiv dat verwoven ligt in menig klaaglied dat
uit het voorwerk van vertalingen opklinkt, soms bitter en soms ,zelfs
wrang ; soms heftig, soms gelaten.
Deze weezang, waaruit af en toe een kreet van zoveel verbeten en
opgekropt mensenleed opschiet, of waaruit een zuchtende klacht over
onbegrip en ondank opwasemt, is niet te smoren, en vertolkt daarenboven
vaak wat in menig vertaler van toen leefde ( 5).
*
* *
I. Dienst aan God
Dat vertalers van toen o.m. naar het voorbeeld van auteurs van oorspronkelijk en persoonlijk werk hun taak opvatten als een eerbetuiging aan God,
hun Heer en Meester, werd eerder al betoogd ( 6).
Elk bewust Christen zal in bepaalde momenten en zaken, wanneer het
een , ,zaak van aangelegenheid" geldt, in een gelijkaardige geestesgesteldheid zijn taak aanvatten ; wellicht zal hij, zelfs in dit beoogd
(4) Het lijkt me verkieselijker dit laatste punt te belichten binnen het raam van de discussie
die hopelijk aan de „interessenten" in een v an de volgende opstellen zal kunnen gewijd
worden.
(5) Vandaar de indeling van dit stuk:
Na de inleiding:
I Dienst aan God.
II Plicht jegens zichzelf.
III Plicht jegens derden:
a) Algemeen
b) Jegens eigen natie:
1. Inleiding
2. Liefde tot het vaderland en burgerzin behartigen.
3. Bevordering van wetenschappelijk bed rijf en cultureel leven.
4. Politiek beleid beïnvloeden.
5. Geloof en moraliteit gaaf houden.
c) Jegens bepaalde sociale groepen.
IV Erkenning - Waarde ring - Erkentelijkheid.
V Besluit.
(6) Cfr. o.a. het opstel: Verkenningen in Vroeger Vertaalwerk. 1450-1600. Inleiding Ten ghemeynen Oirbore ". P. 249-293 in : Verslagen en Mededel.
,„Ter eere Gods" en „Ten
v.d. Kon. Acad. v. Ndl. Taal- en Letterkunde. Jg. 1978.
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algemeen eerbetoon aan God, gebeurlijk een passende aanleiding tot
vertaalwerk zien.
Hier gaat het nu echter om scherp afgelijnde en wel bepaalde gevallen.
Inderdaad, wat hier in 't bijzonder bedoeld wordt is het bewust verlaten
van de diepe karrelees die schrijvers of overzetters toen zo gewillig
volgden. Hier blijft het immers bij geen eenvoudig gedachteloos herhalen
van een traditionele formule van eerbetoon aan God. De vertaler meent uit
een bijzonder en persoonlijk aspect van zijn met-God-verbonden-zijn de
verplichting te moeten aflezen om een bepaald vertaalwerk te ondernemen .
Talrijk zijn blijkbaar dergelijke gevallen niet ! Het kan ten anderen
moeilijk anders !
Wie zal zo vermetel zijn in volle besef van wat hij zegt of doet het
bestaan van een bijzondere en gans persoonlijke verhouding tot God voor
hem op te eisen, en gebeurlijk in 't openbaar te erkennen en meteen een
pand van zijn zieleleven bloot te leggen ?
Menselijke schroom heeft ook zijn rechten !
Andries van der Meulen is hier wellicht als een geval aan te halen ; faute
de mieux, dan ! Want van orgelende serafijnse muziek of van mystieke
zielsverrukkingen k an er weinig sprake zijn in verband met hefstuk dat bij
dit aspect van zijn literaire bedrijvigheid in aanmerking komt.
Van hem verscheen, denkelijk in eerste druk, nl. pas in 1543 en dan
nog te Gent, al is het dat hij de Gentenaars niet in zijn hart droeg de
vertaling van de De Contemptu mundi van Innocentius III. Hijzelf vertelt
ons hoe het zo ver kwam.
Om, gedeeltelijk althans, vroeger bedreven kwaad goed te maken kan,
volgens hem, een auteur zich gebeurlijk als vertaler aan het schrijfberd
zetten ; m.a.w. wil een woordkunstenaar boeten voor een vergrijp tegen
God en zijn gebod dan kan hij zich zij het ook niet ten volle vrijkopen
o.m. door vertaalwerk te leveren. Zo was het schuldbesef één van de twee
drijfveren die hem, Andries van der Meulen, toen deze op zijn 52ste jaar
tot inkeer kwam, tot het overzetten v an het tractaat De Contemptu mundi
van Innocentius III als het ware noopte ( 7) . Ook wilde hij leren ; deemoed
(7) Innocentius III : Een zuuerlic boucxkin vander Ketyuigheyt der menschelicker naturen :
Gent, Joos
ouerghezettivten Latyne/in Vlaemschen dichte /duer Andries vander Muelen.
Lambrecht, 1543. Cfr de „Prologhe" fol. [AI" FAII : „Zo willic voort an in beterijnghen/
Dichten ghestichtighe reyne dijnghen/Op hope van gracyen ende van ghenaden/Om dat te
doene hebbic beladen/Mijn zinnen ende gheuought ter pyne/Een bouck te dichten vten
Latyne/Wiens tytele datmen in Vlaemsche zeyt/Tboeck vander menschelicker ketyuicheyt".
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wenste hij zijn evenmens bij te brengen ( 8) ; doch dit was slechts een
bijkomstige bedoeling, die dan nog een altruïstische inslag had.
Gelijksoortige gevallen zijn, naar mijn bevinden, uiterst schaars ; in
feite houden de meeste vertalers zich aan de algemene, traditionele,
gemeenplaatsige uitspraak, dat zij overzetten „ter eere Gods", zonder
meer !
*
* *

II. Plicht tegenover zichzelf:
Ledigheid mijden.
En al mochten vertalers soms in hun bijzondere verhouding tot God en ook
tot hun evenmens een dwingende reden zien om zich gebeurlijk met
vertaalwerk in te laten, eigen nood, eigen lief en leed leverden soms
eveneens de teeltbodem die sap en voedsel leveren zou voor 't welig gewas
dat zij van elders overplanten, aanpassen en koesteren wilden.
geestelijk, fysisch en
In het begaan zijn met hun eigen wel en wee
materieel
sluimerde vaak de kiem waaruit nieuw vertaalwerk sproot ;
dááruit veerde plots de impuls op die sommige auteurs tot het aanpakken
van nieuwe overzettingen brengen kon.
„Arbeid adelt" ! Zelfs meer ; arbeid past de mens zoals loof en vrucht de
groeiende en bloeiende boom. Arbeid, een schut en schild tegen de
aanloop van slopende verveling of tegen gluiperige aanrandingen van
kwaadaardige aandriften.
Alle leuzen van toen, die echter thans uitgehold, verketterd en bespot
worden ! Ze doen nu aan als kransen en bloemenslierten van een voorbije
feestelijke hoogdag en die verregend, vertrapt, gescheurd en geschonden
in een slijmerige goot of gracht achtergelaten werden.
En toch ! Sommige vertalingen hebben we nochtans aan deze zgn.
„ouderwetse" opvatting te danken.
Ten anderen, het gaat hier niet om de keuze van het te vertalen werk,
doch veeleer om de drijfveer die een auteur gebeurlijk tot het overzetten
van een tekst brengen kon, in casu de zucht tot het vluchten van lui- en
ledigheid.
(8) En lees daarvoor op fol. [AII`o] : „Om te versmaden d'hoouaerdigheyt/Hebbic dit
bouck gheleyt int wxrck... ".
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En in dit opzicht levert het voorwerk van meer dan één oude vertaling
bescheid.
Inderdaad, niet zelden komt het voor dat een overzetter voorgeeft zijn
vertaalwerk opgenomen te hebben om de tijd te doden, of veeleer om zijn
vrije uren en dagen nu tt ig te besteden.
Dit is blijkbaar een oude traditie : reeds in de Oudheid werkten er
vertalers die geredelijk toegegeven hebben dat zij zich met vertaalwerk
hebben ingelaten om hun tijd met iets zinnigs te vullen, zo meent althans
Hans E. Richter ( 9).
Zijn er ten anderen ook geen schrijvers geweest, o.a. in de Middeleeuwen en in de XVIde eeuw, die de veder gehanteerd hebben alleen al
omdat ze de , , ledicheyt" ontvluchten wilden ?
Rijmelaars die geen oog of oor hadden voor wat schoon en groot was !
klinkt dan het smalend an twoord. Tot daar toe ! Doch zijn het de ware
meesterwerken van de wereldliteratuur die zelfs nu de grootste
successen kennen op het stuk v an vertaling en verspreiding ?
Bij ons is er uit deze periode een Jacobus De Hondt, op een moment
pastoor te Axel, die verzen in 't Nederlands en in 't Latijn schreef. In een
van deze rijmpjes heet het dan:
„Aldus en mach ic niet ledich wezen,
Ic en moet dichten, scriven of lesen,
Want ledecheit es een groote zonde,
Zij bederft den menighen, dats orconde"( 10).
En dit thema komt bij hem herhaaldelijk voor (").
(9)Hans Eberhard Richter : Uebersetzen und Uebersetzungen in der romischen Literatur.
Inaugural-Dissertation... Erlangen, 1938. Erlangen, 1938. Cfr. p. 91 waar H.E. Richter
het heeft over „Uebersetzungen zum Ausfiillen von Otium" en als twee voorbeelden M.
Pomponius Bassulus en L. Septimius citeert.
(10) Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten uitg. door Nap. de Pauw. 2' Deel (2'
stuk). Wereldlijke Gedichten. Gent, Kon. Vla. Academie, 1914. Cfr. Gedicht Nr. XV, p.

330.
(11) Van het Gedicht Nr. XXX uit hetzelfde boekdeel (p. 341) het volgende :
„Om dat ic niet ledich en soude zijn,
So hebbic dit aldus ghedicht,
Som eyst Duytsch, som eyst Latijn,
Huut houden ryme hebbict ghedicht".
Cfr. ook p. 345.
Ledigheid is een moreel gevaar; zo werd ze in de middeleeuwse literatuur herhaaldelijk
afgeschilderd in profane (cfr. o.m. „Oiseuse" in Le Roman de la Rose) zowel als in de
geestelijke literatuur en dit als een staat die tot zonde leiden moest. Cfr. o.a. p. 52 en de
voetnoot 69 aldaar, in : D.W. Robertson : A Preface to Chaucer. Studies in Medieval
Perspectives. Princeton N.J., Princeton Univ. Press, 1962.
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Te verwonderen is het d an niet vast te stellen dat af en toe ook een
vertaler zijn werk in alle eenvoud en vrijmoedigheid als een nuttige
tijdsbesteding bestempelde, waarbij hij zowel als anderen baat vinden
kon. Het was in zijn ogen alleszins zinvoller, , , ghenuechlijcker" en
„profijtelijcker" dan als een slampamper te spelen, te schinken, te klinken en te drinken en op straat staan te zwetsen, zoals een Niklas von Wyle
het reeds in 1462 niet zonder bitterheid en niet zonder leedvermaak
schilderde, toen hij zijn pleidooi schreef ter verdediging van een overzetting die hij in 't Duits gemaakt had. En het gold hier zelfs niet zijn
vertaalwerk in verband met classieke teksten als deze v an een Lucius, of in
verband mèt zijn overzetting van een Boethius, doch wel zijn vertaling van
een novelle van een Aeneas Sylvius Poggio ! Van „faule tragkayt" kon
dan toch in zijn geval geen sprake zijn (12) ?
Zelfs tot een milde ,,Schimpfkanonade" als deze van het kaliber van
Niklas von Wyle liet een Christophorus Bruno zich niet meeslepen toen hij
zijn Duitse vertaling van een werk v an L. Vives voorstelde. Doch het
moest hem blijkbaar toch eenmaal van het hart zij het dan nog met een
vleugje humor zijn lezers te laten weten dat hij vertalingen maakte in de
uren die anderen aan recreatie en zgn. recuperatie van krachten besteedden : , , zu der zeit/welche ander manigfeltiger erquickung und kurtzweil
(wie sie gedunckt) verzeren... "(13) .
Arthur Goldyng wijdde tijd en moeite aan Tabridgment of the Histories
of Trogus Pompeius in 1564, en dit omdat hij zijn vrije tijd nuttig wenste
door te brengen (14).
(12) In een Augsburgse druk van 1546 (, „Translation._ des hochgeachten Nicol.
V. Wyle... etlicher Bucher Enei Silvii, Pogii Florentini") fol. [Aiiir] leest men o.a. het
volgende, geschreven in 1462: „Deszhalb ich acht/mir loeblicher sein : Mich disz ob
volbracht haben/dann das ich mein muessig zeyt geben hett fauler-gemldtwerckalso
tragkayt/oder die nach sit etlicher menschen hett verzert/mit spilen/trincken/oder vnniitzem geschwaetz auff den gassen vnder vmbstehenden leuten : daruon doch kiinfftigklich
niemandt etwas zíá kurtzweyl/odder nutz moecht entspriessen".
(13) Ludovicus Vives : Von gebuerlichem thin vnd lassen eines Christlichen Ehemanns.
Zu Latein De Officio Mariti genannt in ein Bach verfasset vnd durch Herrn Christophorum
Brunonem... in vnser Muetterliche Teutsche Spraach gebracht. Frankfurt a. M., 1566.

Cfr. fol. xij : „Dieselben Buecher alle/hab ich in verschinem Sommer neben meiner
taeglichen muehe vnd arbeyt/zu sondern vnd abgestolnen stunden/ja auch zu der zeit/welche ander mit manigfeltiger erquickung vnnd kurtzweil (wie sie gedunckt) verzeren/in
teutsche Spraach verkehrt/... ".
(14) Trogus Pompeius : Thabridgmenf of the Histories of Trogus Pompeius. London,
Thomas Marshe, 1544. A. Goldyng verklaart dat hij deze ve rtaling leverde o.m. , ,for
thauoydyng of Idlenes the Mother and nourissher of al vice..." (Geen foliëring, geen
paginering) .
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In een aanverwante gedachtenwereld leefde eveneens Christopher Watson.
In de verantwoording van zijn vertaling van de Historia van Polybius
houdt hij voor dat alleen lage, dierlijke lusten involgen en bed- en disgeneugten najagen het leven van een mens niet vullen kunnen. Een zinvolle
betekenis van het menselijk bestaan vinden we slechts op een ander plan,
nl. het intellectuele, het culturele. Zich in dit vlak laten gelden is zich ten
volle uitleven ; dat is de menselijke lotsbestemming hier op deze wereld.
an zijn wil een volwaardig menselijk Vertalnisvohmutg
(15)
.
bestaan te leiden
Sir Henry Savile vlocht in de opdracht van zijn Tacitus-vertaling een
zware krans van bonte, d. i. zeer uiteenlopende doch vleiende beschouwingen in verband met de belangstelling vanwege Koningin Elizabeth voor literatuur en geschiedenis ; daarrondom en daartussen wond en
slingerde hij een sliert scherpgeformuleerde opmerkingen over zijn eigen
oorspronkelijke letterkundige bijdragen die, naar zijn zeggen, inzake
inhoud voos waren want vindingskracht bezat hij niet en die
daarenboven op het stuk van hun schriftuur z.i. mank en gebrekkig in
velerlei opzicht aandeden.
Bovenuit deze zelfvernietigende kritiek van zijn oorspronkelijke literaire bedrijvigheid klonk nochtans één zwaar akkoord in verband met zijn
bijdrage als overzetter. Inderdaad, positief, meende hij, was één v an de
drijfveren die hem aanzette Tacitus ter vertaling ter hand te nemen, nl. , , a
good will in this scribling age not to doe nothing" (16).
En wat kon iemand die zgz. „inventio" miste, doch die met de veder
vaardig was, en dit in een tijd waarin elkeen zich in 't spelen met woorden
en beelden vermeide, beter doen dan zich aan vertaalwerk zetten ? !

(15) Polybius : The Hystories of the most famous and worthy Cronographer Polybius.
London, 1568. Op fol. Av van zijn „To the Reader" ontvouwt Christopher Watson de
tweede reden waarom hij deze vertaling ondernam : „The seconde was a feruent zeale
whiche I beare towardes my natiue countrey, and sundry exhortations written by graue and
great lerned clearkes, willyng vs to employ our whole laboure and studie, that we ouerslip
not our lyfe like sauage and brute beasts, whom Nature hath formed prone and subiect to
the filthy lustes of the belly".
(16) C. Tacitus : The ende of Nero and beginning of Galba... London, 1591. (Op 't
titelblad leest men inderdaad : MDLXXXXI). Cfr. fol. 2: „The cause of vndertaking a
worke of this kinde was a good will in this scribling age not to doe nothing, and a
disproportion in the powers of my mind...".
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III. Morele plicht jegens derden
a) Algemeen

Sommige overzetters uit de XVde en uit de XVIde eeuw beschouwden
vertalen als het volbrengen van een morele plicht jegens derden.
Dit was toen reeds een oeroude opva tt ing die in de antieke literatuur en
zelfs in de Bijbel aanknopingspunten vond ; het was een , ,topos" geworden voor te houden dat kennisbezit tot mededeling ervan verplichtte (17).
Het spelen met het begrip , ,schat" en zelfs , ,verholen schat", wanneer
er o.m. sprake was van het schriftelijk patrimonium uit de Oudheid, past
best in deze sfeer. Dit beeldgebruik leidde dan soms tot de voorstelling dat
het niet-vertalen v an een tekst in bepaalde gevallen als een daad van
onrechtvaardigheid moest beschouwd worden 0 8).
Zo ervoeren het toch talrijke vertalers die in de titel of in het voorwerk
van hun stukken er voor uitkwamen dat zij bij hun 'werk de behartiging van
het algemeen welzijn op 't oog hadden, en dit als een plicht aanvoelden.
Om op één geval terug te komen kan hier Dietrich von Pleningen
gememoreerd worden.
Toen deze zijn vertaling van de Panegyricus van C. Plinius Caecilius
Secundus aan zijn Lezers voorstelde, verklaarde hij in het voorbericht dat
hij deze overzetting beschouwde als een uiting van plichtbetoon tegenover
zijn landsvorst, die hij lof en eer betuigen moest ; voor hem was echter het
arbeiden aan deze vertaling tevens het inlossen van een schuld tegenover
de gemeenschap in 't algemeen geweest (19) .
Het bij uitstek christelijk gebod te beleven, nl. dit van de , ,caritas ", de
liefde tot de evennaaste om God, stuwt voorzeker deze drijfveer bij
verschillende vertalers aan.

(17) Ernst Robert Curtius : Europiiische Literatur und Lateinisches Mittelalter. 2. Au, fl.
Bern, Francke, 1954. Cfr. p. 97 : „Beliebt ist der Topos „der Besitz von Wissen
verpflichtet zur Mitteilung". Antike Vorstufen kann man bei Theognis (769 ff .) ; Horaz
(Oden II , 1 f.) und Seneca (Ep. 6,4) (inden... ".
(18) Cfr. het zoëven geciteerde werk van E.R. Curtius, en gebeurlijk ook een vorig opstel,
eveneens in de Verslagen en Mededel. v.d. Kon. Acad. v. Ndl. Taal
en Letterkunde
verschenen (Jg. 1980), waarin over de „Translatio doctrinae sapientiaeque" gehandeld
wordt.
(19) _ , , Ich hab meirem Landszfursten zu lob vnnd ere dise arbait gethon aus schuldiger
pflicht vmm gemains nutzs willen...". Cfr. fol. [Avvo] in: Cay Pliny des andern Lob-

sagung... Durch herrn Dietrichen vonn Pleningen...getheutscht.

Landshut, 1515.
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Christophorus Bruno vertaalde in 't Duits de De Officio mariti van L.
Vives, en dit „Got dem Allmechtigen zu ehren/vnnd meinem nechsten zu
nutz vnd heylwertigkeyt/tusz rechter bruederlicher liebe... " (20).
„Ausz... liebe ! Ausz rechter bruederlicher liebe" !
Hier lag de springbron.
"Doch ook nog anderen geloofden in de levenbrengende kracht van deze
binding met de evenmens, de „caritas", en vonden daarin eveneens een
voldoende beweegreden.
Waarom bezorgde b. v. een Merten Everaert een Nederlandse versie van
een in 't Duits gesteld stuk van Paracelsus (21) ?
Hij deed dit ten bate van gebrekkigen en ten gerieve van sommigen van
zijn collegae die een Duitse tekst niet lezen konden (22). Was dit zijn doel ;
de drijfveer was de , ,caritas ", d. i. „de liefde die wy schuldich sijn onsen
naesten te bewysen". Dat is Gods woord ; dat is Gods gebod ; dat is ook de
natuurwet, zoals zelfs filosofen uit de Oudheid ons leren ( 23 ). Want niet
alleen de Bijbel was bron van levenswijsheid en levensleer voor de
gelovige Christen ; ook uit de profane geschriften v an Griekse en Romeinse wijsgeren las reeds de laat-middeleeuwse en zeker de zestiendeeeuwse mens wat recht en plicht was (24).

(20) L. Vives : Von gebuerlichem thin vnd lassen eines Christlichen Ehemanns... vnd
durch Herrn Christophorum Brunoneml... in vnser Muetterliche Teutsche Spraach gebracht... Frankfurt a. M . , 1566. an fol. ] [iij .
(21) Paracelsus : De Cleyne Chirurgie ende Tgasthuys-Boeck... ouergheset duer M. Eueraert. Antwerpen, 1568.
(22) Paracelsus : De Cleyne Chirurgie ende Tgasthuys-Boeck... Antwerpen, 1568. Cfr.
fol. Aij : ,,... so en heb ick niet connen gelaten sommige van dien ouer te stellen in onse
Nederlantsche Duytsche sprake /eensdeels om dat ic die profijtelic vinde/tot behulp vande
allendige gebreckelicke Menschen/en de eens deels om dat sommige Chirurgiens ende ooc
Medecijns/den welcken de Hooghduytsche sprake niet wel bekent en is/souden meughen
sien ende considereren oft si te rechte desen seer experten Meesters Schriften eer dat sy die
verstaen oft versocht hebben/soo seere verachten".
(23) Paracelsus : De Cleyne Chirurgie ende Tgasthuys-Boeck... Antwerpen, 1568. Cfr.
fol. [Aij"°] : „... so hebbe ick nochtans/ouerdenckende dat de liefde die wy schuldich sijn
onsen naesten te bewijsen/behoort meer geacht te wesen d an de dwaesheyt van sulcke
Menschen/tselue tot een ieghelicks behulp ende voorderinghe/niet willen achterhouden/
ghemerct dat ic daer toe so wel deur tghebot Gods als deur de wet der Naturen verbonden
was. Want als Plato seyt/Wy en sijn niet alleene gheboren voor ons eyghen profijt/maer
deen mensche is ter Werelt gecommen om d ander te helpen ende profijtelic te wesen/... ".
(24)an o.a. het opstel: Verkenningen in Vroeger Vertaalwerk. 1450-1600. „Profijtelijck"! Hoe ? p. 184-257 in: Verslagen en Meded. v.d. Kon. Acad. v. Ndl. Taal- en
Letterkunde. Jg. 1979.
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Toch waren er vertalers die zich op de Bijbel, en alleen op de Bijbel,
beriepen om argumenten voor te kunnen leggen die de stelling dat het
vertalen een morele plicht was schragen zouden. En wie kon of wie zou het
gewaagd hebben een Bijbeltekst als een voze of loze formule links te laten
liggen ? Geen wonder dan ook dat een Theodosius Rihel, een drukker-uitgever en vertaler van classieke teksten, de Apostel Paulus er bij betrekt.
Rihel meent zelfs dat het een goddelijk bevel en gebod is om in de kerk en
„gemeente" een verstaanbare taal te bezigen, m.a.w. eventueel de nietoorspronkelijke taal v an een tekst te gebruiken. En zou men in dit context
eerst aan gewijde teksten denken, Theodosius Rihel wendt dit gezagsargument aan om vertalingen ook v an profane literatuur, o. a. v an classieke geschriften uit de Latijnse overlevering, te rechtvaardigen, daar
waar hij als derde argument in zijn betoog boudweg laat gelden : ,,Zum
tritten/wie auch solches Gottes vnd des heyligen Apostels 1. Corinth. 14
beuehl vnnd Gebott/dasz man in der Kirchen vnd vor der Gemeyn mit
verstándlichen Sprachen lekre..." (25).
Bij deze beschouwingen over vertaalplicht en -dwang mag, meen ik,
nog even de toenmalige populariteit v an het historisch werk ook in
vertaling
betrokken worden (26).
De aantrekkingskracht, die antieke, middeleeuwse of zelfs eigentijdse
historische literatuur op vertalers en uitgevers uitoefende, lag voor dezen
verscholen in die mysterieuze „waarheid", waarvan ze af en toe een
afglans op de folio's van deze werken meenden te zien flikkeren, of
waarvan ze alles-verhelderende schichtige flitsen bij 't doormaken van
deze geschriften dachten te kunnen ontwaren.
Ook waren daaruit voorbeelden en uitspraken van antieke wijzen te
ervaren die de lezer levenswijsheid bijbrengen konden.
Deze geschiedkundige literatuur toegankelijk maken voor wie teksten
in zijn eigen taal zelf lezen kon of voor wie wenste ze te horen voorlezen in
zijn moedertaal beschouwden sommige geleerden als een plicht van staat.
In deze gesteldheid en houding ligt voor een groot deel de verklaring te
zoeken voor de populariteit van de historische literatuur ook in vertaling en het afwijzen door sommigen v an het zgn. volksboek.

(25) Titus Livius & Lucius Florus : Von Ankunfft vnnd Vrsprung des Rómischen Reichs...
Strassburg, Th. Rihel, 1590. Cfr. fol. * iiij. (De tekst, alhoewel gedagtekend 1574, werd
ontleend aan deze latere uitgave van 1590) .
(26) Cfr. in dit verband een vorig opstel: Verkenningen in Vroeger Vertaalwerk. 14501600. „Profijtelijck"! Hoe ? in: Verslagen en Meded. v.d. Kon. Acad. v. Ndl. Taal- en
Letterkunde. Jg. 1979.
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Historische literatuur ! Ja, doch dan en daar alléén waar het gaat om
authentieke geschiedkundige werken die echt of vermeend de zo
zeer geprezen „waarheid" voorhielden. Derhalve vielen dan ook te
schuwen de werken die het verhaal van fantastische of zelfs van fictieve
gebeurtenissen leverden, en die geen uitstaans hadden met het relaas van
feiten die zich werkelijk voorgedaan hadden, of van gedragingen van
echte historische personages.
Diensvolgens hielden auteurs zelf zich best ver van dit verdachte huid
van de fictie ; want geheimzinnig-traag en stil stijgt en leeft er in zijn
wasem een wereld van dromen, een wereld die onaards, onwerkelijk,
onmenselijk is ; lezers ook werden aangemaand zich niet te laten vangen
door de betoverende, en meteen gevaarlijke, flikkering en tinteling van
verhalen waarin de waarheid geweld werd aangedaan.
Welke vertaler of welke uitgever die het met zijn taak of onderneming
ernstig meende, zou het dan niet verkieslijker geacht hebben zich aan
dezelfde regels te houden i.p.v. tijd, kennis en taalvaardigheid of energie,
geld en kunde te besteden aan het helpen verspreiden van geschri ften die
om „deontologische" redenen toen af te wijzen waren ?
de naZelfs meer : het besef van hun plicht van staat moest hen
tuurlijke bondgenoten van de schrijvers en de dienaars van het lezend
publiek de weg van het naleven van de gevestigde regels inzake
woordkunst doen inslaan en volgen. Voor hen, vertalers, gold dezelfde
wet als deze die de auteurs te beleven hadden.

*

*

*

b) Jegens eigen natie.

1. Inleiding
Bij enkelen van de Westeuropese vertalers wordt dit plichtbesef door een
sterk nationaal gevoel geschraagd.
Dit blijkt o.m. reeds uit de scherpte waarmede overzetters vaak de kring
van hun publiek omschreven en aflijnden. Zij stelden zich inderdaad ten
dienste van hun taalgenoten, die Latijn- of Grieks-onkundig waren, of die
een of andere vreemde taal, waarin, naar het inzicht v an vertalers of
uitgevers, belangwekkend werk gesteld was, niet of moeilijk hanteerden.
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Lezers die hulp behoefden zagen ze daarenboven in alle maatschappelijke lagen van de nationale gemeenschap waartoe zijzelf behoorden
(27).
De vertalers hadden uiteraard hoofdzakelijk Latijn-onkundigen op 't
oog. Latijn was nu eenmaal, o.m. in kerkelijke en wetenschappelijke en
gedeeltelijk administratieve aangelegenheden de internationale taal, alleszins in 't Westen in een stuk van de Oudheid, in de Middeleeuwen en
zelfs nog eeuwen nadien. Doch zelfs zo waren het toch slechts de zgn.
„clercken" die het Latijn in woord of schrift met een zekere vaardigheid
en bedrevenheid bezigen konden.
Het contact met de Griekse Oudheid daarentegen was in diezelfde
periode zwakker, al was dit in feite nooit totaal verbroken geweest. Het
breidde zich, maar pas in zekere mate, in de XVde eeuw uit, en groeide
dan stilaan sterker en sterker in de XVIde eeuw. Gevolg was dan ook dat
Griekse geschriften in de XVIde eeuw in een steeds groeiend aantal uit 't
Grieks in 't Latijn of in de volkstalen werden overgezet ; wat toen ook nog
nodig bleek, want talrijk was de bent niet van dezen die toen in 't Westen
vlot Griekse teksten lezen konden.
De nationale inslag is uiteraard opvallend belangrijk in het zwaar
aandeel dat aan het vertalen van historisch werk toegemeten werd . Het
bevorderen van de kennis en waardering van eigen verleden en geschiedenis, het opwekken en het aanwakkeren v an liefde tot eigen land en volk,
evenals het behartigen van het verwerven v an wijsheid 's lands beheer
en 't geestelijke en 't morele welzijn van de gewone burgers ten bate
waren drie voo rn ame doelwitten die vertalers van geschiedkundige geschriften gewoonlijk voor ogen hadden.
(27) Thucydides : L'Histoire/de Thvcydide Athenien, de la Gaerre quifut entre les Peloponesiens & les Atheniens, Translatie en langue Francoise, par feu Messire Claude de
Seyssel. Nouvellement reueu & corrigé. Paris, 1555. Kennis kon in de zestiende eeuw nog
best in de l andstaal verspreid worden, zelfs onder de adel, zo getuigt alth an s een Jacques
Collin in een begeleidend schrijven bij de nieuwe uitgave van 1555 v an de Franse vertaling
van Thucydides door Claude de Seyssel. Deze Franse versie werd op bevel van Koning
Frans I van Frankrijk uitgegeven, daar „le roy [yoyoit] que la science des langues
estrangières n'estoit encores generallement espandue parmy la noblesse de son
royaulme... ", dixit J. Collin.
Men denke hier daarenboven slechts aan de tal rijke toespelingen die in het voorwerk van
Duitse vertalingen van Latijnse historische werken voorkomen, op het nut dat ook de
machthebbers in staten en steden uit de lectuur van deze geschriften in 't Duits zouden
kunnen halen. Cfr. an dere voorbeelden in het opstel : Verkenningen in Vroeger Vertaalwerk. 1450 1600. Inleiding. „Ter eere Gods" en „Ten ghemeynen Oirbore" in : Verslagen en Meded. v.d. Kon. Acad. v. Ndl. Taal- en Letterkunde. Jg. 1978.
-

265

Ook niet-historisch werk werd natuurlijk vertaald, en dit, in de geest
van sommigen althans, om het opbloeien van een jonge nieuwe wetenschap in de hand te werken. De ve rtalers wensten o.m. het schrijven van
werken in de volkstaal en de spreiding van deze geschriften te bevorderen.
Ook het politieke leven en beleid wilden sommige overzetters onrechtstreeks beïnvloeden, zoals anderen eveneens hoopten, door het overhevelen van vreemde wetenschappelijke literatuur, op de gedragingen zowel
als op de leefgewoonten en -mogelijkheden van hun taalgenoten een
zekere vat ten goede te krijgen.
*

Sommige ve rtalers togen inderdaad aan 't werk uit een gevoel dat wij nu
in onze tijd vaderlandsliefde heten zouden.
Zij waren er op uit om kennis over hun nationaal verleden onder hun
taal- en land- en tijdgenoten te verspreiden. Deze doelstelling groeide uit
hun wens tevens om uit dit verhaal van het verleden lessen van moed, van
liefde tot volk, vorst en vrijheid te putten. Dit onderricht werd dan met het
relaas van gevallen en gebeurtenissen uit eigen geschiedenis geïllustreerd.
Soms was de bedoeling tevens de eer van het voorgeslacht te verdedigen,
en zijn faam te verheerlijken. Uit het overzicht van het verleden konden
zelfs, naar hun inzicht, voorbeelden gelicht worden die op het practische
plan van politiek en zelfs van bestuursorganisatie in eigen tijd nog
bruikbaar materiaal leveren konden.
bedoeld werden : Latijnse
Vertalingen van 't werk van antieke
geschiedschrijvers ter hand te kunnen nemen was ten anderen volgens
sommigen een middel soms zelfs het enige middel voor de gewone
man om met schriftelijke getuigen van zijn eigen nationaal verleden in
contact te komen.
Van uit de hoek van het publiek bekeken sluit deze vaststelling het
constateren van een behoefte in ; van uit het kamp van vertalers en
uitgevers gezien moest hierin een uitdaging en meteen een grond van
motivering voor een bijzonder gerichte bedrijvigheid als ve rt alers en als
uitgevers besloten liggen.
In deze behoefte, die sommige nationaal- en sociaal-voelende geleerden en ook uitgevers vaststelden, werd in enkele landen betrekkelijk vroeg
voorzien. Zo b.v. in Duitsland, Engeland en Frankrijk ; later in de Nederlanden. Anders gezegd : in West-Europa groeide de vertaling van histori-
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sche literatuur en niet het minst v an de classieke uit tot een bijzonder
literaire genre dat insloeg. Getuigen van uit de wereld van de uitgevers
zowel als uit deze van de vertalers over de populariteit van dit soort van
uitgaven werden reeds vroeger in verhoor, tegen- en wederverhoor genomen. Nodeloos dezen hier andermaal op te roepen ( 28).
Belangwekkend kan het echter hier wel zijn van sommige vertalers te
horen welke hun beweegredenen waren. Welke was de drijfveer die deze
vertaalactiviteit deed ontstaan en welke was de stuwkracht die haar gaande
hield ? Welke was de bijzonderste of een van de bijzonderste motivaties
van deze groep vertalers, of althans v an bepaalde vertegenwoordigers
ervan ? Kunnen wij van henzelf wellicht vernemen hoe zij de springbron
van deze stroom vertalingen gevonden en ervaren hebben in een mysterieuze aantrekkingskracht die hen driftig en jachtig opjoeg tot het ondernemen van tochten in het van mistslierten doorweven woud v an hun
nationaal verleden en in de wijdingsvolle stilte onder soms grillig van de
zon doorspeelde gewelven en kathedraalbogen van eiken, beuken en
berken
En kunnen wij wellicht een echo opvangen van het verhaal v an hun
bevindingen bij deze verre verkenningen ? Want zijn er allicht verdwaald,
anderen hebben de thuisweg teruggevonden en hebben kunnen getuigen
hoe de aanhankelijkheid aan hun land en volk de grond is van hun opgaan
in de vertaling van historisch werk over hun eigen volk, en zelfs over
vreemde volkeren en streken.
Neem een Jacobus Micyllus b.v. die o.m. Tacitus in 't Duits vertaalde.
Annales, de Historiae enVorhemwastkvndzeRomi
de énige bron van inlichtingen over „die alten
de Germania
Teutschen". Het was derhalve het aangewezen werk ter vertaling en
verspreiding onder de Duitsers, te meer daar zelfs belangrijke elementen
ervan uitsluitend aan de Germanen en hun leven en geschiedenis gewijd
waren (29).
(28) Cfr. het opstel : Verkenningen in Vroeger Vertaalwerk. 1450-1600. „Profïjtelijck"!
Hoe ? p. 184-257 in: Verslagen en Meded. v.d. Kon. Acad. v. Ndl. Taal- en Letterkunde.
Jg. 1979.
(29) J. Micyllus herinnerde in zijn „Vorrede" tot zijn Historien (Mainz, 1535) aan de
bijval van een vertaling van Livius door Bernhard Schoefferlin : „... wie vii mehr vnd
billicher soil dann solchs hie diesem Tacito widerfaren inn welchem viler geschicht vnd
handlung beschreibungen/vnnd das mertheyl was inn den ersten vnnd letsten buchern
begriffen ist/alleyn das Teutschland angehn vnd belangen. Inn welchen nit alleyn der alten
Teutschen tugeten vnnd dapferkeyten gepriesen/sonder auch jre alten gebreuch/sitten vnd
gewonheyten/vnd inn summa was sie etwann fur mannliche dapffere leut vnnd steiffe
handthaber der freiheyt gewesen/inn sonderheyt beschriben werden ".
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Toegegeven : de uitdrukking „liefde tot zijn land" of „liefde tot zijn
volk" komt in zijn uitgebreide , , Vorrede" niet voor ; doch het verbondenheidsgevoel met de oude Germanen en met zijn eigen toenmalige landen taalgenoten ademt U uit deze folianten tegen. Daarenboven is de
fierheid te behoren tot een volk, waarvan hij de „glori"
glori" en de , , ehr"
herdenken en prijzen wil, een onmiskenbare uiting van zijn dienstbare en
liefdevolle aanhankelijkheid aan zijn land en volk ( 3 °).
Vertalen" is „dienen" ; vertalen is de eigen nationale gemeenschap
dienen ; en dienstbetoon van die aard is plicht tegenover vorst en volk, d. i.
tegenover het vaderland ; en niem and mag zich daaraan onttrekken.
Dit is de ondubbelzinnige kordate belijdenis vanwege één van de Duitse
Herodotus-vertalers, nl. Georg Schwartzkopf; dit is de taal die hij spreekt
in de , , Vorrede" tot zijn Herodotus-uitgave v an 1593. Kan het klaarder
dan daar waar hij schrijft : „Denn ja ein jeglicher schuldig und pflichtig
ist/seinem Vaterlande/wo innen er kan/zu dienen. Nun ist aber vnverneinlich/dasz Teutschlandt damit nicht wenig gedienet sey/wenn etliche
Griechische oder Lateinische Scribenten/vnd sonderlich Historienschreiber/in die Teutsche Spraach gebracht vnd versetzt werden"
(31) .
J. Micyllus komt op 't einde van zijn „Vorrede" (Fol. [lii j"°]) daarop terug, daar waar
hij er op wijst dat dit werk van Tacitus, door de eeuwen heen, niet alleen omwille van de
vorm en van de taal door geleerden geprezen werd, „sonder auch dieweil das grdst theyl
der Teutschen glori vnd ehr vnnd sonderlichen des theuren fursten Arminij handlungen/
welcher bisz inn des viertzehend j ar das gantz Rómisch Reich mit krieg auffgehalten/vnd
die gemeyn freiheyt der Teutschen verthaedigt vnd beschirmbt/".
(30) C. Tacitus : Der Roemischen Keyser Historien... Mainz, Ivo Schdffer, 1535. In de
opdracht schrijft de ve rtaler J. Micyllus op fol. a ij onder andere : „NUn ist aber ausz allen
der nechst vnnd sicherest weg die weiszheyt DI iiberkommen die historien vnnd exempel
der alten/welche nit alleyn keyner grossen muhe oder langen zeit beddrffen/sonder auch
eyn ehrlich herrlich ding seind beyde der alten gedechtnusz damit zderhalten/vnnd der
nachkommenden sinn vnnd gemuter zU vnderweisen". Op fol. [a iij"°] komt hij terug op
een van de vruchten van de studie van histo ri sche geschriften „...nemlich dasz sie die
gedaechtnusz vnserer aeltern vnnd vorfaren erhalten vnd bezeugen/vnd den nachkommenden weisung vnnd anleythung thtln/wo her sie erstlichen kommen/wo durch sie auffgestiegen vnd erwachsen/vnnd wie sie bisz anher erhalten worden seien... ". En hij herhaalt :
geschiedenis is nuttig ,,... zU erhaltung der glori vnd gedechtnusz vnser alten vnnd
vorfaren... " (cfr. fol. a iiij). Hij zette zich ten anderen aan deze ve rt aling omdat hij tot het
inzicht gekomen was dat hij niet in staat was door persoonlijke en oorspronkelijke
gesch ri ften iets bij te dragen „damit die gedechtnusz vnd ehr vnsers gemeynen vatterlandts
gebessert oder gefurdert werden moecht... "; ve rt alen was voor hem een gelukkige uitkomst (Cfr. fol. a iiij) .
(31) Herodotus : Herodoti Des Allerfuernembsten vnnd aeltesten Geschichtschreibers
Historia... ausz der Griechischen Spraach in die Teutsche gebracht... Durch... Georgium
Schwartzkopff von Braunschweig. Frankfu rt a.M.,,N. Bassaeus, 1593. Cfr. fol x ij.
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Hij gaat zelfs verder : hij uit de wens dat alle antieke Latijnse en Griekse
geschriften, die de moeite lonen, in 't Duits aan het Duitse publiek als
gemakkelijk toegankelijk leesmateriaal zouden aangeboden worden (32).
Ook Heinrich von Eppendorf beschouwde het als een plicht de „eer"
van eigen l an d hoog te hoeden en te beschermen. Dit is z. i. de plicht van
elke man van eer. 't Is dan ook in deze geest en met dat doel voor ogen dat
hij de Epitoma de Tito Livio bellorum omnium annorum D CC en de
addenda daartoe vertaalde (33).
Het gevoel van verbondenheid met hun land en hun volk, dat in
sommige geleerden leefde verklaart in een zekere mate hun zucht om door
hun vertaalwerk het welzijn v an hun land- en taalgenoten te behartigen.
Veel vertalers leggen hiervan getuigenis af in de inleidende beschouwingen bij hun overzettingen (34), De gebruikte formules : „Ten ghemeynen
Oirbore, „ of dienst aan „het gemeyne beste" (35), of , , fiirderung gemeynes nutze" ( 36) of „the welth of the realme" ( 37) zijn veelzeggende
uitspraken in dit verband.
En klinkt het zwaarwichtige woord „plicht" zelden in de betuigingen

(32) Herodotus :... Historia. Frankfurt a.M., N. Bassaeus, 1593. Cfr. fol. x ij : „Vnd ist
anfnglich gewisz dasz es wol zu wunschen were/dasz alles was in Griechischer vnd
Lateinischer Spraach nutzlich beschrieben ist/in der Teutschen Spraach von jedermanniglich mdchte gelesen vnd verstarden werden".
(33) Roemischer Historien Bekiirtzung. In welcher alle fiirtreffliche haendel/beyd Fridens
vnd Kryegs /so in dem Roemischen Reich von Romulo vnd den anderen . vj . Kunigen /BurStrassburg,
germeysteren/vnd zu letst den Keyseren bitzhaer geuebt/begriffen seind...
H. Schott, 1536. Cfr. ook infra en het citaat van fol *iij: „die eer des vatterlands soll ein
yeder bidermann ... handthaben vnnd schutzen ". „Soli"!
(34) Cfr. o.m. het opstel : Verkenningen in Vroeger Vertaalwerk. 1450-1600. - Inleiding.
„Ter
Ter eere Gods" en „Ten
Ten ghemeynen Oirbore" . P. 249-293 in : Verslagen en Meded. v.
d. Kon. Acad. v. Ndl. Taal- en Letterkunde. 1978.
(35) Cfr. de vertaling die Jan Fruytiers leverde ; nl. Eusebius Philadelphus : Der FrancoyDordsen ende haerder nagebueren Morgenwecker... Ouerghesedt door Ian Fruytiers.
recht, 1574. Cfr. fol. *ij : „Hij vertaalde dit werk „Ten eersten om my vlijtich te toonen in
het ghene daer het gemeyne beste in mach gehedient worden...".
(36) Cfr. de verklaring in 1505 door een van de Duitse vertalers van Titus Livius, nl. Ivo
Wittig, die in zijn voorrede tot het derde deel van de Romische Historien zijn lezers
voorhoudt dat hij de vertaling van zijn voorganger Bernhard Schófferlin voortzet niet
alleen , ,zu eren tedtscher nation", doch ook , ,zu fiirderung gemeynes nutze".
(37) In 1532 verklaart een Gentian Hervet dat hij Xenophons tractaat Oeconomica vertaalde omdat hij overtuigd was dat de lectuur van dit werk in hoge mate kon bijdragen tot
het geluk en welzijn van de burgers van het Koninkrijk — „which boke for the welth of this
realme I deme very profitable to be red". Cfr. het verso van het titelblad van de uitgave van
1537 bij Berthelet te Londen.
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van hun wens en wil tot dienstbetoon ( 38), dan wekken de meeste v an hun
verklaringen toch veelal de indruk dat het vertaalwerk van deze overzetters als dienst aan hun taalgenoten opgevat wordt, en wat meer is dat de
wil van de vertalers om zich daaraan te wijden wortelt in hun besef van een
zekere saamhorigheid en sap en kracht zuigt uit dit gevoelen van een
zekere nationale gebondenheid. Daaruit vloeit dan ook voor hen een
dubbele verplichting, nl. naar binnenin een helpende hand aan eigen
taalgenoten te reiken ; anderzijds naar buitenuit, tegenover de vreemde het
aanzien, gezag en eer v an eigen volk en cultuur te helpen hooghouden ;
wat zelfs tot een zekere wedijver op het vlak v an de vertaalactiviteit leiden
kan (39).
*
b. Jegens eigen natie.
2. Vaderlandse geschiedenis en burgerzin

leren.

Terecht wijzen sommige vertalers van antieke historische geschriften
uiteraard de Latijnse
erop dat deze de enige bestaande schriftelijke
bronnen voor de kennis van de geschiedenis v an de Germaanse volkeren,
in 't bijzonder van de Duitsers zijn..
(38) Wellicht kan hier buiten de reeds geciteerde gevallen gewezen worden op de verklaring van R. Whytinton die de uitgave van The Tre bokes of Tullius Offyce bezorgde en dit
vertaalwerk, zelfs van filosofische geschriften, beschouwde als een taak die hij uit liefde
tot zijn land en voorvaderen verplicht was uit te voeren. Cfr. M. T. Cicero : The Thre bokes
of Tullius Offyce. London, 1534. Daarin „An exhortacyon... unto the readers". Cfr. fol. b
5 : „I shall esteme and iudge that I haue competently execute myne offyce/and satisfyed the
zele and loue of my natyue countrey and parentes/to whome moste specially I am bounde
after god".
(39) De uitdrukkelijke wil om te wedijveren met de Italianen, Fransen, Spanjaarden,
Nederlanders en andere buitenlanders die Cicero's filosofische geschriften toen reeds
vertaald hadden is niet vreemd aan het vertaalwerk van Nicolas Grimald, afgezien van zijn
wens Latijn-onkundige, doch Engels-lezende belangstellenden ten gerieve te zijn. Zijn
houding in dezen verraadt een zeker nationaal gevoel. Cfr. zijn verklaring in zijn vertaling
van de De Officiis van Cicero : Thre bokes of duties... turned oute of latine into english by
Nicolas Grimalde. London, R. Tottel, 1556. Cfr. fol. lij : „I laied to my helping hand :
endeuouring, by translation, to do likewise for my contriemenne : as Italians, Frenchmen,
Spaniardes, Dutchmen, and other foreins haue liberally done for theyrs ... So, chiefly for
our vnlatined people I haue made this latine writer, english :... ".
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J. Micyllus b. v. , die Tacitus en Livius in 't Duits bewerkte, doet dit
(40) .
Deze vaststelling is dan ook een reden om in de moderne tijd vertalingen
van dergelijke werken op 't getouw te zetten en te verspreiden.
Er zijn ook vertalers die eveneens menen dat de lasterlijke aantijgingen
en honende beledigingen aan het adres van volks- en taalgenoten weerlegd
konden worden en hun gevolgen gemilderd of ongedaan gemaakt door de
onverdachte getuigenissen van antieke geschiedschrijvers in te roepen en
deze verklaringen door vertalingen mondgemeen te maken. Uit deze
antieke geschriften immers zouden de adelbrieven van het volk, waarvoor
zij zich inzetten, gelicht kunnen worden.
Deze Latijnse geschiedkundige literatuur was, ik herhaal het, in hun
ogen de énige nog toegankelijke bron waaraan zij zich laven konden.
Hadden immers hun voorouders zelf niet verwaarloosd het gave doorgeven van de overleveringen over de oorsprong en herkomst van de Germanen, meer in 't bijzonder van de Duitsers, en over hun roemrijke daden, en
hun deugden te verzekeren ? Zij hadden ze veeleer in vergetelheid laten
wegzinken ! Dan kon het toch niet anders of b.v. de Duitsers, die voor hun
verleden bel angstelling voelden, waren uiteraard genoopt de werken van
Latijnse historici te raadplegen ; en zij konden dit zonder schroom wagen,
daar zij zich over hun eigen volk of verleden niet te schamen hadden. Dat
is alleszins de opvatting van de Tacitus-vertaler, Jacobus Micyllus (41).
En overzettingen niet alleen v an grote classieke geschiedkundige geschriften werden uit deze wil tot rechtzetting, eerherstel of uit nationaal
getinte leergierigheid ondernomen ; in diezelfde geest werden eveneens
sommige zgn. „moderne" epitomes of samenvattingen, of anthologieën
van ui ttreksels uit werken van antieke of v an latere historici overgezet.
Vertalers van soortgelijk werk waren er eveneens op uit om de kennis
van de waarheid betreffende hun nationaal verleden te verspreiden (42) .
Zij wensten tevens het echte en historisch juiste relaas van de ware
toedracht der jongste gebeurtenissen, waarbij hun eigen land en volk
betrokken waren, te geven, en op die m an ier lasterlijke aantijgingen, die
herhaaldelijk opdoken, de kop in te drukken.
Een Heinrich von Eppendorf behoort tot deze groep. Hij leverde een

(40) Cfr. supra.
(41) Cfr. supra.
(42) ,,Vnnd ist/die warheit/zí sagen/die selbig Historia ein vrsach gewest/diszer gantzen
arbeyt... ". Roemischer Historien Bekurtzung... Strassburg, J. Schott, 1536. Cfr. fol. *iij.
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vertaling, nl. Roemischer Historien Bekurtzung (43), met als bijlage een
vertaling van het relaas door Galeatius Capella van de veldtocht v an Karel
V in Italië. In dit verhaal wordt een Duits legerleider van verraad beschuldigd. Dit neemt H. von Eppendorf niet ; en elke Duitser moet hem, meent
hij, in dezen volgen, want „die eer des vatterlands soil ein yeder bidermann als wol als eygene eer vnnd gelimpff handthaben unnd schutzen "
(44) .
Licht is dit echter niet, gelet op de systematische lastercampagne in 't
buitenland tegen al wat Duits is, en gelet op de geestelijke verweking van
de jongste Duitse generaties door genot- en praalzucht ( 45). „Dann leibs
lust/vnd pracht/bringt kein eerenuest vnd dapffer hertz" (46) .
Antieke historische literatuur of zelfs eigentijdse in 't Latijn of in een
andere vreemde taal gestelde geschiedenissen vonden aldus vertalers, wijl
dezen in de verspreiding van deze geschriften, in de volkstaal dan, en dit
eerst en vooral onder hun taalgenoten, een middel zagen om de burgerzin
van dezen te versterken.
(43) Roemischer Historien Bekurtzung In welcher alle furtreffliche haendel, beyd Fridens
vnd Kryegs/so in dem Roemischen Reich von Romulo vnd den anderen. vj. Kfinigen/Burgermeysteren/vnd di letst den Keyseren bitzhaer geuebtlbegriffen seind. Vsz den sichersten
Geschichtschreiberen Lucio Floro, Sexto Ruffo, Eutropio/vnd Baptista Egnatio verdolmetscht vnd gezogen. Mit weiterem Anhangk/der Kryegshaendellso vnder dem groszmaechtigen Keyser Carolo dem Fiinfftenlin Italien verloffen/vnd von Galeatio Capella
beschriben. Durch Henrich von Eppendorff. Strassburg, J. Schott, 1536.
(44) RoemischerHistorien Bekurtzung... Strassburg, J. Schott, 1536. Cfr. fol. * iij. In een
van de vorige paragrafen werd reeds op dit geval gewezen.

(45) „Auch weysz man wol/was eeren vnnd gilts die Wellschen den Teutschen gunnen/
vnserer tugent vnd dapfferkeit nit allein kein gezeugknussz geben/sonder die selbige so vil
ynen muglich/verschweigen/nider drucken /ja mit grober Vnwarheit vnder steen zd
beflecken/vnd offene misszhandlung der iren hynderhalten. wie dann hye zd gegen
beschicht/mit den Spanieren/die verraetery halben/in der belaegerung zd Pavia seind
gefyerteylt worden. Aber vns Teutschen beschicht eben recht. Wir seind in kuitzen jaren in
ein vngehoerten vnnd vngewonlichen pracht kummen zd vnderhaltung des selbigen/sdchen wir frembde nationen vnnd laender vnnd nit allein dasz die von Adel hoch vnd
nyderig thdn/sonder es will sich ein yeder schdster vnnd schneider/handwerks vnnd
bauren knecht/der kryeg neeren/vnnd ein handtwerck darausz machen. vnd wenn wir lang
in frembde nation zyehen vnnd kryegen/die bessten usz vnserem vatterlandt verlyeren/so
bringen wir nit den hundertsten teyl des gelts wider/dieweil man ye gelts halben kryegen

will das wir ynen jaerlich fur seiden/sammat/vntzen gold/tdch/vnnd an der vnniitz ding ins
Welsch land schicken. vnd zd dem grosszen schaden den wir an zeitlicher narung derhalb
erleiden/ist auch zd besorgen /das wir mit der zeit vnserer dapfferkeit verlyeren werden.
Dann leibs lust/vnd pracht/bringt kein eerenuest vnd dapffer hertz" . Roemischer Historien
Bekurtzung... Strassburg, J. Schott, 1536. Cfr. fol. *iij & fol. [*iij"°]).
(46) Roemischer Historien Bekurtzung... Strassburg, J. Schott, 1536. Cfr. fol. [*iir].
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In de opdracht van de Nederlandse Livius, die Jan Gymnick in 1541 te
Antwerpen uitgaf, houdt de sponsor van deze vertaling een lang betoog
over het nut van de lectuur van historisch werk antiek en eigentijds,
locaal en universeel. Wijsheid en deskundige onderlegdheid op verschillende gebieden warden het aandeel, schrijft hij, van „wie vlytelick historien ende oude ghesciedenissen leest ende daer doer beproeft/niet alleen
wat in eens menschen leuen oft in eender stadt/maer oock wat in alle
steden ende landen ouer twee oft drie duysent iaren ghesciet is/... " (47).
En al beklemtoont Jan Gymnick uiteraard, ten eerste, dat contact met
historici op het plan van kennis, wijsheid en menselijkheid in 't algemeen
veel baat bijbrengen kan, en ten tweede, dat studie van de geschiedenis der
Oudheid profane en ook Bijbelse in dit drievoudig opzicht uitzonderlijk belangrijk is, (zo zelfs in zijn ogen dat hij uitsluitend uit deze sector
argumenten en voorbeelden aanhaalt), toch speelt hij onverwachts een
lichte vale draad door de omlijsting van zijn weidsopgezette en rijkgekleurde gobelin, en weet hij toch hiervoor een aanknopingspunt te
vinden tussen deze Livius-geschiedenis v an de Romeinen en deze v an het
volk uit de Lage Landen.
Want, houdt hij voor, : , , ... historie wapent ons teghen al tghene dat ons
in onsen leuen droefelic oft ongeluckelic toecomen mach : te weten/als wy
hooren oft ons seluen voerhouden hoe onse voeruaders daer tegen gestreden ende cloeckelic alsulcken ongemack doer haer m an like sterckheyt
ende patientie verdraghen hebben/hoe souden wy dan daer doer oock niet
tot ghelike sterckheyt ende patientie gheport wordden" (48).
Er is echter meer !
J. Gymnick als zakenman vergeet niet dat hij een Nederlands-lezend
publiek voor deze monumentale uitgave van Livius in het Nederlands
winnen moet. Hij is per slot van rekening noch Brabander, noch
Nederlander in ruime zin genomen, al looft hij zich gelukkig te wonen en
te werken in een stad van ten onzent, nl. Antwerpen, „dese seer louelike
stat (diens medeburgher ick ben/ende mijns levens neeringhe daer by
hebbe)" ( 49). Toch meende hij zich gerechtigd, op een bepaald moment,
beroep te mogen doen op het Nederlands gevoel van de Nederlandstali-

(47) T. Livius : Titus Liuius. Dat islde Roemsche historie oft Gestenl... Antwerpen, 1541.
Cfr. fol. *iij .
(48) T. Livius : Titus Liuius. Dat islde Roemsche historie oft Gestenl... Antwerpen, 1541.
Cfr. fol. [*iij` ]
(49) Titus Livius : Titus Liuius. Dat is/de Roemsche historie oft Gestenl... Antwerpen,
1541. Cfr. fol. [ *ir]
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gen, en zelfs méér : zich als één van de hunnen te beschouwen en te delen
in een gemeenschappelijke aangehorigheid !'
En er is ook nog Bijl, Joost Bijl ! Deze zette zich aan het bewerken en
gedeeltelijk vertalen van een Spaans werk, en dit uit burgerzin : , ,van
wegen mijner plicht daer ick V . G. [d.i. de , , Heeren de Staten Generaal der
vereenichde Nederlantsche Provintien] ende mijn Vaderlant mede verbonden ben", sch rijft hij in de opdracht ( 50). Hij wenste de ondankbaarheid van Filips II tegenover zijn trouwste dienaars, zowel als de eerloosheid van deze vorst, die voor geen woordbreuk of andere snoodheid
achteruit ging, aan de kaak te stellen. Ook het inzicht van Filips om op de
privilegies van „Landen ende lieden" een aanslag te plegen meende hij te
moeten aanklagen.
Daarom zette hij dit werk op 't getouw : gedeeltelijk een soort , , digest"
wat hij een , , vercnuppinghe ofte vercorting" noemt en die hij in
romeinletter laat drukken ; gedeeltelijk vertalingen van oorspronkelijke
tekstfragmenten, en die in ,,Nederlantsche letter", d.i. ,,gotische letter",
gezet werden.
Uit de lectuur van dit werk is z. i. voor de Nederlanders een les te halen,
want zo'n stuk is o.m. , ,dienende ... tot een waerschouwinghe allen den
ghenen, die de Privilegien van haer Vaderlant soecken te beschermen,
ende de ghewonnen vrijheit te behouden" (51).
*

C. Hedio, om het belang en de aantrekkelijkheid van de lectuur van het
historisch werk in 't algemeen, en meteen van zijn vertaling van de zeven

, ,boecken" over de Joodse oorlogen te illustreren, wijst er op dat de
Duitsers zij die nooit een nederlaag gekend hebben over de glorie
van hun eigen verleden zelfs uit antieke geschiedenissen leren kunnen.

(50) Antonio Perez : Cort-Begryp Vande Stucken der geschiedenissen van Antonio Perez,
onlancx verdreven Secretaris van den teghenwoordigen Coninck van Spangien/Philips de
Tweede. Waerinne de Spaensche practijckenitot een spiegel van alle menschen nuttelick
ende naecktelick ontdekt werden... Wt het Spaensch ghetoghen/ende ordentlick by een
versamelt/door Joost Byl... ' s-Gravenhage, A. Heyndricxzoon, 1596. Cfr. fol A2.
(51) Antonio Perez : Cort-Begryp Vande Stucken der geschiedenissen van Antonio Perez... 's-Gravenhage, 1596. Cfr. fol. [A3].
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Patriotische redenen alleen al verantwoorden dan ook het lezen en meteen
ook het vertalen van oude geschiedkundige geschriften (52).

*

Waarom heeft Sir Thomas North in 1579 , , The Lives of the noble Grecians
and Romanes" volgens Plutarchus uitgegeven ?
Uit zijn opdracht van deze vertaling „To the Most High and Mighty
Princesse Elizabeth" vernemen we het antwoord. 't Was niet om zijn
vorstin dit aspect van Plutarchus of diens werk te leren kennen ; zij had
geen vertaling nodig : zijn kende Grieks ; las Grieks. Maar 't was ten bate
van zijn medeburgers. Door de lectuur van deze vertaling zouden zij
betere dienaars van hare Majesteit en tot in de dood getrouwe en verknochte onderdanen worden. En met de zwier en panache van de renaissancist, zonder daarom in platvloerse vleierij te vervallen, roemt hij het
effect dat hij door de verspreiding van deze vertaling hoopt te bereiken
(53) .

*
**

(52) In zijn „Vorred in die vij. Buecher vom Jiidischen Krieg" (Strassburg, 1531) houdt
C. Hedio zijn lezers voor : „Es haben die alten Teutschen in vilen historien ein solchen
Rhílmreichen titel das von auszlendigen Nationen vnnd voelcker sy wol angefochten vnnd
angereitzt/aber nye uberwunden worden seyen. Ja zwey hundert vnd zehen jar wider die
grosz stanthafftig macht der Rhoemer sich gwoeret/ehe man ynen etwas gmoecht abgwin-

nen.
(53) Plutarchus: The Lives of the noble Grecians and Romanes... by Thomas North.
London, Thos Vautroullier & John Wright, 1579. , , ... yet I hope the common sorte of your
subiects, shall not onely profit them selues hereby, but also be animated to the better
seruice of your Maiestie. For amonge all the profane bookes, that are in reputacion at this
day, there is none (your highnes best knowes) that teacheth so much honor, loue,
obedience, reuerence, zeale, and deuocion to Princes, as these Hues of Plutarke doe. Howe
many examples shall your subiects reade here, of seuerall persons and whole armyes, of
noble and base, of younge and olde, that both by sea & lande, at home and abroad, haut
strayned their wits, not regarded their states, ventured their persons, cast away their Hues,
not onely for the honor and safetie, but also for the pleasure of their Princes?
Then well may the Readers thinke, if they haue done this for heathen Kings, //what
should we doe for Christian Princes? If they haue done this for glorye, what should we doe
for religion? If they haue done this withoute hope of heauen, what should we doe that looke
for immortalitie?" . (Cfr. fol. *ij - [*ij`'°]).
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b. Jegens eigen natie.
3. Nationaal wetenschappelijk bedrijf en cultureel leven bevorderen.
Van bezorgdheid om eigen volk en land en om de naam en faam van hun
natie in de wereld van wetenschap en v an cultuur in 't algemeen getuigen
sommige vertalers, daar waar zij in de inleiding tot hun vertaalwerk de
hoop uitspreken dat hunne overzetting zou mogen bijdragen tot het helpen
scheppen van een geestelijk klimaat dat het bloeien en bloesemen van
wetenschap in eigen land en in eigen taal bevorderen zou.
John Dolman zorgde voor een Engelse vertaling v an de Tusculanae
Disputationes. Deze was in een zeer eenvoudige taal gesteld, en dit ten
gerieve van de gewone m an . Ze kwam in 1561 te Londen van de pers (54).
De eerste bedoeling v an J. Dolman was de „leken" in 't vak van de
uiteenzettingen van de Romeinse orator, politicus en filosoof, die Cicero
was, te laten genieten ; ten tweede : een klimaat te scheppen zodat een
stroom van filosofische werken in 't Engels, Engeland, zijn land, leven en
lafenis brengen zou (55).
Hijzelf trachtte voor te gaan, in alle eenvoud, bewust als hij ook was van
de weifelende gang v an zijn schriftuur en v an het wankele, het onzekere in
zijn taalgebruik.
Inderdaad, hij hoopte dat door dit voorbeeld zijn land niet alleen
bepereld zou worden met een dauw v an enkele schaarse filosofische
geschriften in 't Engels en die echt goed aandoen zouden, doch dat een
vloed van dit soort van publicaties over zijn land zou neerkomen.
Hij beschouwde zijn stuk als een uitdaging voor de deskundigen, meer
in 't bijzonder voor de professoren van Oxford en Cambridge ! Wellicht
zouden dezen nu een poging wagen om de gewone landstaal voor de

(54) M.T.Cicero : Those fyue qvestions, which Marke Tullye Cicero, disputed in his Manor
of Tusculanum... englished, by John Dolman. London, 1561.
(55) M.T.Cicero : Those fyue qvestions, ... englished, by John Dolman. London, 1561.
Cfr. fol. [ ir]: „ ... to thintente, that the vnlearned also, might haue some fruicion
therof: and, that our countrey, might at length flowe with the workes of philosophye : I
endeuoured my selfe, althoughe not eloquently, yet playnly, to translate the same into our
englishe tounge" . Dit uit zijn „The Epistle" , of opdracht van zijn vertaling.
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behandeling van wetenschappelijke onderwerpen, o.m. filosofische, te
bezigen ( 56 ).
En enkele jaren daarop, nl. in 1568, was er een Christopher Watson die in
zijn woord „To the Reader" in zijn vertaling van Polybius ( 57) herhaaldelijk een leven van edele en hogere aspiraties als ideaal verheerlijkte (58).
Wat ook hem tot het vertalen van Polybius aanzette was de wens door
dit opzet vertegenwoordigers van de oudere generatie aan te sporen om
zich aan een werk te wijden waaruit het nageslacht het hoge geestelijk
gehalte van het denken en doen, en de adel van de gewetensvolle toewijding aan hun taak vanwege de intelligentsia van de XVIde eeuw zou
kunnen aflezen (59).
Ook in 't Duits taalgebied leefde deze idee.
Door een vertaling van één of meerdere werken te leveren, waarvan er
in eigen taal geen specimens te vinden waren, zou een vertaler bereiken
kunnen dat het door hem vertaald soort werk een voorbeeld worden zou
voor schrijvers in de volkstaal. De verspreiding van dergelijke vertaling
zou in een bepaald taalgebied zelfs tot het ontluiken van een nieuw
letterkundig genre kunnen bijdragen.
Na het enten van een vreemde loot op stam of stok zou in eigen warande
en lusttuin zelfs een nieuwe welige kruin zich machtig openbaren en
openbloeien kunnen.
(56) M.T. Cicero : Those fyue gvestions... englished, by John Dolman. London, 1561. Uit
zijn „The Epistle", dat als opdracht dienst doet, het volgende : „Knowynge, that is such,
as haue greater knoweledge, to set forthe thinges more exactlye, should heare my plainenesse not ouermuche discommended : they then, should be much more prouoked, wyth
hope of the meruaylous fame, that their doings should deserue if they listed, to employe
some paynes, in attempting the like. Of the whych, as I know there is a great number (in
both the vniuersities inespetially) so I woulde wyshe, that eyther, they ceassyng any
longer, to enuie knoweledge to our Englyshe tounge, would staine the same, with better : or
els, their fauourable wordes, to suche, as expresse their good will in the same : althoughe
not so well as it might be, yet as theyr eloquence will permit them".
(57) Polybius : The Hystories of the most famous and worthy Cronographer Polybius.
London, 1568.
(58) Polybius : The Hystories of the most famous and worthy Cronographer Polybius.
London, 1568. Cfr. o. a. fol. Av : „... graue and great lerned clearkes, willyng vs to
employ our whole laboure and studie, that we ouerslip not oure lyfe like sauage and brute
beasts, whom Nature hath formed prone and subiect to the filthy lustes of the belly".
(59) „The thirde and last reason [for making this translation] was, that they of riper yeares
and exacter knowledge shoulde be pricked (as it wer with a spurre) by thys my doing, to the
attemptyng of some worke to remain for an attestation that they liued not brutishely, but as
men regarding their vocation" (geciteerd volgens C. H. Conley : The First English Translators of the Classics. New Haven Conn. , Yale Univ. Press, 1927. Cfr. p. 23 voetnoot nr.
25).
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Zo hoopte een J. Micyllus dat hij, door zijn Tacitus-vertaling in het
Duits, enkele Duitse intellectuelen zou kunnen bewegen tot het schrijven
van werken over de Duitse geschiedenis, en dit in eigen taal (60).

Cultuurspreiding in eigen landstaal onder de zgn. „leken" werd door
sommige vertalers nog op een grotere schaal gezien en zelfs gepland dan
op deze van een eenvoudige vertaling v an een of ander werk.
Enkelen onder hen zagen in hun overzettingen concrete bijdragen tot het
oprichten van openbare bibliotheken, meer in het bijzonder, tot het uitbouwen van hun boekenbestand in de landstaal.
C. Hedio's bede is dan ook dat God de vorsten uit de XVIde eeuw zou
willen inspireren, niet alleen tot het beschermen v an wetenschap en kunst
in 't algemeen, doch ook, en wel bepaald, tot het tot st and brengen van
bibliotheken.
Met deze verzuchting sluit hij inderdaad in 1535 zijn „Vorred" tot zijn
vertaling van Flavius Josephus af (61).
Het is diezelfde C. Hedio die eveneens een negental jaren later in een
vertaling van de geschiedenis van het Pausdom door B . Sacchi de Platina,
nl. in zijn Von der Baepst vnd Keiser leben (Straatsburg, 1546) andermaal
zijn landsvorst prijst om zijn initiatief, om benevens het a anleggen van een

(60) „Welches alles [= de uiteenzettingen van Tacitus in zijn Historien] ich acht//nit
alleyn den dnsern anmdtig vnd lustig sein zd lesen/sonder auch etliche ausz denen so solchs
jres standts vnnd jrer gelegenheyt nach koennen vnd vermoegen/vnd die kunst zeit vnnd
mdsse dar zd haben anreytzen vnd bewegen werden /dasz sie sich selber etwann eyn mal
bedencken vnd ermanen/vnd demnach eyn eygene Teutsche historien inn gemeyn zd
schreyben fur sich nemen... ". (Der Roemischen Keyser Historien... durch... Cornelium
Taciturn beschrieben. Mainz, 1531. Cfr. fol. [a iiir])
(61) F. Josephus : Flavij Josephi vom krieg der Judenlvnd der Zerstorung Hierusalem...
Strassburg, 1544. De „Vorred" is „Geben zu Strassburg, XV Maij Anno MDXXXV" en
daarin in de druk van 1544 op fol. [a viij ] : „... Etwan ists der Kunig vnd groszmechtigen
Herren thdn gewesen/dasz den buechern trefflicher leut geholffen ward/damit sy nit
zugrund giengen/vnd die Librarien hin vnd wider auffgericht/daran sy gar kein kosten
gesparet/wie man des auch Exempel hat im zwoelfften bdch der alten geschichten. Gott
woelle sy widerumb zd solchen rhdmreichen thatten anathmen/ein Furstlichen willigen
heiligen freyen geyst verleyhen/vnnd zur fi rderung der ehren Gottes/zd herfi rbringung
Otter buecher vnd kiirist/vnd zd allem gdtten in leer vnd leben sy enthalten".
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vezameling van werken in het Hebreeuws, Grieks en Latijn ( 62) ook een
openbare bibliotheek op te richten, , ,ein Teutsche Bibliotheek an einem
offnen ort" ( 63), waarin werk in 't Duits, in de landstaal, rekken vullen
zou. Hedio was zelfs aangezocht geworden om een lijst van aanbevolen
werken op te stellen ; dat vertaald werk hierin opgenomen werd ligt voor
de hand (6 4) .

*

Deze actie ten bate van cultuurspreiding, en dit door middel van de
volkstaal, werd in de XVIde eeuw in 't Westen veel krachtiger gevoerd
dan ooit in de Middeleeuwen.
Meteen werd de landstaal dan ook erkend als het instrument bij uitstek
dat het meest doeltreffend middel tot deze spreiding zijn zou.
Een van de gevolgen van dit inzicht en van de feitelijke beleving van dit
geloof was dat de XVIde eeuw werd tot wat men thans zou kunnen heten
de eeuw van de promotie van de landstaal, indien we in dit verband,
zonder gevoelige filologische zielen te willen kwellen, kwetsen of pijn
doen, een term mogen overnemen die in de huidige wereld van de
advertentie en handel, terecht of ten onrechte,opgang heeft gemaakt.
Feit is dat de landstaal in het wetenschappelijk bedrijf in het Westen, in
geschriften of deze nu populariserend bedoeld waren of niet steeds
op grotere schaal gebruikt werd, in oorspronkelijke werken, in vertalingen ; in sommige taalgebieden vroeger, intensiever ook dan in anderen.
In de Lage Landen b.v. leefden toen, volgens sommigen althans,
mensen van klein geloof van klein geloof in de kracht en macht van hun
eigen taal.
Zo ervoer het althans, Jan Gymnick de uitgever !
Want waarom liet J. Gymnick de Livius in 't Nederlands vertalen ?
Onder meer, omdat deze vertaling de Nederlandstaligen geloof in de
(62) Cfr. fol. [AAiij"°]: „So dann nun E. F. G. dises Christlichen vnd Fiirstlichen furhabens seind ein Librarei von buechern der heiligen geschrifft Juristerei/Medicin/vnd
allerlei Historien aufzdrichten vnnd solcher buecher ein verzeichnus begert/. . . ".
(63) Cfr. fol. [AAiij"°] : „Dieweil aber neben der Bibliotheck Hebraischer/Griechischer
vnd Latinischer buecher/Auch ein gemein nutzig werck erachtet wurt/ein Teutsche Bibliotheck an einem offnen ort zff haben.. . ".
(64) Cfr. fol. [AAIIr]: zo ,,...habe ich auch ein anzal Teutscher Buecher auffzeichnet
vnder denen ich die XXII. jar so ich zd Straszburg gepredigt/auch etlich so Ott ich
gemoecht inn Teiitsche spraach gebracht hab".
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mogelijkheden van hun taal schenken zou ( 65). Hij was ervan overtuigd
dat hij, door het uitlokken en het verspreiden van deze overzetting, het
bewijs leverde dat ook het Nederlands zowel als welke andere onder de
landstalen ook die de bewoners van onze provincies van toen hoorden of
lazen, ni. het Italiaans, Spaans, Duits en Frans voor de beh andeling van
allerlei onderwerpen bruikbaar was.
Hij meende dat hij, inzake „promotie" van de studie van oude geschiedenis, hier te lande een pioniersrol speelde ; in elk geval, zijn uitgave
van deze Livius-vertaling was op 't stuk v an de spreiding van classiek
historisch werk in de landstaal bij ons een baanbrekend werk ; het patroneren en het uitgeven van deze vertaling was als het slaan v an de eerste
van een stel heipalen waarop dan de tempel voor de antieke geschiedkundige studie (ook in de volkstaal) hier in 't land zou opgericht kunnen
worden (66).

*
* *

b. Jegens eigen natie
4. Bij 't politiek beleid helpen.

Dat het politiek beleid van hun land vertalers ter harte kon ga an blijkt
niet alleen uit hun herhaalde toespelingen op 't algemeen welzijn dat zij
dienen en behartigen wilden ook, en zelfs eerst en vooral in eigen land
(67) doch eveneens uit het beklemtonen van het actueel belang van
sommige antieke politieke geschriften, die ze d an ook, juist wegens deze
bijzondere aard, vertaalden.
(65) T. Livius : Titus Liuius. Dat is/de Roemsche historie oft Gesteni... Antwerpen, 1541.
Cfr. fol. [*iij"O]: ,,... op dat inden iersten doer desen onsen arbeyt de kennisse van ouden
wech voor inghegaen/ende heb Titum Liuium..." uitgegeven.
(66) T. Livius : Titus Liuius. Dat islde Roemsche historie oft Gestenl... Antwerpen, 1541.
Cfr. fol. [*iijvo]: ,,... op dat inden iersten doer desen onsen arbeyt de kennisse van ouden
autentijcken historien in onser moederliker spraken een beginsel hebbe... so heb ick den
seluen... inden druck laten wtgaen... ".
(67) Cfr. het opstel: Verkenningen in Vroeger Vertaalwerk. 1450-1600. - „Ter eere
Gods" en „Ten ghemeynen Oirbore". P. 249-293 in : Verslagen en Meded. v. d. Kon.
Acad. v. Ndl. Taal- en Letterkunde. Jg. 1978.

280

Opvallend is b.v. dat vertalingen van redevoeringen van Demosthenes
rond 1550 in verschillende landen, zoals o.m. Duitsland, Frankrijk, Italië
in Engeland was het echter pas in 1570 ! in druk verspreid werden.
Hieronymus Boner, die vier Philippicae in 1543 uitgeeft, d. i. VJer
Schoene und zierliche Orationes... wider den Kunig Phlipsen (68), wenst
en hoopt dat er in Duitsland een tweede Demosthenes zou opstaan.
Waarom ? Omdat Duitsland en de Duitsers bij deze ontmoeting, politiek
gezien, baat zouden kunnen vinden.
Wees Demosthenes de Grieken, zijn landgenoten, op hun plicht van
gehoorzaamheid aan de Staat, herinnerde hij hen herhaaldelijk aan de
onontkoombare eis God te vrezen en hem onderworpen te zijn, en sprak hij
hun van de mogelijkheid dat zij, door de kuipe rijen van een Philippus van
Macedonië, hun vrijheid verliezen konden, dan viel er uit zijn woorden
een les te leren ; ook door de Duitsers ! Want ook bij hen zou een man die
inzicht had in wat er roerde en broeide in de wereld van toen, en die met de
gave van het woord was gezegend, kunnen vaststellen en het de Duitsers
voorhouden dat ook in Duitsland alle gezag op geestelijk en op wereldlijk
vlak aangevreten was en dat het steeds dieper en gevaarlijker ondermijnd
werd, en dat ook hier gevaar van uit het buitenland dreigde. H. Boner
achtte het dienvolgens wenselijk dat een passende redenaar zich zou
opwerpen als de verdediger v an het gezag en van Duitsland, en dat hij
„der die Teiitsche Nation/gegen Gott vnd jrer ordenlichen Oberkeyt/zd
fruchtgeberender Gottsforcht vnd gehorsame/vermanen moecht" (69).
Deze orator zou tevens de renegaten die de Koning van Frankrijk achterna
lopen, moeten wijzen op de gevaarlijke en baatzuchtige politiek van de
Franse kroon, want „der Kunig von Franckreych mit den Teiitschen/
gleich wie der Macedoner Kunig mit den Griechen/inn auszspreytunge der
Sonnen Kronen handelt" ( 70).
(68) Demosthenes : VJer Schoene vnd zierliche Orationes oder Reden... wider den Kunig
Phlipsen... Augsburg, H.Steiner, 1543.
Volgens R.R. Bolgar: The Classical Heritage... (Cambridge, 1963) p. 513 zou er een
uitgave van 1551 bestaan ; L. S. Thompson : German Translations of the Classics between
1450 1550. P. 343-363 in : Journal of English and Germanic Philology. XLII (1947)
verwijst op p. 355 (en dit op gezag van Goedeke, II, 330) naar een uitgave van 1540. De
eerste gedrukte uitgave die Franz Josef Worstbrock kent en beschrijft (Deutsche Antikerezeption 1450 1550. Teil I: Verzeichnis der deutschen Uebersetzungen antiker Autoren...
Boppard a. Rh., 1976) is deze van 1543 (Cfr. p. 65). Het enige en oudste dat ik heb kunnen
inzien is een exemplaar van de druk van 1543. De opdracht daa rin opgenomen is gedateerd
12 Juli 1537... en werd in... Praag geschreven. De „Boner-naam" had een goede klank in
de humanistenwereld van de 1 ste helft van de XVIde eeuw.
(69) Demosthenes : VJer schoene... Reden... Augsburg, 1543. Cfr. Aij.
(70) Demosthenes : VJer schoene... Reden... Augsburg, 1543. Cfr. fol. [Aij"°]
-

-
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Wat deze humanist tot het vertalen van deze politieke redevoeringen
noopte was zijn inzicht in een zeker parallellisme in de godsdienstige en
staatkundige toestanden in de antieke Atheense republiek en deze in het
zestiende-eeuwse Heilige Roomse Rijk, zowel als het besef van bepaalde
overeenkomsten tussen de expansionistische politiek van een Philippus
van Macedonië en het streven naar machtsuitbreiding en landverovering
van de toenmalige Franse vorst.
*

b. Jegens eigen natie

S. Geloof & Moraliteit gaaf houden

Moraliserend werk werd gewoonlijk vertaald omdat de vertaler bekommerd was om het eeuwige geestelijk heil en om een godgevallig leven
van zijn lezers hier op aard. De vertaler van een deel van Des Conincs
Summe, nl. Broeder Jan van Brederode, zag in deze dubbele bezorgdheid
de drijfveer voor zijn vertaalwerk : ,,Want ic broder Johan van Brederode
conuers des carthusers orden toe Zelom/grote begeerte hebbe toe uwer
salicheit. ende sunderlinge dat gy na den gheboden gods v leuen leiden
mochten soe en heb ic my niet een weinich arbeids laten verdreten ende
hebbe over gheset wten franchoysche in duytsce... Een boec dat een groet
geleert man ... maecte " (71).
Wat is er natuurlijker ten anderen dan dat christelijk-gerichte auteurs
tot welke groep of „gemeente" ze ook behoren in deze geest hun taalen talentalent ten dienste zouden stellen van heel de Christelijke Gemeenschap in het taalgebied waartoe ze behoren ?
Soms kreeg dit vertaalwerk van moraliserende geschriften, of van
lerende stukken met een sterke godsdienstige inslag, een polemisch tintje.
de eeuw ook van de gods-HetkoniadrsfXVIeuw
diensttwisten, en zelfs godsdienstoorlogen zou krasse stalen van dit
soort vertalingen kunnen voorleggen. Deze vaak gemanipuleerde vertaalliteratuur groeide uit tot een genre dat een aparte studie vergen zou.
(71 ) Summe'Le Roij. Of des Conincs Summe ende leert hoe dat men die Sunden bychten en
beteren sal. Hasselt, 1481. (Voorrede is niet gepagineerd noch gefolieerd).
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Ter illustratie toch een paar voorbeelden !
De ware godsdienstige leer van de traditionele Kerk helpen verdedigen
tegen de toenmalige „daungerous deceites of this later religion" beschouwde Thomas Stapleton als zijn plicht ,,our duty" het woord staat
er —. 't Is dan ook in nakoming van deze verplichting dat hij de kerkgeschiedenis van Beda Venerabilis, dus een wetenschappelijk bedoelde
studie, vertaalde en uitgaf met de uitgesproken bedoeling dit als bruikbaar
materiaal voor de toenmalige strijd op te stellen in het arsenaal dat
geleerden in elk kamp oprichtten. Bemerkenswaard is tevens dat deze
overzetting verscheen in hetzelfde jaar, nl. 1565, waarin hij eveneens A
Fortresse of the Faith te Antwerpen drukken liet ( 72).
Melchior Ambach anderzijds verduitste een stuk van H. Bullinger, en
liet deze vertaling in 1541 te Frankfurt a. Main verschijnen onder de titel
Vom Antichrist vnnd seinem Reich om wie nog in de ban van 't gezag van
de Paus van Rome, en meteen van de Antichrist leefde, te helpen bij zijn
bevrijding van dit juk (73).
Het is de bedoeling niet
deze omvangrijke
en dat kon niet
vertaalde polemische literatuur uit de XVIde eeuw, of wat als dusdanig
gebruikt werd, hier grondig te behandelen. Nochtans kon ze niet stilzwijgend voorbijgegaan worden.
Inderdaad, dit segment van de toenmalige vertaalliteratuur past best
deels in de cirkel van de helse heksendans die toen op het holle geroffel
van paukenslag en 't schril gepijp van cijfers zijn sinistere ronden en
slierten draaien en zwaaien liet ; en anderdeels eveneens in het vlak van het
werk van wie geloofde in de overredingskracht van het serene woord en
wederwoord.
Dit soort literatuur, scherp polemisch, verbeten strijdend of kalm en
koel betogend, tekende inderdaad deze eeuw.
Bemerkendswaard is daarenboven dat wat in de ene volkstaal bruikbaar
uitviel of opgang maakte vaak in een ander taalgebied in de landstaal-vandaar overgezet werd. Het boek, pamflet of lied negeerde de grenzen.
(72) Beda Venerabilis : The History of the Chvrche of Englande... Translated... by
Thomas Stapleton. Antwerp, J. Laet, 1565. In de opdracht aan Koningin Elizabeth, „by
the Grace of God Quene of England, Fraunce, and Ireland", gedagtekend „A Louain. The
12. of June 1565" leest men o.a. fol. [91 : „In the meane we haue declared our good wil,
and done in part our duty...".
(73) Heinrich Bullinger: Vom Anti Christ vnnd seinem Reich/warhafftige vnnd schriftfiche
erweisung... Durch Melchior Ambach verteutscht. Frankfurt a.M., 1541. Cfr. fol. Aij :
„' Solchen leuthen zit helffen (wo jnen anderst zíá rathen vnnd helffen ist) vnd ausz dem
reich vnd verfiirung des Antichrists vnnd Bapstumbs zit bringen/hat mich dieses
buechlein... inns Teutsch/nach meiner gerinheit/zUU bringen/fuer gilt ansehen... ".
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En dit gold niet enkel in het vlak van dogma en geloof ; ook op het
gebied van moralisatie werd beslag gelegd op alles wat leerzaam zijn kon ;
of nieuwe terreinen werden afgetrakt en afgezocht naar wat bruikbaar
mocht zijn. Antieke literatuur, zowel als de Bijbel zelf, kon soms stof en
steunsel leveren, zelfs dan wanneer een vertaler uit nationale zelfbewustheid het als plicht aanvoelde tegen bepaalde wantoestanden in eigen
nationaal of sociaal milieu, als b.v. de verspreiding van de drankzucht en
dronkenschap, te moeten te keer gaan.
Zo meende het althans Heinrich von Eppendorf.
Volgens hem konden vertalingen van geschriften uit de Oudheid, door
het gezag zelf dat van die oude cultuur uitging, bijdragen tot het bekampen
van algemeen verspreide en diep ingekankerde kwalen die de eer en
gezondheid van de Duitsers, zijn landgenoten, toen ondermijnden.
En al was zijn tijd beperkt en al achtte hij het dienvolgens onmogelijk
alles van het werk van Plinius te vertalen, toch hield Heinrich von
Eppendorf er aan in zijn onvolledig gebleven Duitse vertaling van de
Historia naturalis van C. Plinius de Jongere een overzetting van het
„Capitel von meidung der Trunckenheyt" in te schakelen ; zo konden zijn
taal- en landgenoten de opinie leren kennen van de , ,vrome heidenen"
over slemperijen en dronkenschap en over de gevolgen ervan (? 4).

*
**

c. Morele plicht jegens derden - Sociale drijfveren
Dit zgn. plichtsbesef kreeg soms een „sociale" inslag.
Inderdaad, practisch ontelbaar zijn de gevallen waarin de vertaler er op
wijst dat één van zijn voornaamste zorgen is contact met de „gemene
(74) In zijn „Beschlussz" van zijn vertaling leest men o . a. „Yedoch so hab ich das Capitel
von meidung der Trunckenheyt verdolmetschet. dieweil es bey vns Teatschen ein gemeyn
vnnd angehenckt laster. das wir sehen/was die frummen Heyden dauon gehalten. in dem/so
sye die frucht der Fallerey erzelen. Verhoff aber/ich soil mit diser meiner verdolmetschung/hoeheruerstendigen vrsach gegeben haben/etwas meer za than/darn von mir
beschehen. welches meins erachtens/ynen ein vnsterblich lob/dem Vatterland zyerd /eer
vnd nutz bringen wart". Cfr. C. Plinius Secundus : CAij Plinij Secundi von Veron Natiirlicher History Fiinff Buecher... Newlich durch Heinrich von Eppendorf verteiitscht.
Strassburg, J. Schott, 1543.
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man" op te nemen, en hem in zijn ontmoeting met vreemd werk een
helpende hand te reiken.
De „gemene man" was gerechtigd meenden overzetters van toen
zowel als de man met doctorshoed en in zware tabbaard, om aan te zitten
aan de rijkelijk gedekte dis die juist toen zwaar beladen werd met pas
ontdekte en tot dan toe voor velen totaal onbekende heerlijkheden.
Onder de humanisten en humanistisch-gevormde geleerden waren er
inderdaad sociaal-voelenden die er op uit waren met de gewone man het
cultureel erfgoed van de Oudheid te delen en ook het medegebruik mogelijk te maken van de neerslag van het nieuwe weten en kennen op allerlei
gebied, zoals die ook soms in „moderne" vreemde talen verstold lag.
Dezen voelden dit zelfs aan als een schuld die te delgen viel, als een
verplichting die na te komen was ten overstaan van sociaal- en geestelijk
minderbedeelden verplichting waaraan zij zich niet onttrekken konden
(75).
Een voorbeeld !
Als rechtsgeleerde was een Justinus Gobler ambtshalve bezorgd om het
bedienen van het recht en het laten wedervaren van gerechtigheid aan
allen. In deze opdracht zag hij, zoals het ook Keizer Justinianus toegedicht
werd, een middel om het geestelijk heil van de mens te behartigen, en om
vrede, rust en eenheid in familie, stad en land te bewaren. Dit besef van de
hoge taak van de jurist en rechter, en dit inzicht in het belang van de rol van
het recht in de menselijke samenleving hebben hem ertoe gebracht vier
boeken van Justinianus opnieuw na de eerste Duitse overzetting door de
Franciscaan Thomas Murner te vertalen ( 76).
J. Gobler beschouwde dit vertaalwerk als het volbrengen van een
onontkoombare plicht t. o. v. de andere leden van de taalgemeenschap
waartoe hij behoorde.
En dit vertaalwerk is niet in enge zin op te vatten. De Antwerpse Jonker
Jan van de Werve gaf zijn Tresoor der Duytsscher Talen (1552-1553) uit
(75) Cfr. o.a. het opstel: Humanisme en Neophilologie. P. 373-415 in: Verslagen en
Mededelingen [van de] Kon. Vla. Acad. v. Taal- en Letterkunde. Jg. 1958.
(76) Justinianus : Keyserlicher vnd des H. Reichs Rechten /die Vier Buecher der Instituten
vnd Vnderweisung Keysers Justiniani. Auffs new... verteutscht... Durch D. Justin Gobler.

Frankfurt a.M., 1557. Cfr. fol. *iii: Keizer Justinianus heeft ,,...dise Anleytung vnd
Vnderweisung des Rechtens der jugent zdbereyten 1assen/auff dasz sie zu solcher Fiirstlichen Tugent/Ampt/Kunst/vnnd Werck erzogen/vnd in Verwaltung Rechtens vnd der
Gerechtigkeyt/in disem eusserlichen gemeynen leben/die Gotseligkeyt gefiirdert/fride vnd
ruwe/vnd eynigkeyt erhalten werden moecht/Vmb welches willen ich dann auch dise
arbeyt furgenommen/solche vier Buechlin Institutionum zuuerteutschen/... ".
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om de gewone man te helpen klaar te zien in de harlekijnachtige rechtstaal
van toen en hem in deze vreemde taalkundige doolhof ietwat wegwijs te
maken. Inderdaad, de „gewone lieden" , , so dickwijlen stonden als verbaest ende voor thooft gheslagen, wanneer sy eenighe buytenlantsche
woorden hoorden". Zijn eigen woorden !
Dit sociaal bewustzijn en dit verantwoordelijkheidsgevoel krijgen soms
een Christelijke inslag.
Waarom vertaalt een Caspar Hedio b.v. het werk van L. Vives, nl. de
De Subventione pauperum van 1526 in het Duits ?
't Antwoord is eenvoudig : hij deed het : „gmeinen almdsen/ja der
barmherzigkeit zU Or (77).
Betoont hij niet in het laatste lid van deze formulering dat de drijfveer
van zijn vertaalwerk de liefdadigheid is, een uiting van ,,caritas", de
typisch Christelijke deugd, waardoor zoals hij het ziet, ,,Christen leut
sollen erkant werden" (78)?
De draai die Hedio aan zijn vertaalde titel weet te geven is veelzeggend.
L. Vives schreef ter intentie van de magistraat van Brugge over de
inrichting van de openbare onderstand een verslag en deed een voorstel.
Zijn titel doet dan ook uiteraard zo koel-zakelijk aan als de zwarte of
vergulde opschriften in de ki ll e marmeren gedenkplaten van schenkers en
begiftigers in de kale g angen v an een afgewoond en muf hospies : De
Subventione pauperum ! Bij C. Hedio krijgt zijn titel een warmere klank,
een persoonlijker toon, een menselijk accent dat goed aandoet.

*
Het is hier de plaats noch het moment om een stuk aan de polemieken
over de mogelijkheid of wenselijkheid van de vertaling o. m. v an classieke
teksten te wijden, noch aan het soort van argumenten waarop de verschillende partijen zich in deze zestiende-eeuwse st rijd be riepen.
(77) L. Vives : Von Almasengeben zwei buechlin Ludouici Viuis. Auff dist new xxxiij. jar
durch D. Casparn Hedion verteiitscht... Strassburg, 1533 (?).Cfr. fol. ij.
Deze vertaling zou volgens sommigen een Lutheraans tintje gekregen hebben. Cfr.
Armando Saitta: Ludovico Vives. De Subventione pauperum. Introduzione, testo e appendice. Firenze, La Nuova Italia, 1973. Cfr. p. LXXI-LXXII. Soms wordt 1535 (?) als
datum van de eerste Duitse uitgave voorgesteld; 1533 is het jaar waarin de vertaling
ontstond.
(78) L. Vives : Von Almasengeben zwei buechlin Ludouici Viuis... Strassburg, 1533 (?).
Cfr. fol. ij.
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Dat is voor later, als 't kan ( 79).
Terloops hier toch dit !
Uitgevers en vertalers stuitten toen vaak op verzet uit verschillende
sectoren van het publiek.
De Duitse drukker-uitgever Theodosius Rihel die in Straatsburg een
officina had, en die daarenboven zelf voor eigen pers vertalingen uit het
Latijn bezorgde ( 80) verdedigde zijn werk als vertaler en uitgever in zijn
, , Vorrede" tot zijn Livius-Florus uitgave ( 81 ). Rihel wees er op dat er in
Duitsland velen waren die zich tegen vertaling van werk uit 't Hebreeuws,
Grieks en Latijn verzetten ( 82) omdat het niet goed was , , vnter den
gemeynen Pofel" alles te verspreiden ( 83) en dit aan „Weibspersonen/
jongen Knaben/oder andere vnuerstándigen Leuthen... kundbar" te maken. Ietwat verder in zijn , , Vorrede" zinspeelt hij nogmaals op , ,eynfaltig
vnuerstandig Pdfel/furwitzige Weibspersonen... " ( 84) aan wie men best
de toegang via vertalingen tot classieke literatuur ontzeggen zou.
Onverstoorbaar ging Rihel echter zijn weg, de gewone Latijn-onkundige Duitser ten bate.
En ook Georg Schwartzkopf, de zestiende-eeuwse Duitse Herodotusvertaler, klaagt dezelfde mentaliteit, die toen nog bij sommige Duitsers
heerste, aan en dit in de aanhef zelf van de , , Vorrede" tot de Historia.

(79) Dit probleem hopen we later in een afzonderlijk opstel te kunnen aansnijden.
( 8°) Cfr. o.a. : Titus Livius & Lucius Florus : Von Ankunffi vnnd Vrsprung des Rómischen
Reichs!der alten Rimer herkommen /Sitten/Weiszheit... jetzund auff das newe ausz dem
Latein verteutschtl... Strassburg, Th. Rihel, 1590. (Het bibliografisch adres werd aan het
kolofon ontleend. Een andere uitgave was me ontoegankelijk).
(S1 ) Deze lange uiteenzetting is gedateerd van 1574 ; ze werd in een uitgave van de
Livius-Florus-vertaling van 1590 heropgenomen. Uit haar werd met gretige hand geput
door de Herodotus- vertaler Georg Schwartzkopf met het oog op zijn inleiding tot de Duitse
versie van Historia van Herodotus die in 1593 in Frankfurt a. Main verscheen, nl.
,,Herodoti Des Allerfuernembsten vnnd aeltesten Geschichtschreibers Historia... ausz der
Griechischen Spraach in die Teutsche gebracht... Durch... Georgium Schwartzkopff von
Braunschweig. Frankfurt a. M., N. Bassaeus, 1593.
(82) Titus Livius & Lucius Florus : Von Ankunffi vnnd Vrsprung des Rómischen Reichsl.. .
Strassburg, Th. Rihel, 1590. Cfr. fol. *ij : „Dann sich wie allwegen/vnd noch/hochuerstandige gelehrte Manner gefunden/vnter welchen vil der meynung gewesen/vnnd noch
seind/dasz von gemeldten Buchern nichts/oder doch gar wenig/solle in frembder Nationen
Sprach verandert werden :... ".
(83) Titus Livius & Lucius Horus : Von Ankunffi vnnd Vrsprung des Rómischen Reichsl...
Strassburg, Th. Rihel, 1590. Cfr. fol. [*ij"O]
(84) Titus Livius & Lucius Florus : Von Ankunff, vnnd Vrsprung des Rómischen Reichsl.. .
Strassburg, Th. Rihel, 1590. Cfr. fol. *iiij .
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Op 't einde van de eeuw moet hij in Duitsland nog vaststellen : „Es sind
etliche Leute der Meynung/dasz man dasjenige/was in Griechischer vnd
Lateinischer Spraach von den Alten beschrieben ist/in die Teutsche
Spraach nicht bringen solle/auff dasz nicht jederman wissen vnd verstehen
moge/was in denselbigen verfasset sey/sondern solche Weiszheyt vnd
Kunst in den Schulen vnd bey denen/so Gelehrte bey vns genennet werden
allein bleibe" ( 85). Niet alle geleerden deelden echter deze mening ;
werken waarin onderwerpen uit zeer uiteenlopende wetenschapsgebieden
in een landstaal behandeld werden, werden in omloop gebracht, oorspronelijke én vertalingen.
In feite werd daardoor tevens een oude traditie voortgezet.
Het zijn natuurlijk publicaties op 't gebied van de geneeskunde die 't
meest in 't oog vallen. En waaraan daarenboven hier, bijzonder in dit
verband, even speciale aandacht kan gewijd worden.
Inderdaad, in de late Middeleeuwen en in de XVIde eeuw werden er reeds
af en toe Latijnse werken over geneeskunde in de volkstaal overgezet. Ook
bij ons in de Nederlanden ! Deze vertalingen kregen, naast medische
geschriften, die oorspronkelijk in de landstaal opgesteld waren, een zekere verbreidheid.
De Ieperling Jan Yperman (1294-ca 1331), „de vader van de heelkunde
in Vlaanderen", leverde een Cirurgie.
In de loop van de XVIde eeuw werden Nederlandse versies of bewerkingen van werk van Ambroise Paré, Guy de Chauliac, Christoph Wirtzung (of Wirsung) en Jacques Guillemeau (of Guillemot) in de Nederlanden in omloop gebracht.
Opvallend inderdaad is b. v. hoe intensief vertalers op het „medisch"
gebied toen werkzaam geweest zijn. Een verklaring van dit verschijnsel
ligt wellicht te zoeken in de grondige ve rnieuwing die de medische
wetenschap en practijk in de XVIde eeuw kenden, en in de caritatieve of
altruïstische bedoelingen van sommige overze tters, die het vertalen van
dit soort werk, dat tot het welzijn lichamelijk en geestelijk van de
medemens bijdragen kon, als een dwingende plicht beschouwden.
Voor deze vertalers, meer nog dan voor de meesten anderen, was dit een
vorm van dienstbetoon aan hun evennaaste ; vertalen was voor hen het

( 85 )

Herodotus : Herodoti. . . Historia. . . Durch. . . Georgium Schwartzkopff.

a. M. , 1593. Cfr. fol. )(ij.

Frankfurt
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involgen van een plichtsgevoel dat in de naastenliefde wortelde ( 86).
Typisch voor deze tijd is daarenboven dat het voor sommigen als een
plicht aangevoeld werd die tevens uit onze menselijke aard als dusdanig
voo rtvloeide ; het was een imperatief van de natuurwet zelf. Niet alleen de
typische Christelijke leer van de „caritas", ook de ethische beginselen die
zelfs bepaalde vóór-Christelijke filosofen, zoals een Plato b.v. , voorhielden, wezen hier de te volgen weg.
Zo zag het althans onze M. Everaert ( 87) die een stuk van de Zwitser
Paracelsus vertaalde dat door de „W" Hans de Laet" in 1568 op de markt
gebracht werd onder de titel De Cleyne Chirurgie ende Tgasthuys-Boeck
(88) .

In zijn inleiding licht de ve rtaler zijn motivering omstandig toe, en
schrijft : , , ... so hebbe ick nochtans/ouerdenckende dat de liefde die wy
schuldich sijn onsen naesten te bewijsen/behoort meer geacht te wesen dan
de dwaesheyt van sulcke Menschen/tselue tot een ieghelicks behulp ende
voorderinghe/niet willen achterhouden/ghemerct dat ic daer toe so wel
deur tghebot Gods als deur de wet der Naturen verbonden was. Want als
Plato seyt/Wy en sijn niet alleen gheboren voor ons eyghen profijt/maer
deen mensche is ter Werelt gecommen om dander te helpen ende profijtelic te wesen/dwelcke in geen sake en mach beter volbracht werden/dan
alsmen die allendighe ghebreckelijcke menschen met alder neersticheyt
ende in alder manieren voordert ende behulpich is" (89).

(86) Soms hield de vertaler zich eenvoudig bij een verwijzing naar het bel ang van zijn
vertaling voor de gewone man. Het was met diens welzijn op 't oog dat de overze tter zijn
„voorschrift" uitkoos en ve rtaalde. Cfr. b.v. de verklaring van Petrus Antonianus. Deze
vertaalde de Fasciculus medicine, toegeschreven aan Johannes de Ketham. De Nederlandse versie werd te Antwerpen in 1529 gedrukt voor Claas de Grave. 't Is de vertaler die
ons o.m. mededeelt : „Hier omme hebbe ic Petrus Antonianus ter eeren vander generoser
stadt van Antwerpen ende ten profijte vanden gemeijnen volcke een boeck uit den latijne/in
duytsche sprake getranslateert geheten Fasciculus medicine... ". (M. Nijhoff & M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie... Dl. I (1923). p. 442. Nr. 1224).
(87) Over de Bruggeling Martinus Everaert die blijkbaar uit broodnood heel wat werk
vertaalde (o.a. uit het Portugees, uit het Latijn) dat zelfs met zijn beroep — hij was nl. arts
— geen uitstaans had, cfr. col. 745-746 in Biograhie Nationale. T. VI. Bruxelles, 1878.
(88) Paracelsus : De Cleyne Chirurgie ende Tgasthuys-Boeck nv eerst wten
Hoochduytschen in ons Nederlantsche Duytsche sprake ouergheset duer M. Eueraert.

Antwerpen, WWe J. de Laet, 1568.
(89) Paracelsus : De Cleyne Chirurgie ende Tgasthuys-Boeck... ouergheset duer M. Eueraert. Antwerpen, 1568. Cfr. fol. [Aij"°].
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Martinus Everaert wilde dus enerzijds de nood van de gehandicapten
helpen lenigen, en an derzijds , ,sommige Chirurgiens ende ooc Medicijns/
den welcken de Hoogduytsche sprake niet wel bekent en is" de mogelijkheid bieden om eindelijk in te zien dat werk van Paracelsus hun aandacht
ten volle waardig was (90),

Vertalers meenden soms jegens bepaalde leeftijdsgroepen bijzondere
verplichtingen te hebben. Zo vertaalde C. Hedio, buiten de grote historische werken van Flavius Josephus, ook o. m. diens , , Vom alten herkummen der Juden" en , , Von Meysterschafft vnd Herschung der vernunft"
die beide in 1544 verschenen. Voor hem was dit het vervullen v an een
plicht tegenover de Duitse jeugd voor wie hij zich aansprakelijk voelde,
nl. ,,unser jugent die vns Gott geschenckt/deren halb wir auch Gott
schwere rechnung geben mussen..." (91).
*
**

(90) „... so en heb ick niet connen gelaten sommige v an dien [ = de werken van Paracelsus]
ouer te stellen in onse Nederlantsche Duytsche sprake/eensdeels om dat ic die profijtelic
ende ooc nootsakelijc vinde/tot behulp vande allendige gebreckelicke Menschen/ende eens
deels om dat sommige Chirurgiens ende ooc Medecijns/den welcken de Hoogduytsche
sprake niet wel bekent en is/souden meughen sien ende considereren oft si te rechte desen
seer experten Meesters Schriften eer dat sy die verslaen oft versocht hebben/soo seere
verachten". Paracelsus : De Cleyne Chirurgie ende Tgasthuys-Boeck... ouergheset duer
M. Eueraert. Antwerpen, 1568. Cfr. fol. Aij.
(91) ... dasz unser jugent die vns Gott geschenckt/deren halb wir auch Gott schwere
rechnung geben mussen/nit alleyn in leeren der kunsten vnd sprachen sunder in gitten
Christlichen sitten auffzogen/jnen in jre hertzen ... ". Cfr. de „Vorred" v an de uitgave van
1544 van: Flavij Josephi vom krieg der Juden/vnd der Zerstorung Hierusalem syben
buecherl... Strassburg, 1544.
Op andere soortgelijke verklaringen hopen we in een later opstel over de „interessenten" te kunnen h andelen.
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Iv. Erkenning - Waardering - Dank ?
Aangenomen mag worden, meen ik althans, dat in veel gevallen de
vertalers er op uit waren hun land, hun volk, hun medemens door hun werk
dienst te bewijzen. Enkelen zagen zelfs hun vertaalbedrijvigheid als een
vorm van kwijting van een plicht.
Dat andere motiveringen af en toe overzetters bewogen hebben is
normaal: Wie zal het hun b. v. ten kwade duiden dat er enkelen vertrouwden dat ze door hun hard labeur naam en faam, zelfs tastbare
vergoedingen zouden bekomen ? Daarenboven wat elke normale mens als
billijk verwachten zou is dat het lezend publiek tenminste de belangrijke
inspanning die een vertaler zich getroostte zou erkennen, en dat het voor
de som kennis, kunde en talent die gemobiliseerd werd om die onderneming mogelijk te maken begrip, erkenning en waardering betuigen zou
(92) ! M. a. w. een vertaler meende en m. i. terecht een zekere bijval
en zelfs waardering voor zijn werk te mogen ervaren ; om van dankbetoon
niet te gewagen. Inderdaad, wie nog niet de jaren en de sereniteit van de
wereldwijze heeft bereikt zou nog vermetel genoeg kunnen zijn om naar
erkentelijkheid als een spontane en natuurlijke bewogenheid vanwege zijn
taal- en tijdgenoten uit te zien, voor de weelde aan kennis, wijsheid en
schoonheid uit verre tijden en streken die hij , vaak ten koste van veel werk
en wee, voor hun ogen uitstallen kon (93).
Spontane en natuurlijke opdrang enerzijds ? Ja ! Doch onzalige hoop en
verwachting van de andere kant.
Ve geten we niet al te vlug en dit tot onze spijt en schande dat hoe
natuurlijker de veldbloem van groei en gewas is, hoe vlugger ze, eens
geplukt, kleur en fleur verliest ? Wie er toch tuilen van zou willen lezen zal
spoedig ervaren moeten dat rijke ruikers van kolle- en korenbloemen, van
brem- en boterbloemen na korte uren over de wijde halsboorden van de
rijkste bloemenvazen van lichtdoorglansd kristal of opaalblauw porselein
slap en flets hangen zullen !
Wie hierbij mijmerend, hulp- en moedeloos zelfs, zou stil staan, hij
weze de wijze Marcus Aurelius indachtig. In een van zijn innerlijke
(92) Justus Lipsius : Two Bookes of Constance. Written in Latine by Justus Lipsius...
Englished by John Stradling. London, 1595. De vertaler heeft het in het voorwerk over zijn
„trauaill ", en in ruil daarvoor verhoopt hij een hoffelijk onthaal te mogen ontvangen „I
hope I deserue no lesse. A little good-will and a few good wordes for many daies work, is
no vnreasonable rewarde".
(93) Opvallend talrijk, omstandig en ondubbelzinnig zijn de verklaringen van vertalers
over het hard en lang labeur dat zij aan hun vertaalwerk besteed hebben.
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monologen van zijn twaalf boeken aforismen en zelfgesprekken noteerde
hij hard, vol zelfspot, doch met des te groter mensenkennis, en denkelijk
hartepijn : „Wanneer ge een goede daad gesteld hebt, en ge ziet dat een
andere door uw toedoen er wel bij voer, waarom zoudt ge dan nog een
derde voldoening nastreven, zoals de dwazen doen ? Of wenst ge soms,
zoals dezen het najagen en verwachten, in de ogen van de anderen als een
weldoener door te gaan, of in ruil voor Uw weldaad een vergelding te
ontvangen" (94) ?
En inderdaad, het publiek blijkt niet immer dit obscuur en vaak onbaatzuchtig dienstbetoon van de vertalers naar waarde geschat te hebben.
Eén breed segment van de vertaalliteratuur historische werken
kende echter wèl succes ; zelfs grote bijval was zijn deel, en over deze
laatste horen we 't meest. Doch over wat minder goed insloeg zijn de
getuigenissen schaarser, en zelfs de sporen, die daarvan zouden overgebleven zijn, kan wie zoekt niet altijd nog langer terugvinden. De barmhartige wind van de vliedende tijd en het zalig warm-aandoende zand der
grote, goede vergetelheid hebben ze af- en toegedekt. Ze zijn vaak
verdwenen zoals de glanzende wattige condensatiestrepen, die op de
hard-blauwe hemel zich aan het vliegtuig schijnen te willen vastkleven,
scheef en schots gewrongen worden, hun rechte baan verlaten en dan
vervluchtigen (95).
Anders gezegd : van blijvende waardering liepen hart en geest van de
lezers van toen niet immer over ; om van dankbaarheid te zwijgen.
En deze mangel van waardering grieft meer dan één vertaler en...
uitgever (96) .
(94) Bij deze overzetting nam ik ter hand de uitgave en vertaling door C. R. Haines : The
Communings with himself of Marcus Aurelius Antoninus. Revised Text and a Translation.
London, Heinemann; Cambridge Mass, Harvard Univ. Press, 1961 ; Ook: Keizer Marcus
Aurelius Antoninus Aan zich zelven. Uit het Grieksch vertaald... door Dr. A. Vander
Hegge Zijnen. Leuven, Philol. Studiën, 1932. (Philol. Studiën en Verhandelingen. 5 6) ;
tevens : Marc Aurèle. Pensées. Texte établi et traduit par A. I. Trannoy. 4e Tirage.
Paris,
Les Belles Lettres, 1964. (Collection des Univ. .de France).
(95)In een later opstel over „Op verzoek. In Opdracht" snijden we dit probleem van de
bijval aan.
(96) Ook later ! August Wilhelm von Schlegel, die ter zake ervaring had (die zich toen
reeds aan de overzetting van werk van Dante, Shakespeare, Calderon, Ariosto, Petrarca,
Camoens en van sommige Latijnse dichters had gewaagd) maakte in 1826 de volgende
bedenking : „Ich kónnte nun sagen, ich habe durch so viele Miihe nur die Ueberzeugung
gewonnen, das Uebersetzen sei eine zwar freiwillige, gleichwohl peinliche Knechtschaft,
eine brodlose (sic) Kunst, ein undankbares Handwerk ". Tekst volgens een gemoderniseerde overdruk in : Das Problem des Uebersetzens. Hrsg. v. Hans J. Stoerig. Darmstadt, 1973. (Wege der Forschung Bd. VIII). Cfr. p. 98.
-

-
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Bijzonder opvallend echter zijn m.i. de herhaalde uitvallen van vertalers tegen criticasters.
Dat hun vertaalwerk feilen en fouten vertoont wordt vaak door de
overzetters in de inleidende beschouwingen, woord-vooraf of opdracht
toegegeven. Dat op deze tekortkomingen gebeurlijk door ter zake bevoegde en eerlijke lezers zou gewezen worden wordt af en toe aangenomen, zelfs door enkelen in dank ! Kritiek die echter door afgunst zou
ingegeven zijn en dit was, volgens hen, meestal het geval aanvaardden ze niet.
Hier ligt andermaal een zeker parallellisme te ontdekken tussen de
opvatting van de rol van de vertaler van toen aan de ene kant, en de visie
op het werk van de scheppende woordkunstenaar aan de andere kant.
Inderdaad, hier duikt de ,,topos" van de niders" op ( 97) !
Nu kan het motief van de , , nide" in 't algemeen talrijke facetten
vertonen, en kan een auteur een rijk gevarieerd stel van uitingen van dit
gevoel als onderwerp in dicht of proza uitwerken !
Ten anderen, leert St. Thomas Aquinas ons niet, na Gregorius de Grote :
„De invidia oritur odium, susurratio, detractio, exultatio in adversis
proximi, et afflictio in prosperis" ( 98) ?
Doch niet alleen in de moraaltheologie, ook in de literatuur en ook in de
plastische kunst (98bis) waart de „nide" in verschillende vormen en gedaanten rond.
, ,Nide" is inderdaad een monster met vele koppen dat in de Middeleeuwen en in de zestiende eeuw niet minder wie beitel, stift,
penseel of veder hanteren kon, geïnspireerd heeft. Het is inderdaad een
feit dat op het algemeen plan gezien afgunst en nijd literaire thema's
en motieven hebben geleverd telkens wanneer menselijke opvattingen,
houdingen of gedragingen voorwerp van beschouwing, meditatie of afschildering waren. Deze draad loopt dan ook door heel de geschiedenis
van het mensdom, nu zowel als vroeger, en eveneens o.m. door de
(97) Cfr. over „niden" en „nider" col. 2382-2383 in : E. Verwijs en J. Verdam : Mnl.
Wdb. Vol. 1V. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1899. Voor „nit" en „nidaere" o.m. col.
86/87, resp. col. 65 in : Matthias Lexer : Mittelhochdeutsches Wtb. II. Bd. Leipzig, 1876.
(98) Thomas Aquinas : Summa theologia. Ed. altera romana. Romae, 1923. Cfr. vol. III,
p. 302. Secunda Secundae Partis Quaest. XXXVI, art. 4.
(98bis) Cfr. o.a. E. Male : L'art religieux du XIIIe siècle en France. Se éd. Paris, Colin,
1923. Daarin o.m. „Livre III. Le miroir moral. R. Marie : Iconographie de l' art profane au
moyen age et à la Renaissance. Vol. II. Allégories et Symboles. New York, Hacker Art
Books, 1971. Daarin voornamelijk Chap. I: L'allégorie éthique. Ook Prof. Dr.
J. J. M. Timmers : Christelijke Symboliek en Iconografie. 2e dr. Bussum, Fibula-van Dis
-hoeck,1974.Cfrm§-2
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ontwikkeling van de wereldliteratuur. Ten anderen, in een Christelijkgeoriënteerde maatschappij kon het moeilijk anders . Men las en leerde
immers : in de afgunst ligt de kiem van alle leed en rampzaligheid. B .v. , 't
was toch afgunst die Lucifer dreef ; wie de Bijbel kende vond in hem, te
midden van het jonge heelal van God, zijn engelen en het eerste mensenpaar, de allereerste uiting van deze ondeugd, want „Invidia diaboli
mors introivit in orbem terrarum ", „door de afgunst v an de duivel is de
dood in de wereld gekomen" .
Zo leert ons het Boek der Wijsheid (99).
En dit was slechts de beginschakel van deze lange keten.
terecht of ten onrechte
de
Wij leven thans in wat sommigen
„Maatschappij van de Afgunst" genoemd hebben. Vergeten zouden wij
echter niet mogen dat ook vroeger denkers en dichters gemeend hebben
dat de mens, de maatschappij en de wereld te schande gingen tengevolge
van de alles dooraderende nijd en afgunst die alles wat naar hoger streefde
als in stijfkramp lamleggen en stikken wilden. Nijd en Afgunst laten nooit
af; zij blijven ook ons trouw als schimmen immer volgen, tred voor tred,
zolang de adem jaagt, schorsvast gehecht aan elk van ons ; zij voeren
steeds nieuwe redenen of schijnredenen aan opdat we, boos en bitsig,
elkeen beknibbelen en benijden zouden.
Rijmde b.v. een Willem van Hildegaersberch niet :
„Die nijt is oec een durich gast
Die blijft biden mensche vast
Vander juecht ten ouden tyden
Ende doeten knaghen ende nyden
Ymmer op desen of op dien" (100).
En een kentering ten goede was ook toen niet te bespeuren :
„Want valsche niders ende felle zuren
Die vintmen nu soe lanc soe meer" col).
Wie zou ten anderen dit vooisken niet uit andere hoek of kant hebben
horen opklinken en neerdruppelen ?
Slaat welke verzameling ook van middeleeuwse teksten uit de westerse
literatuur open, en vaststellingen en beschouwingen in diezelfde zin krijgt
(99) Boek der Wijsheid. II, 24-25.

(100)Vs. 115-120 van het gedicht Nr. CVIII, Hoe die joecht overgaet. p. 231 in : Willem
van Hildegaersberch : Gedichten... uitg. door Dr. W. Bisschop en Dr. E. Verwijs. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1878.
(101) Vs. 190-191 van het Gedicht Nr. LXXXI, Vanden Sloetel p. 166 in: Willem van
Hildegaersberch : Gedichten... uitg. door Dr. W. Bisschop en Dr. E. Verwijs. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1878.
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U ten allenkante te horen, of het nu lerende, verhalende of dramatische
stukken zijn die U ter hand nemen zoudt om de polsslag van het leven van
de mens van toen in zijn omgang met de anderen en in zijn houding
tegenover het toenmalig maatschappelijk bestel in 't algemeen te beluisteren.
In veel van onze middeleeuwse en zelfs zestiende-eeuwse geschriften
waart de , ,invidia" rond ; zij , die het samenleven zo moeilijk maken kan,
is voorwerp van menig hekelschrift of haatgezang.
En talrijk zijn ze, de , ,nlders ", die in de Westeuropese literaire werken
van de zgn. vóór-renaissancistische eeuwen als de anonieme, van elkeen
verafschuwde afgunstigaards en nijdigaards de spot, de hoon en haat zelfs
vanwege de schrijvers over zich moeten laten gaan als de belichamingen
van een van de zware ondeugden, de , ,invidia" ", haat en nijd in 't
algemeen.
Omcirkelt U nu een nog een kleiner gebied van 't menselijk gedrag, en
speurt U naar wat in verband met al deze viezigheid en narigheid van haat
en nijd in de enge wereld van de dichtersbent van toen leefde, en zijt U dan
meer in 't bijzonder begaan met het persoonlijk lot en met het persoonlijk
gevoelsleven van de dichter als mens en ook als woordkunstenaar
zoals de weerspiegeling ervan meestal in lyrische poëzie rustig wiegelend
of heftig deinend weer te vinden is, dan lijkt
op het eerste gezicht
de dichterswereld van toen een angstaanjagend en ademalthans
beklemmend arenaveld te zijn. Nijd en Afgunst wachten bij de slagbomen
van de inrit elke nieuw aantredende, van verwachting, hoop en zaligheid
stralende jonge heraut van de woordkunst met zijn blijde boodschap op.
Zij zaaien, kwistig en listig, met hun gluiperig gezanik en slijmerige
commentaar, twijfel, bitterheid en wrok in geest en gemoed van de zanger
bij zijn eerste gang.
voornamelijk de minnezanger
Waren immers zij het niet die 't leven van hen die het woord met liefde
en geloof hanteerden jong of oud vergallen moesten, en dit met pure
afgunst om 't geluk van de anderen dat hun ontzegd werd, om het talent en
om de bijval die niet hun deel geworden waren ?
Want hier ook splitst zich de straal van hun venijn ; roos was voor hen
het menselijk geluk van anderen, vooral dan in de liefde enerzijds ; het
artistiek succes van de dichter bij 't publiek anderzijds.
Wat het eerste doel betreft, ontelbaar zijn de toenmalige liefdesliederen
worden ze , , oudt' ', of worden ze , ,nieuw" betiteld waarin de dichter
een uitval waagt tegen de ,,nlders" die hem die in 't verblindende en
toch zo warm-aandoende licht van een gelukkige liefde leefde, en die als
het ware van ene windzucht van zaligheid in een andere zweefde dit
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broos en wonderrijk geluk benijdden. Want
, ,Dese nijders zijn argher dan fenijn
Ende van sulcker natueren
Als si vruecht sien dat dunct hem pijn" (102).
Tartend juicht hij echter zijn zalig geluk uit, of schamper klinken zijn
schimpen en verwensen. Dat is zijn antwoord aan de „clappaerts", aan de
„naders" !
Een staalkaart van dergelijke uitvallen tegen „naders" die jonge geliefden hun geluk misgunnen is licht op te maken aan de hand van b.v. het
Antwerpsch Liedboek ( 103 ) of het Gruuthuuse-Handschrift ( 104), om alleen
bij de Nederlandse literatuur te blijven.
En al zijn in sommige gevallen minnaar en dichter blijkbaar één en
dezefde persoon, de „naders" op wie hier toespeling gemaakt wordt
benijden niet in de eerste plaats het artistiek talent of de bijval als dichter
van de „maker" van het lied, doch wel diens geluk in de liefde ; m.a.w.
hun , , nade" is meestal geen uiting van artistieke rivaliteit.
En toch zijn er, zelfs in de Middeleeuwen en nog meer in de zestiende
eeuw, gedichten en prozaschriften en talrijker zijn ze zelfs dan men bij
een eerste contact verwachten zou waarin de literaire , ,nader" in de
enge zin van het woord, d. i. de auteur die brandt en barst omwille v an de
onmiskenbare dichterlijke begaafdheid en de onloochenbare bijval van
een collega als woordkunstenaar, zijn gevoelens van „haat en nijd"
verwoordt of door een ander dichter wordt aangeklaagd en verguisd.
Inderdaad, in verband met het krasse wederwoord of de scherpe tegenaanval van schrijvers van toen is het geboden zich te herinneren dat de
toenmalige auteurs vooral dan nog in de XVIde eeuw geen kritiek
velen konden, wijl deze, volgens hen, alleen in afgunst en in niets anders
wortelde, en ze daaruit haar bitter-bijtend sap zoog.
Ten anderen, dit afwijzen van afbrekende literaire kritiek, die alleen uit
nijd en afgunst kon geboren zijn en dit door middeleeuwse en zestiende-eeuwse „dichters" is de voortzetting van een antieke traditie.
(102)Cfr. Lied Nr. XXXIX, stroof 7., p. 56 van „Een nyeu liedeken ", met Incipit : „Een
ionck meysken reyn van seden" in : Horae Belgicae. Pars XI. Hrsg. v. Hoffmann von
Fallersleben. Hannover, 1855.
(103)Cfr. Horae Belgicae. Pars XI. Hrsg. v. Hoffmann von Fallersleben. Hannover,
1855. Lied : III ; XIV ; XXXIX ; XL ; XLIII ; XLVI ; XLVIII ; LII ; LXXXVIII ; XCI;
XCIV ; CXII ; CXVIII ; CXIX ; CXXXI; CXXXVIII ; CXLVI ; CXLIX ; CL ; CXCIX.
(104) Cfr. Liederen en gedichten uit het Gruuthuuse- Handschrift, uitg. door K. Heeroma,
met medewerking van C.W. H. Lndenburg. Dl. I. Leiden, Brill, 1966. Cfr. lied : 19 ; 56 ;
63 ; 110.

296

Ovidius, Horatius, Statius, Martialis gingen hun hierin voor (i 05) en het
woord- en beeldmateriaal dat deze dichters uit de Oudheid in dit'verband
hanteerden inspireerde meer dan één middeleeuwse of zestiende-eeuwse
auteur (106).
Diezelfde geest kwam eveneens over vertalers gevaren, voornamelijk
over dezen uit de zestiende eeuw. Sommigen voelden zich ten anderen
gelijken van auteurs die persoonlijk, oorspronkelijk werk leverden ; ze
meenden dat ook zij gerechtigd waren kleinering, bespotting en verguizing, die hun uit afgunst en nijd door sommigen als hun deel werden

(105) Frederick Tupper: The Envy-Theme in Prologues and Epilogues. P. 551-572 in : The
Journal of English and Germanic Philology. XVI (1917) .
(106) Opvallend is b.v. dat een W. van Hildegaersberch niet uitvallen zal tegen afgunstige
collega's, doch. wel tegen gie ri gaards die de dichters niet steunen willen. Cfr. in dit
verband een passus uit zijn lied LXIV, „Van die achte Salicheiden" vs. 1-10, p. 123-124
in de supra geciteerde uitgave:
„Meesters, die wel dichten conden
Ende wijlneer goede exemplen vonden
Die worden alleszins gheheert:
Nu is die werlt soe verkeert,
Datmen der consten luttic acht;
Want ghiericheit mit hoerre macht
Die heeft die werlt nu beseten.
Die nu nader waerheit meten
Mochten liever swighen stil,
Want elck wil horen sinen wil ; ... ".
De spichtige gestalte van de snibbige „nader" roept de dichter in verband met zijn
poëtische activiteit slechts op daar waar hij de houding hekelt van dezen die niet velen
kunnen dat hij lof uitdeelt aan wie het verdient. Lees b.v. zijn gedicht Nr. LII, „Een
exempel van partyen" p. 102-103 in de uitgave van Dr. W. Bisschop en Dr. E. Verwijs
('s-Gravenhage, 1870) :
Laec ic den heren hoer misdade,
Soe ben ic quaet off half verwoet:
Seg ic van enen die wel doet
Off heeft ghedaen in sinen live,
Dat set die menighe thans in kive,
Ende vraecht, off ic anders niet en can:
Dus werct die nyde inden man.
Hoe soud hem weldoen wel behagen,
Die weldoen benijt in sinen daghen?
Mar of een man in sinen leven
Verdient dat hem die ghene gheven
Goeden loff, dies hem verstaen,
Seg ict d an voert, is dat misdaen?
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toegemeten, met schampere uitvallen te beantwoorden of gebeurlijk door
listige schijnbewegingen op te vangen en te neutraliseren.
Andermaal werden dienend vertaalwerk en creatieve literaire arbeid als
twee volwaardige en gelijkwaardige bijdragen beschouwd.
*

Ter illustratie kunnen hier enkele getuigenissen voorgelegd worden.
*

Een man die van alle markten thuis schijnt te zijn en dan ook als vertaler
geen illusies koestert is de schoolmeester Jeronimus Ziegler, die o.a. de
De Casibus virorum illustrium van G. Boccaccio in 't Duits vertaalde. In
de opdracht van deze overzetting, die in 1545 te Augsburg verscheen,
verklaart hij ogenschijnlijk koel en kalm , , ... mir ist wol bewist das
die arbayt/so man auff die translation ausz dem Latein in das Teutsch
legt/selten vnd darzíl nit von yederman gelobt warde ... " (107).
Laconischer kon het niet ! Doch deze zelfbeheersing wordt niet aan
elkeen gegund ; in elk geval niet aan Leonhart Fronsperger. Deze bracht
een Kriegsbuch op basis van een werk v an Sextus Julius Frontinus in
omloop ( 108) , en dit in een eenvoudige taal, deskundig en toch bevattelijk.
Zelfs zo verwachtte hij nie ttemin a an vallen van een of andere die hij
„Tadler, Kluegling vnd Taxierer" noemt, en die, volgens hem, geen
kleingeestige vitterijen schuwt.
Voor een vertaler is de gebeurlijke kritiek, waarop hij soms in zijn
opdracht of woord-vooraf toespeling maakt, niet immer een zuiver-literaire aangelegenheid. Hij weet dat hij zich ook door de keuze v an het werk
zelf dat hij in vertaling voorlegt en niet alleen door de vertaaltechniek

(107)G. Boccaccio : Fornemmste Historien vnd exempel von Widerwertigem Gliick/mercklichem vnd erschroecklichem Vnfahl... In neijn Buechern... von Hieronymo Ziegler
fleyssig verteijtscht. Augsburg, H. Steiner, 1545. Cfr. fol. ij.
(108)Sextus Julius Frontinus : Kriegsbuch von neuwen beschrieben vnd an tag gebenl
durch Leonhart Fronsperger... Jetzt von neuwen... vbersehenl... gemehrt vnd gebessert.
Frankfurt a. M., 1575. (De „Vorrede" is gedagtekend 1565. Cfr. fol. aiij).
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die hij toepast en de vorm en taal die hij hanteert
bloot geeft, en dat
aanvallen tegen zijn persoon, zowel als tegen de stof van het vertaalde stuk
hem wachten kunnen.
Nicholas von Wyle, die Euriolus et Lucretia von Aeneas Sylvius, de
latere Paus Pius II, in 't Duits overzette, voorzag dat sommigen hem
, ,schelten" , ,and schumffieren" zullen, omdat hij , een bejaard en tot dan
toe achtenswaardig geacht geleerde, zich met de vertaling van een werk
van licht allooi als dit inliet (109).
Of neem het geval Jacobus Micyllus ! Deze vermoedde maar al te sterk
dat zijn Tacitus-vertaling niet bij elkeen de verhoopte sympathie, of zelfs
het nodige begrip ontmoeten zou. Zij was geen woordelijke weergave van
de Latijnse versie ; zij was in een onopgesmukte taal geschreven, wat aan
lezers, die in een gemanieerde schriftuur hun heil, behagen en zelfs
vreugde vonden, tegenvallen zou (110). J. Micyllus verwachtte dan ook
aanvallen van boosaardige criticasters en kleingeestige betweters die het
werk van anderen wel neerhalen zullen, doch zelf nooit iets optrekken
kunnen : lastertongen die zich in zwadder, hoon en leugen vermeien,
, , affterkosern ( 111 ) welche alwegen anderer leut geschefft vnnd werck
basz koennen tadeln vnnd schelten/dann fiir sich selber etwas anfahen oder
auszrichten... " (112) .
Wat de gebeurlijk gewraakte kritiek op het taalgebruik betreft is er ook
nog de spo ttende reactie op ste ll ingen v an taalfanatici v an wege een tekstbezorger v an de Ovidius-vertaling van 1551. Deze hekelt de talrijke
, , Superstitiosi Gleiszner", die al wat heidens is uit den boze achtten en die
zich zelfs verze tten b.v. tegen het gebruik van namen als „Zondag,
Als vitriool bijt de spot die hij voor deze schijnheiligaards Mandg".
overheeft (113) .
( 1 °9) Aeneas Sylvius : Ein liebliche vnd warhafftige Histori von zweyen Liebhabende
Menschen Euriolo vnd Lucretia... durch den hochgelerten Nicolaum von Weil... ver
1550. Cfr. fol. [Aij"°] (De opdracht die in deze uitgave van 1550 voorkomt is-teuschet.
gedagtekend : 1462).
(11°)
C. Tacitus : Der Roemischen Keyser Historien... Mainz, 1535. Cfr. fol. [av].
(111)Mittelhochdeutsches Worterbuch. Bd. I. Hildesheim, 1963, p. 12 verwijst naar
,, kóse", doch kent alleen (p. 863) het werkwoord : , , afterkóse" en op p. 864 het substantief
„áfterkósen" = das hinterreden; verleumden. M. Lexer: Mhd. Wtb. Bd. I. Leipzig, 1872.
Cfr. col. 25 : „after-kóser ; verleumder... ". Cfr. J. Grimm & W. Grimm : Dt. Wtb. Bd. I.
Leipzig, 1854. Cfr. col. 187 : „Afterkoser, m. calumniator".
(112) C. Tacitus : Der Roemischen Keyser Historien... Mainz, 1535. Cfr. fol. [aiiij"°]
(113)'In 't eerste kwartaal van de XIIIde eeuw werd een berijmde Duitse vertaling van de
Metamorphosis door Albrecht von Halberstadt vervaardigd die slechts gedeeltelijk bewaard werd. Van deze Mhd. overzetting verscheen in 1551 een bewerking van de hand van
Georg Wickram, voltooid in 1545. Deze tekst, tezamen met een „Auszlegung", door
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Ook Engelse vertalers stellen zich te weer tegen onheuse kritiek.
A. Barclay, vertaler van Sallustius, maakt allusie op de z.i. lasterlijke
aantijgingen waarmede criticasters het verschijnen van zijn Cronycle of
the warre begroeten zullen. Hij verwacht nl. dat ze hem verwijten zullen
dat hij, als priester, zich inlaat met literatuur waarin het om oorlog en
krijgsgeweld gaat (114). Dit spiegelgevecht is echter voor hem een gelegenheid om de beoefening en de studie van geschiedenis te verdedigen, en
meteen het goede recht van zijn vertaalwerk te bepleiten.
Een ander maneuver
ditmaal om de kritiek die komen zal min of
meer te neutraliseren wordt uitgevoerd door de Engelse vertaler van
Herodotus, nl. Barnaby Rich. Deze uit zijn eigen onvoldaanheid over zijn
vertaling, zonder echter bepaaldelijk te verwijzen naar de zgz. zwakke
plekken in de tekst die hij voorlegt, en die hem over zijn werk minder
gelukkig maken. Zijn tekst met gevoelige vingeren en palmen aftasten, en
feilen en fouten voelen en vinden, is het werk van de kritiek ; niet van hem,
doch van anderen. De uitspraak van hun oordeel zal echter voor hem het
sein zijn voor 't inzetten van zijn verweer (115). En, we leerden het
allemaal : „Een gewaarschuwd man geldt voor twee".
Gerhard Lorich von Hadamar geschreven, werd door Ivo Schóffer te Mainz in 1551
uitgegeven. (Cfr. D. Runge : Die Metamorphosen Verdeutschung Albrechts von Halberstadt. 1908 (Palaestra. Nr. 73). In de verklarende commentaar van G. Lorich op fol.
[Mir] het volgende : „... Ich weys wol dasz zíá diser zeit vil Superstitiosi Gleiszner sein
beyder Secten/so der massen den heydnischen buchern gram sein/das sie sie nicht mógen
leiden/so mann sagt/Dies`Solis oder Lunae/Sontag/Montag/. Mann mtlsz disen Chimeren
zíá dienst auch Teutsch sprach verwanderen/vnd den tagen andere namen geben... ".
Waarom dan niet consequent zijn ? vraagt hij. Dan moet de Bijbel ook herschreven
worden. „... Ja mann must beyde die Lateinisch vnnd Griechisch sprachen gruntlich
-

verspiilgen/so beyde von den Heyden jren vrsprung haben. Vnd also musten alle sprachen
bisz auff die Hebraische/Antiquiret werden ". Dit kunt U lezen zoals reeds vermeld op fol.
[bvij`'°] van P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis... Etwan durch den Wolgelerten M. Alb-

rechten von Halberstatt inn Reime weisz verteutscht/Jetz erstlich gebessert... durch Georg
Wickram zu Colmar... Epimythivm. Das ist Der liistigen Fabeln des obgemeltes buchs
Auszlegung... Gerhardi Lorichij Hadamarij. Mainz, Ivo Schóffer, 1551.
(114) Sallustius : Here begynneth the famous cronycle of the warre which the romayns had
agaynst Iugurth... And translated into englysshe by syr A. Barclay.
London, R. Pynson,
1520. „But I dout nat : but that some calumnyous detractours shal maligne agaynst this my
besynes and profitable labour/sayeng that to a preest and man professed to obseruance of
religion : it is farre contrary and dysagreynge to intermyt hymselfe with warfare : or to
intermyt with thynges of batayle aither by dedes/counsel/or writynge... ".
(115) Herodotus : The Famous Hystory of Herodotus... London, Thos Marshe, 1584. In
zijn „To the Gentlemen Readers" schrijft de vertaler: „Howsoeuer the case standeth
Gentlemen, if it be not so well as it might be, I would it were better than it is, wishing the
best albeit I can not attayne to the best, yet least I condemne my selfe before I neede, I wil
stay vpon the censure and opinion of others when the time shall come..." (Cfr. fol. Aiiij).
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Thomas Eliot richt bij het uitgeven van zijn vertaling v an de Ad
Nicoclem van Isocrates een woord-vooraf tot zijn lezer. De warme, en
toch zelfzekere toon en de eenvoudige taal die hij gebruikt moeten elkeen,
die deze overze tting hoort of leest, treffen ; de vertaler rekent op begrip en
op fair onthaal vanwege bel angstellenden die taal- en talenkennis bezi tten
en die in soortgelijke lectuur ervaring hebben ; hij vertrouwt dat wie Latijn
noch Grieks lezen k an hem voor zijn werk dank weten zal. Mocht hij
ervaren dat hij en zijn werk in een geest v an dankbaarheid door 't Engels
leespubliek zouden opgenomen worden d an wil hij, in ruil voor dit
onthaal, de tijd, waarover hij nog beschikken mag, aanwenden tot het
voorleggen v an soortgelijke vertalingen aan a llen die hem dankbare sympathie betuigen (116) .
Een handige captatio benevolentiae wist Richard Greenway ( 117) in een
woord-vooraf te weven, nl. in zijn „To the Reader" in zijn vertaling van
de Annales en de Germania v an C. Tacitus, vertaling die in 1598 voor 't
eerst van de pers kwam. Door een paradoxale pirouette uit te voeren zal hij
wie meent wortelvast te zitten a an 't wankelen brengen en zelfs buitelen
doen (118).

(116) Isocrates : The Doctrinal of Princes made by the noble oratour Isocrates, translated
-out of Greke in to Englishe by syr Thomas Eliot. London, 1534. De tekst van het
voorwoord is to schoon om niet (in belangrijke mate) onder Uw ogen gebracht to worden.
Cfr. fol. Aij : „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 out of greeke,
not presumyng to contende with theim, whiche haue doone the same in latine : but to
thintent onely that I wolde assaie, if our Englisshe tunge mought receiue the quicke and
propre sentences pronounced by the greekes. And in this experience I haue founde (if I be
not muche deceiued) that the forme of speakyng, vsed of the Greekes, called in greeke, and
also in latine, Phrasis, muche nere approcheth to that, whiche at this daie we vse : than the
order of the latine tunge : I meane in the sentences, and not in the wordes : whiche I doubte
not shall be affirmed [fol. [Aij"°]] by them, who sufficiently instructed in all the saide three
tunges, shall with a good iudgement read this worke. And where I haue put at the
beginnyng this word (? quid), vessell, plate, or for that which is in greeke, brasse or golde
wrought, it is perceiued of euery wise man, for what intent I did it. Finally the chiefe cause
of this my litle exercise was : to the intent that thei, which do not vnderstande greeke nor
latine, shoulde not lacke the commoditee and pleasure, whiche maie be taken in readyng
therof, wherfore I shall perceiue you to take this myne interprise thankefully, I shall that
litle porcion of life, whiche remaineth (God sendyng me quietnesse of minde) bestowe in
preparing for you such bookes, in the readyng wherof, ye shall finde bothe honest passe
tyme and also profitable counsaile and lernyng . Fare ye well".
(117) Nu eens wordt de naam ook Grenewey, dan weer Grenawey gespeld.
(118) C . Tacitus : The annales of Cornelius Tacitus. Description of Germanie [Translated
by Richard Grenewey...]. London, 1598.
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Kritiek komt gewis los ; en op het eerste gezicht blijkt het redelijk aan te
nemen dat deze, die van de geleerden uitgaat, het meest te duchten valt,
want vlug en scherp zullen dezen zijn gebrek aan stijl- en taalvaardigheid
op 't stuk van de vertaaltechniek bespeuren ; zij zullen zo meent hij
zijn mangel aan gezond en evenwichtig oordeel en aan juist begrip van
teksten en van 't werk in zijn geheel ontdekken en laken moeten ; nochtans
op hen bouwt hij zijn sterkste hoop, juist omdat zij geleerden zijn.
Inderdaad, precies daarom is geen grillige, kleingeestige vitterij en bedillerij , die bij hun degelijkheid en fijne en soliede vorming van hart en geest
niet passen, te verwachten. Temeer daar zij positief zullen staan tegen elke
poging, hoe gebrekkig het resultaat ook moge zijn (119), en daar de besten
en degelijksten onder hen zich van al dit bedillen onthouden zullen.
Welke schermmeester zelfs zou na dit bravourestukje van paradekunst
dat hij hier opvoerde nog het fleuret tegen hem opnemen ? Welke criticus
zou nog de veder durven roeren ?
Hardhandig daarentegen en op de man af is de aanpak van Thomas
Nicolls, zelfs al wordt hij op 't titelblad van zijn Thucydides-vertaling
„Citezeine
Citezeine and Goldesmyth of London" geheten (120).
Goudsmid blijkt hij niet geweest te zijn (121) ; doch zelfs zo : wat hij hier
hanteert is niet het lichtdansende drijfhamertje van de goud- of zilversmid,
maar de voorhamer die sprankelende gensters springen doet, en plet.
Hij wil graag erkennen dat hij een amateur is ; voor zijn vertaling steunt
hij ten anderen op een Franse versie van de Griekse historiograaf ; hij geeft
toe dat mogelijkerwijze zijn tekst tekortkomingen heeft ; hij verwacht
echter steun en stut vanwege lezers die begrip opbrengen kunnen voor de
moeilijkheden die elke vertaler op zijn weg ontmoet en die de gaafheid van
het resultaat van zijn inspanningen bedreigen kunnen. Hij hoopt dat hij als
(119) In dit woord-vooraf „To The Reader" , dat niet gepagineerd noch gefolieerd is,
schreef R. Greenway in de uitgave van 1598 o.m. het volgende : „And although in reason it
seemeth, I should most of all feare the censure of the learned (if any such vouchsafe to read
this translation) in regard they best can, and with quickest insight pearce into my want of
skill, iudgement and vnderstanding/yet in those is my greatest hope, because they be
learned. Cause sufficient to feare no captious or carping constructions, as a propertie ill
beseeming their good qualitie and education. I was well assured that he who best might,
would take no further paines in this kind : nor hearing of any other which would I thought
some could be contented to haue it rather it done, than not at all" .
(12°) Thucydides : The history writtone by Thucidedes the Athenyan of the warre...

translated oute of Frenche into the Englysh language by Thomas Nicolls Citezeine and
Goldesmyth of London. London, 1550.
(121 ) Cfr. o.a. C.H. Conley : The First English Translators of the Classics. New Haven
Conn., Yale Univ. Press, 1927. Cfr. p. 30.
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vertaler triomfantelijk aan de kwaadaardige en dodelijke rapiersteken en
de gluiperige dolkstoten van de grootste vijanden van alle geestelijke
inspanning en succes mag weerstaan.
Met de zoevende steekvlam v an haat en afgunst die henzelf haast
verschroeit aQhtervolgen deze nietsnutters en leeglopers elkeen die in stille
ijver en door harde inspanning zijn talenten kan laten gelden, tot vreugde
en geluk van velen, en tot zijn eigen baat (122).
Want ook in de XVIde eeuw had de vertaler, zowel als de auteur, af te
rekenen met „enuye", de grijnzende afgunst van de „niders" !
*

De maker van de Nederlandse versie van de De Consolatione philosophiae, die te Gent in 1485 van de pers kwam, verwachtte kritiek omwille
van zijn vertaaltechniek. Inderdaad, nu eens heeft hij ingekort, d an elders
iets uitgesponnen of bijgevoegd, w ant hij heeft „ooc onderwelen wat
sedelics vertroostens ouer al ghesayt". Vandaar zijn verzoek „eenen
ygheliken die den seluen bouc horen of lesen sal. dat hine ten besten sinne
betrecken wille. ende vindt hijre wat in dat hem behaecht/dat hijt voor hem
neme ende te werke stelle/vindt hij wat anders/dat hijt minlike begripe
ende corrigiere" (123)
.

* *

*
Menselijk is dat een vertaler als vaardige hanteerden van het eigen
woord, als geleerde kenner van een vreemde taal en cultuur uiterst ge-

(122)Thucydides : The history... translated... by Thomas Nicolls... London, 1550. Cfr.
fol. Ally : In zijn opdracht aan John Cheke spreekt de vertaler de hoop uit „... that thereby
thys sayd translation may triumphantly resist and wythstande the malycyous and deadly
stynge of the generall and most ennemyes of all good exercyse. I meane curyous,
fantasticall parsons, pryuey dyffamours of dylygent and vertuous laboure. [sic] who,
though they them self to theyr reproche do ydely or with silence passe theyr tyme, be yet
greuously pynched wyth enuye that other shulde trauayle to vtter theyr talente to the
commodytie of many, therby to proffet".
(123) Boethius : De Consolatione philosophie. Gent, A. de Keyser, 1485. Cfr. fol. a3; naar
't einde van de „prologhe ".
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voelig is voor gebeurlijke kritiek op formele of reële elementen in zijn
vertaalwerk.
IJverzucht van -collega's, die tot dan toe slechts op een slappere bijval
konden rekenen, of broodnijd of afgunst wegens steeds falende erkenning
is, volgens de meesten, een springbron van de kritiek die wellicht spontaan opwelt, doch meteen wordt gekoesterd, en soms brutaal, soms
sluipend en insinuerend op een vertaler zelf of op zijn werk gericht wordt.
Is het vertaalde stuk een historisch relaas, een filosofisch geschrift, een
bijdrage met wetenschappelijke allures, dan kan reeds in het voorwerk een
afweerapparaat opgesteld, een uitvalbasis klaargelegd, en de eerste richtschoten vooraf reeds afgevuurd worden. In dit deel van de uitgave uit de
vertaler dan vaak zijn bedenkingen zoals reeds gehoord of gezien nu
eens in een heftige dan weer in een kalmere toon, soms in een bloemrijke
schriftuur soms in een sobere stijl, met argumenten die vaak zakelijk
kunnen aandoen. Talent zowel als temperament, mode zowel als aangeboren smaak doseren hier de ingrediënten. Men kan er zelfkritiek in zien
die soms als preventief maneuver door de vertaler gepland schijnt.
Gaat het echter om overzetting v an een literair werk, over een vertaling
die daarenboven bezorgd wordt door een vertaler die scherp bewust is van
zijn kunnen als woordkunstenaar, d an liggen de zaken soms ietwat anders.
Voor hem, die actieve omgang met literatuur of het nu om scheppende
werkzaamheid of dienend vertaalwerk gaat als levensadem en -bloed
ervaart, en die afgezien van deze dwingende levensnoodzaak, uit 't liefde
voor 't schone woord en voor 't literaire kunstwerk meer in 't algemeen
( 1 24) zijn talent en kennis totaal, onvoorwaardelijk en veelal onbaatzuchtig
heeft ingezet, zelfs als vertaler, deze vertaler is allergisch voor alle kritiek.
En dat is enigszins begrijpelijk. Inderdaad, hier, d. i. in verband met een
woordkunstwerk, of althans met de vertaling erv an door een woordkunstenaar, moet gewikt en gewogen, geschat en gemeten worden, volgens
regels die niemand tot hiertoe heeft kunnen vastleggen, met schalen en
maten waarvoor tot op heden nog geen ijkmeester werd gevonden wiens
gezag door elkeen aanvaard werd. Verontwaardiging om onderschatting
of om miskenning van de ged ane slopende krachtinspanning, ook spot en

(124) Cornelis van Ghistele vertaalde ook Terentius uit waardering en zelfs uit liefde voor
kennis en kunst. Cfr. fol. +ij in : Terentius Comedien Nv eerst wt den Latine/in onser
duytscher talen/door Cornelis van Ghistele... ouer ghesedt... (Antwerpen, 1555) : „... als
dat der liefde der scientien en der consten, oock menighen stout ende vierich maken can :
dwelc die p ri ncipale oorsake is... dat ick die Terentius Comedien wt den latine in onser
duytscher tale ouer te setten mi vercloect en ghepinicht hebbe".
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verachting voor de aangeboren onbekwaamheid van bedilzieke critici tot
het aanpakken van soortgelijke arbeid, en gloeiende haat zelfs voor de
gluiperige en venijnige aanvallen die door vieze afgunst en cynische koele
boosaardigheid blijken ingegeven te zijn, rillen en trillen, laaien zelfs door
de verzen of prozaregels waarmede de vertaler zijn nieuwe, zijn eigen
versie van een vreemd literair werk voorstelt (125).
En geen woorden zijn hem dan te veel ofte zwaar om de angst en gruwel
op te roepen die het afgrijselijk gedrocht dom onbegrip door zijn
duisternafchwljkuipernhtadz men
spreiding van grote vreemde literatuur in vertaling niet alleen heeft geremd, maar zelfs heeft lamgelegd.
Want hoe duisterder de onkunde en hoe groter het gemis van verstandelijke begaafdheid, hoe sterker ook de dolle drift van dergelijke critici om
't werk van anderen neer te halen. Ware geleerden en echte artistiek
begaafden, die nog zin en rede verstaan en die een ingeboren affiniteit met
de kunstenaar meegekregen hebben, kan een kunstenaar tot begrip van
zijn inzichten en tot opgang in zijn werk winnen ; met vooringenomene
dommen en dwazen en met hen die v an alle kunstgevoel verstoken zijn
gebleven is zelfs een poging in die zin onbegonnen werk (126).
Zo zag het o. a. een Cornelis van Ghistele in zijn vertaling v an de Aeneis
(Antwerpen, 1583) ; dit was de blauwdruk v an zijn verweer, en in deze
(125) Cfr. o.a. het vers van „Den Translateur" in : Vergilius : Die twaelf boecken van
Aeneas/ghenaemt int Latijn Aeneidos... Nv eerst in onser duytscher talen door Cornelis
van Ghistele... ouergeset... Antwerpen, 1583.

„Van een Antwerpsch goudbloemken wt ionsten reyn
Neemt dit in dancke verstandighe sinnen:
Al ist ghestelt ; slechtelijck na der consten treyn
Liefde heeft alsulcx doen beghinnen:
So dat hem (so ghy muecht hier bekinnen)
Niet en heeft verdroten arbeyt oft pijne.
Ghy Soylus ghebroetsele, slachtende den spinnen
Arch van gronde vol van fenijne
Waer v onuerstandich blameren ten fijne
V sulcken arbeyt ooc, ghy sout haten saen
V onwetent voorstel, tot elcken termijne
En v schimpich berispen wel laten staen".
(126) In dezelfde uitgave van 1583 for. Aij zet dezelfde Co rnelis van Ghistele zijn
woord-vooraf „Totten leser" als volgt in : „W ant nv ter tijt een hinderlijcke ende leelijcke
beeste in vele Landen woelende is/heetende onuerstandich begrijp/so dat menich constich
gheest daer duere hem ontsiet/ende grouwelt/yt in onser duytscher talen ouer te settene/
want ghebuert daghelijcx/de ghene die dalderminste verstant oft kennisse van eenighe
materien hebben dat die meer sijn tot berispen schimpen oft lachteren/gheneghen d an die
verstandighe oft geleerde/die met goeden redenen wel te paeyen sijn".
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geest overschouwde hij ook het literair panorama van de Nederlanden van
toen, waarin hij in zijn nieuwe visie op de eigen literatuur wenste dat
ook nieuwe silhouetten zich tegen het opkomende licht van de jonge
dageraad van de vernieuwing zouden kunnen aftekenen.
Enkele jaren daarop, nl. in 1598, zal de Engelsm an Richard Greenway
in de inleiding tot zijn Tacitus-vertaling dezelfde egelstelling innemen, en
dezelfde tactiek gebruiken om gebeurlijke aanvallers te verdelen (127).

*
**
V. Besluit
Om te besluiten ! Plichtsbesef heeft vaak een schrijver die de macht van
het woord kende, doch die ook zijn taal in haar zin, kleur en klank
beheersen kon tot dienstbetoon via vertaling van vreemd, oud of jong,
werk gebracht. Dienstbetoon aan zijn „Maker", hoofdzakelijk echter aan
zijn medemens, in 't bijzonder zijn taalgenoten.
Dit plichtsgevoel, dat in sommige vertalers leefde en werkte, ontsproot
meestal uit hun Christelijke gesteldheid, uit hun weten en erkennen van
hun afhankelijkheid van iets Hogers, en uit hun besef v an verbondenheid
met hun menselijke lotgenoten in liefdevolle dienstvaardigheid.
Niet enkel Christelijke morele richtlijnen wezen hun hierbij de weg die
zij te betreden en te volgen hadden in hun opg ang naar hun doel : d.i.
hulde-nistbo.
Meer bepaald, ook nationale zowel als sociale overwegingen leidden
hen tot hun schrijfberd en bewogen hen tot het leveren van overzettingen
van werk dat hun eigen volksgemeenschap, of een of ander bepaalde
maatschappelijke groep daarin, baten kon.
Dat de vertaler erkenning, d.i. waardering, soms dankbetoon en
waarom niet ? ook bij gelegenheid geldelijk voordeel zocht, of althans
verwachtte, is, enkel al op het zuiver menselijk plan gezien, begrijpelijk.
Ten anderen, is het niet billijk loon naar werk te ontvangen ?

(127) Cfr. supra.
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Was dit uitzicht zijn verwachting, de werkelijkheid viel meestal anders
uit. Deze tegenslag weet hij, zoals de middeleeuwse dichter dit deed, de
, ,nid".
Vertalers van literair werk voelden dit bijzonder scherp aan. En inderdaad voor een vertaler zong niet immer het feestelijk klokkengebeier uit
alle torens bij 't stilvallen v an de slag van de pers als het laatste vel v an zijn
vertaling de persplank verliet.
Gekwijl en gesis van 't gluiperig gebroed v an de „niders" was vaak zijn
deel, want veelal gunde zijn succes rust nog duur aan collega's voor wie
het lot minder gunstig was geweest. Alth ans zo zagen zij het, zij die ook in
dit opzicht, d. i. het aanvaarden van hun werk en van henzelf, zich op
hetzelfde vlak als de scheppende woordkunstenaars wilden zien.
En toch lieten ze niet af, alle onbegrip, alle miskenning, alle ondankbaarheid, tegenkanting en tegenwerking zelfs ten spijt. Vertalen soms
her-talen leek hun het zich kwijten van een plicht die niet te ontwijken
viel
En ze vertaalden, en ze vertaalden voort !

*
* *
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VERSREGELLENGTE EN IN SPRONG IN GEZELLES EEN BONKE
KEERZEN KIND (1858)
door
CHRISTINE D'HAEN

Lid der Academie

1. De tekst (naar le uitgave). Zie bijlage aan het einde van het artikel.
2. De typografie.
a. Een belangrijk onderscheid tussen gebonden en vrij vers is de
schijnbaar willekeurige verdeling van de woorden over de regels in het
tweede.
De typografische insprong* (we zullen zo noemen de afstand vanaf de
linker bladrand) bestaat in het gebonden vers ; hij wordt daar strofisch
gerepeteerd.
Bij het vrije vers komt soms de vrije insprong voor. We zullen dit
verschijnsel belichten, zoals het zich voordoet in Een bonke keerzen kind,
van 1858.
b. Dit gedicht verscheen in Gedichten, Gezangen en Gebeden in 1862,
maar wordt door de Jubileum-uitgave gedateerd zomer '58.
Het grafisch beeld, met de zwellende en krimpende regels, zonder
strofen, met onvoorzienbare insprong, is treffend.
Dergelijke typografie kwam in Dichtoefeningen slechts voor in de twee
hymne vertalingen uit de Bijbel: Audite coeli quae loquor (Deuter.
XXXII), en Cantemus Domino gloriose (Exodi XV), gedateerd „1853 ?".
In GGG komt ze achtmaal voor. Een bonke keerzen is de derde.
Het onderscheid tussen die hymnen en EBKK is typografisch nochtans
niet te verwaarlozen : in het tweede zijn de verzen kort, en het typografisch
verloop is zeer grillig.
c. In hoeverre was zo'n grafisch beeld vertrouwd in 1858 ? We houden
hier geen rekening met regelmatige insprong, in strofen of zonder strofen.
Vrije insprong bestond als we de West-Europese poëzie beschouwen
vooral in
1. Komische gedichten en schetsen
2. Fabels
3. Liederen (maar daar is gewoonlijk regelmaat)
4. Psalmen, hymnen, en ook oden.
-
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Gezelles gedicht sluit aan bij de vierde groep, en enigszins bij de derde.
De religieuze dichter George Herbert gebruikt de v.i. in The Collar
(1633). Thomas Traherne gebruikt hem systematisch in de bundel The
Thanksgivings uitgegeven door de Rev. Doctor Hicks in 1699)*.
Die tekst bestaat uit een aantal lofzangen ter ere van God, waarin de
dichter God dankt voor al zijn gaven... óók cherries!
... Plumbs, Cherries, Filberts, Peaches
Are all Thy riches ; for which we praise and bless Thy Name.
Racine schrijft de Koren van Esther (1689) en Athalie (1691) met vrije
insprong. Die twee stukken hebben Bijbelse onderwerpen. Gezelle vertaalde het eerste Koor uit Athalie in 1879.
Wordsworth gebruikt v.i. in Ode on Intimations of Immortality
(1803-6); F.W. Faber (wiens Poems in de uitgave v an 1857 in Gezelles
bibliotheek staan) gebruikt hem zeer voorzichtig in enkele gedichten (The
Senses, Christ-Church Meadow).

Klopstock, Goethe, Schiller, Hólderlin, Novalis, Burns, Shelley, Keats,
Longfellow, Tennyson, Victor Hugo, Bilderdijk gebruiken hem nagenoeg
NIET.

De genoemde voorbeelden behoren alle tot het genre der psalmen,
hymnen, oden ; ze hebben religieuze of filosofische inhoud.
Geen enkele Latijnse hymne nochtans, zoals gereproduceerd in
H. Spitzmuller (Poësie latine chrétienne du Moyen-age, IIIe-XVe Siècle,
Desclée, 1971) vertoont strofenloze vrije insprong.
Het is de Hebreeuwse Bijbelse psalm, die het model geeft voor de vrije
insprong. Een goed voorbeeld geeft J. A. van Steenkiste, professor aan het
Brugs Seminarie ; hij vertaalde de psalmen in 1866* in een versie met vrije
insprong. Hij vertaalt soms een eerste maal in de proza-versetvorm van de
Vulgaat, daarna in de , ,versio ex hebraeo" in het Latijn of zelfs Vlaams,
een versio , , satis libera ut rhythmus melius appareat". Hij inspireert zich
op de Duitse protestantse Psalm-exegeten.
Ook de Oden van Pindaros (Olympiques, A. Peuch, Paris, Belles-Lettres, 1949) vertonen vrije insprong. Weliswaar in strofen - maar die
strofen zijn zo lang en ingewikkeld, dat het geheel er toch eerder strofenloos uitziet. Bovendien is het vers kort, zoals v an EBKK.
d. De typografische symmetrie tussen begin en einde van de versregel
(dat we uitsprong zullen noemen), vindt men bij geen enkel van deze
voorbeelden. Alleen van Steenkiste gebruikt ze nu en dan.
Symmetrie tussen in- en uitsprong vindt men bij grafschriften, titelbladen van boeken, medalies ; de bedoeling is daar esthetisch.
In gedichten kwam ze voor in Carmina Figurata : gedichten die een
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altaar, een vleugel, een zandglas etc. verbeelden. Die bestonden bv . in het
Grieks, Latijn, Frans, Engels De bedoeling is daar iconisch. Maar
Gezelles gedicht is geen carmen figuratum.
Die symmetrie mogen we dus als een ongewoon, kenmerkend aspect
van dit gedicht beschouwen.
e. We mogen voorlopig grosso modo besluiten dat :
1. vrije insprong een ritmische functie heeft. Bij de lichte stukjes
en de fabel dient hij om de wisselende snelheid van de gebeurtenissen, bij de lyrische stukken om de wisselende emoties
uit te beelden.
2. symmetrie tussen in- en uitsprong een esthetische of iconische
functie heeft.
3. aan de typografie van Gezelles gedicht een hoge mate van
originaliteit toekomt:
het is een kort vers
met een vrije insprong
met symmetrie tussen in- en uitsprong.
4. EBKK een psalm- of hymne- of ode-achtig gedicht moet zijn
met eerder religieuze inhoud. Het is in elk geval een sterk
emotioneel gedicht met verheven karakter.

3. Interpretatie.

a. Er zijn aanwijzingen in de tekst voor een connotatieve interpretatie.
Zoals B. F. van Vlierden zeer scherpzinnig opmerkt in zijn analyse (Gezellekroniek 8 1971), is er enerzijds een verwijzing naar Genesis (Van
Vlierden spreekt over „het Eva-syndroom, dat in onze door de Bijbel
gevormde beschaving... het plukgebaar vergezelt"). Anderzijds, zoals
ook van Vlierden noteert, refereert de tekst aan de Eucharistie. „Neemt
ankt Hem" kunnen wij niet lezen zonder te denken aan consecratie en end
communie.
Als de dichter (priester en leraar) aan de leerling de kersen reikt met
dezelfde woorden waarmee hij de communie aanreikt, moeten we stellen
dat
kersen = communie.
Dat de kers de appel vervangt in dit Edenisch beeld, moet ons niet
v.mbazen : In Signs and Symbols in Christian Art* zegt G. Ferguson
(1961) : „The cherry symbolizes the sweetness of character derived from
good works..., suggests the delight of the Blessed".
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In Gezelles gedicht consumeert de mens het lichaam van de natuur.
Daar door de woorden van de communie, de natuur gelijkgesteld wordt
aan het lichaam van Christus, mogen we de natuur gelijkstellen aan de
Logos. Immers, in het Johannes-evangelie is Logos : Christus (woord van
God, Leven, scheppende gedachte v an God). Bij dit eten begaat de mens
echter geen zonde, zoals wel in het aards paradijs, op voorwaarde dat hij
vrijwillig doet wat de hele natuur vanzelf doet : de Logos (in de betekenis
die Logos hee ft in het Organon van Aristoteles : woord) aan de vader
terugschenken, zelf mediator worden tussen God en God.
De mens moet zijn plaats erkennen in het wereldbestel. Hij moet zich
nederig inschakelen in het geheel van de natuur, en tegelijk boven die
natuur uitgaan door een keuze : de vrijwilligheid v an zijn onderwerping.
De relatie tussen cosmos en anthropos is de logos : de mens moet kiezen, al
dan niet aan de logos participeren. Consumptie is slechts toegelaten mits
logos (in de betekenis van : het Woord).
De typografie, die
51 Rijpe is
dezelfde insprong geeft als
57 Dank
leert, dat er ook een harmonie van de consumptie is : de vrucht moet rijp
zijn.*
b. Deze verklaring voldoet ons nochtans niet. De extatische toon v an
hetgdic-16uropkens2zi-aetudbknis
alleen voortspruiten. Het gedicht moet verbonden zijn met een heel
belangrijke affectieve lading, met een begeren. Het centrale beeld van de
eucharistie moet ons óók nog een verdere verklaring doen zoeken : de
betekenis die men aan de eucharistie kan hechten, zal op ons gedicht
toepasbaar zijn.
Volgens de psychoanalyst G. Rosolato* is het offer (de Eucharistie) een
centraal gegeven, v an het allergrootste bel ang voor de menselijke psyche.
Rosolato betoogt, dat de mensheid, en dus ook ieder individu, zich
belast gevoelt met een fundamenteel schuldgevoel, dat teruggevoerd kan
worden op de oidipale situatie. Oud-Testament, Christendom en Islam
hebben, volgens hem, een mythische situatie geschapen waarin de mens
aan zijn schuldgevoel kan ontkomen.
In het Christendom gebeurt dat door het sacrificie van de Zoon aan de
Vader, sacrificie waarna de Zoon nochtans verrijst, waardoor dus geen
definitieve dood optreedt. Het sacrificie laat de mutatie toe, er ontstaat een
verandering : de strenge, geïdealiseerde, wrede Vader wordt in de Zoon ter
dood gebracht (de Zoon is God als de Vader), en herleeft met een verbond,
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een belofte voor komende generaties.
Wat door het sacrificie mogelijk wordt, is de toekomst : leven van
nieuwe generaties. In het Oude Testament was dat vleselijke generatie :
kinderen en kindskinderen door Abraham. In het Christendom is het
geestelijke generatie. En dit wordt, volgens Rosolato, gesymboliseerd in
het feit dat priesters niet lichamelijk genereren.
Kijken we nu weer naar ons gedicht, dan zouden we kunnen begrijpen,
waarom de dichter zo opgewonden en extatisch is : het gaat om iets zeer
fundamenteels. De generatieve kracht, afgebeeld in de kersen (vol spannende zap, vol zijpelende zap, die geplukt moeten worden en genoten, die
warm en zwaar zijn en vol verleiding) die generatieve kracht, komend
van God, geeft de priester-leraar door aan de geestelijke zoon, de leerling.
Die generatieve kracht is eerst lichamelijk, maar het feit dat de dichter niet
eet, alleen doorgeeft, wijst erop dat die generatieve kracht hier gezien
wordt als spiritueel.
Door het offer, ontstaat het verbond. Daarop wijst het woord : trouw
(trouw als, trouw als...). En nu ontstaat ook de tekst : het gedicht. Ook het
gedicht is het gevolg van de nieuwe generatieve kracht : taal komt van
God, is logos.
Door zijn gedicht heeft de dichter de spanning opgelost die bestond tussen
Vader-Zoon, die schuldgevoelens gaf en remde. Er ontstaat nu een vrije
vloed van nieuw leven voor de komende generaties.
4. De versregellengte.

a. De versregellengte is drager van betekenis. Een lange of korte
versregel heeft door die lengte of kortheid een betekenis ; de verslengte
behoort dus tot de tekst.
b. Onderling verschillende versregellengte geeft supplementaire betekenis. Ook de lengte-relatie behoort tot de tekst.
c. In een vrij vers neemt de dichter een nieuwe regel als hij met nieuwe
energie een idee wil meedelen.
(a) Gegroeid in den glans
Van 't goudene licht des zomers !
betekent niet hetzelfde als
(b) Gegroeid in den glans
Van 't goudene licht
Des zomers !
In (b) krijgt Des zomers! een nieuwe energetische lading.
d. Versregellengte behoort tot het ritmisch aspect van het vers. Het
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einde v an iedere versregel betekent een pauze. Voor het oog is het een
oogbeweging, een hindernis.
5. De insprong.
Het meest eigene typografisch aspect v an dit gedicht is de insprong.
Insprong geldt alleen voor het oog. Men k an hem niet horen. Maar toch
heeft hij betekenis en behoort tot de tekst.
a. We zullen expansie noemen het verlengen van de versregel ;focalisatie het verkorten v an de versregel. Exp an sie en focalisatie worden in dit
gedicht aangeduid door insprong, want het principe dat hier de insprong
regeert is de versregellengte : verzen met gelijke lengte krijgen gelijke
insprong.
b. We moeten onderzoeken, of in de vrije insprong in dit gedicht,
betekenissen liggen (die zonder vrije insprong niet aanwezig zouden zijn) .
1. Er zijn een dertiental nieuwe insprongen.
Misschien is er wél een middel, om die insprongen innerlijk
hoorbaar te maken. Zou niet iedere nieuwe insprong de inzet zijn
van een verschil in toonhoogte, in intensiteit, in timbre (relatieve
sterkte van boventonen t.o.v. de grondtoon) ? De tekst is als een
streng door elkaar gevlochten verschillende stemmen. Op die
m an ier is de insprong ook een middel tot dramatiseren.
De insprong maakt het gedicht veel intenser ; de grote emotie wijst
op het centrale karakter van het gebeuren.
2. Door de insprong ontstaan energetischer betekenis-verbanden
tussen versregels.
- Tussen expansie en focalisatie ontstaat spanning :
de kortste versregel (35) : God
en de langste (49) :
0 Geniet, 't is zoo zoet 't is zoo zoet
treden met elkaar in een maximaal spanningsveld. Het is
God die het genieten toelaat en verwacht.
- Gelijkheid v an insprong is een vorm van equivalentie
door positie : er ontstaat betekenisverband tussen regels
met gelijke insprong, ook op langere afstand :
7 Vol zoet
8 Vol zuer
14 Plukt ons !
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treden met elkaar in verbinding ;
51 Rijpe is
57 Dank!
eveneens.
Het is deze verbinding, die ons toegelaten heeft, een
belangrijk deel van de interpretatie te vinden : ze heeft
getoond dat consumptie verbonden is met een wet : de
mens moet zich onderwerpen aan de natuurlijke harmonie .
- De kortste versregel
35 God
staat helemaal centraal in het gedicht (67 regels). (Dit
merkte van Vlierden ook op) . Door die insprong wordt
die regel ook het echte centrale punt van waaruit het
gedicht zich in twee richtingen spreidt.
Hier is de grafiek iconisch : God is het centrum en staat
in het centrum. De Naam van de Vader, die de generatieve kracht bezegelt, krijgt hier zijn volle gewicht.
3. De kronkelende lijn die de insprongen verbindt,
openbaart ons het ritme van de gebeurtenis :
een breder-kronkelende lijn tot ongeveer 23
daarop een kolom-achtig deel tot 30
dan een heel onrustig vlug krinkelend deel tot 48
dan eindigt het gedicht met groter rustiger groepen
Het is mogelijk dat die afwisseling van insprong-groepen een trager
of sneller lezen suggereert.
Ook dit ritme wijst op het intense emotionele verloop van de gebeurtenis.
4. Misschien is wel het belangrijkste aspect van de vrije insprong,
dat de stroom van lyriek, de gevoelseffusie, vrijuit loopt, kronkelend
gelijk een beek door het land ; als we naar het gedicht kijken, kijken
we naar iets dat zijn eigen gang gaat, eigengereid, vreugdig en
bevrijd van knelling. Die vrije effusie komt hier overeen met de aard
van het gebeuren : een stroom van leven voor nieuwe generaties is
ontstaan.
6. Symmetrie.
De espacering van de drukletters zorgt er voor, dat ook het eindpunt v an de
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versregels gestructureerd wordt (uitsprong). Er is quasi symmetrie van inen uitsprong, zodat het grafisch beeld :
a. esthetisch en ritmisch is
b. door deze symmetrie krijgt de grafische vorm van het
gedicht ook iets iconisch : iets van de vorm van een tros
kersen vinden we erin terug.
We zullen bij Gezelle nog vaak zien dat hij tussen de grafische vorm van
het gedicht en de inhoud een overeenkomst schept. In het hs, v an 0
schoone Roos herschrijft hij de strofen in een geheel andere, betekenisvollere vorm ; het eerste potloodontwerp voor Cytisus Laburnum geeft aan
de strofe iets v an een tros goudenregen.
Die iconiciteit is echter niet nadrukkelijk.
Dit aspect gaat verloren in de typografie v an Een bonke keerzen, zoals
uitgegeven door Westenbroek (Ned. Boekhandel, 1976), en in de typografie van van Vlierden, die nochtans in zijn analyse de typografie
betrekt. Hij heeft ze overgenomen van Baurs Jubileum - en Dundrukuitgave. In de uitgave v an 1879 (Fonteyn en De Meester) en die v an
1893(DeMstr)idypogafelntruw.
7. Besluit.

a. Daar versregel-lengte, insprong en uitsprong essentiële factoren van
de tekst zijn, mag men de tekst niet in een andere spelling drukken dan die
waarin hij geschreven werd ; immers, dit beinvloedt de lengte v an de
regel.
b. En men moet ook de typografische intenties van de auteur respecteren. Hiervoor is het v an belang te weten, of een bepaalde typografie
van de auteur of van de drukker komt. Wij hebben aangenomen, dat de
typografie van ons gedicht door Gezelle gewild is.
Daarvoor zijn onze argumenten : dat zij intentioneel en zeer geraffineerd
lijkt, en dat vele handschriften wijzen op het belang dat Gezelle hecht aan
versregel-lengte.
*Mijn dank gaat naar de heer A. van Steeland, Bibliothecaris van het Groot-Seminarie te
Brugge, en naar de heer J. Denaux, diem mij met veel geduld inzage gaven in de
verzameling Hebreeuwse, Griekse en Latijnse Bijbels en Bijbelvertalingen ; en naar de
heer J. Machiels. voor informatie over Dathenus.
De tekst van het gedicht werd gereproduceerd naar Gedichten, Gezangen en Gebeden,
Brugge, boekbinderij Edw. Gailliard, 1862, le uitgave, p. 31, 32 en 33, exemplaar van A.
van Elslander.
Ik dank de heer Van Elslander voor het terbeschikkingstellen van zijn exemplaar en betuig
ook mijn dank aan de heer M. Hoebeke, vast secretaris van de Academie, omdat hij door
zijn goede zorgen deze reproductie mogelijk heeft gemaakt.
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*In drukkerstermen heet dit „losse regelval" (G. Lannoo)
*Gezelle had een geliefde leerling Edmund B. Hicks.
*Introductio in Librum Psalmorum... per versionem novam, secundum
rhythmum poeticum Hebraeorum elaboratam... J.A. van Steenkiste,
Brugge, Vanhee, 1867. Daarbij ingebonden : de Liber Psalmorum, 1866.
*O. U. P. 1961. Hij verwijst naar een schilderij van Carlo Crivelli (Maria
met Kind) uit de National Gallery van Washington.
*Wij ontlenen de idee van het triadisch model
Anthropos
aan Rhétorique de la poésie van de Groupe (mu), 1977.

Logos
Cosmos

*In Trois générations d' homines dans le mythe religieux et la généalogie
(Essais sur le symbolique, Gallimard, 1969) .
*Gereproduceerd naar Gedichten, Gezangen en Gebeden. Brugge,
boekdrukkerij van Edw. Gailliard, 1862, le uitgave, p. 31 e.v.
gen door Gezelle aan Monsignor A. Boone), p. 31 e.v. •

(1) In Biekorf 1922 (p. 210) schrijft Caesar Gezelle over EBKK : „Het stukje moet iets te
doen hebben met een Engelschen tekst waa rin het woord bunch bijzonder den dichter zal
getroffen hebben".
(2) Er is een brief uit 1857 van van Steenkiste, over Hebreeuws. Gezelle had met V. Huys
en A. van Steenkiste het project voor een psalmvertaling gemaakt.
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Die ze I;cmaekt heeft
Die ze deed worden,
D ^in •^^ t Hein,^ dankt IIc11l,
Dankt lion!
1
; kt i laer den Hemel.
is Hy
Daer
Uacr is
God!
►
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De o4.ige)l umhooge
Ge131 de vogel
IDie drinkt
:1t 't sclfuldeloos hoofdeke (nnillooge heft,
Dania Ilene, (1;1)lkt llcm
Dankt IIt'm !
Croon als 't . creme dier,
rouw ais
l 't loo f en dc vruchten
'frothy als 't blocmeke
Trouw als
t Zancceken onder den voc
i)3c(lankt IIcm !
Geniet 't is zoo zoet, 't is zoo zoet
Een V Tucht te genieten die
Rype is
En vrpugd en dank
Cc voelen lryzcn in 't herte .
Leert del talc die spreekt
iet monden lduizeiide en alt yd
^
Roept : den IIecre zy
Wank !
I Dank tom het leven,
1 Dank tom het licht,
Dank om h t licht en het leven,
Dank om ede lucht en het licht
En het men en liet hoorgin
lEn al!
Dank zS1 den Were! —
Een bonke keerzen kind,
Een gloei jende bonke ! beDankt Hem!.!'
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WILLEM JOZEF VERTOMMEN EN „DE
DE OLIJFTAK ".
door
GER SCHMOOK
Binnenlands erelid der Academie

In het decembernummer 1977 (jrg. XII) van „Het oude land van
Aarschot" heeft de vlijtige sekretaris, de heer A. Coeck, v an de
„Aarschotse kring voor Heemkunde" de aandacht gevestigd op Willem
Jozef Vertommen als , ,vergeten aarschotse kunstenaar", nadat deze in
hetzelfde tijdschrift, maar in het oktobernummer, als een , ,onbekende"
was verdoemd geworden.
Sekretaris Coeck wist door heel wat opzoekingen en de bijstand v an het
antwerpse Stadsarchief, het raadplegen v an het A.M.V.C. en het Prentenkabinet van de Koninklijke biblioteek v an de negentiende eeuwse
schilder, maar in hoofdzaak bedreven etser, een levensbeeld te fatsoeneren, waardoor blijken kon, dat Willem Jozef Vertommen in de vlaamse
wereld van de romantiek niet zo onopgemerkt had rondgewandeld, als na
meer dan een eeuw gedacht zou kunnen worden.
Niet enkel kon sekretaris Coeck, voortgaande op het „Journal des
beaux-arts" van 1841 vijfentwintig werken vermelden op zeer verspreid
liggende zoekplaatsen weggeborgen, maar bij Hippert en Linnig „Le
Le
peintre graveur hollandais" (1897) kon de heer Snoeck voor een half
eeuw later zo waar op 31 vindplaatsen wijzen.
Daar wijzelf de naam van de kunstenaar wisten te sinjaleren in verb and
met de politieke drukkingsgroep uit de „Vlaamse Beweging" „De
De Toekomst-Het Heilig Verbond" (1845-46) en Dr. Ludo Simons de zoeker ook
al verwezen had naar de antwerpse privé „Luybrechtsgilde" van
Theodoor van Rijswijck, werd de verleiding groot de lichten toch nog wat
scherper op deze man in te stellen. Alle baten kunnen immers helpen- en
de redaktie van „Het oude land van Aarschot" werd spontaan bereid
gevonden om in jaargang XIV. , in de nummers 2 en 3, van 1979 bekende
en niet-bekende gegevens van het verhaspeld geraakte levensbeeld v an de
trouwe vriend en artistieke beschermeling van Theodoor van Rijswijck
samen te lezen. Achteraf mocht dan blijken dat te Aarschot zelf de heer
L. Borremans er in slaagde nog wat nieuwe familiedetails op te halen,
waardoor de geheel in de periode van hoogromantiek passende uitermate

317

beweeglijke verschijning langzaam aan tot een welomlijnde gestalte kon
groeien. Verbazen mag het niet dat Willem J. Vertommen zowel vermeld
staat bij Pol de Mont, wanneer deze de omgeving van de „Vlaamse
Bewgin"otldrHeikConsc,albjDm.Seckx
waar deze op een wat onhebbelijke wijze Theodoor van Rijswijck gispend, ook Vertommen betrekt in zijn niet tot afwerking geraakte „ErErvaringen en Beschouwingen".
varingen
Anderzijds mag hier niet bij vergeten worden, dat Dr. J. H. M. van der
Marck in „Romantische boekillustratie in België" (1956) de kunstenaar
Vertommen een zeer eerbare plaats onder de boekillustrators van Zuidnederland laat innemen ! Waaraan nog toegevoegd kan worden, dat bij de
samenstelling van het , ,Rubensalbum" rond de kermisdagen van augustus
1840 deze Willem Jozef Vertommen handschriftelijk een lange ballade
inlevert naar duits model en meteen zorgt voor de illustratie metterpenne
van zijn en van Conscience's literaire bijdragen. Toch wel een teken dat de
aarschotse zich alzijdig voordoende kunstenaar al ten minste in , ,zijn"
milieu, zij het dan het typisch antwerpse, gewild was.
Voor de bijdrage van heden wensen wij dan
ten behoeve 'van de
Academie even na te gaan welke rol Vertommen ook in de rederijkkamer „De Olyftak" heeft gespeeld, voorbijgaand weliswaar, maar toch
aktief, om de bevindingen aan het Vertommen-dossier te kunnen toevoegen.
Ter voorlichting echter zeer in het kort enkele details uit het vermoedelijk heel sterk bewogen en tot op het ogenblik nog grotendeels niet
voldoende doorgelichte curriculum vitae van deze werkelijke , , artiste
maudit". Wij kennen immers zijn overlijdensdatum niet ? Vermoeden wel
de erbarmelijke omstandigheden waarin hij rond of in 1850 volledig blind
geworden, te of in de omgeving van Brussel overleed tegen de jaren '60
aan.
Willem Vertommen werd te Aarschot geboren (2 september 1815) uit
een antwerpse moeder (°1789), Maria Cecilia Geurts, in tweede echt
verbonden, en een dordrechtse vader (Zie voor verdere details Het oude
Land van Aarschot 1977-1979-1980) . Na een succesrijke artistieke opleiding te Leuven kwam hij te Antwerpen terecht bij de „Academie voor
Schone Kunsten", waar hij als mededinger voor de Prijs van Rome
ingeschreven heeft gestaan.
Reeds v an in de eerste jaren van het op gang komen van het artistieke
leven heeft de aarschotse kunstenaar met een niet honkvaste moeder
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kontakt gehad met de „Kunstenaarsvrienden" gehuisvest , ,achter het
Stadhuis" in „Het Roosken" „Aà la rose". (zie Naschrift 1)
Wij vinden hem evenwel niet vermeld onder de stichters van de ,,Rederykkamer De Olyftak" einde 1835, waarmede het georganiseerd literaire en kulturele vlaamse , ,renouveau" inzette. Hij onderging toen inderdaad nog wel degelijk artistieke vorming te Leuven, maar eens voor
goed te Antwerpen beweegt hij zich, aktief, in de direkte omgeving van
„den Door". En precies het jaar 1839, zo markant voor onze hele gegeschiedenis, staat in de uitwisseling van verzen : Vertommen biedt den
Door een „Echtkrans" aan.
Hiermede kunnen wij de draad opnemen die Vertommen zeer zeker aan
en met Van Rijswijck verbindt, want het is „den Door", die op 16 juni
1839 Vertommens kandidatuur in de Kamer voordraagt (120e zitting). Op
7 juli wordt zijn lidmaatschap aanvaard door vijftien aanwezige „werkende" en vier , ,a anmoedigende" leden. Op welke gronden „den Door"
de kandidatuur van Vertommen voordroeg, kunnen wij vermoedelijk wel
gissen, w anneer wij ervaren dat precies op 7 juli 1839 Vertommens
ballade „De
De Ontrouwe' ' (Zie, H . o . L. v .A .) door hem werd voorgebracht,
wat het slot betreft allicht in een betere vorm. Vertommen is dankbaar
voor deze attentie. Het wordt duidelijk waarom hij , ter gelegenheid van
het huwelijk v an „den Door", zijn „begunstiger" een „Echtkrans"
toedenkt.
Op 18 augustus leest Vertommen dan zelf „De ongelukkige vrouw"

Naschrift :
1. Naar aanleiding van de recente vondsten betreffende Willem Jozef Vertommen,
geboren in 1815, pluisde de heer Louis Borremans (zie „Het oude Land van Aarschot",
1980, nr. 4) de afstamming van de etser-dichter verder uit.
Na een vrij ingewikkelde voorgeschiedenis kan de volgende filiatie als vaststaand
aanvaard worden :
Adriaan Vertommen (Dordrecht)
Arnold Geurts (Dordrecht)
x
x
Anna Catharina Coppens (Aarschot)
Cecilia van Lamoen (Antwerpen)
Petrus Vertommen x Maria Cecilia Geurts

Willem Jozef Vertommen (Aarschot)
Daarvan is zeker te onthouden dat vader Geurts zilverdrijver was — behorende dus tot de
middenkl as se — en dat diens moeder uit een te Antwerpen wel zeer bekende familie Van
Lamoen stamde. Er werd in deze familie nogal op en neer gereisd (over het water?). Over
de maatschappelijke toestand van de Vertommens is voorlopig bitter weinig op te halen.
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voor, waarna hij een paar maal afwezig blijft (1 en 22 september, ook op 4
augustus was hij niet gekomen), maar op 17 september wordt genotuleerd
dat hij aan zijn leesbeurt niet voldaan heeft. Op 15 oktober is hij weer
present.
Het is rond deze tijd, 6 oktober 1839, dat Van Rijswijck in het „Olyftak" -milieu spreekt over de herdenking van Rubens en overwogen wordt
hoe diens nagedachtenis het best literair te vereren zou zijn, nu de eigen,
vlaamse letteren aan eigen wedergeboorte mogen denken. Zoals reeds
aangestipt (zie H. o . L . v . A . blz. 69 en 116) leverde Vertommen een lange
ballade voor het , , Rubens-Album" en tekende hij er ook voor.
Van zijn kant stelde Van Rijswijck werkelijk vertrouwen in Vertommen, want hij stak hem heel wat v an zijn verzen in handschrift toe. Zoals
we reeds weten kon de etser-dichter op deze wijze het Album van de
„Luybrechtsgilde" hersamenstellen na Van Rijswijcks overlijden (1849).
Deze omstandigheid heeft voor Vertommen-zelf in zo verre betekenis dat
wij allicht een portret door hem getekend, , ,een roosken uit de faem"
(1843) iets nauwkeuriger mogen toewijzen. Het was toch de beeldschone
Angélique Moreels (alias Mareels) die het hele gezelschap „kunstenaarsvrienden" meetrok naar de Pieter Potstraat (1839) ? Zij werd
geboren op 30 april 1817, werd door haar vader vroeg achter de toog
geplaatst. Zij overleefde alle tijdgenoten, drieennegentig jaar oud. Zij
overleed inderdaad te- Berchem op 1 april 1910 ; maar dat doet hier nu
minder ter zake, tenzij ... tenzij ... tenzij duidelijkheidshalve wij verwijzen
naar een vers van „den Door", „het leste" merkte Vertommen bij de tekst
aan, dat de dichter „gewijd" heeft aan „Het roosken achter het Stadhuis"
bij het vertrek van de „kunstenaersvrienden" naar „De faem", „A la
renommée" : 1839. Het heette , , Verhuys", werd geschreven in , ,lieremans"-trant en is enkel bekend door het , , Luybrechtsalbum".
Uit het tweeëndertigregelige gedicht mogen enkele kultuurhistorische
lijntjes voor het nageslacht
a titre documentaire bewaard blijven.
Vermoedelijk gaat het om geen improvizatie en was „den Door" met het
afscheidsvers op zak de vergadering binnengestapt om de vrienden te
verrassen met zijn , ,adieu" :
Vaerwel dan kamer lief
Met uw antieke stukken
Met al uw kwakgerief
Dat ons zoo kon verkwikken.
Waer zyn de printen om,
Waer is nu ons koffoir.
Wel saker nomdedom
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T' is weg met den bouloir.
Wy trekken dan ook mée.
Het zyn de laetste ueren, .. .
Mag hier gewezen worden op het gebruik van het heden zo in de mode
gekomen woord , ,antiek" ; er kan uit besloten worden, dat de , ,kunstenaersvrienden" vergaderden in een oud, wellicht nog , , spaans ", interieur, een bemeubeling die Willem Jozef Vertommen zeer dikwijls heeft
geïnspireerd voor zijn etsen. Bovendien ontgaat het de lezer niet, dat het
vertrek versierd was met tekeningen, schetsen en , ,printen ", zoals wij dat
weten van de „koffiehuizen" of "café's" in de europese kunststeden. De
uitdrukking , , waer zyn de printen om" klinkt wel erg dialektisch, onduidelijk zelfs voor ,,waarheen", want zeker kunnen zij niet op boodschap
zijn uitgegaan ! Het is dan wel zo dat Van Rijswijck en kornuiten in naakte
muren elkaar toedrinken, w ant alle meubelen en ustensielen („koffoir" en
„bouloir") waren uit „A la rose" reeds naar „De faem" overgebracht.
De gelegenheid was hun een , , Stammtisch" in optima forma, want de
dichter verraadt verder :
Maer tot de naeste wéek
Dan vangt het ginder aen,
Daer zal een enkel fles
Voor onzen inkom staen.
Allicht een zware taak krijgt elk lid te verwerken : een man een fles, als
Wy mannen
traktatie van de uitbater. De kring zal niet uiteenvallen : „Wy
blyven aen een".
Vaerwel dan klyn locael
Dat wy uw salueren.
God weét of geenen paep,
Hier, naer ons komt logeeren.
Zou het beschikken over een eventueel grotere ruimte dan wel de
werkelijke reden geweest zijn voor het vertrek van de , ,kunstenaersvrienden" ? Of mag er op gewezen worden dat wij in gedachten
precies 1839 schrijven, het jaar v an de XXIV artikelen, waarin de hartstochten nog eens oplaaiden ?
Wijst de vraag niet enigszins op een vrees dat , , andersgezinden" de
plaats gaan innemen ? Het is b. v. mogelijk het hierop volgende rijmpaar
deklamerend te lezen met de nadruk op , ,Wy" :
Vaerwel, nog honderd jaer.
Wy trekken haest van hier
Naer Sint Andries kwartier.
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Inderdaad „De faem" aan de PieterPotstraat, de nog open Suikerrui over,
behoorde niet tot O.L. V . maar tot een andere parochie, de „Parochie van
Miserie".
Wordt het vers met wat aandacht bekeken, zoals het in het , , Luybrechtsalbum" door Vertommen staat neergeschreven, dan doen zekere spelfouten opkijken. Zou „den Door" zo onvast ter tale zijn geweest ? Neen.
Er mag niet bij vergeten worden dat Vertommen, de skribent is geweest
van de tekst en die was knapper met de naald dan met de pen.
Nemen wij nu de zuiver Vertommen-draad terug op, als , ,Olyftak" -lid,
wat op enkele maanden tijds samenvalt met de verhuizing van „Roosken"
naar de „Faem" en het huwelijk van Van Rijswijck.
Op 16 februari 1840 vermaakt de dichter zijn gezelschap met , ,Cupido
op ,zwier". Hij brengt ook nog een „Minneklacht" waarvan hij de tekst
enkel van het laatste vers inlevert. Maar op 1 maart blijkt hij beide
teksten (het laatste dan , ,verbeterd' ' (?) af te staan.
Op 3 mei 1840 ontpopt hij zich als puntdichter en leest hij „Kop of
letter" („afgeleverd"). Op 17 mei 1840 aanhoren de leden een dichtstukje „Ontwaking". Hij is vrij regelmatig in „De Olyftak" aanwezig en
levert, zoals soms blijkt uit latere zittingen zijn teksten voor het archief in
(21 januari : „De
De ontmoeting") .
Op 19 juli 1840 komt Vertommen weer met een ,,puntdicht" voor de
dag, dat betrekking heeft op een „onlangs voorgelegde vraag".
Bij het naderen van de Rubensfeesten besluit „De Olijftak" (op 9
augustus) de door de pulikatie van Conscience's „Leeuw" bekend geraakte Max Suremont, Ed. Terbruggen (vermoedelijk de oude) en... Willem Vertommen af te vaardigen om Christian Immerzeel, zoon van de
prijswinnaar te gaan opwachten ter gelegenheid van de plechtige „Olyftak" -zitting tijdens dewelke het gelegenheidsstuk van Immerzeel op Rubens en dat van de blinde Petronella Moens voorgedragen zullen worden.
Conscience zal de „Prozaprijs" voordragen : Les arts sont l' instrument de
la grandeur suprême"; J. A. de Laet zal het vers van de noordnederlandse
dichteres lezen : „Ridderorde en gouden Keten" . Mag hierbij aangetekend worden, dat de opdracht voor Vertommen kan ingegeven zijn geworden door zijn , ,nederlandse" = „hollandse" afkomst. Lag zijn
woordvoering dan inderdaad het dichtst bij het door Immerzeel gebruikte
alaam ? Zeker klonk zijn taal het minst , , antwerps" als Aarschotenaar.
Een andere reden voor de aanwijzing is wellicht niet voorhanden, want
Suremont en Terbruggen golden in het , ,Olyftak" -gezelschap toch als
voorname burgers, als „begoede" heren. Daar kon Vertommen niet zo
maar voor doorgaan.
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Anderzijds acht men het niet gewaagd Van Immerzeel Jr. de in het
Frans gestelde Rubensboodschap van zijn vader voor te laten dragen.
Conscience leek daarvoor wel de aangewezen persoon. Hoe dan ook met
kermisdag, 16 augustus, wordt de plechtigheid gehouden en... niet Conscience maar Immerzeel Jr. zelfleest het werk van vader voor. Zo ver stond
het dus ook in Nederland met de verfransing.
Op 23 augustus, de grote dag voor de Rubensfeesten, was Vertommen
natuurlijk op het appel. Dan wordt het stil tot 15 november, dag waarop hij
, ,enkele puntdichten" ten beste geeft (met inlevering) . Daarna is hij weer
. spoorloos. Trekt het teken- en etswerk hem meer aan ? Zelfs voor heel
1841 kan de , ,Olyftak" hem niet meer bekoren, zo lijkt het althans, want
een eerste herverschijning is pas op 15 oktober 1842 te noteren !
Moeten wij rekenen met enige verandering in zijn leven ? Heeft het te
maken met de adreswijziging die archivaris Verachter precies voor 1841
(Ankerrui) noteert, alhoewel hij later zeer duidelijk aan de Eiermarkt,
opnieuw, is thuis te brengen ?
Het is wel zo, dat misschien zijn breed opgezette ets ,,Een vergadering
op het Vleeshuis" (Zie H.o.L.v.A. blz. 70) netjes in dat „dichterlijk"
„leemte" jaar past, maar ook de plezierige ets bij Van Rijswijck destijds
klassiek wordende „Hans Holbein" (1 .1.1843) (Zie H.o.L.v.A.). De
twee kunstenaars blijken dan wel samen op stap te gaan. Zelfs moeten wij
dit intermezzo allicht in betrekking brengen met de bezigheden van de
, ,wandelende" gemeenschap, ons zo goed bekend geworden in de jongste
maanden, zetelend op het , ,Exterlaer". Dat is nog zoekstof voor later.
Vast blijft staan dat Vertommen ten zeerste verknocht is aan „den
Door" en juist voor het jaar 1842 op zijn rekening kunnen gebracht
worden zowel de titelpagina bij Van Rijswijcks ,, Van Dyckavontuur te
Zaventem" als de illustraties bij het werk van de frankofone auteur uit de

Prinsesstraat : Gaspard de Cort, waardoor wij meteen in de blijde uren
verzeilen van „het Paardje" of „Zwart Peerdeken ", de niet —officiële
pleisterplaats van Door, kunstvrienden en... mecenen. Uit die niet dichtende tijd dateert ook Vertommens enig bekend staand schilderij „De
De
kaartspelers" (zie „H.o.l.v.A.).
Zijn heroptreden in „de Olyftak", 15 oktober 1842, alweer met een
puntdicht dwingt er ons toe er op te wijzen dat hij, via Domien Sleeckx,
werkt voor diens , , Muzenalbum ", maar ook de redaktie van „De
De
Vlaamsche letterbode" bereid vindt verzen van hem op te nemen (Zie
verder). En na 15 oktober 1842 brengt hij ook een ,aenmoedigend lied".
Al met al een programma dat hij op 3 december herneemt. Of beter
herhaalt, want op 7 januari 1843 staat weer aan de orde : , , aenmoedigend
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lied : puntdicht : vroeg antwoord" . Uitgebreid zullen de bijdragen dus niet
zijn geweest. Wat levenswijsheid, misschien geput uit ervaring.
Met de jaarwisseling 1842/1843 worden wij gekonfronteerd met een
interne , ,Olyftak" -aangelegenheid. Na zo lange afwezigheid werd Vertommen op 7 januari 1843 beschouwd, gezien de notulen, als „aanmoedigend lid", wat op 21 januari gerektifieerd werd ; wanneer ook werd
aangetekend dat Van Rijswijck, die zijn „Liereman" had voorgelezen,
met Vertommen en met Blommaerts, een zeer oude getrouwe, onmiddellijk daarop de vergadering verlieten.
Bekijken wij de kalender goed en roepen wij de jammerlijke incidenten
uit onze literaire, politieke en ideologische geschiedenis op, dan weten
wij, diep in ons, dat „gevaarlijke tijden" in aantocht zijn. Wij komen daar
elders op terug (G. Schmook : Hendrik Conscience en cs. schrijven aan
Zijne Majesteit Leopold I: 10.10.1846). (zie Naschrift 2). Vertommen,
die vroeger wel eens te laat opdook in de vergadering, wordt, nu februari
1843, de boete toegepast die voorzien is bij art. 35. Op 18 februari vervalt
hij weer in de boete „uit hoofde" van afwezigheid. Op 4 maart idem.
Vertommen laat zich deze sankties niet welgevallen : hij wordt van de
boete ontslagen, maar er wordt op gewezen dat van hem geen ,,verontschuldiging" werd ontvangen.
Op 25 maart 1843 schudt hij, als naar gewoonte, een puntdicht uit zijn
mouw. Gedurende de maand april is hij afwezig. Op 6 mei verschijnt hij
weer, maar op 20 mei vervalt hij nogmaals in de boet, vermoedelijk omdat
hij verzuimt te lezen. Wel wat onbegrijpelijk, w ant precies in dat jaar 1843
(Zie hierboven : portret v an „Een roosken uit de faem") vordert hij de
aandacht van de , , letterminnaers" op door zijn balladen „Schildwacht en
liefje Blondine" en , , Gerlinde" in de , , Vlaemsche Letterbode". Maar op
3 juni, op 17 juni wordt hetzelfde liedje gezongen. Op 1 juli, op 5 en op 15
juli, op 5 augustus staat hij vermeld als aanwezig zonder opmerking. Zo
ook op 2 september als Peter Frans van Kerckhoven zijn dreigend opstel
over „De toekomst" leest. Is het toeval ? Of een teken aan de w and voor de
anti-Conscience-gesteldheid ? W ant hier wordt de sfeer rondom Vertommen wel ondoorzichtig. Op 16 september .1843 leest Dominicus Sleeckx
„een stukje van Vertommen", wat niet belet dat de auteur beboet wordt.
Zeker, het is zo, Sleeckx is een v an de kernen van de Exterlaer-adepten en
Vertommen en Sleeckx kennen mekaar d an van dicht-en-bij . Overwegen.
Naschrift 2. Verschijning wordt voor , , Verslagen en Mededelingen" voorbereid. Zie
ook J. Hannes en G. Schmook in „Belgisch tijdschrift voor de nieuwste geschiedenis",
1981; bijdragen over de eerste volkstelling in 1846.
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wij bovendien dat Vertommen aan Sleeckx' , ,Muzenalbum" II nog een
vers naar Schiller toevertrouwt, dan moet de later manifeste verkoeling in
de verhoudingen een vrij snel verloop hebben gekend, wellicht in hoofdzaak te wijten aan wederzijds karakteriële inslag niet alleen, ook aan de
algemene wrijvingen als gevolg van het , , Vlaemsch-Belgisch" avontuur.
Helaas... met de 237ste zitting, op deze 16 september 1843, wordt het
zo voorname Notulenboek van „De
De Olyftak" afgesloten, volschreven tot
op de laatste bladzijde en het blijft het raden naar de zittingsverslagen van
de Rederijkkamer, die opgetekend stonden in de tweede band. ,,Es ist uns
eine alte Geschichte". Wij zetten hier geen nieuw klaaglied in. Wij
verliezen enkel Vertommens , , Olyftak" -spoor, nog vóór hij Antwerpen
in 1846 verlaat.
Daarentegen ziet het er naar uit dat Vertommen en Van Rijswijck bij
voortduring een intiem tweespan hebben gevormd onder de kornuiten,
tweespan dat nu, begin 1846, uiteenvalt. Want lettend op wat in het aan de
basis vrij smalle, maar beruchte „Heilig Verbond" (Zie hierboven) te
geschieden staat einde 1845, is het opmerkelijk dat Vertommen na de
krisiszitting van 4 december 1845 (uitsluiting van F.H. Mertens) verschijnt zoals voorheen. Op 29 januari 1846 is evenwel zijn laatste bijwoning te stellen, terwijl Van Rijswijck nog aanwezig blijkt. Is hij Antwerpen met al dat geruzie beu ? Zijn uitschrijving voor Brugge staat
immers genoteerd op 1846. Konden Sleeckx en Van Kerckhoven er hem
toe verleiden zijn geluk elders te beproeven, als vaardig tekenaar en in de
hand vallend etser ? Het wordt dan toch wel zo dat hij Sleeckx de rug heeft
toegekeerd. Ook J A. de Laet. Het afwijzen der vriendschap is af te lezen
uit toch wel kreupele, bombastische Luybrecht-toespelingen. Een vers op
Hendje van der Noot, de held uit de behoudsgezinde oostenrijkse tijd,
wordt door Vertommen op deze wijze besloten :
Hendje Van der Noot
Het glinsterend robyn dat langs den Chaos klettert
In zyn brutale vaert, het schuimend zeepzop plettert,
Door snorrend angstgeweld, van hier tot op het Kiel
Het bygeloof verminkt verstomt in de ziel.
Dat dien baes van al, dat àdem is gegeven
Van 't dempend satansrijk, met chaos zwart omgeven
Dat in een aerde tyl, met nooit vermoede spoed,
De bierglazen spoeld, by Belfroid in den Hoed. (a)
(a) „Den rooden Hoed", herberg in het Waaigat, thans Jan Blomstraat. Nog bestaande als
restaurant. Destijds uitgebaat door wed. Borrekens, later echtgenote J.F. Willems.
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Dat langs de wereld zweept en brassend in 't crioelen
De letterbode zwaeit, langs tafels en langs stoelen :
Om zoo in t' aerdsche ruim door weversust geport
De leer van Jacob zelf, een helen voet verkort.
Zoo rolt De Laet en Sleekx op rouwe diamanten
De pennen van den gier, van vinken en faisanten,
In borrelend keukezap de Cedronsterken rol
Engalmt in brak geluit, de duos van Cartol. (b)
Will
Willen wij een vluchtig , ,Olyftak" -besluit trekken, als aktiviteitsrekening, dan tellen wij op de 115 genotuleerde zi tt ingen in Band I die
Vertommen heeft kunnen bijwonen 31 aanwezigheden, met een inbreng
van 10 korte of langere lezingen. Gezien de pijnlijke tribulaties in de
antwerpse levenssfeer ten jare '46 kan verondersteld worden dat „dichdichter" Vertommen zich niet veel meer zal ingelaten hebben met de „Kater"
Kamer" en altijd is zeker dat hij de brief die Conscience op 10 oktober 1846
tot Leopold I richtte in verband met de eerste , ,volkstelling ", brief tegengetekend o.a. door Th. van Rijswijck en Lodewijk Vleeshouwer, niet
onderschreef omdat hij zijn stad-van-adoptie besloot te verlaten om tot
1850 in Brugge te verblijven en van daaruit zich bij zijn moeder te
vervoegen te Brussel of in een voorstad en daar geheel onderkomen, blind
te sterven. De zes, zeven laatste jaren van Vertommens leven blijven
onuitgeschreven omdat iedereen het spoor blijkt bijster te zijn. Werd hij in
een van de ziekenhuizen rond Brussel als armlastige verpleegd en aan zijn
eind gebracht ? Ligt daar nog een uitweg om tot zekerheid te komen ?
Het werd geen samen uit samen thuis voor de twee „compagnons de
route" die Van Rijswijck en Vertommen heten. Het einde van beider
bestaan was wel door een gelijkaardig noodlot getekend.
Het is niet de eerste keer dat even aandacht wordt gevraagd voor een
vergeten figuur. De inbreng aan details zal enkel beschouwd worden als
een wat uigezette kommentaar bij een naam die genoemd wordt in een of
andere, onmisbare, literaire bron, zoals in de aanvang vermeld.
Vertommens leven liep niet over rozen. Bleef hij te Antwerpen l ange
tijd gehuisvest aan de Eiermarkt als familiegast bij het gezin Gaspard Wils
blijkt hij volgens het adresboek ook even te vinden te zijn aan de
Ankerrui , na 1846 duikt hij op te Brugge bij de grote drukkerij en
zinkografie Fabronius-De Meyer, zoals de heer G. Gyselen voor ons wist
(b) Hendrik Cartol : komponist, koorleider van „Voor taal en kunst". Geboorte- en
sterfdatum onbekend.
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te ontdekken. Het fel gegeerde toeristische stadsplan van de stad Brugge
met in de omlijsting de gravure van de merkwaardigste gebouwen is van
de hand van Vertommen. Hij huist in deze stad, naar zijn aard, in de
uitgangsbuurt. Zo noteerde de heer Gyselen. Bijzondere sporen heeft hij
daar niet nagelaten.
Zoals gemeld werd hij in 1850 te Brugge uitgeschreven. Hij ging zijn
moeder vervoegen, vermoedelijk te Sint-Joost-ten Node (bij de vroegere
Gare du Nord ?), maar werd er of elders tot op heden nog niet teruggevonden. Er blijft nog enige hoop dat wij de drenkeling in het asociale meer van
wat men de beschaving kan heten terugvinden langs een of ander „Godshuis" om, waaraan hij zijn enig bekend gebleven schilderijtje, „De
kaartspelers", in genrestijl bewaard in het „Koninklijk Museum voor
Moderne schilderkunst" te Brussel in pand kan hebben nagelaten.
Wie weet of bij het nauwlettend uitpellen van „De
De Vlaemsche School"
in haar kostbare minuskule lettertjes niet eens zijn sterfdatum neervalt.
Wij houden ons geïnteresseerd aanbevolen want niet alleen wensen wij bij
Vertommens zelfportret, bewaard in het „Prentenkabinet" te Brussel, het
intens bewogen dossier af te sluiten ; wij wensen zijn nagedachtenis gaaf te
blijven gedenken, omdat hij blijk heeft gegeven van eigentijdse artistieke
rijpheid, die ons o. a. in de , , Verzamelde werken" van Th. van Rijswijck,
uitgegeven door Jozef Staes, in 1884, zijn „Hans Holbein" naliet, zijn
„Antoon van Dyck te Saventhem verrast door Rubens" en voor 1842 het
breed opgeze tte, fraaie „Rederykerstafereel in het Antwerpsche
Vleeschhuis" in welke rechtopstaande gestalte wij graag als het mag
een 18de eeuwse reciterende Door van Rijswijck zouden willen herkennen
met achter de bestuurstafel het hele gezelschap liefst voor een ,,karnavalkavalkade" naar Sinjoorse traditie.
Welke firma heeft het er voor over een keurig Vertommen-album op de
markt te brengen, ter nagedachtenis van deze vlaamse , , artiste romantique
maudit" ter vollediging van zijn verzameling ? Of zitten soms onbekend
gebleven etsen ergens privé verscholen ? Dankbaar voor de vingerwijzing
worden de anotaties aangevuld. (Als levensbewijs mag alvast nog gelden
de inschrijving op de eerste uitgave van het volledige werk van Theodoor
van Rijswijck (1853) met inleiding door Peter Frans van Kerckhoven.)
(Had deze te Brussel nog kontakt met hem ?) .
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GUIDO GEZELLES POPULAIRE POËZIE (1872-1899)
EEN LITERATWR- SOCIOLOGISCH ONDERZOEK
door
(P. COUTTEriIER)
Verslag van de heer A. DEMEDTS, eerste beoordelaar.

1. Wie Dr. Piet Coutteniers studie over Guido Gezelles populaire
poëzie 1872-1899 onbevooroordeeld en aandachtig leest, zal bewondering
opbrengen voor de bedoeling, breedheid van visie en onbegrensde werkkracht van de auteur. Bovendien hee ft hij nieuwe gegevens en onbekende
teksten van en over Gezelle aangebracht, die v an de dichter een vollediger
en ook juister beeld tekenen en waarmede voortaan rekening zal gehouden
worden. Even merkwaardig is Coutteniers bekendheid met de moderne
literatuurwetenschap, zoals ze vooral in Engelse en Duitse uitgaven gepubliceerd werd.
Thesis en besluit van het werk is dat Gezelle als lyricus en dichter van
gelegenheidspoëzie , ,als het ware met twee pennen geschreven heeft. "
(Blz. 341). Couttenier stelt dat die houding fout geweest is omdat Gezelle
, , in zijn populaire poëzie zijn rol als dichter opgeeft, om die te ruilen voor
die van knecht van een institutionele orde. " (331) Uit het betoog, dat tot
die uitspraak geleid heeft, blijkt niet duidelijk of Gezelles handelwijze als
dichter afkeurenswaardig is omdat hij zich tot het schrijven van gelegenheids- of populaire poëzie geleend heeft, ofwel omdat hij een uitgesproken
conservatieve en niet progressieve maatschappijopvatting voorstond.
Datzelfde veschijnsel kan in ieder geval ook bij Vondel en andere belangrijke figuren uit onze literatuur waargenomen worden, wat erop wijst dat
een ongenuanceerde uitspraak erover beter vermeden wordt. Of is traditionele poëzie uiteraard minderwaardig ?
Om het belang van Gezelles laakbare houding aan te tonen, heeft
Couttenier in het eerste deel van zijn werk de literaire waarde van de
gelegenheids- of populaire poëzie, zoals hij ze ook noemt, als zodanig
belicht en verdedigd. Waarschijnlijk zou Gezelle hem hierin bijgevallen
zijn. Hij heeft toch in zijn bundels zonder terughouding gelegenheidsgedibhten en existentiële poëzie naasteen opgenomen. Van esthetisch
standpunt uit bekeken bestaat er ook geen verschil tussen zijn best geslaagde gelegenheidsdichtwerk en het minst geslaagde louter lyrisch,
zonder didactische bijbedoelingen geschreven vers.
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Verwijzend naar onze vaststelling rijst vanzelf de vraag of het probleem, door Coutteniers betoog opgeworpen, niet met meer reserves
mocht of moest benaderd worden. Waarschijnlijk ware het voorzichtiger
en vruchtbaarder geweest, de waarde van Gezelles min of meer didactisch
gerichte gelgenheidspoëzie uit een literaire ontleding en ijking van de
tekst af te leiden. Liever dan ze te bepalen op grond van de uiterlijke
beweegredenen die de dichter tot het maken van dat werk aangespoord en
weleens verplicht hebben.
Wij beschouwen de evaluatiemethode als beslissend voor haar overtuigingskracht. Dat lijkt ons niet noodzakelijk in tegenspraak met wat
Couttenier erover denkt. Maar wij geloven ook dat hij zich overbodige
kritiek zou besparen door zijn studie logischer en strakker op te bouwen en
soberder te verwoorden. Naar onze mening zou zij er veel bij winnen
indien hij ertoe kon besluiten zijn werk met een vijfde te bekorten. Om zijn
opvattingen te waarmerken maakt Couttenier gaarne gebruik van de stellingen en zienswijzen van vreemde literatuurtheoretici, die hij vrij uitvoerig overneemt. Wat nu op dat gebied voor blijvend geldt, zal ondanks
de waardering dat het verdient, over enkele decennia onder de druk van
weer nieuwe inzichten en meningen verouderd heten. Wij zouden liever
zien dat de schrijver meer vrijheid gunt aan zijn eigen scheppend denken
en slechts naar anderen verwijst om zijn opvattingen te verduidelijken.
2. Een tweede knelpunt lijkt ons Gezelles verhouding tot het gezag en
de maatschappijordening . Over zijn gehoorzaamheid aan bisschop en kerk
is weinig twijfel mogelijk. Zij heeft geen speling voor enige vorm van
eigendunk overgelaten en is met het stijgen der jaren almaardoor slaafser
geworden. Zo wilde het zijn geloofsovertuiging en zo was hij. Maar
tegenover het gezag van de staat en zijn vertegenwoordigers hee ft hij lang
niet dezelfde onderworpenheid betoond. Dat blijkt onmiskenbaar uit zijn
proza en gedichten als Cocquit van Heule. Hoe moeten wij ook een
gedicht als Hangt ' nen Truisch, met die verbazende slotregels ,,Ah, de
vrijheid is zoo zoet... liever mij-als alle goed ! " uit Gedichten, Gezangen
en Gebeden 1879, verklaren ? Het staat niet in de eerste uitgave van 1862.
Over de sociaal-economische toestanden stelt Couttenier : „De
De verschillen waren in de toenmalige maatschappij ongemeen groot ; de afhankelijkheid van de arbeider aan zijn patroon was nagenoeg compleet. "
(285) Dat was zo in het stedelijke milieu, waar de industriele arbeid, de
armoede en klassetegenstellingen tot klassenstrijd voerden. De toestand
was anders op het platteland, waar boeren, ambachtslieden en arbeiders
niet van elkaar vervreemd waren en samen werkend nog tastbare gemeenschappelijke belangen hadden. Gezelle was in die sfeer te Brugge en
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Wingene (gedicht Terug uit Rijmsnoer, gedateerd 28/1/'97) opgegroeid.
De horizontale klassenindeling zag hij door een verticale lijn doorbroken :
een patroon kon een plebejer, een arbeider een edelman zijn.
3. Naast onze theoretische bezwaren die eventueel door een meer
geschakeerde formulering kunnen ondervangen worden, blijven enkele
minder belangrijke aanvullingen of kleine verbeteringen raadzaam.
Niet alle Westvlamingen hebben aan „de moraliserende verheerlijkingskritiek" over Gezelle (6) deelgenomen. Een uitzondering alvast was
Frans van den Weghe in De plaats van Albrecht Rodenbach in de WestVlaamsche Taal- en Letterbeweging, 1890, waar hij van blz. 20 tot 25
over Gezelles gelegenheidspoëzie handelt in weinig lovende zin.
In verband met een mogelijke traditie van gelegenheidsdichterij in het
Kortrijkse (68) lijkt het enigszins overtrokken in Pieter Joost de Borchgrave en Lenaert Lodewijk De Bo slechts gelegenheidsdichters te zien. De
Ode aan de Vryheid van eerstgenoemde en verschillende gedichten uit De
Bo's bundel Gedichten (1874) spreken het tegen. Leerrijk in dat opzicht is
eveneens Keus van Dicht- en Prozastukken of Tael en Letterkundige
Verzameling voor Allen. Kortrijk 1839-1840. 303 blz.
Juliaan Claerhout was van Wielsbeke en niet van Desselgem afkomstig.
Bij de vermelding van de Westvlaamse uitgaven waaraan Gezelle
medegewerkt heeft, dient volledigheidshalve ook 't Manneke uit de Mane
toegevoegd.
4. Ons algemeen besluit is dat Guido Gezelles populaire poëzie 18721899 om zijn rijke inhoud en de persoonlijke visie van de auteur bekroond
zou worden, maar dat het werk alleen kan uitgegeven worden nadat de
auteur het, met inachtneming van de bedenkingen en suggesties van de
beoordelaars, doorgenomen heeft.
Verslag van de heer R.F. LISSENS, tweede beoordelaar.
In de studie van de verscheiden en zo fundamenteel éne poëzieproduktie
van Gezelle zijn de gelegenheidsgedichten geen „terra incognita". Er
bestaat een niet gering aantal beschouwingen over afzonderlijke stukken,
maar het lijdt geen twijfel dat dit deelgebied van Gezelles poëzie onvoldoende systematisch doorvorst is. Globaal of gedeeltelijk overzichtig zijn
slechts de totaal verschillend opgevatte bijdragen van L. Scharpé (Gezelle
als Spoker) en Q. Walgrave (De gelegenheidsverzen van Guido Gezelle),
beide verschenen in Dietsche Warande en Belfort (1904) nog ten tijde van
de definitieve opgang van de roem van de dichter, voo rt s Walgraves opstel
Gezelle als dichter van zijn volk (in Biekorf, 1914-1919), dat uiteraard met

330

het genre te maken heeft, en de korte studie van P. Sobry, Guido Gezelle's
epithalaam, over de bruiloftsgedichten, in het Album Prof. Dr. F. Baur
(II, 1948).
De opzet van Couttenier is ambitieuzer, zij het nog steeds beperkt,
alvast in de tijd. Hoofddoel is een specifieke interpretatie van de gelegenheidspoëzie van Gezelle (blz. 32) echter alleen uit de Kortrijkse periode
(1872-1899), omdat 1) het gros van dat soort van poëzie, dat Gezelle altijd
heeft geschreven en vanaf zijn eerste bundels met „persoonlijke" poëzie
heeft vermengd, van na 1872 dateert ; 2) er zich , ,na 1872 grondige
wijzigingen hebben voorgedaan, die ons doen vermoeden dat deze periode
verschilt van de vorige en dat daarin de populaire [= gelegenheids-]poëzie
symptomatisch is ; 3) uit „de semantische analyse van de teksten is verder
gebleken dat dit aparte karakter in belangrijke mate te maken heeft met
maatschappelijke ontwikkelingen die zich na 1870 in Vlaanderen hebben
voorgedaan. " (blz. 64-65) . De auteur stelde een pakket samen van 1036
gepubliceerde en ongepubliceerde, waaronder door hem zelf ontdekte,
gedichten (blz. 203), wij voegen eraan toe : van allerlei aard en op allerlei
thema's .
De ijver waarmee de auteur zijn onderneming het woord is niet te
sterk aanvat, leidt al in de eerste bladzijden tot forse verklaringen die bij
de enigszins met de stof vertrouwde lezer van het begin af een zekere
weerstand oproepen. Een forse verklaring vind ik : „De
De algemene opinie
was, en is in het algemeen nog steeds dat die „poëzie" onmogelijk object
van ernstige studie k an zijn." (blz. 5). De formulering is niet fraai en de
bewering niet gelukkig. Dat de meningen over de esthetische kwaliteit v an
deglnhisvrzdeljn,atiokedarbstn
redenen toe, maar dat, zoals de auteur ook al beweert, men die teksten
deels bewust, deels onbewust uit de weg is gegaan, vnl. om het geïdealiseerde beeld van de dichter niet te schaden, strookt niet met de werkelijkheid. Idem de bewering dat men ze in de grond Gezelle nooit waardig heeft
geacht, een schoonheidsvlek die men liefst verborgen houdt (blz. 5).
Net iemand als Scharpé, die begin 1894 een v an de eerste volwaardige
bijdragen over de poëzie van Gezelle publiceerde, haalde de luimig en
satirisch op de actualiteit reagerende verzen van Gezelle-Spoker uit ,,den
doodboek" en lichtte ze toe in zijn literairhistorische studie (1904).
Uit hetzelfde jaar dateert het stuk van Walgrave. Deze neemt in de
Gezellestudie een belangrijke plaats in als biograaf, commentator en
interpreet. Kan men zeggen dat hij de gelegenheidsgedichten uit de weg is
gegaan ? Integendeel. Zijn bijdrage, de bekorte tekst van een lezing, is een
pleidooi voor een aspect van het werk van Gezelle, „tot hiertoe uit al die
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bekommering [ = toenemende Gezelleliteratuur] uitgesloten". Een zwak
stuk, maar hier bijzonder relevant, omdat het tot twee aspecten van de
problematiek poogt door te dringen. Het stelt nl. een dubbel probleem : 1.
wat dreef de dichter ertoe zijn tijd en zijn vaardigheid aan gelegenheidsverzen te besteden ?, 2. waarom nam hij er zoveel op in zijn bundels ? Op
de eerste vraag luidt het antwoord dat men Gezelle niet grondig begrijpen
kan zonder er rekening mee te houden dat hij priester was, die al wat hij
was en al wat hij had tot God wilde doen terugkeren, geen hoogtronende
kunstenaar, maar „de
de zegger, de uitspreker" van al het schone en de
dichter van iedereen, van hoog tot laag. (Walgrave legt wel wat te zeer de
nadruk op het mindere volk). De gelegenheidsverzen hij noemt ze ook
een paar keer omstandigheidsverzen zijn tevens de meest katholieke
verzen van Gezelle, „bijna allen ontstaan uit het samenleven der kerk,
immers alle gelegenheden waarbij het volk dichten hoort zijn door de kerk
ofwel gansch aangebracht, of ten minste geheiligd". (Dit laatste woord
komt overeen met wat in het huidig jargon gesacraliseerd of sacraal heet).
Ingaand tegen een dwaze bewering van Willem Kloos, heeft Walgrave
geen moeite om met recht te bevestigen dat Gezelle niet boven doch in en
met de kerk leefde tot in de minste uitwendige vormen en gebruiken.
Vanuit deze achtergronden geeft de genegenheid voor zijn volk aan de
gelegenheidsverzen van Gezelle een „geheel andere kleur err gehalte (...)
dan men a priori verwachten zou". Walgrave raadt allen die bevooroordeeld zijn tegenover het genre, wat zielgedichtjes, eerstecommunieversjes
en andere stukken van die aard te lezen ; zij zullen ondervinden dat Gezelle
daar zoals elders niet gewoon is, al zijn nu niet al die verzen hemelval.
Op de tweede vraag, waarom Gezelle zoveel van die gedichten in zijn
bundels opnam, antwoordt Walgrave door te wijzen op een andere trek
van diens persoonlijkheid : „het heropwekken van het eigen wezen der
Vlamingen", wat vandaag het sensibiliseren van het streven naar identiteit
wordt genoemd. Gezelle deed dat metRond den Heerd, Biekorf, Loquela,
Duikalmanak, ook met het publiceren van zijn gelegenheidsgedichten.
Het waren echte „propagandamiddelen". De verspreiding van betere
omstandigheidsverzen moest de volksverheffing dienen. Pat ve rn am
Walgrave uit de mond van de dichter zelf ; "... daarom wilde deze groote
dichter ook die mindere soort van voortbrengsels met al het overige in
ieders handen geven..." (De formulering houdt kennelijk een poëtisch
niveauonderscheid in, wat Walgrave niet belet voor de gelegenheidsgedichten te ple4én in plaats van ze uit de weg te gaan.) Een laatste te
noteren uitspraak : „Die edele fijne Artist was ook volksdichter". (Vraag :
Is het om die geheimzinnige binding dat Gezelle de vaakst geciteerde
Vlaamse dichter is ?) .
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Aan het begrip volksdichter wijdt Walgrave zijn Biekorf-opstel.
„Volk" wordt thans uitdrukkelijk verruimd tot , , al de standen, al de
trappen van beschaving, al de sociale lagen van hetzelfde volk." Dit te
vormen, betoogt Walgrave, blijft bij Gezelle heel zijn leven de hoofdzaak.
Als dichter is Gezelle een „uitspreker" van de ziel van zijn christen volk.
Walgrave licht zijn stelling toe aan de h and van omstandigheidsverzen en
andere gedichten waar we hier natuurlijk niet hoeven op in te gaan.
Tweemaal vernoemt hij Kortrijk. Eerst waar hij zegt dat Gezelle de
volksziel 27 jaar lang heeft getroffen, , , te Kortrijk, door die honderden
zielgedichtjes voor zijn burgers en nederige menschjes. " Een tweede
maal waar hij herinnert aan „die geestelijke liederen, die hij voor de
menschen van Kortrijk dichtte, om hen in de kerk te leeren zingen, en
waarin zoo simpel en recht, de simpele godsvrucht bidt en zucht, in
Kerstliederen, Marialiederen, Kruisweg- en H. Herteliederen, liederen
voor de Heiligen." (Terloops : dit aspect v an de gelegenheidsproduktie
van Gezelle wordt bij Couttenier niet behandeld.). De gelegenheidsdichter wordt door Walgrave beslist niet over het hoofd gezien. Hij is,
eens te meer, met de dichter Gezelle één. Tussen twee haakjes : zo zal
Walgrave ook van een ontleding van Het kindeke van de dood, in zijn
bundel Gedichtengroei, gebruik maken om de eenheid van de , , zielekunst" van de jonge en de oudere Gezelle te beklemtonen : , ,wie dieper
gaat (...), wie vooral niet uitsluitend is, en de Gelegenheidsgedichten,
Eerste Communieversjes, en bovenal Zielgedichtjes niet verwaarloost, zal
tot het einde toe juist dezelfde poëzie, en juist dezelfde gevoelens in
treffend-gelijkende klanken terugvinden," wat hij met bewijzen staaft.
Sobry concentreert zijn aandacht op de bruiloftsgedichten. Al bij het
begin vat hij het essentiële van zijn kijk samen in deze karakteristiek:
„Geen enkele mythologische inkleding of toespeling, geen enkele zinnelijke evocatie, zelfs geen ietwat uitvoerige persoonsbeschrijving v an de
bruid. Ook geen zweem van hartstocht. Zijn epithalaam is volkomen kuis,
ongerept-wit en rimpelloos-stil. De kern erv an bevat twee hoofdmotieven : het christelijk-sacramenteel karakter van het huwelijk, en de
tweeëenheid van m an en vrouw, uit wie kinderen Gods moeten spruiten. "
Daarna illustreert en nuanceert hij door het stellen van drie fundamentele
vragen, waarvan ik kortheidshalve alleen de antwoorden samenvat. 1)
Gezelle heeft zoveel gelegenheidsgedichten, daaronder zoveel huwelijksgedichten, gemaakt a. om tegemoet te komen aan de vele verzoeken,
b. uit priesterlijke ijver ( hij verwijst naar Walgrave), c. omdat hij aan
zulke verskunst genoegen beleefde, d. om een tikje ijdelheid bij de
gedachte dat hij de aangewezen dichter was om de spreekbuis te zijn van

333

de vierende gemeenschap. (Deze visie houdt waardering in van het
, , scheppend-dichterlijk kunnen", waarvan gelegenheidsgedichten vaak
blijk geven). 2) Gezelle heeft geen enkel gestereotypeerd epithalaam-model in het hoofd. Zijn enige wet is het bewust woordplezier en het innig
meégevoel, het meeleven met Vlaamse mensen ; telkens past hij zich aan
bij de bepaalde huwelijksomstandigheid, vandaar die rijke vormverscheidenheid en de uiteenlopende stemming van de gedichten. 3) Op
wat hij zelf veruit de gewichtigste vraag noemt, nl. Gezelles persoonlijke
verhouding tot de wereld van de echtelijke liefde en de weerslag ervan in
zijn huwelijksverzen, antwoordt Sobry dat, uitgenomen in De zang der
bruiloft (1859), het oudste in de reeks, Gezelle de sacramentele handeling
als zodanig niet theologisch-leerstellig fundeert. Wel is de religieus-sacramentele kiem van het huwelijk vaak aanwezig en zelfs als de levenssfeer van de Vlaamse echtelingen voorgesteld. Het ethos van Gezelles
epithalaam is primair gemoedelijk : stille gemoedsintimiteit verv angt het
bij Gezelle „wegens de beperking opgelegd door zijn priesterroeping"
niet denkbaar uitvieren van zinnelijke hartstocht en kenschetend noemt
Sobry het soort van schuchtere of verlegen evocatie v an de huwelijksvrucht. Maar binnen deze begrensdheid kan de bruiloftsinspiratie zuiver
en harmonisch worden uitgewerkt.

*

*

*
Een , , status quaestionis" van de aan de gelegenheidsgedichten afzonderlijk gewijde opstellen en studiën, maar uitgebreider dan de hierboven
geschetste, ware bij Couttenier als inleiding nu ttiger geweest dan het
schraal en eenzijdig overzicht van de receptie van het werk, lees : de
poëzie, van Gezelle (blz. 5 vlg.) en de bloemlezing van enkele karakteristieke houdingen tegenover de gelegenheidsgedichten (blz. 15 vlg.). De
houding v an Walgrave is beslist onvoldoende uitgediept, die van Sobry zit
in een voetnoot (blz. 23), al dient eraan toegevoegd te worden dat de
auteur Sobry veel later (blz. 326 vlg.) uitvoeriger ter sprake brengt.
Als zulk een , ,status quaestionis" grondig en systematisch was opgemaakt, zou de auteur de kans hebben gehad zijn eigen standpunt al meteen
in zijn inleiding duidelijker te bepalen. Duidelijkheid is helaas niet de
hoofdeigenschap van zijn studie, hoeveel interessant materiaal en te
overwegen gezichtspunten zij overigens bevat. De inleiding maakt het ons
in ieder geval niet gemakkelijk. Nauwelijks heeft de auteur de aandacht
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erop gevestigd dat hij zich op de relatie van werk en maatschappij wil
concentreren (blz. 12), of hij verwijt Walgrave (blz. 18) dat deze „de
aandacht van een literaire waardering (waarom het uiteindelijk toch te
doen is) naar een waardering én verheerlijking op grond van de idee... "
steeds meer verschuift, (zie onze uiteenze tting boven. R.F.L.). Wij
moeten dus in ons achterhoofd houden dat Couttenier in zijn literatuursociologisch onderzoek uiteindelijk de literaire waardering op het oog zal
hebben. En inderdaad, hij kondigt aan (blz. 21) dat zijn interpretatie zal
zijn : wat is de betekenis van die poëzie nu, wat is de betekenis ervan in het
hele werk van Gezelle ?, waarbij dan weer niet wordt gezegd wat voor een
betekenis (esthetische, morele, maatschappelijke enz.) bedoeld wordt.
Zijn opvatting van de poëzie kennen wij ook niet. In elk geval kwalificeert
hij de gelegenheidsgedichten reeds als , ,secundaire teksten" (blz. 23) nog
voor zij geanalyseerd worden. De lezer moet deze globale literaire waardebepaling voorlopig aanvaarden. Vervolgens kondigt de auteur aan dat
hij de dichterlijke produktie van Gezelle in twee grote pakketten zal
indelen : persoonlijke poëzie en gelegenheidspoëzie. Om ze uit elkaar te
houden zal hij een verdeelsleutel zoeken, die in de inleiding nog niet aan
de orde is. Voorlopig krijgen wij deze op blz. 25 (bis ?) vrij bevreemdende
regelen te lezen : „Afgezien van de gelegenheidsteksten die in de grote
bundels zijn terechtgekomen, is het tijdens Gezelles leven nooit tot een
uitgave van een bundel gelegenheidspoëzie gekomen. We benadrukken
nog eens dat dit niet eens zo verwonderlijk is. We mogen niet vergeten dat
de Zuidnederlandse poëzie in de tweede helft van de 19de eeuw in hoge
mate etisch v an karakter was. „Poëtische" teksten in de hedendaagse zin
van het woord, werden omzeggens niet geproduceerd. Ook Gezelle deed
dit niet, en als hij dit hee ft gedaan, dan was dit eigenlijk ongewild. Bewust
schreef hij poëzie met een duidelijke richting, een tendens, een bedoeling.
Voor hem was er van een onderscheid tussen persoonlijke lyriek en
gebruikslyriek geen sprake. " Even stoppen om erop te wijzen dat de
auteur nu de Walgraviaanse toer op zal gaan, waar hij enkele bladzijden te
voren niet wilde van horen : „Alles wat hij schreef was middel tot restauratie en heropleving van de oude luister van wat hij het Christen-Vlaamse
volk noemde". Hij vervolgt : „Als hij 'poëzie' geschreven heeft, die
momenteel als dusdanig wordt gewaardeerd, dan gebeurde dit onbewust,
in weerwil van zijn intentie, in momenten waarin de taal over zijn etische
gerichtheid meester werd. Bij het doelbewust gebruik van poëtische
taalvormen was het hem steeds om deze onderliggende tendens te doen, en
in die zin was er voor hem geen onderscheid tussen gelegenheidsteksten en
'poëtische' teksten. Bewijs hiervoor is nogmaals de bundel Tijdkrans
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(...) . De poëzie die hierin wordt aangeboden is in hoge mate 'gemengd',
zoals veel van zijn tijdgenoten hun bundels betitelden wanneer gelegenheidsgedichten met persoonlijke lyriek werden vermengd".. Het kan misschien allemaal ergens kloppen, als het wat zou worden uitgelegd. Mij laat
het perplex. Voorts geen commentaar. Tenzij dat op blz. 16 de afwijzing
van Tijdkrans door de jury voor de Vijfjaarlijkse staatsprijs werd toegeschreven aan het vermengen van gebruikspoëzie en persoonlijke lyriek,
wat een overtreding betekende van de strakke scheiding van genres en
stijlniveaus zoals dit nog door de klassieke retorica werd voorgeschreven
en wat weerstanden opwekte, omdat hiermee een algemeen aanvaarde
literaire norm werd verstoord. Maar nu zegt de auteur dat „veel van zijn
tijdgenoten" zo te werk gingen. Ook zij waren dus normverstoorders.
Hebben hun produkten de juryleden het voorhoofd doen fronsen ?

*
De auteur is niet gelukkig met de term , ,gelegenheidspoëzie ". De
definities in hoofdzakelijk Duitse en Engelse referentiewerken voldoen
hem niet. Ook , ,volkspoëzie ", gebruikt door Walgrave, is niet geschikt :
die is inderdaad ruimer en wordt door Walgrave zelf op heel wat gedichten
van andere aard toegepast. De door Walgrave soms, meer ter afwisseling,
gebruikte term omstandigheidspoëzie neemt de auteur niet onder de loep.
Op zoek naar een bruikbaarder term schrijft hij zeer lezenswaardige en aan
recente theorieën getoetste beschouwingen over de referentialiteit, die
veel verder gaat dan alleen het aspect gelegenheid of omstandigheid, en
over de typologie van gebruiksteksten. Zulke discussies brengen frisse
ideeën in de Gezellestudie. Zij doen Couttenier ten slotte opteren voor een
verschuiving van het belang van het ontstaan de gelegenheid naar
dat van de receptie, bepaaldelijk naar een collectieve receptie. De ontvanger is een publiek, of liever het idee dat de gelegenheidsdichter zich van
het publiek vormt onder het schrijven van zijn tekst. Geen individuele
lezer dus, maar een groep. De gerichtheid op de groep leidt Couttenier tot
de benaming „populaire poëzie" i.p.v. gelegenheidspoëzie en tot een
definitie : ,,elke gebruikstekst in poëzievorm, met een duidelijke referentie naar een gelegenheid, die gericht is op communicatie, een bevestiging
is van de normen van het genre en van de groep voor wie ze is bestemd, en
waarvan doorgaans auditieve receptie in de beoogde groep een sociaal
gebeuren vormt. " (blz. 63). Hoe begrijpelijk de onvrede van Couttenier
met de term gelegenheidspoëzie ook is, de benaming populaire poëzie
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geef ik geen kans : zij kan alleen maar bron van misverstand zijn. Wie zal
de auteur volgen in gevallen als bijv. Engelendale, De bruiloftklokke
luidt, Op Marcke, die niets bezitten van de ingewortelde connotatie , ,voor
het volk", , ,eenvoudig ", , ,verstaanbaar" enz. welke de voorgestelde
term altijd zal blijven oproepen. Wat de definitie betreft, zij spaart de geit
en de kool : de gelegenheid en de receptie, de poëzie en het communicatieniveau, doch beklemtoond wordt de gebondenheid aan de normen van
het genre en die van de groep. De auditieve receptie zal, meen ik, miniem
zijn bij de zielgedichten (die worden immers gewoonlijk rondgedeeld) . De
auteur wijst er trouwens op dat misschien nog andere kenmerken in de
loop van zijn studie zullen opduiken en dat niet alle teksten de definitie
volkomen realiseren : het is een theoretisch model.
Na de omschrijving van term en begrip wordt een historische situering
van de gelegenheidsgedichten van Gezelle in West-Vlaanderen en te
Kortrijk, aangeboden. Het is te veel en te weinig, als men daarna constateert dat slechts een onderdeel van de gelegenheidspoëzie, nl. de
funeraire poëzie, gedetailleerd wordt onderzocht. (Men vraagt zich af,
waarom de funeraire poëzie, als begrip toch ruimer dan het zielgedicht,
exemplarisch wordt onderzocht. Mimosa is een funerair gedicht, maar
beantwoordt in genen dele aan schrijvers definitie van het gelegenheidsgedicht ; het is volgens de door Couttenier gemaakte onderscheiding van
de poëtische produktie in twee pakketten persoonlijke poëzie, niet direct
voor een groep bestemd) . Onder de lectuur van de breedvoerige bespreking van de funeraire poëzie komt men tot de overtuiging dat dit onderdeel
van de gelegenheidspoëzie ruimschoots had volstaan om vanaf de eerste
zielgedichtjes (1852) te worden onderzocht in één minstens zo uitgebreide
studie als die welke thans voorligt en zulks volgens de Ynethode aangewend in onderhavig werk, dat zich bezighoudt met de historisch-literaire
traditie, de formele analyse van de retorische aspecten en ten slotte de
ideologische functionering . De auteur had dan de funeraire poëzie niet
alleen kunnen toetsen aan de traditie van het literair genre in het algemeen
maar ook kunnen vergelijken met soortgelijke produkten van een aantal
contemporaine Vlaamse priester-dichters, iets waar hij nu blijkbaar de
ruimte niet voor had. Hadden ook zij weet van de klassieke voorschriften,
waarvan Couttenier meent te kunnen bewijzen dat Gezelle ze kende ? Zo
niet, waarin verschillen hun gedichten van die van hun beroemde tijdgenoot ? Zo ja, waar volgen zij de voorschriften, waar wijken zij af, al dan
niet zoals hun collega Gezelle, wiens visie op leven, dood en eeuwigheid
zij delen ? Voorts zou het fenomeen van de anoniem verschenen en wel op
heel bijzondere wijze geconstrueerde gelegenheidsplaquette Kerk-
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hofblommen extra aandacht hebben gevergd. Het zou zelfs uitgekomen

zijn dat Gezelle door vermeerdering van de volgende drukken dan toch
(cf. supra) een bundel gelegenheidsgedichten zou hebben uitgegeven, zij
het met inlassing v an enkele strict als funeraire poëzie te beschouwen
stukken.
Het ijverig laborantenwerk waarmee niets pejoratiefs is bedoeld
verdient alle achting om nieuwe gedichten, nieuwe gegevens en rechtzettingen die het aanbrengt. Minder om bepaalde uitlatingen. In de inleiding tot het werk had een stoere uitspraak mij getroffen : de zielgedichten staan los van de aanleidingen, heet het daar, zij zijn gedragen door
eenzelfde semantische of formeel-retorische structuur, boven elk gedicht
kan men een andere titel of naam plaatsen zonder dat de betekenis
verandert, zulk een gedicht ontleent zijn karakter niet aan dit of dat
sterfgeval (blz. 37-38). Dit kan waar zijn voor passe-partout gedichten,
maar vele zijn aangepast (leeftijd, ziekte, ambacht, één keer zelfmoord,
etc.) net zoals vele andere gelegenheidsgedichten, ook bruiloftsverzen
(cf. Sobry), aangepast zijn bij de omstandigheid.Naast tal van constateringen die , , ad rem" zijn, staat d an weer te lezen dat een zielgedicht in de
eerste plaats een les is, omdat stichten, bekeren, richten en onderwijzen de
hoofdbedoelingen van die teksten zijn (blz. 96). Hoofdbedoelingen ?
Alsof er ook niet iets als troosten zou mee gemoeid zijn ! Wat de auteur
natuurlijk ook weet, aangezien hij daarna bladzijdenlang over de toepassing van het principe van de „consolatio" in de funeraire poëzie schrijft.
Ten slotte nog één punt met betrekking tot dit soort van gelegenheidspoëzie : als de auteur duidelijke navolging, maar ook duidelijke afwijkingen
van de retorische technieken, zelfs anomalieën, vaststelt (blz. 102) en de
hele verhouding van de funeraire poëzie van Gezelle tot de retorische
traditie ambigu noemt (blz. 123), dan ben ik niet alleen geneigd van een
„totaal persoonlijke funeraire poëzie te spreken" (blz. 102), maar veeleer
te betwijfelen of Gezelle de klassieke voorschriften kende zoals Couttenier die tot in bijzonderheden uiteenzet, ofwel, indien hij ze uit een of
an der letterkundig handboek kende dat valt nog in concreto te onderzoeken er zich weinig aan gelegen liet liggen.

**

*

Veruit het interessantste hoofdstuk van het werk lijkt mij het voorlaatste
te zijn : Maatschappelijke functione ring van Guido Gezelles populaire
poëzie. Het bevat een schat aan gegevens, waaronder talrijke tot dusver
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niet gepubliceerd. Het benadert het onderwerp voornamelijk exte rn . De
produktie wordt in drievoudig opzicht bekeken : aanvraag en bestemming ;
reactie en redactie ; Verspreiding en ontvangst. Daarop volgt een omschrijving van het eigenlijk object : 1036 gedichten, waaruit de verbluffende produktiviteit van Gezelle op het terrein van de gelegenheidspoëzie
in de Kortrijkse jaren blijkt, tegen een gemiddeld tempo van bijna één
gedicht per week en zulks in ee,n periode die ook voor zijn andere poëzie
als bijzonder vruchtbaar bekend staat. Een chronologische verdeling
wordt opgemaakt en haar evolutie wordt tegenover die van de niet-gelegenheidspoëzie gesteld. Deze eerste poging om twee paketten poëzie uit
eenzelfde periode kwantitatief te vergelijken leidt Couttenier tot het besluit dat men te maken heeft met twee verschillende soorten van poëzie,
zelfs twee „tegenstrijdige entiteiten" (blz. 210), die elkaar schijnen uit te
sluiten. De zaak lijkt me nog niet rijp te zijn. Verdere vergelijking, ook
van interne aard, zal moeten uitmaken of dit besluit kan worden gehandhaafd .
Het laatste hoofdstuk, „Ideologische functionering", wil nagaan op
welke waardencode of op welke groepsideologie de gelegenheidspoëzie
van Gezelle is gericht. De gevolgde methode is die van de sociologische of
materialistische analyse van literaire teksten, waarbij de maatschappelijke
bepaaldheid van literatuur als uitgangspunt wordt genomen. Nogmaals
stoer gezegd : „We
We gaan ervan uit dat Gezelles poëzie geen emanatie van
zijn persoonlijkheid is, en nog minder dat ze uit het niets is ontstaan. "
(blz. 212). Het onderzoek van de teksten van de gelegenheidsgedichten,
gericht op communicatie, afgestemd op een groep, tot in de schriftuur
ideolocollectief gedetermineerd, komt neer op het achterhalen van een „ideologisch project" (P. Macherey), d.w.z. een typische ideologische beleving
van de realiteit en het zal zaak zijn door confrontatie met de historisch-maatschappelijke context uit te maken hoè de teksten hebben
gefunctioneerd. De bevindingen van deze sociologische lectuur brengt de
auteur onder in vier grote thema's : conflict en oppositie (o.a. over de
dreigende realiteit en de boze wereld) ; de onderwerping aan Kerk en
gezag ; de onderwerping van de tijd (o.a. terugkeer naar het verleden,
behoud) en de onderwerping van het woord (o. a. op deze plaats enigszins
verrassend : familie, gezin en huwelijk). Hier had gedicht na gedicht
niet voor de lezer besystematisch dienen doorgenomen te worden
, waarna de resultaten bijv. tabellarisch konden worden
schreven !
bijeengebracht. Nu voelen wij ons niet zeker. Een paar voorbeelden : " ...
in jubileagedichten wordt het bereikte geluk steeds verbonden met de
gedachte dat het resultaat ondanks vijandelijke oppositie is bereikt" (blz.
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221) . Steeds ? of in hoeveel percent van de gevallen en in welke omstandigheden ? Ander voorbeeld : „Heel dikwijls noemt Gezelle de relatie
priester-gelovigen een relatie van vader tot kind" (blz. 251) en tot staving
neemt de auteur een fragment uit een gedicht, waarin kinderen de patroondag vieren van een „bestierder", die zij als priester, als vader en als vriend
loven. (Een studie van de frequentie e h de betekenissen van het woord
vader is gewenst). Niet relevant zijn de voorbeelden Dundr.III, 324 en 173
tot adstructie van de stelling dat de burgerlijke overheid in de door God
gewilde sociale orde „met onweerlegbare wettigheid gelegitimeerd" is.
Ander punt : dat Gezelle slechts tevreden arbeiders op het toneel laat
verschijnen (blz. 271) ligt m. i. nogal voor de hand bij het soort van
feestelijke gelegenheidsverzen die hij op verzoek schrijft, maar hij kent er
ook anderen in sommige van deze gedichten, en daar heeft hij geen goed
woord voor over als zij de morele of de sociale orde verstoren. Wij komen
daarop terug. Intussen noteren wij weer geslaagde beschouwingen van
Couttenier over de idealiseren van de arbeid en de arbeider bij Gezelle.
Alleen moet hij ervoor oppassen, als hij consequent wil zijn, dat hij die
idealisering niet te zeer aan Gezelle toeschrijft, want dat past niet in zijn
methode. Wie zal hier echter de dichter en de supra-individuele patronen
uit elkaar houden ? Wij weten dat het idealiseren een karaktertrek van
Gezelle en een constante in zijn poëzie is. Voor Couttenier is dat niet zo
maar een gegeven. Gedichten voor jubilerende arbeiders (arbeidsters)
bezitten een latente functie, die verre van onschuldig heet (blz. 280). De
soms naïef aandoende voorstellingen van „herders" en , ,schapen" in
gedichten voor pastoorsinhalingen zijn evenmin onschuldig (blz. 312).
Waarom dit alles ? Omdat de teksten de noodzaak van gezag en orde
propageren. Walgrave, die op de golflengte van Gezelle dacht en schreef,
beschouwde de gelegenheidsgedichten als , ,ware propagandamiddelen"
om de volksverheffing te dienen (cf. supra). Het is de lezer allengs
duidelijk geworden dat Couttenier, die sociologisch leest, ze als propaganda hij gebruikt het woord niet in dienst van het behoud van een
bestaande machtsverdeling beschouwt.
Als ik met het woord propaganda misschien wat te ver ga, dienst is er
volgens de auteur ongetwijfeld : „De
De dichter schrijft zich in een sociale en
talige orde in en wordt van dichter tot 'knecht' , die getrouw zijn plicht
vervult" (blz. 282). Knecht staat nog tussen aanhalingstekens. Enkele
bladzijden verder : De eigen wetten van de poëzie , ,worden aan de ideologische eisen van een knechtenrol tegenover de bestaande machten en
normen in een maatschappij opgeofferd. De inschakeling in een gegeven
ordening engageert de dichter tot een dienende houding die uiteindelijk
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moet leiden tot de uitschakeling van de poëtische exploratie van een
mogelijke verschuiving in (taal)normen en (maatschappelijke) waarden. "
(blz. 287) . De gelegenheidspoëzie van Gezelle moge dan , , op een sublieme wijze uitdrukking geven aan een collectieve wil (blz. 298), elders
grandioos of geniaal worden genoemd, feit is dat Gezelle voor de auteur
zijn rol als dichter erin opgeeft , , om die te ruilen voor die van knecht van
een institutionele orde" (blz. 331).
Wat is hier allemaal aan de h and ? Wij hebben te maken met twee
aspecten van de gelegenheidspoëzie : 1. het aspect poëzie, 2. de sociologische inhoud. - Ad 1: De auteur stelt dat poëzie voor een stuk overgave is
aan het magisch karakter van de taal die aan de betekenis voorafgaat, dat
zij roekeloos en intuïtief het initiatief afstaat aan de autonome chaotische
kracht van de taal (blz. 331) en dat zij een , ,subversieve rol" te vervullen
heeft (blz.340). Welnu, deze gelegenheidspoëzie is een ordeningspoëzie
en eist als zodanig dus onderweping van het creatieve, meerduidige
woord. - Ad 2 : De gelegenheidspoëzie van Gezelle wordt ten slotte
gekarakteriseerd als , ,een imaginair herstel v an een ideale orde". De
gedroomde harmonie wordt binnen de tekst gerealiseerd. De vraag is :
voor wie is die voorstelling functioneel geweest ?, - want, verklaart de
auteur, dat was de uiteindelijke opdracht v an ons werk (blz. 333). De irreële
conflictoplossing moet het verlangen naar. een reële conflictoplossing
hebben aangescherpt ; zij moet de wil hebben versterkt om tegenstellingen
in de realiteit ofwel op te lossen ofwel te negeren. Gezien haar uit alles
blijkende behoudende inhoud, is deze poëzie gericht geweest op conservatieve groepen. (Een sensationele onthulling kan men dit bezwaarlijk
noemen) .
Deze groepen zijn nog nader te bepalen. De door Couttenier opgestelde
chronologie toont aan dat de ontwikkelingscurve van de produktie wan
gelnhidspoëzmerkwaigspon rtmakidejn
1880-81 en dat de hoge produktiegraad sindsdien blijft aanhouden ; daarbij
blijkt de bedreigingsgedachte vanaf die jaren centraal te staan en een
voortdurend verweer op te roepen. Tegen de achtergrond van het maatschappelijke gebeuren dat in die tijd grote veranderingen inzet en/of
aankondigt, oordeelt de auteur dat de geprefigureerde orde van de ,,populaire poëzie" van Gezelle functioneel kan geweest zijn voor groepen die
uit de onzekerheid v an de tijd terug wilden naar een geïntegreerde samenleving. Ik zie mij genoodzaakt de daarop volgende regels integraal te
citeren. Zij bevatten de eindconclusie van de studie : „Dergelijke teksten
hebben de verandering met woorden trachten te bezweren ; ze waren
wellicht functioneel voor groepen die dat in daden wilden omzetten. Na de
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nederlaag van het traditionalisme in de jaren 1877-1879 en de geleidelijke
doorbraak van de democratische ideeën (E. De Gryse's Vaderlandsch
Recht en Revolutie is van 1881), die in 1891 definitief zou worden, is
Gezelles populaire poëzie ideologisch te interpreteren als een spreekbuis
van de conservatieve reactie die het burgerlijk monopolie wilde handhaven, tegen de tijd in." (blz. 340). Dat is veel ineens. In afwachting dat
wij deze conclusie van nabij bekijken vermeld ik dat er een 26-tal regels op
volgt gewijd aan het tweevoudig dichterschap van Gezelle, het persoonlijke en het dienstbare (met woordcombinaties als dubbel rollenspel,
spelen op twee klavieren, schrijven met twee pennen). Daar deze opvatting niet wordt ontwikkeld door vergelijking met de niet-gelegenheidspoëzie, die hoeft het gezegd ? helemaal niet monolitisch is, ga ik er
niet op in. Alleen deze bedenking : als het schrijven met twee pennen ook
een poëtisch subversieve pen impliceert, dan liep die ongewild, nl. in
weerwil van de intentie van de dichter over het gladde papier (cf. supra).
Enkele woorden commentaar bij de eindconclusie.
- Waarom steeds van groepen gesproken ? Zijn het fracties of is het in
West-Vlaanderen een meerderheid ? Hebben de teksten daarvoor gefunctioneerd, zijn daar bewijzen van ? Luidt het antwoord : kijk naar het aantal,
heeft dan een zielgedichtje evenveel waarde als een jubileumgedicht voor
een werkgever ? Ik mis differentiëring in de behandeling van de gelegenheidspoëzie.
- De historische referenties in de laatste volzin, die de eindconclusie
bevat, zijn zo summier en tegelijk zo concreet dat de draagwijdte v an de
conclusie onduidelijk wordt. Slaat de interpretatie op de hele Kortrijkse
periode of slechts op de jaren 1880 en volgende ?
- In de laatste bladzijden verdwijnt het begrip knecht. Het is verdrongen door , ,spreekbuis ", met onbepaald lidwoord, want Gezelle was natuurlijk niet de enige. Bij Walgrave luidde de term „uitspreker", bij Sobry
ook, , ,spreekbuis ". De context is bij hen echter totaal anders gekleurd.
Beidlatsgnom,bjwiehtgnravscledgomrkba
is, schrijven in de geest van Gezelle. Couttenier getuigt van een progressistische ingesteldheid en van een kritisch wantrouwen ; dit laatste doet
hem zelf uitdrukkelijk waarschuwen dat hij in tegenstelling tot de traditionele opvatting ter zake (cf. Walgrave, Sobry) een andere, bepaald niet
onschuldige, interpretatie zal geven van de bekentenis van Gezelle dat
deze genoegen beleefd heeft aan het maken van een jubelvers. Ten
opzichte van Sobry is de sociologische lectuur van Couttenier een winstpunt, omdat hij oog heeft voor de sociale dimensie van het huwelijksvers.
Ten opzichte van Walgrave is het evident dat het werk van Couttenier
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vooropligt en dat een uitgebreide, gefundeerde studie méér brengt dan een
vrij kort pleidooi. Maar Walgrave heeft een verklaring, die dieper gaat dan
de interpretatie van Couttenier. Daarover dadelijk.
- De in sloganstijl geformuleerde ideologische interpretatie van de
gelegenheidspoëzie tast de gekende opvattingen omtrent het dichterschap
van Gezelle minder grondig aan dan de auteur voor zijn lezer vreest (blz.
340). Dit dichterschap is verscheiden in zijn eenheid. De formuléring van
Couttenier past zelfs perfect voor een van de oudste gedichten van Gezelle, ,,De Belg in 1848" (versch. 1849), werk van de Roeselaarse
humanioraleerling. De tekst verdedigt al de gevestigde orde, i.c. de troon,
beklaagt het diep verblinde volk dat , ,valsche vrijheidsdroomen"
koestert, komt op tegen het „gespuis" en de , ,troonbestormer" en richt
zich tot God die , ,spot met die het recht verkracht om valsche vrijheid 't
spoor te banen. " Het vers waar Gezelle voor het eerst als dichter mee in de
openbaarheid treedt, is geïnspireerd door de Franse februarirevolutie van
1848 en is kennelijk reactionair. In dit geval zou ik de formulering van de
conclusie van Couttenier geredelijk aanvaarden, maar hij brengt het vers
nergens ter sprake. Doch dat het, ik herhaal het, niet gedifferentieerde
pakket van gelegenheidspoëzie uit de Kortrijkse tijd een spreekbuis is van
de conservatieve reactie die het burgerlijk monopolie wilde handhaven
tegen de tijd in, is een te verregaande conclusie en komt niet als geloofwaardig over. In jubeldichten, die op een of andere wijze inspelen op het
tijdgebeuren (politieke strijd, schoolstrijd, sociale strijd), komen verzen
voor die uiting zijn van strijdend katholicisme en bewuste behoudendheid,
wat nog niet verdediging van het burgerlijk monopolie betekent.
Ik vind het jammer dat de zo verstrekkend bedoelde conclusie zwijgt
over de priester Gezelle. In die zin is zij eng. De gelegenheidsgedichten
maken deel uit van een dichterschap dat beheerst wordt door de visie van
een intens gelovend priester van kleine landelijke komaf, die geen burgerlijk monopolie te handhaven had, maar trouw aan zijn oorsprongen en
dat hebben wij toch altijd geweten traditioneel positief gericht (0 lieden
van te lande) geloofde in een door God geschapen en gevestigde orde,
waarin ook de mens zijn plaats had, een orde van natuur en bovennatuur,
deze laatste eindpunt van zijn betrachtingen. Duizenden in Vlaanderen, in
alle sociale geledingen, deelden in dit geloof en probeerden ernaar te
leven. Dat was het ruim publiek, of, bij deze idealist, het gesublimeerd
idee van een verruimd publiek, waarop zijn gelegenheidsteksten in
vreugde, rouw en strijd waren gericht. Van daaruit kwamen de in de
Kortrijkse tijd alleen méér dan duizend verzoeken tot het schrijven van
verzen waarin aanleiding, gelegenheid en receptie samenspelen in het
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woord van de gemakkelijk meelevende dichter. Walgrave heeft daar
beslist en terecht aan gedacht, toen hij zijn eerste vraag stelde en
beantwoordde, al heeft hij dit alles op de manier van toen uiteengezet.
Couttenier kon niet tot een diepere verklaring doordringen, consequent
aan een methode die het begrip emanatie van de persoonlijkheid uit de
poëzie weert, zich concentreert op de werking bij de lezer van teksten en
de noden van wie ze schreef bewust uitschakelt (blz. 294).

* *
*
Dit verslag is zo lang geworden dat ik moet afzien van het rechtzetten
van nog enkele details . De lezer zal gemerkt hebben dat de studie van
Couttenier een nieuw en op vrij grote schaal aangepakt onderzoek van een
belangrijk gedeelte van de poëzieproduktie van Gezelle brengt. Hierom en
om de talrijke nieuwe teksten, gegevens en terloopse correcties die het
werk bevat, stel ik de Academie voor het te bekronen. Uitgave kan slechts
worden overwogen na een grondige herziening, waarbij de inleiding
duchtig onder handen wordt genomen en voorts apodictische uitspraken,
onduidelijkheden en slordigheden worden weggewerkt.

Verslag van mevrouw Chr. D'HAEN, derde beoordelaar.
Bij het beoordelen van deze studie heb ik mij niet kunnen beroepen op de
rapporten van de andere beoordelaars : ik heb die nog niet onder ogen
gekregen.
I. Inhoud van het werk

Het boek begint met een overzicht van de traditionele Gezelle-studie.
Tot nog toe is ze eerder het product geweest van de romantische literatuurbeschouwing. De dichter is het voorwerp geweest van kritiekloze
verheerlijking. Het object van dit werk, het corpus gelegenheidsgedichten, is daardoor verwaarloosd geweest : het paste niet in het schema van
die verheerlijking.
Voor het eerst wordt hier het corpus Gele. G. bestudeerd.
Het genre Gele. G. wordt theoretisch gefundeerd. Gele. Poëzie is
refntil,h ovrednapl berndfucti.H
publiek is norm.
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Omdat Gele. P. zich richt op het publiek moet haar vorm rhetorisch
zijn. Die rhetorische vorm wordt theoretisch gefundeerd. De term „populaire poëzie" wordt voorgesteld en gemotiveerd.
Uit het corpus wordt een deelverzameling afgezonderd voor precieser
onderzoek : de funeraire poëzie.
De traditie van de F. P. wordt onderzocht ; eveneens het materiële
substraat: het bidprentje. De thematiek van F. P. wordt bestudeerd en
theoretisch gefundeerd. De sociale functie van F. P. wordt aangetoond : zij
is erop gericht onzekerheden en angsten te neutraliseren.
De materiële functionering van het corpus populaire poëzie wordt
bestudeerd : productie (aanvraag en bestemming) ; de reactie van de dichter en de redactie ; de verspreiding en de ontv angst.
Het corpus wordt nu globaal onderzocht : chronologie, samenstelling
(het omvat nu 1036 gedichten), de populariteitscurve (teg. de curve van de
persoonlijke poëzie) .
De ideologie van de Pop. P. wordt door thematische ontleding van het
hele corpus blootgelegd : realiteit als dreiging, onderwerping aan Kerk en
Gezag, onderwerping van de tijd, onderwerping v an het woord. Fundering van het begrip : conservatisme.
De bijlage geeft een lijst (met alle gegevens) v an ongepubliceerde hs. en
documenten.
II. Bijdrage van deze studie tot de kennis van de Gezelle poëzie
1. Het corpus Gele. P. wordt samengesteld, beschreven en ontleed voor
de eerste keer - aangevuld bovendien met nieuwe teksten.
2. Daardoor kunnen we ons voor het eerst een idee vormen over een zo
belangrijk deel van het Gezelle-oeuvre.
3. De studie met behulp van het genre-begrip, met de middelen van de
geschiedenis, de sociologie, de informatietheorie, geeft nieuwe en
fundamentele inzichten in de Gele. P. op zichzelf. Het voorgestelde
model is een wezenlijke bijdrage tot de studie v an Gele. P. in het
algemeen.
III. Kritiek.
De detailkritiek werd in potlood (en door mij alleen in potlood) in de tekst
aangebracht.
- Ik mis een lijst van de personen met hun conditie voor wie de Gele. Ged.
geschreven werden.
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- Is er in de thematiek van de Gele. Ged. geen evolutie merkbaar ? Er
wordt daar wel iets maar te weinig over gezegd.
- De term „populaire poëzie" (ofschoon gemotiveerd) apprecieer ik
persoonlijk niet : het is immers net dié poëzie die slechts voor een kleine
groep bestemd was, en die het minst populair was en is.
- In die ontleding is geen plaats voor de functie van de auteur v an die
poëzie, sociaal nochtans belangrijk : de priesterleraar-parochiegeestelijke (de priester als middelaar God-gemeenschap) met zijn eigen hiërarchie in de clericale groep).
Er werd ook geen rekening gehouden met het gevoel dat die Gele. P.
begeleidde en veroorzaakte : het gevoel van de auteur voor de meeste
van de destinataires.
- De redenering is circulair : Gele. Ged. zijn per definitie conform ; Gezelles Gele. Ged. zijn conform. Vanaf het ogenblik dat men Gele. Ged.
schrijft,
is men gedoemd conform te zijn.
- Is het zo zeker dat poëzie die conform is aan de ideologie v an de groep
(?), minder goede poëzie is ? Speelt het begrip , ,inhoudelijk conform"
een rol bij evaluatie ?
- De ontleding van de thematiek van poëzie kan m. i. nooit zeggen wat de
„message" van die poëzie is. Wat poëzie zegt k an men maar weten door
ze als poëzie te ontleden (de vorm is de inhoud als het ware). Weliswaar
stelt de auteur zich hier veilig door vooraf te poneren dat Gele. P. minder
tot de Poëzie behoort d an persoonlijke lyriek, maar toch : het is poëzie.
Deze kritiek doet echter niets af aan het feit, dat de thematische analyse
uitstekend is.
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Besluit

Het lijdt geen twijfel, dat dit een heel belangrijke studie is, die heel zeker
moet gepubliceerd worden. De belezenheid, de wil van de auteur om zich
op de hoogte te stellen van wat gepubliceerd wordt over taal- en literatuurwetenschap, sociologie, filosofie en andere noodzakelijke disciplines, zijn ernst en accuratesse, zijn voorzichtigheid en maat, zijn bescheidenheid én durf zijn bewonderenswaardig. Die wetenschappelijke
werkmethode is in de Gezelle-studie, op enkele uitzonderingen na, nieuw .
Het is een studie die zeker vruchtbaar zal inwerken op de héle Gezellestudie : zij zal stimuleren, aanzetten tot verdere discussie en onderzoek, zij
zal tot voorbeeld dienen en aanmoedigen.
Geen geringe verdienste is het, dat men het hele boek voor zijn plezier
kan lezen : het is helder, logisch, weloverwogen, het heeft een sympathieke toon en het boeit.
Raadgevingen : 1 De taal moet nog nagekeken worden.
Hier en daar is ze onhandig.
2 Op enkele plaatsen mag het betoog iets korter.
3 De typografie moet de verdelingen duidelijk maken.
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LEXICALE MORFOLOGIE
DE BEHEERSING VAN DE WOORDVORMING DOOR VLAAMSE
„BRUGKLASSERS"
(door W. SMEDTS)
Verslag van de heer O. LEYS, eerste beoordelaar
1. Het hoofddoel van deze studie was : onderzoeken in hoeverre een
dertienjarige Vlaamse brugklasser, d.w.z. een leerling uit het eerste jaar
secundair onderwijs, in staat is door aanwending van woordvormingsregels complexe woorden te begrijpen, te vormen en te beoordelen. Tevens
zou onderzocht worden of de beheersing van de woordvorming afhankelijk is van bepaalde sociale variabelen.
Het is zonder meer duidelijk dat in deze studie belangrijke problemen
aan de orde worden gesteld. Als een dergelijke studie met de nodige ernst
wordt doorgevoerd en dat is hier beslist het geval geweest dan moet
zij ook leiden tot een aantal conclusies die meer dan een academisch
belang hebben.
Op grond van zijn onderzoekingen heeft de auteur, Dr. W. Smedts, dan
ook alvast deze in psycholinguistisch opzicht belangrijke conclusie bereikt : in tegenstelling tot wat meestal wordt aangenomen, is de verwerving van de woordvormingsstrategieën op het eind van het lager onderwijs
verre van voltooid. De onderzochte dertienjarigen beheersten inderdaad
amper de helft van de vormingsregels. De taaldidaktiek dient hier dus
rekening mee te houden.
Invloed van sociale variabelen op de verwerving van de woordvormingsregels heeft Dr. Smedts niet met zekerheid kunnen aanwijzen. Belangrijk is niettemin de vaststelling dat de kennis van de woordvorming
groter is bij leerlingen uit het algemeen (d.i. niet-technisch) secundair
onderwijs. Als men weet dat de keuze v an de onderwijsafdeling tot nu toe
vaak correleerde met een hoger intelligentieniveau, zou het meten v an de
kennis van de woordvorming meteen een intelligentietest kunnen opleveren die misschien zuiverder is dan de traditioneel doorgevoerde tests.
De resultaten die Dr. Smedts bereikt, zijn de vrucht van een accuraat
uitgewerkte en met nauwgezetheid doorgevoerde methode. De opbouw
van het werk is dan ook zeer solied en consistent. Allereerst situeert de
auteur zijn studie in grammaticaal en psycholinguistisch opzicht. Vervolgens wordt het onderzoek in al zijn aspecten en fazen beschreven. Wij
worden nauwkeurig ingelicht over de preliminaria van het onderzoek,
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over structuur en inhoud van de test, over het verloop van het onderzoek,
over de manier waarop de resultaten in linguistisch en sociolinguistisch
opzicht werden geëvalueerd. Er heeft ook een naonderzoek plaats gehad :
hierin werd de kennis van de woordvorming bij de onderzochte dertienjarigen vergeleken met die bij een groep volwassenen. Aldus kon de afstand
worden bepaald die de dertienjarigen normaliter nog af te leggen hebben.
Tenslotte bespreekt de auteur kort maar gevat de resultaten van zijn
onderzoek en de perspektieven die het opent in psycholinguistich, sociolinguistisch, psychopedagogisch en taaldidaktisch opzicht. In een
aparte bijlage bespreekt de auteur de meer technische aspecten van zijn
onderzoek, o.m. de statistische relevantie erv an .
Met deze studie leverde Dr. Smedts ongetwijfeld in menig opzicht
pionierswerk. Hij zette een eerste stap op een nog nauwelijks betreden
terrein. We weten inderdaad zeer weinig af van het taalverwervingsproces
bij adolescenten. En anderzijds is het duidelijk dat een inzicht in dit proces
onmisbaar is voor een gezonde taaldidaktiek van het secundair onderwijs.
Wij kunnen dus alleen maar hopen dat dit werk van Dr. Smedts de aanzet
moge worden van een onderzoek van het terrein in alle richtingen. .1k
aarzel dan ook geen ogenblik om het werk van Dr. Smedts bij de Academie
aan te bevelen voor bekroning en publikatie.
2. Deze bespreking van het werk van Dr. Smedts wil ik echter niet
beëindigen zonder gewag te maken van enkele aantekeningen die ik bij de
lectuur van dit werk heb gemaakt. Misschien kunnen sommige v an deze
bedenkingen dienstig zijn bij een verdere doorvoering van het onderzoek.
2.1. Op blz. 1 vv. wil de auteur de vervanging van de term „woordvorming" door de term „lexicale morfologie" verantwoorden. Beide
termen kunnen echter, zoals overigens alle termen, goed en slecht
begrepen worden. De nieuwe term dringt zich m. i. dan ook niet op ;
hij verzwaart alleen maar de reeds bestaande terminologische ballast.
De begrippen lexicalisatie en productiviteit zouden nauwkeuriger
dienen omschreven te worden. Op blz. 6 bv. heet het dat een
konstruktie gelexicaliseerd is als ze als zodanig in het lexicon is
opgenomen. Dit heeft veel weg van een nietszeggende tautologie
(ook al wordt lexicon hier niet in taalwetenschappelijke zin opgevat) . Bovendien weet men dat het lexicon nog iets meer dient te
bevatten dan louter lexicaliseringen. Tussen de polen van lexicalisatie en produktieve ad-hoc-vorming is er immers een overgangsgebied. Op blz. 11 overtuigt de auteur evenmin als hij de produktiviteit
wil scheiden van het systematische en bij het normatieve wil plaat-
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sen. Ook had hij hier ergens de rol van de analogie mogen ter sprake
brengen, deze afbakenen tegenover lexicalisatie en produktiviteit en
er dan verderop rekening mee houden bij de evaluatie van zijn
resultaten .
Op blz. 16 worden de moeilijkheden bij de verwerving van de
woordvorming in verband gebracht met de cognitieve ontwikkeling
van het kind. Misschien had hier nog wat meer de nadruk mogen
gelegd worden op de „mech anische" complexiteit als struikelblok
bij de derivatie. Een woord als onontwarbar bv. is niet alleen
semantisch complex maar ook in zijn binaire opbouw (analytisch)
niet gemakkelijk te hanteren.
Dat een verklaring vaak niet veel meer k an gijn dan een voorzichtige speculatie is duidelijk. Toch gaat de auteur m.i. wat te voortvarend te werk als hij beweert de reden te kunnen aangeven waarom
eigennamen gemakkelijker geadjectiviseerd worden dan geverbaliseerd. Hij beweert in dezelfde paragraaf (blz. 84) ook zonder meer
dat het adjectief eerder nominaal is dan verbaal.
2.2. Ook wat de gevolgde methode betreft, zijn er m.i. een aantal opmerkingen te maken.
De sociale status van de ouders en het taalgebruik in de huiskring
werd via een opvraging van de proefkinderen bepaald. Tijdnood
dwong ongetwijfeld tot deze oplossing. Toch zou het veiliger zijn als
deze variabelen in het verder onderzoek door een kort interview met
de ouders zelf konden worden vastgesteld.
De auteur beweert, dat hij ernaar streefde alle frequente produktieve morfologische processen uit te testen. Hij schrijft ook (blz. 61)
dat hij naar best vermogen aan de hand van grammatica's enz. heeft
uitgemakwnfrqutpocesi.Dljvandzgrmtica's en van de andere bronnen wordt echter niet opgegeven. En
alleszins zou in de toekomst de frequentie objectiever moeten kunnen worden bepaald.
Men kan zich afvragen of in weerwil van alle genomen voorzorgsmaatregelen de formule ring van de opgaven en de daarbij
gebruikte metataal (vgl. blz. 62, 97) wel steeds voldoende begrijpelijk waren voor dertienjarigen.
Ongetwijfeld meet de auteur met zijn opgaven vaak ook meer dan
de beheersing van produktieve woordvormingsregels. Afleidingen
als snierk en gijzelaar of de meeste afleidingen van eigennamen in de
opgave op blz. 81 worden niet volgens een produktief procédé
gevormd. De kennis van dergelijke afleidingen vereist dus meer dan
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intelligentie en grammaticale vaardigheid, alhoewel de auteur herhaaldelijk bewee rt dat hij eigenlijk deze varia be len op het oog had.
Ook w an neer hij naar een grammaticale interpretatie vraagt van
woorden als schipperaar, kind- moedertje (blz. 69) speelt „encyclopedische" kennis onvermijdelijk een rol. Anderzijds is het aan de
resultaten van bepeelbaar-bevechtbaar (blz. 165) duidelijk te zien
dat de auteur de bestaande voorkennis van woorden niet steeds heeft
weten te neu traliseren en naast produktiviteit ook wel eens de kennis
van lexicalisaties heeft gemeten. Hier zou dus in de toekomst een en
ander fijner op punt kunnen gesteld worden.
De analyse van processen en procédé's (blz. 157 vv.) is voor de
lezer vaak moeilijk te volgen omdat in de tabe llen meestal verwijzingen naar items ontbreken.
Tenslotte dient nog te worden onders treept — en de auteur had dit
m.i. ook nog duidelijker moeten laten naar voren komen — dat in
deze studie eigenlijk de verwerving van de woordvormingsregels is
onderzocht voor het Nederlands als tweede taal ! De onderzochte
dertienjarigen waren grotendeels zuivere dialectsprekers. We mogen
dus niet besluiten dat de rtienjarigen uiteraard nog niet in staat zouden
zijn om de woordvorming in hun moede rtaal min of meer te beheersen. Alleen kan nu worden a an genomen dat (dialectsprekende)
Vlaamse de rtienjarigen de woordvormingsregels van het Standaard
Nederl an ds slechts zeer onvolmaakt kunnen toepassen. Dit is als
conclusie echter al genoeg.
De hier naar voren gebrachte opmerkingen doen niets af a an mijn waardering voor het werk van Dr. Smedts. Ik herhaal dan ook dat ik dit
verdienstelijk werk bij de Academie graag ter bekroning en publikatie
aanbeveel.
Verslag van de heer V.F. VANACKER, tweede beoordelaar.
De moderne taalkunde heeft het linguistisch onderzoek duidelijk gericht
op de studie van de competence, het vermogen dat elke taalgebruiker bezit
om zinnen te bouwen en te begrijpen die voor andere leden van zijn
taalgemeenschap grammaticaal en semantisch correct zijn. Minder aandacht hee ft daarin de woordvorming gekregen. De heer W. Smedts hee ft
terchdanogespitdvra,nhoekidr
Nederlandse woordvorming beheersen op een leeftijd waarop de grammatica van de taal wordt geacht te zijn verworven" (Woord voora f) . Het
probleem wordt vooral uit psycholinguistische hoek bekeken, maar het is
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een grote verdienste van de auteur dat hij aan zijn onderzoek in sterke mate
ook een sociolinguistische dimensie heeft gegeven door er een belangrijke
reeks sociale variabelen in te verwerken.
Terecht heeft de auteur zijn onderzoek gericht op het verwerven van de
regels die de basis vormen van de lexicale morfologie. Het experimentele
onderzoek van die lexicaal-morfologische regels krijgt ook veel mogelijkheden doordat vele van die regels optioneel zijn. In 1.4. „Systeem en
norm" wijst de auteur erop dat er bij de systeemmogelijkheden ook
beperkingen bestaan, waarnaar de competente taalgebruiker zich richt.
Wat bij woordvorming volgens het systeem mogelijk is, wordt niet noodzakelijk gerealiseerd, want er bestaat ook een lexicale norm, doordat de
taalgemeenschap uit verschillende mogelijkheden een (onbewuste ?)
keuze heeft gemaakt. Verschilende factoren werken lexicalisering in de
hand. Als men daarbij nog rekening dient te houden met het feit dat
systeemveranderingen zich ook op het gebied van de lexicale morfologie
kunnen voordoen, beseft men dat de heer W. Smedts zeker een moeilijke
taak heeft gekozen. Terecht heeft hij zijn onderzoek beperkt tot 13-jarige
van de evolutie met de levensjaren te kunnen lering.Omdsutae
onderzoeken, worden in 7. „Het na-onderzoek" de resultaten van de
brugklassers vergeleken met die van een beperkte lexicaal-morfologische
test bij beginnende eerstejaarsstudenten, die dus nog geen linguistische
opleiding hebben gehad. Zo wordt het mogelijk vergelijkingen te maken,
die erop wijzen dat tijdens de zes humaniorajaren de lexicaal-morfologische competence snel toeneemt. Het is voorlopig niet mogelijk uit te
maken in welk versneld tempo dat gebeurt.
Het hele onderzoek is duidelijk op feiten gesteund en biedt mogelijkheden om ook theorieën uit de psycholinguistiek te controleren. In 5.
„Structuur en inhoud van de test" worden de gebruikte tests uitgebreid
besproken. Het onderzoek is bewust beperkt tot drie woordklassen, namelijk de werkwoorden, de zelfstandige en de bijvoeglijke naamwoorden,
waarbinnen de samenstellingen en de afleidingen aan de orde worden
gesteld. Daarbij wordt de aandacht vooral gericht op de afleidingen. In
5.1.3. geeft de auteur een verantwoording van de gebruikte opgaven,
waarbij ook de factor frequentie een belangrijke rol heeft gespeeld. In
opgave 1, de vorming van nomina agentis, wordt tussen werkwoorden als
tekenen, commanderen, ondernemen e. a. ook gijzelen opgegeven. Het zal
wel zijn dat hier de vorm gijzelaar wordt verwacht, hoewel de genormeerde betekenis van dit woord eigenlijk is „die gegijzeld wordt". Blijkbaar heeft de auteur zich hier heen gezet over de invloed van de gestandaardiseerde betekenis en geen rekening willen houden met een moge-
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lijke verwarring bij de proefpersonen, die misschien toevallig uit kranten
of T. V . -uitzendingen de betekenis „die gegijzeld wordt' ' kenden en dan
geconfronteerd werden met de in de opgave gegeven taak waarin de
omschrijving „iemand die gijzelt, is een ... " wordt vermeld. Uit deze
werkwijze blijkt dat de auteur in de eerste plaats het regelsysteem wil
bestuderen. Op p. 68 wordt dan wel uiteengezet dat de ambigue vorm
gijzelaar bewust bij het onderzoek werd betrokken om na te gaan in welke
betekenis de leerlingen het woord gebruikten. Wat de testtechniek betreft,
lijkt het me dat hier een fout wordt gemaakt wanneer als voorbeeld van de
omschrijving wordt opgegeven „iemand die gijzelt, is een... " . Ik vraag
me af of de hier geschetste mogelijke verwarring ook geen invloed heeft
gehad op de gevraagde omschrijving van het verschil martelaarlmarteling, in opgave 2. De andere opgaven van de tests bieden geen aanleiding tot kritiek en ik erken graag de grote globale waarde van de
opgestelde tests.
Het onderzoek naar de lexicaal-morfologische competence bij 13-jarigen wordt in deze studie ook in verband gebracht met sociale factoren. De
auteur gebruikt daarvoor een uitgebreide reeks sociale variabelen. Voor
verder socio-linguistisch onderzoek is de opmerking belangrijk dat het
moeilijk is de verschillende cellen op te vullen als er te veel sociologische
variabelen worden gebruikt (p. 124-125). De resultaten van het onderzoek
worden in 8. „Slotbeschouwingen" goed samengevat. Belangrijk in
psycholinguistisch perspectief is „dat scepsis ten a anzien van een vroege
afsluiting van de taalverwervingsperiode wel degelijk gerechtvaardigd is"
(p. 227). Verschillen op socio-linguistisch niveau zijn er wel tussen de
stadskinderen, de meisjes en de kinderen uit de hogere-opleidingscategorie aan de ene kant en de plattelandskinderen, de jongens en de kinderen
uit de lagere-opleidingscategorie a an de andere kant, maar erg significant
zijn die verschillen toch niet te noemen. In de slotbeschouwingen pleit de
auteur voor het invoeren v an de woordvorming in de intelligentietests,
naast de lexicale en de syntactische gedeelten v an die tests, omdat
woordvorming zeker in aanmerking komt om te peilen naar de taalgevoeligheid van leerlingen.
De hele uiteenzetting in dit werk munt uit door degelijkheid en goed
inzicht. Het lijkt me toch gepast te wijzen op een tekortkoming. Bij de
beoordeling v an de prestaties wordt naar mijn mening onvoldoende rekening gehouden met de mogelijke invloed v an het dialect. Op p. 195 schrijft
de auteur dat hij het vermoeden heeft dat de woordvormingsmogelijkheden in de dialecten van de proefpersonen weinig verschillen vertoont
met die van de standaardtaal. Dat wordt vrij terloops meegedeeld, maar ik
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had graag dat principe duidelijk beklemtoond gezien in de inleidende
hoofdstukken, met enkele concrete bewijzen. Wanneer er op p. 8 op
gewezen wordt dat in een taal verschillende woordvormingen mogelijk
zijn, dan had hier ook gedacht moeten worden aan woordvormingen die
verschillen doordat de ene uit het dialect en de andere uit de cultuurtaal is
overgenomen, m.a.w. de auteur had principieel rekening moeten houden
met het feit dat bij de meeste proefpersonen twee systemen in contact zijn.
Daarbij rijst dan ook de moeilijkheid uit te maken of de proefpersoon als
dialectspreker in de test de voorkeur heeft gegeven aan een endogene of
aan een exogene vorm. Zo interpreteert de auteur op p. 164 de vormen
begrijpbaar en begrijpelijk in een mogelijk verband met een gelexicaliseerde vorm, maar een sterkere zekerheid i.v.m. invloed was te vinden als
rekening werd gehouden met de dialectvorm. Ook voor de bespreking van
de woordvorming met -zaam was het gunstig geweest als werd onderzocht
of afleidingen met -zaam in het dialect bekend zijn.
Er lijkt me wel een tegenstelling te bestaan tussen de opvatting dat de
woordvormingsmogelijkheden in de dialecten niet veel verschillen van die
in het Nederlands (p. 195) en de constatering dat standaardtaalsprekers het
beter doen dan de dialectsprekers (p. 203) . Maar ik begrijp wel dat het niet
doenbaar was in deze studie het al zeer ruime onderzoek nog uit te breiden
met een onderzoek van de lexicaal-morfologische regels in het dialect van
de proefpersonen.
Het was de bedoeling van de auteur te achterhalen in hoever de leerlingen in staat zijn bepaalde lexicaal-morfologische regels toe te passen.
Daardoor worden ook de vormen die niet gelexicaliseerd zijn, maar
lexicaal-morfologisch wel juist gevormd zijn, als correct beschouwd. Dat
verhoogt de verdienste van de auteur, die daardoor niet automatisch mocht
interpreteren bij de correctie, maar moest steunen op een grondige kennis
van die regels. Soms wordt door de auteur wel te sterk belang gehecht aan
die regels om uit te maken waarom een bepaalde vorm niet werd gebruikt
door de leerlingen. Zo wordt op p. 172 een vorm als ontdikken als een
struikelblok gekarakteriseerd. Hier mocht wel gedacht worden aan het
ontbreken van dat woord in het dialect of/en in de cultuurtaal.
Uit wat hierboven is omschreven, kan men afleiden dat de auteur naar
mijn mening te weinig rekening heeft gehouden met mogelijke invloed
van het dialect, waarmee dan ook samenh an gt dat in sommige gevallen te
sterk het accent wordt gelegd op het beheersen v an de lexicaal-morfologische regels. .Buiten deze opmerkingen spreek ik graag mijn bewondering
uit voor de hele studie, die uitmunt door degelijkheid en secure karakteri-
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seringen. Het is ook een grote verdienste van de auteur dat hij zijn
onderzoek heeft willen plaatsen in een ruim kader, door sterk de aandacht
te schenken aan de sociologische variabelen. Ik sluit me dan ook graag aan
bij het oordeel van de eerste verslaggever en stel voor dat dit werk
bekroond wordt.

Verslag van de heer W. COUVREUR, derde beoordelaar
Aan de woordvorming (afleiding en samenstelling) van het nomen en het
werkwoord in het Nederlands werd tot nog toe onvoldoende aandacht
besteed. Het onderzoek van Dr. Smedts naar de verwervingsgraad van de
woordvormingsregels bij dertienja rige Vlaamse scholieren beoogt in deze
leemte te voorzien.
Aan de hand van een tot de streek van Mechelen en Heist-op-den-Berg
beperkt, uitgebreid testonderzoek wil sch rijver nagaan of dertienjarige
Vlamingen dit regelsysteem beheersen, m.a.w. of zij afleidingen resp.
samenstellingen van nomina en verba kunnen , ,vormen, beg rijpen en
beoordelen". Hierbij was het niet de bedoeling te onderzoeken of de
ondervra?gde leerlingen bepaalde woorden en hun mogelijke afleidingen
en samenstellingen inderdaad kennen, maar wel „of ze de regels beheersen waarmee een bepaald soort woorden k an worden gevormd" (blz. 60).
Dit verklaart meteen, waarom schrijver, m. i. ten onrechte, zowel bestaande of erkende afleidingen als kommandant en simulant (naast kommanderen en simuleren) als niet bestaande resp. erkende, volgens het
Nederlands regelsysteem gevormde afleidingen als kommandeerder en
simuleerder beide als , ,correct" (antwoord) kan beschouwen (blz. 132).
In de testopgaven komen trouwens herhaaldelijk woorden voor, waarvan
betekenis en gebruik aan Vlaamse scholieren onbekend zijn. Soms lijkt dit
eksperimenteren (of spelen ?) met onbekende woorden eerder ve rnuftig
dan nuttig. Hoewel schrijver beweert geen zg. nonsens-woorden in zijn
testopgaven te verwerken, wordt op blz. 81 in alle ernst naar de naam van
de inwoners v an Breegland (?) gevraagd en op blz. 91 e.v. over een
mogelijke betekenis v an de onbestaande houtschap, zeepschap, vermelken, groenerij enz. uitgeweid.
Een belangrijk pluspunt is de (psycho)linguïstische benade ring van de
woordvormingsregels zowel bij de verklaring der testopgaven als bij de
behandeling der antwoorden. Ongetwijfeld heeft sch rijver hier feiten aan
het licht gebracht, die tot een betere kennis v an de Nederlandse
woordvormingsregels kunnen bijdragen. Ik vermeld slechts de a anvul-
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lingen op de verdelingsregel van de deverbatieve achtervoegsels aar en
er in nomina agentis volgens Van Haeringen en Zwarts (blz. 63). Bij de
bespreking van de gegeven antwoorden wordt een belangrijke plaats
ingeruimd aan de sociale faktoren, die bij de taalverwerving een rol
spelen : herkomst van de leerlingen (stad of platteland), sociale en intellektuele omgeving, schoolopleiding en onderwijsnet. Hierdoor wordt
deze studie bijzonder waardevol voor leraars en taalpedagogen, die met
moedertaalonderwijs te maken hebben. Schrijvers woordvormingstesten
kunnen bovendien gemakkelijk in , ,intelligentietesten" worden ingebed.
Het groot aantal proefpersonen,
1300 voor het eigenlijk onderzoek en
116 voor het vooronderzoek,
staat borg voor de betrouwbaarheid van
de verkregen uitkomsten, die in de tekst en in bijlage uitvoerig worden
besproken en in een aantal overzichtelijke tabellen en diagrammen aanschouwelijk worden voorgesteld. Wel is de uitbreiding van dit testonderzoek tot andere delen van het Vlaamse taalgebied onmisbaar, wil men tot
een enigszins volledig beeld en een verantwoorde besluitvorming komen.
Maar dit kan men redelijkerwijze niet van één onderzoeker verwachten,
laat staan verlangen.
Als afronding van deze studie werden dezelfde testopgaven in een
naonderzoek voorgelegd aan een twintigtal beginnende eerstejaars studenten. Uit hun antwoorden kan men opmaken, zoals trouwens te voorspellen, dat de woordvormingsvaardigheid tussen dertien en achttien jaar
aanzienlijk is toegenomen (van ca. 50 tot 88%). Opvallend hierbij is, dat
zelfs achttienjarigen van de ware betekenis van gijzelaar, niettegenstaande het aktuele karakter van dit woord, weinig of geen weet hebben.
Het ziet ernaar uit, dat gijzelaar (zoals martelaar) in overeenstemming
met het regelsysteem (tekenaar van tekenen) een aktieve betekenis ontwikkelt, die bij martelaar al ten dele erkend en in de woordenboeken
opgenomen wordt (blz. 71) .
De uitkomsten van het onderzoek vindt men voortreffelijk samengevat
in een hoofdstuk Slotbeschouwingen (blz. 227-236). Nadere toelichtingen
bij de testopgaven en de verkregen antwoorden worden naar een , ,aparte
bijlage" (90 blz.) verwezen.
Als antwoord op de door de akademie uitgeschreven prijsvraag over
„een studie over kennis en beheersing van de woordvorming in het
Nederlands door leerlingen van het eerste jaar Middelbaar Onderwijs"
voldoet het in 1979 gepubliceerde werk van de heer Smedts in elk
opzicht. Zijn bekroning door de akademie lijkt me derhalve alleszins
verantwoord.
Minder te spreken ben ik over het overdreven gebruik van linguïstisch
-

-
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jargon merendeels van Angelsaksische makelij, waardoor deze vlot geschreven en goed leesbare studie wordt ontsierd. Naar het voorbeeld van
hoofdzakelijk Noordnederlandse linguïsten, psychologen, pedagogen
enz. , die nu eenmaal niet eenvoudig over eenvoudige dingen willen of
kunnen schrijven, bezondigt de heer Smedts zich aan taalgruwels als
tentatieve resultaten, eenduidig interpretabel, desambiguerende indicatie
(blz. 165) naast disambiguering (blz. 68), geëliciteerd taalgedrag, depropriaal adjectief, ornatief suffix, talige focus resp. invloeden. De nu
eenmaal even onmisbare als overbodige attitude, evaluatie, observatie,
creëren enz. ontbreken evenmin. Een fraai staaltje van ,,wetenschappelijke vaktaal" levert schr. op blz. 102 : , ,urbane informanten ... hebben
meer positieve a tt itudes dan rurale". Op blz. 134 en 154 heeft schr. het
terloops over hypereoniemachtige woorden . Bedoeld zal wel zijn hyperoniem (bv. dier) tegenover hyponiem (by. kat) .
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VARIATIE IN TAALAANBOD
EEN SOCIOLINGUISTISCH ONDERZOEK VAN DE PRIMAIRE SOCIALIZATIE IN WEST-VLAANDEREN
(door L. BEHEYDT)
Verslag van de heer K. ROELANDTS, eerste beoordelaar
In oudere werken, die nog steeds leerzaam kunnen zijn, werd de
kindertaal uit verschillende standpunten bestudeerd. Daarbij ging de aandacht hoofdzakelijk naar de taaluitingen van het kind zelf en kwam de taal
tot het kind in ondergeschikte orde ter sprake. De laatste tijd is men ook dit
tweede aspekt, het taalaanbod, systematisch gaan onderzoeken. Sommigen brachten dat in verband met de teoretische twistvraag, of - en in
hoever - de taal op een aangeboren grammatika moet of k an berusten ;
anderen zagen daarin praktische toepassingsmogelijkheden om de sociale
ongelijkheid tussen kansarme en kansrijke kinderen in de toekomst voor
een deel te kunnen nivelleren of voorkomen. De ingezonden dissertatie
heeft het voordeel dat ze kritisch staat tegen overhaaste gevolgtrekkingen
en dat ze, wat de basis zelf betreft, k an steunen op een reeks opnamen van
spontaan doorlopend taalgebruik in de natuurlijke, huiselijke omgeving.
De bandopnamen bevatten gesprekken van negen jonge moeders met
ieder één kind, uit de vrienden- en kennissenkring v an de auteur, in de
streek van Izegem. In elk gezin werden, telkens gedurende één uur
ongeveer, drie opnamen gemaakt : de eerste toen het kind 18 maanden oud
was, de tweede op 21 en de derde op een leeftijd v an 24 maanden. Zes
gezinnen behoren, volgens opleiding en beroep, tot de hogere sociale
klasse, drie tot de lagere. Van de zes informanten uit de hogere klassen
zijn er drie die dialekt spreken en drie die v an dialekt zijn overgeschakeld
naar (een vorm v an) standaardtaal.
In de lagere sociale klasse zijn alleen dialektsprekers te vinden. De
situatie is dus zorgvuldig uitgekozen om optimaal materiaal te verkrijgen
voor een vergelijkend sociolinguïstisch onderzoek v an het taalaanbod :
proefpersonen van gelijke leeftijd, uit dezelfde streek, in gezinnen met een
eerste kind, in gelijk gespreide opnamen van ongeveer dezelfde duur, met
betrekking tot dezelfde voorschoolse leeftijd (18-24 maanden), maar
verschillend gegroepeerd in twee duidelijk onderscheiden sociale klassen
en twee soorten van taalgebruik (dialekt versus standaardtaal), zodat
precies deze verschillen - bij maximaal bereikbare overeenkomst der
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andere faktoren - relevant zullen zijn voor de verschillende aard van het
taalaanbod.
In het eerste hoofdstuk (blz. 8-87) wordt die werkwijze breedvoerig
besproken en gemotiveerd : de metode v an materiaalverzameling en verwerking, het sociolinguïstisch kader, de representativiteit en het doel van
het onderzoek. De voorkeur gaat naar een syntaktische analyse van het
volledige materiaal, op basis van de tien traditionele woordsoorten die na
kodering (blz. 59) het best geschikt lijken voor automatische verwerking
door middel van de computer. Deze keuze wordt gemotiveerd, gekommentarieerd en toegelicht met voorbeelden die een inzicht geven in verschillende mogelijkheden en resultaten v an de hier uitgewerkte procedure.
Uiteraard komt het neer op tellingen en berekeningen, geïllustreerd in
overzichtelijke tabellen van het globale aantal uitingen en woorden, per
opname en sociale klasse, van de frekwentie der respektieve zinslengten,
woordsoorten en syntaktische strukturen (blz. 76-80). Ook de woordenschat zelf werd met het oog op zijn diversiteit statistisch verwerkt, maar de
klank- en vormleer zowel als de woordvorming blijven buiten beschouwing .
Het tweede hoofdstuk (blz. 88-157) geeft een globale karakterisering
van het taalaanbod als een apart linguïstisch register, met typische kenmerken van vocabularium (beperkte basiswoordenschat), syntaxis (ellips,
topikalisatie, vragen en imperatieven enz.), grammatika en tekst. In
verband met de grammatika wordt hier alleen gewezen op de courante
substitutie v an pronomina door nomina (propria) en op de lage frekwentie
van verleden-tijdsvormen. Op het niveau van de tekst wordt een groter
aantal specifieke eigenaardigheden onderzocht : het veelvuldige gebruik
van de benoeming, van herhalingen en parafrasen, routinevormen,
vraagstrategieën en expansies v an kinderuitingen, als middelen om de
konversatie te stimuleren in aanpassing aan de beperkte kompetentie van
het kind. Schrijver verwijst voortdurend naar recente literatuur terzake en
spaart geen moeite om die persoonlijk en kritisch te evalueren. Hij schenkt
o.m. speciale aandacht aan de ,teoretische diskussies over syntaktische
kompleksiteit vs . vereenvoudiging en tracht de tegenstrijdigheden telkens
vanuit een , ,semantisch-situationeel" standpunt op te lossen.
Het derde hoofdstuk beslaat ongeveer de helft van het boek (blz.
158-302) en bevat de eigenlijke studie van de sociale stratifikatie in het
materiaal der onderscheiden bandopnamen. Daarbij steunt de auteur op
eigen aanpassingen van de kodeteorie die door B. Bernstein sinds 1962
werd ontwikkeld en die hier vooraf in detail wordt geanalyseerd, in
konfrontatie met de kritiek zowel op teoretisch als op empi risch niveau.
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De eigen toetsing en uitwerking van Bernsteins hypotesen leidt dan tot een
linguïstisch model op basis van semantische explicietheid, waarvan verschillende aspekten in 't taalgebruik weerspiegeld worden en waarvoor
korresponderende maten of meettechnieken worden ontworpen. Als specifiek kriterium om de graad van semantische explicitering in funktie van
sociale verschillen in taalaanbod vast te stellen, geldt het verschil in
syntaktische voorspelbaarheid, met name de graad van syntaktische diversiteit resp. kompleksiteit (gemiddelde zinslengte, zinsstruktuur). Dat
wordt aan het eigen materiaal getoetst, met verschillende proeven van
kwantitatieve berekeningen die moeten toelaten de hypotesen met cijfers
te verifiëren. Zo blijkt de syntaktische diversiteit en kompleksiteit van het
taalaanbod, in overeenstemming met de verwachting, inderdaad toe te
nemen naarmate het kind ouder wordt ; bovendien scoort de hogere klasse
dialektsprekers hierin beter dan de lagere klasse dialektsprekers maar ook
beter dan de hogere klasse standaardsprekers.
In de semantische explicitering onderscheidt de auteur drie aspekten :
individuele specificiteit (inz. graad van diversiteit in de respektieve vocabularia en verschillen in het gebruik der woordsoorten), logische samenhang (tussen de uitingen in de tekst van het taalaanbod, i.c. niet relev ant),
situationele betrokkenheid (in welke mate is de aard van het taalaanbod
afhankelijk van de gesprekssituatie ? - verschillen in 't gebruik van deiktische elementen) . Voor deze aspekten worden eerst afzonderlijk, daarna
gezamenlijk, verschillende statistische berekeningen uitgevoerd op het
volledige materiaal per opname en per sociale klasse, om met getallen te
kunnen bevestigen dat het taalaanbod varieert in funktie van de leeftijd
(van het kind) en de sociale klasse. Naarmate het kind ouder wordt,
gebruikt de moeder - onafhankelijk van de sociale klasse - een groter
aantal verschillende woorden en meer verschillende en meer komplekse
zinsvormen. In de sociale stratifikatie stijgen die getallen van de lagere
naar de hogere klasse en, binnen de hogere klasse, van standaardsprekers
naar dialektsprekers. In hoofdstuk 4 (blz. 303-320) volgen de slotbeschouwingen met toepassing van de bereikte konklusies op vereisten
van (lager) onderwijs, taalterapie en computersimulatie van de taalverwerving. Aanvullende tabellen worden met een beknopt outprintfragment
in bijlage samengebracht (blz. 321-348) en gevolgd door een bibliografie
(blz. 349-367).
Over 't algemeen maakt het werk een gunstige indruk en verdient het
door de Academie bekroond te worden. Schrijver heeft zich ingespannen
om de recente litteratuur oordeelkundig te verwerken en het onderzoek te
bevorderen met eigen opvattingen en eksperimenteel uitgezochte reken-
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formules. De specifieke opzet heeft echter tot gevolg dat slechts een uiterst
miniem deel van het materiaal zelf voor de lezer toegankelijk is gemaakt,
zodat de dissertatie spijtig genoeg geen dienst kan bewijzen als men
taalaanbod en taalverwerving in andere richtingen wil gaan bestuderen.
Met het oog op de intrinsieke waarde in sociolinguïstisch en statistisch
opzicht, anderzijds rekening houdend met de uiteraard beperkte draagwijdte voor verder onderzoek, kan ik de ingezonden studie wel voor
bekroning, maar bezwaarlijk voor publikatie aanbevelen. Er zijn trouwens
al een aantal exemplaren beschikbaar voor belangstellenden.
Een paar op- en aanmerkingen. Terecht wordt veel belang gehecht aan
de gesprekssituatie maar er ontbreekt een beschrijving v an de manier
waarop die gegevens technisch werden ingezameld. - Het onderscheid
tussen enerzijds „ik ben het kwijt" (blz. 59 predikatief bnw.) en anderzijds „papa is weg, de kola is op" (blz. 59 bijwoord als naamw. deel
van het gezegde) wordt niet gemotiveerd door de kommentaar op blz. 63
resp. 65. - Blijkens de kodering op blz. 70 werd geen onderscheid gemaakt
tussen vragend „DAAR?" en een „gewoon bijwoord" (blz. 59). Verkeerde verwijzingen op blz. 72-73.

Verslag van de heer J. MOORS, tweede beoordelaar
Ik wil eerst wijzen op de grote verdiensten van Variatie in Taalaanbod.
Het is een moeilijke onderneming geweest. Ten eerste omdat de taal van
negen moeders tegenover hun eerste kind, tussen 18 en 24 maanden oud,
door de schrijver moest worden geregistreerd zonder zelf te beïnvloeden
en zonder de spontaneïteit te schaden. Ten tweede omdat moest uitgemaakt worden welke aspekten interess ant en karakteristiek konden zijn.
Ten derde omdat een metode moest uitgedacht worden om het materiaal
statistisch te kunnen behandelen met de computer.
Dr. Beheydt is te werk gegaan met veel voorzichtigheid ten opzichte
van de teoretische uitgangspunten, de bestaande literatuur op het gebied
van de socio- en psycholinguïstiek, en de exploitatie van het materiaal.
Hij heeft misschien geen ontdekkingen gedaan, maar wel een groot
aantal interess ante constateringen gedaan die vroegere opvattingen bevestigen of die steun geven aan het gezond verstand. Sommige bevindingen zijn helemaal nieuw. (Zie voorbeelden verder.)
Het boek leest gemakkelijk als men eenmaal gewoon is a an de vaktaal
en als men hoofdstuk 1 over de onderzoekmetode heeft doorgewerkt. De
onderverdelingen zijn duidelijk, met voldoende titels, de stukken zijn niet
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te lang en de lectuur wordt niet gestoord door voetnoten, de referenties
staan - op enkele ws. later bijgekomen aantekeningen na - tussen haakjes
in de tekst zelf. De stijl is meestal helder.
Mijn oordeel is dus gunstig, maar de aandachtige en geïnteresseerde
lezer heeft toch wel enkele kritische opmerkingen. Ik maak ze niet langer
dan nodig is om te overtuigen.
De lezer wordt ondersteld heel goed Engels te kennen, want er wordt
zeer vaak geciteerd, steeds zonder vertaling. De meeste boeken en artikels
uit de uitgebreide bibliografie (ongeveer 230 nummers) zijn overigens
Engels-Amerikaans ; ik tel er maar 10 Duitse en 4 Franse (waaronder de
overbekende Guiraud en Vendryès). Deze verhouding be antwoordt zéker
aan de werkelijkheid in het domein v an de linguïstiek in de laatste 20
jaren ; of het ook zo is inzake het aanleren v an de kindertaal en van de
sociopsychologie k an ik niet beoordelen.
De titel, Variatie in Taalaanbod, en de ondertitel, Een sociolinguïstisch
onderzoek van de primaire socializatie in West-Vlaanderen, kunnen pas
begrepen worden na kennisneming van Hfdst. 1, Onderzoekmethode. En
eigenlijk gaat het vooral over de syntaxis van de moedertaal (te Izegem),
zeer weinig over de woordenschat en helemaal niet over de fonetiek (Dit
wordt verantwoord p. 39 vlgg .) .
Het algemene doel van de auteur wordt vrij vlug duidelijk, maar de
aanloop van de studie is tamelijk lang ; het eerste hoofdstuk over de
metode neemt 88 blz. in beslag en pas in hfdst. 2, iIobale karakterisering
van het taalaanbod, krijgen we resultaten v an het onderzoek. Er is bovendien een reeks opeenvolgende approximaties v an het doel en van de
aspekten van het materiaal die zullen beh andeld worden (pp. 18, 38, 39,
45, 93, enz.) ; persoonlijk weet ik liever wan het begin af waar ik naartoe
moet en ik heb ook liever direkt de antwoorden op mijn vragen.
Ik heb de voorzichtigheid van de auteur geprezen tegenover zijn materiaal en zijn teoretische uitgangspunten. Soms is zijn houding nochtans te
scrupuleus en is de discussie te l an g (bv. met Bernstein betr. de sociale
stratificatie van het taalaanbod, pp. 158-188) ; sommige verantwoordingen (,,zin", ,,woord") zijn overbodig voor specialisten (en onbegrijpelijk voor andere lezers, maar die zullen er niet zijn voor een boek v an
dezar).
Dit is de aanleiding om te noteren dat er in dit werk een a an tal evidente
constateringen staan (v an de auteur of van anderen), die iedereen verwacht
of waartoe het gezond verstand (d.i. de intuïtie, de ervaring) v an de
linguïst komt zonder dat enig onderzoek of bewijs noodzakelijk is. Aan de
andere kant zijn bepaalde conclusies pas evident als men nadenkt of als
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men de verklaringen van de auteur gevolgd heeft.
Enkele voorbeelden : heel wat eigenschappen van de kindertaal zijn
gemodelleerd naar het voorbeeld van het taalaanbod (p. 4) (de auteur
gelooft terecht niet, zie 89 en 90, aan de ingeboren taalverwerving v an
Chomski1965);etalgbrukwodmepalrsocie
omgeving (5) ; de diversiteit van het vocabularium is in het algemeen
opmerkelijk laag in het taalaanbod (94) ; het vocabularium heeft een lage
abstractiegraad (94) ; opvallend is de hoge mate van hic en nunc situationele betrokkenheid (95) ; korte zinnen, weinig onderschikking, veel éénwoorduitingen, bijna geen passief (105 vllg.) ; invloed v an de sociale
stratificatie (158 vlgg .) ; „het ligt voor de hand dat de ouders zich ook
lexicaal zullen aanpassen aan de toenemende taalvaardigheid van hun
kinderen" (231) ; de vocabulariumdiversiteit ligt hoger in de beter gesitueerde milieus (235) ; niet alleen heeft de dialektsprekende lagere klasse
de minst rijke woordenschat, maar ook de meest stereotiepe (248) ; de
hogere klasse dialektsprekers heeft de grootste gemiddelde zinslengte en
de hogere klasse standaardnederlandssprekers de laagste (219, verklaring
301).
Nu ik het heb over een eventueel teveel van het goede, vraag ik me af of
de tabellen met computergegevens (75-80 en passim, maar vooral de
Appendices 321-348) wel nuttig zijn, want wie zal er behoefte aan hebben
de uitkomsten na te rekenen.
In zijn Slotbeschouwingen geeft de auteur zeer praktisch interessante
implicaties (303-320) betr. het onderwijs, taalterapie en computersimulatie van de taalverwerving ; het is jammer dat ik die hier niet kan samenvatten, ik hoop dat onze onvermoeibare leerplanhervormers er kennis van
zullen nemen.
De auteur betreurt sommige onvermijdelijke tekortkomingen van zijn
onderzoek ; hij heeft bv . zijn informanten wél kunnen uitkiezen naar hun
opleiding en hun beroep, maar niet naar hun inkomen , ,omdat het tegen de
sociale conventies v an de bestudeerde taalgemeenschap ingaat om daar
naar te vragen" (36). Dat verder een onderzoek zoals dit, nl. periodiek
gedurende 6 maanden in de gezinnen zelf, lokaal en numeraal beperkt
moet blijven, zal iedereen aanvaarden. Dat de generaliseerbaarheid v an de
resultaten dan twijfelachtig is (zo dr. L. B. p. 37), is m. i. een te pessimistische conclusie, zoals de kleine collectie „waarheden" van hierboven
aantoont.
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Verslag van de heer A. VAN LOEY, derde beoordelaar.
In de grote trekken word ik gewaar dat, zoals co ll . K. Roelandts het in
het begin van zijn verslag formuleert, we voor een dissertatie staan die
,,kritisch staat tegen overhaaste gevolgtrekkingen en dat ze ... kan steunen
op een reeks (weliswaar plaatselijke) opnamen v an spontaan doorlopend
taalgebruik in de natuurlijke, huiselijke omgeving".
Met de conclusie van coll. Roelandts, t.w. „bekronen" maar , ,niet
uitgeven" ben ik het eens.
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AANZET TOT DE STUDIE VAN DE TAAL VAN PSYCHOTICI
(door W. VAN BELLE)
Verslag van de heer O. LEYS, eerste beoordelaar
Op de door de Academie gestelde prijsvraag biedt Dr. W. V an Belle ons
als antwoord een werk aan dat zeer zeker een waardevolle bijdrage kan
worden genoemd tot een beter begrip van de taal in het algemeen en v an
dievanpsychot bijznder.Htwksoenpgbuwdi
drie delen. In een eerste deel (hoofdstuk II) wordt met trefzekere scherpzinnigheid aangetoond hoe de g angbare voorstelling van de taal als een
kode het fenomeen taal uiteindelijk niet verklaart ; in een tweede deel
(hoofdst. III en IV) wordt aan de hand van de theorieën van Althusser en
Lacan aangetoond hoe de taal wezenlijk is ingebed in ideologie en psychologie en van hieruit dan ook dient te worden verklaard ; in het derde
deel (hoofdst. V) wordt dit model van interpretatie toegepast op de taal v an
rische patiënten.
twepsychia
Het werk van Dr. Van Belle is ongetwijfeld een moedig stuk denkwerk,
dat in niet geringe mate ons linguistisch gezichtsveld verruimt en bovendien aanspoort om, na de sociologische dimensie, nu ook de psychologische in het taalonderzoek te operationaliseren.
De bezwaren die men tegen het werk van Van Belle kan inbrengen,
zullen m. i. d an ook niet zo zeer de inhoud en de algemene strekking ervan
betreffen als wel de formulering en de uitwerking van bepaalde ideeën.
Aldus heb ik een bezwaar tegen de ongenuanceerde manier waarop de
auteur in het begin van zijn werk de kode-opvatting veroordeelt. De
argeloze lezer zou uit de formuleringen v an Van Belle kunnen afleiden dat
volgens deze laatste de taal helemaal geen kode is, geen instrument ; dat
het woord geen verbinding is van een signifiant met een signifié, enz.
Verderop in het werk blijkt er dan toch zo iets als een kode te bestaan ; die
kode wordt zelfs als het referentiepunt gekozen, v an waaruit de psychotische taal wordt beoordeeld en geanalyseerd. Er is dus wel een zekere
discrepantie tussen de manier waarop bepaalde opvattingen in het begin
worden geformuleerd en aan het eind uitgewerkt. Trouwens, in verb and
met de taalkode zou men zich de vraag kunnen stellen of V an Belle dit
begrip niet te eenzijdig definieert. Bij zijn definitie van kode stond
Van Belle blijkbaar zo iets als de morse-kode voor de geest. Deze kode
wordt inderdaad gekenmerkt door de vastheid en de onbeweeglijkheid v an
derlatisgnf,_ é.Niemandhftcrobewd(f
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willen beweren) dat de taal zo'n kode is. Ten hoogste heeft men de taal wel
eens gemakshalve met zo'n kode vergeleken, zonder daarom uit het oog te
verliezen dat de taal een kode sui generis is. Steeds heeft men, expliciet of
impliciet, vooropgesteld dat taal slechts funktioneert binnen een kontekst
en een spreeksituatie (beide in de ruimste zin genomen) . De interpretatie
van taal wordt bepaald door de kodrdinaten van kode en spreeksituatie en
geen van beide bevindt zich ooit op het nulpunt, d.w.z. geen van beide
verklaart op zichzelf de interpretatie, die aan taalgebruik wordt toegekend. De kode funktioneert dus ook slechts relatief autonoom. Van Belle
wil echter blijkbaar nog een stap verdergaan en (met Althusser en Lacan)
aantonen dat de kode zichzelf niet kan verklaren maar eigenlijk reeds het
produkt is van ideologie en psychologie, van situationele gegevens dus.
Dit betekent ongetwijfeld een belangrijke precisering van het begrip
taalkode ; het betekent echter niet dat het kode-aspekt van de taal in vraag
wordt gesteld . Deze indruk zou men nochtans kunnen krijgen bij het lezen
van de eerste hoofdstukken van Van Belle. Bovendien had deze precisering van het begrip taalkode konstistenter kunnen uitgebouwd worden,
had Van Belle reeds van meetaf aan, bij zijn (impliciete) definitie v an de
taalkode, de door iedereen erkende rol van de spreeksituatie bij het
funktioneren van de taal verdisconteerd.
Wat men Van Belle verder nog zou kunnen verwijten is, dat hij bij het
analyseren van de taal v an twee psychiatrische patiënten, de kode een paar
maal geweld aandoet. Op blz. 193 bv. wordt gezegd dat in de taal v an die
twee patiënten een relatief groot aantal tijdsaanduidingen voorkomen die
als referentiepunt de tijd van het spreken v an het subjekt zelf hebben.
Hierbij worden adverbiale bepalingen opgesomd als ineens, plots, ooit,
altijd waarbij deze referentiële relatie m. i. niet voor de hand ligt, ook niet
blijkens de kontekst waarin ze worden gebruikt. Op blz. 196 beslist
Van Belle zo maar, aspektale en modale (hulp)werkwoorden volgens het
kenmerk (± handeling) te klassificeren, wat dan natuurlijk de statistiek
omtrent het al dan niet gebruiken v an handelingswerkwoorden door zijn
patiënten in sterke mate beïnvloedt. Op blz. 207 forceert een niet zonder
meer te aanvaarden faktieve analyse van de verba sentiendi ook weer een
bepaalde psychoanalystische interpretatie.
Tenslotte nog enkele kleinigheden :
- de uiteenzetting v an de teken-theorie v an Saussure op blz. 25 lijkt mij
niet erg helder. Bovendien kan men zich afvragen of men een theorie mag
uiteenzetten uitsluitend op basis van haar eerste manifest en zonder rekening te houden met de later aangebrachte correcties en verduidelijkingen.
- wat de konsekwenties v an het anagram voor de zgn. kodeopvatting v an
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Saussure zouden geweest zijn had op blz. 27 duidelijker moeten geëxpliciteerd worden.
- de regels voor het bevel op blz. 51 kunnen noch als noodzakelijke
voorwaarden noch als noodzakelijke implicaties worden opgevat : sommige uitspraken worden immers als bevelen geïnterpreteerd, ook wanneer
zij aan deze regels niet voldoen.
- op blz. 75 zal het voor niet-ingewijden wel niet duidelijk zijn wat de
«intentionaliteit zoals gebruikt in het fenomenologisch denken» eigenlijk
1S

- op blz. 78 wordt toegegeven dat het onderzoek naar de genese van de
taal relevantie k an hebben, maar op blz. 80 wordt de mogelijkheid van een
genetische verklaring in twijfel getrokken.
- op blz. 83 had mogen geëxpliciteerd worden waarom de teken-opvatting
de indruk moet verwekken dat een signifiant zijn bestaan dankt aan de
signifié die hij verwoordt.
- de schrijver had moeten verduidelijken hoe de schema's van blz. 103 en
blz. 138 met elkaar overeenstemmen (bv . wat het element a betreft) en hoe
het schema op blz. 103 de struktuur v an het subjekt kan voorstellen en
tegelijkertijd als onderdeel het subjekt bevatten.
- het pronominaal schema op blz. 151 is onvolledig. Het bevat men niet of
zijn equivalenten gelje . De 3e persoon k an ook extratekstuele referentie
hebben (bv. het regent, het daarbij laten).
- op blz. 146 en 152 wordt de derde persoon, in aansluiting aan Benveniste, de niet-persoon genoemd. Een dgl. uitspraak had mogen gemotiveerd worden.
Samenvattend meen ik dat het werk van Dr. Van Belle van een bijzonder
hoog gehalte is en daarom ook verdient door de Academie te worden
bekroond. Bij een eventuele uitgave echter zouden m. i. enkele passages
moeten worden herwerkt.
Verslag van de heer J. GOOSSENS, tweede beoordelaar
Dit is een v an scherpzinnigheid getuigende en goed geformuleerde
studie, die voor het grootste deel (hoofdstukken I - IV) theoretische
uiteenzettingen bevat, terwijl het laatste hoofdstuk (V) als empirisch
beschouwd mag worden : het bevat een analyse van twee gesprekken,
waarv an de partners telkens een psychoticus en een therapeut zijn. De
aandacht van de auteur gaat meer naar theoretische dan naar praktische
vraagstukken : de eerste vier hoofdstukken zijn 183 blz. lang, het vijfde
90, waaronder de teksten v an de gesprekken (23 blz. corpus). De sum-
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miere uitleg daarbij op blz. 185 (er wordt niet eens gezegd en we moeten
dus vermoeden dat de gesprekken op b and zijn opgenomen en dat ze
ergens in die vorm zijn gedeponeerd) getuigt v an een opvallend geringere
belangstelling voor exacte controleerbaarheid van taalgegevens dan b. v.
in de dialectologie en sociolinguistiek gebruikelijk is. Op blz. 184 wordt
overigens openhartig gesteld dat de analyses in de eerste plaats als illustratie bij de theorie dienen, wat impliceert dat hun functie niet primair
het toetsen v an stellingen is. Met stellingen sluit de studie wel af: het
, ,algemeen besluit" bevat er achttien, die als ik het goed begrijp allemaal
uit de theorie worden afgeleid.
Het theoretische deel, waarin de auteur v an een grote belezenheid op het
gebied van de taalfilosofie, de algemene taalkunde en de psychologie blijk
geeft, is door de eerste beoordelaar duidelijk samengevat en kritisch
belicht. Ik kan me bij zijn oordeel aansluiten en daaraan toevoegen, dat de
gehele aanpak van het werk mij eerder taalfilosofisch dan psycholinguistisch lijkt. In de grond gaat het om het oude wijsgerige probleem van de
verhouding v an vrijheid en determinisme in de menselijke gedraging ; in
een onderzoek van de taal gaat dan v anzelfsprekend het handelingsaspect
de focus vormen. Het ziet er bijna naar uit dat de auteur in de keuze v an
zijnvorbeld gioschedtrmnihefwl
illustreren ; zij dragen in elk geval bij tot de indruk van een zekere
ongenuanceerdheid waarop de eerste beoordelaar heeft gewezen. VanBelle beschikt over de gave, een moeilijke stof helder voor te stellen, maar
het komt daarbij soms tot overbelichting.
Bij de lectuur v an de analyse van het eerste gesprek heb ik mij afgevraagd of de uitwerking v an de syntactisch-semantische en de taalhandelingskenmerken wel een inzicht opleverde in wat voor het taalgebruik
van psychotici typisch is en of bijgevolg de belofte in de titel van het werk
wel vervuld werd. Was het mogelijk daarover tot resultaten te komen
zonder vergelijkende analyses van gesprekken met niet-psychotici ? Mijn
twijfel is bij de analyse van het tweede discours gedeeltelijk verdwenen.
De benadering van de problematiek met behulp v an semiotische vierkanten lijkt mij een winstpunt. Ook is hier voldoende aandacht besteed aan
wat ik intuïtief geneigd was als constituerend voor het taalgebruik v an
an modale hulpwerkwoor- psychotieudn:gbrksmatiev
den.
Van Belle heeft een goed werk van algemeen linguistische en taalfilosofische strekking geschreven, dat m.i. bekroning verdient. Bij de voorbereiding van een eventuele druk k an op iets meer nuancering worden
gelet.
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Verslag van de heer M. HOEBEKE, derde beoordelaar
Ik sluit mij volledig aan bij wat de eerste en de tweede beoordelaar over
het door de heer V an Belle voorgelegde werk hebben gezegd, zowel bij
wat ze er in positieve als in negatieve zin over hebben geschreven.
Het moet mij nochtans van het hart dat ik zwaarder til aan bepaalde
negatieve aspecten v an het werk dan mijn collega's Leys en Goossens
schijnen te doen. Vooral de radikale, ongenuanceerde veroordeling van de
kode-opvatting van de taal en de even radikale vervanging ervan door een
sterk eenzijdig belichte taaltheorie als theorie van het discours gezien als
produkt van een aantal konstituerende en producerende faktoren kan ik
moeilijk aanvaarden. Ook het daarmee samenhangend miskennen v an het
bestaan van „het autonome zelfbewuste individu" is op z'n minst overdreven. Ook in onze westerse maatschappij leeft het besef dat de taal
schatplichting is aan de kollektiviteit en zelfs in de traditionele taalkunde
is dat steeds in een of andere vorm tot uiting gekomen en ,,verdisconteerd" . En ook zonder de afhankelijkheid van het individu van de taalgemeenschap te verwerpen en zonder het feit dat de taal ook een historisch-maatschappelijk produkt is te veronachtzamen, is het mogelijk en
redelijk de taal te blijven zien als een gegeven met vele facetten. Men hoeft
daarom de rol van het autonome individu in het tot stand brengen v an ,,het
normale discours" niet uit te schakelen of te ontkrachten. De onderzoekingen van het verschijnsel taal vanuit verschillende gezichtspunten
kunnen elkaar kompleteren, evenwel op voorwaarde dat de onderzoeker
niet a priori bepaalde stellingen inneemt. Maar de schrijver heeft zich aan
die voorwaarde niet gestoord : volledig in het spoor v an Lacan en Althusser - of moet ik zeggen in de ban ? - redeneert hij ongenuanceerd vanuit een
standpunt dat toch wel te eenzijdig de stempel v an Marx en Freud draagt.
Verder heb ik vooral bezwaar tegen het feit, dat de geanalyseerde
teksten van psychotici al te zeer een illustratie bij de aangekleefde theorie
zijn, i.p. v. een toetsing of een controle. Of nog : een corpus dat empirisch
is onderzocht. Schrijver had dan ook wel een schifting kunnen maken
tussen het vele formuleachtige dat de patiënten-psychotici aan het normale
discours ontlenen en pogingen om tot eigen expressie te komen. Indien het
waar is, dat de zgn. , ,'afwijkingen' in het discours van psychotici ook in
het 'normale' discours" voorkomen (inleiding, blz. V), d an is het omgekeerde in nog veel grotere mate het geval : „niet-afwijkende" formules
worden door psychotici overgenomen" . Psychotici zijn vaak (veelal ?)
individueel in meerdere of mindere mate van het normale discours afhan-
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kelijk. De teksten van het corpus bewijzen het. En een andere benadering
dan die van de schrijver zou stellig niet zinloos zijn.
Intussen ben ik terecht bij een derde punt. Er bestaat inderdaad een nog
al grote discrepantie tussen het le, inderdaad sterk en vlot geschreven
theoretisch gedeelte en het 2e deel, het summiere corpus. Het werk draagt
daardoor het karakter van een algemeen taalfilosofisch werk met een
bondig Nederlandstalig corpus als aanhangsel. Met de specifieke Nederlandse taalkunde heeft het in zijn geheel niet bijster veelte maken. Ik vraag
me dan ook af of het voor onze Academie wel aangewezen was de
prijsvraag waarop de heer Van Belle geantwoord heeft te stellen. Nog
kwellender wordt de vraag als men eraan zou denken het werk te publiceren, wat in de huidige omstandigheden maar kan, indien de publikatie van
een aantal andere manuscripten nog langer wordt uitgesteld.
Wat de bekroning betreft, sluit ik me eveneens bij het oordeel van de
collega's Leys en Goossens aan. En wel om twee redenen : er is om te
beginnen het feit dat het werk van de heer Van Belle alles bij elkaar een
waardevol werk is. En verder blijft het een open vraag hoe ruim of hoe eng
het domein van onze Academie wel is. Aan de opvatting die Willem de
Vreese in • 1911 met deze woorden vertolkte : „Als een Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde is zij gesticht ; een
Koninklijke Vlaamsche Academie van Wetenschappen behoort zij te
worden : een middelpunt voor de beoefening van alle wetenschappen in
het Nederlandsch" (1), kunnen wij alleen nog denken als aan een droom
die niet in vervulling is gegaan. Maar is niet de tijd gekomen om over onze
opdracht en onze zending na te denken ?
(1) Koninklijke Vlaamsche Academie, Gedenkboek van de Feestviering van haar vijf-entwintigjarig bestaan (1886-1911) . Gent, 1911, blz. 311-312.
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LAAT-MIDDELNEDERLANDSE FRAGMENTEN
UIT DE CHIRURGIE VAN ALBUCASIS
(Met tekeningen van de instrumenten)
door
Brigitte KUSCHE

In dit tekstfragment uit de Chirurgie van de beroemde Arabische arts
Albucasis (1) zijn er gedeelten die zowel in taalkundig als in medischhistorisch opzicht van belang zijn (z). Bovendien mag de tekst voor het
germaanse taalgebied als een zeldzaamheid beschouwd worden. De belangstelling voor een ve rtaling van deze geschriften was gedurende de
middeleeuwen beperkt tot het romaanse taalgebied en het is tot nu toe ook
niet mogelijk geweest, verdere getuigenissen in een germa an se taal voor
dit tijdvak te ontdekken (3 ).
* Ik hecht eraan de velen die mij bij het tot stand brengen van het onderhavige stuk
behulpzaam zijn geweest oprecht te danken.
In de eerste plaats Prof. Dr. W. Braeckman en Dr. L. Elaut. De eerste heeft bereidwillig
de eerste versie v an de tekst en de aantekeningen kritisch doorgelezen, terwijl de tweede
mij waardevollé gegevens op medisch gebied heeft verstrekt.
Dank ben ik verder ook verschuldigd a an de Professoren A. van Loey en E. Rombauts
voor de kostbare wenken die ik van hen mocht ontvangen, en aan de heer M. Hoebeke,
Vast Secretari s van de Academie, die de laatste redactie nog eens heeft doorgenomen.
Heel in het bijzonder wil ik mijn dank betuigen aan de Professoren A. van Elsander en
V.F. Vanacker, zonder hun medewerkers daarbij te vergeten, inzonderheid Dr. W. Waterschoot en Dr. J. Taeldeman.
Om de fin an ciële steun die ik in de loop v an 1973 en 1974 tijdens mijn verblijven te Gent
vanwege de Rijksuniversiteit mocht genieten, dank ik de toenmalige Rector, Prof. Dr.
F. van de Pitte.

(1) z. onder I.
(2) z. voetn. 11 en onder IV.
(3) Volgende naslagwerken werden geraadpleegd : Thorndike and Kibre : Incipit ofMediaeval Scientific Writings in Latin (revised and augmented edition), London 1963.
Choulant: Handbuch der Biicherkunde, Leipzig 1841. Steinschneider, M. : Die europiiischen Ubersetzungen aus dem Arabischen bis -Mitte des 17. Jahrhunderts, Graz 1956.
Szegin, F. : Geschichte des arabischen Schrifttums, Bd. III., Leiden 1970. Brockelmann,
C. : Geschichte der arabischen Literatur, Bd. I and Suppl., Leiden 1943 and 1937.
Ullmann, M. : Die Medizin im Islam (Hb. d. Orientalistik), Leiden 1970. Klebs, A. :
Incunabula scientifica er media, Hildesheim 1963.
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Het hier behandelde tekstfragment maakt deel uit van een middelnederlands handschrift, Ms. med. 798, dat ik in 1971 in de „Hamburger
Staats- und Universitátsbibliothek (Stabi)" aantrof. Het handschrift is niet
in een gedrukte catalogus geregistreerd, en is alleen in een met de hand
geschreven lijst in de handschriftenzaal van bovenvermelde bibliotheek
opgetekend (4).
Voor zover ik het heb kunnen uitmaken, behoort de overige tekst van
Ms. med. 798 tot een andere traditie. Daarom scheen het mij aangewezen
te zijn, de chirurgische hoofdstukken afzonderlijk uit te geven. Als bron
wordt Albertus ( 5) genoemd, maar het was mogelijk vooral op grond
van de tekeningen van de instrumenten uit te maken, dat de bron voor
deze hoofdstukken de Chirurgie van Albucasis is ( 6).
Hoe kan nu het bestaan van een middelnederlandse redactie verklaard
worden, als er zoals gezegd in het germaanse taalgebied om zo te zeggen
geen bel angstelling is geweest om deze teksten te vertalen ?
De tot nu toe gedane onderzoekingen wijzen erop, dat de redactie van
het handschrift uit het Vlaamse dialektgebied kan stammen ( 7). Maar wat
nu Vlaanderen betreft, bewijzen de geschriften van Jan Yperman (1330),
dat daar vroeger dan in de rest van het germaanse taalgebied een chirurgische literatuur heeft bestaan. Engeland ging ongeveer 50 jaar later
meedoen, nl. met John Arderne, en in Duitsland werd pas 100 jaar later het
eerste boek over Chirurgie geschreven ( 8).
Het schrift van de codex verwijst naar het midden van de 15e eeuw.
Maar het feit dat als bron verkeerdelijk Albertus wordt genoemd soms
als ic Albertus (cfr. woordenlijst), soms (wanneer de schrijver zich op een
autoriteit beroept) in de formula albertus seit (ibd.) en het „bericht uit
de praktijk" (regel 235-259), laat wel vermoeden, dat onze tekst niet het
origineel van de oorspronkelijke vertaling is, noch een direkte kopie
ervan. De Vorlage was waarschijnlijk een middelnederlandse versie, die
(4) Op dat ogenblik was men in de handschriftenzaal een inventa ri s aan het opmaken
van natuurwetenschappelijke en medische hss. om na te gaan, welke hss. gedurende de
oorlog helemaal zijn verdwenen of naar andere bibliotheken werden gestuurd. (Naar een
mondel. meded. v. Dr. Tylo Brandes, destijds hoofd van de handschriftenzaal). Bij een
bezoek in juni 1978 werd mij door Dr. Burmeester verzekerd, dat er ook nu nog geen
gedrukte catalogus bestaat.
(5) Albertus Magnus ; z. onder II . en III.
(6) z. onder I.
(7) z. onder IV.
(8) Die Wundarznei, v. Heinri ch von Pfalspeint; cfr. Diepgen, P. : Geschichte der
Medizin, Bd. I. , Berlin W. 1949, blz. 242 en Gurlt, E. : Geschichte der Chirurgie, Bd. I.,
Pfolspeundt aangegeven). Hildeshm1964,bz.7(ierwodtnamHichvo
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zelf tot een traditie behoorde die oorspronkelijk op een Latijnse versie
gebaseerd was. Dit vermoeden wordt verder door taalkundige observaties
gesteund (9). Ook wat de taal betreft, is de tekst van belang, omdat er het
woord hooftmoeder in voorkomt — en wel in een tot nu toe onbekende
betekenis — nl. die van vroetvrouwe. Bovendien komt in de tekst dagghe
voor, in de zin van bijgevoegd stuk, als vertaling van Lat. additamenta. In
deze betekenis is dagghe tot nu toe in het Middelnederlands niet geattesteerd en het moderne Nederlands kent evenmin deze betekenis ( 10).
De tekeningen van de instrumenten kunnen van belang zijn voor de
geschiedenis van de medische wetenschappen (").

I
De verschillende namen van de auteur, nl. Albucasis, werken verwarrend. Zo vindt men b.v. Abu-L-Qasim, Abulcasis, Albucasis, (Al-Zahrawi), Alsaharavius, Khalaf ibn'Abbas al-Zahrawi' . „Zahrawi" is een
bijnaam, die. op de plaats , ,Zahra" in de omgeving van Cordoba staat,
waar Albucasis heeft geleefd en gewerkt (12).
Het voornaamste werk van Albucasis is de Al-Tasrif ( 13 ). Het bestaat
uit 30 delen, waarvan het 30ste de Chirurgie zelf in 3 sekties is onderverdeeld. De hier behandelde middelnederlandse tekst beantwoordt aan de
hoofdstukken 74, 76, 77 en 78 uit de tweede sektie, maar in de middelnederlandse tekst zijn de hoofdstukken niet aangegeven.

(9) z. onder III.
( 1 °) z. onder IV.
(11) z. bijl. I en II. Leclerc, L. : La chirurgia d'Albucasis traduit par L.L. Paris
1861, blz. 183, beklemtoont het bijzondere van deze schroefkonstruktie aan de tang.
Daardoor was het mogelijk de tang als speculum te gebruiken — en niet zoals gewoonlijk
— als grijpinstrument. Over de ontwikkeling van het vagina-speculum z. verder Deneffe,
V. : Le speculum de la matrice a travers les ages. Anvers, Paris 1902. Sudhoff, K. :
Beitráge z. Gesch. d. Medizin (Beitrdge z. Gesch. d. Chirurgie im MA.2.T.), Leipzig
1918, blz. 45-57.
(12) Sarton, G. : Introduction of the History of Science, Bd. 1, blz. 681 (Al-Zahrawi is
door mij toegevoegd. Onder deze titel is Albucasis in de Universiteitsbibliotheek Gent
opgetekend). Cfr. verder Brockelmann, op. cit.
(13) De volledige titel is : Kitáb at-Tarrif liman `agiza `an it-ta' álif, Brockelmann, op.
cit. (Suppl.) blz. 425. Zie ook Hamarneh/Sonnedecker: A Pharmaceutical View of
Albucasis Al-Zahrawi in Moorish Spain (Janus, Suppl. Vol. V.), Leiden 1963.
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Gedurende lange tijd had men blijkbaar alleen belangstelling voor dit
chirurgische 30ste deel en de overige 29 delen bleven onbekend ( 14). In de
eerste helft van de 13e eeuw vertaalde Gerhard von Cremona, die aan de
beroemde Toledo-school werkzaam was (15), het chirurgische werk van
Albucasis en zo werd het oeuvre van de geleerde arts toegankelijk voor
geneesheren in Italië, Spanje en Frankrijk ( 16). Albucasis zelf steunde
hoofdzakelijk op het werk van Panlos van Agina (7. eeuw). Een vergelijking met dezelfde hoofdstukken in de Paulos-Editie van Briau ( 17) heeft
aangetoond, dat de overeenstemming wel groot is, maar dat bij Paulos niet
zo'n uitvoerige beschrijving van de instrumenten te vinden is. Tekeningen
van de instrumenten komen bij hem helemaal niet voor (18). In de 14e
eeuw nam Guy de Chauliac in zijn Chirurgia magna I panva veel uit
Albucasis over en ten gevolge daarvan werd later de Chirurgia van
Albucasis met die van Chauliac tezamengebonden en onder de naam van
deze laatste verspreid (18a).
Een vergelijking met sommige Chauliac-handschriften heeft uitgewezen, dat de invloed van Albucasis er wel in te merken is, maar dat bij
Chauliac deze tekst erg beknopt weergegeven wordt. De instrumenten
worden er helemaal niet vermeld. We kunnen aldus constateren, dat de
operatietechniek bij Albucasis veel beter ontwikkeld was dan bij zijn
voorganger Paulos, maar dat Chauliac voor wie de geschriften van Albucasis de voornaamste bron hebben uitgemaakt helemaal niets van de
instrumenten vermeldt.
II

M.b.t. het handschrift zal ik hier kort zijn : een nauwkeurige beschrijving zal trouwens later volgen, samen met de publikatie van de volledige
tekst ( 19) . Het handschrift berust op de „Staats- und Universitats(14) Voor verdere informatie cfr. Makhluf, T. : L'wuvre chirurgicale D'Albu Cassim
Khalaf Ibn Abbas Ez-Zahrawi ditAlbucasis. Paris 1930. Cfr. ook Hamarneh/Sonnedecker,
op. cit.
(15) Cfr. Schipperges, H. : Sudh. Arch. Bd. 39, H. 1. und Beih. 3.
(16) Cfr. Gurlt, op. cit., blz. 677 en Elaut, L. : Het Medisch Denken in de Oudheid, de
Middeleeuwen en de Renaissance. Antwerpen/Amsterdam 1952, blz. 222ff.
(17) Briau, R.: Chirurgie de Paul D'Egine. Texte grec. Traduction francaise, Paris
1855.
(18) z. ibd. blz. 299-301; cfr. ook Deneffe, op. cit.
(18a, z. Klebs op. cit.
(19) In voorbereiding aan het Instituut voor Germaanse Filologie (Duits en Nederlands)
aan de Universiteit te Stockholm.
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bibliothek (Stabi)" te Hamburg. Het bevat drie delen. Deel I en II zijn in
het Latijn gesteld, terwijl deel III, nl. Alberti liber de secretis mulierum in
het Middelnederl ands is geschreven. Onze tekst is verspreid over verschillende bladzijden van deel III. De foliëring is steeds in arabische
cijfers aangebracht, maar op sommige folio's komt ook een foliëring in
romeinse cijfers voor. Er is ook geen exacte volgorde en de folio's zijn
blijkbaar door elkaar gehaald. Een indeling in kapittels ontbreekt geheel.
Zoals ik reeds zei (voetn. 4) werd het h andschrift tot nu toe niet in een
gedrukte catalogus opgenomen. In 1909 heeft Karl Sudhoff het handschrift ingezien en in 1936 en 1954 hebben Rudolf Creutz en Walter L.
Wardale het in handen gehad.
Hoewel Albertus Magnus niet als de auteur kan worden beschouwd, is
het nodig, dat we bij deze figuur even stilstaan. Albertus Magnus behoorde sinds 1229 tot de Dominikanenorde, hij was hoogleraar aan verschillende universiteiten en bisschop van Regensburg. Hij stierf in 1280.
Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt voor de verspreiding en interpretatie
van de geschriften van Aristoteles. Zijn opera omnia ( 20) leggen getuigenis af van de grote kennis die hij op natuurwetenschappelijk gebied bezat.
Deze geschriften bevatten o.a. de boeken de animalibus. De erin uiteengezette conceptie van een cosmogenese en de omstandigheid dat Albertus
de aristotelische geschriften heeft gecommentarieerd, zou er wel een
reden voor kunnen zijn, dat men zijn naam met het werk De secretis
mulierum in verband heeft gebracht (21).
Maar, wat het citeren van Albertus en andere autoriteiten betreft, is een
zekere skepsis gerechtvaardigd. Albertus en andere auteurs worden dikwijls verkeerdelijk als bronnen voor middeleeuwse geschriften genoemd. Hetzelfde geldt voor de titel, De secretis mulierum. Met deze
nogal de nieuwsgierigheid prikkelende formulering zijn vele geschriften bedacht zodra er gynekologische of obstetrische onderwerpen besproken worden : deze geschriften worden d an meestal in de inleiding als
, ,secreet" voorgesteld (cfr. tekstdeel, regel 5). Dit is best te begrijpen als
men bedenkt, dat ten tijde van het ontstaan v an deze teksten gynekologische problemen buiten de wetenschap taboe waren, maar de inhoud ervan
uiteindelijk bij het eenvoudige volk toch bekend geraakte (22).
(20) Nieuwe uitg. in voorbereiding, hg. von B. Geyer, Munster 1951ff. (De delen
verschijnen niet in kronologische volgorde. Voor zover ik heb kunnen uitmaken waren
einde 1977 nog niet alle delen van het werk verschenen).
(21) Aristoteles wordt nl. herhaaldelijk in deze geschriften geciteerd.
(22) Het probleem van de „Secreta Mulierum" -traditie heb ik besproken in een artikel,
ill Janus (Revue internationale de l'histoire des sciences, de la médecine, de la pharmacie
et de la technique) Vol. LXII., 3, 1975, blz. 103-123.
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III
Ik heb het middelnederlandse fragment vergeleken met de overeenstemmende Albucasisteksten van de Latijnse codex Msc. med. 8 (13e
eeuw) van de Staatsbibliothek te Bamberg, en van het Oudfranse Ms. Fr.
1318 (13e eeuw) van de Bibliothèque nationale te Parijs. Deze hss. zijn
voor een vergelijkende studie in aanmerking genomen, omdat ze de oudst
bekende zijn.
De middelnederlandse tekst vertoont een verbazingwekkende overeenstemming met de lezingen van deze codices, maar een aantal interessante passages wettigen m.i. het vermoeden, dat de vertaling oorspronkelijk op een Latijnse versie steunt en niet op een Franse. Men veegelijke :
Tekstdeel : regel 56 : Mnl. ... Ende keere die knoope vertiginem ... Lat. ... et revolvat
minister vertiginem ... (Ofr.... quil mette le tornet de l'estrument
au desus ...)
regel 59 : Mnl.... extiere ... Lat. ... exitura ... (Ofr. ... apostemen ...)
regel 124 : Mnl.... in het pectiin ... Lat. ... in pectine ... (Ofr. ... le poignit)
regel 260: Mn!.... sciencie ... Lat. ... scientia ... (Ofr.... )
regel 360 : Mnl.... trecke na der quantiteit ... Lat. ... addatur in quantitate
attractionis ... (Ofr. ... et puis tirrie si veura ...)

Anderzijds kan de volgende moeilijke plaats erop wijzen, dat de schrijver van onze tekst van een middelnederlands voorbeeld heeft afgeschreven:
Tekstdeel : regel 52 : ... Soe moeti legghen deels op der matricen ende oe [... ]tdroyer dat
loopt int instrument vander ouerste siden ...

tdroyer staat hier in plaats van Lat. vertiginem, wat oorspronkelijk ,,het
draaien, wenteling" betekent ( 23 ). De vorm tdroyer moeten we zien als
een eerste poging om een draaibaar onderdeel van het instrument te
benoemen. Erg adekwaat is de vertaling blijkbaar niet geweest, daar wel
een soort schroef, vijzel bedoeld is en het is mogelijk, dat onze scribent
hier naar een schepping van een voorganger heeft gegrepen ( 24). Boven-

(23) In onze tekst wordt het echter in de bet. van „schroef ' gebruikt, wat zeker e rtoe
heeft bijgedragen het ve rtalen te bemoeilijken.
(24) Cfr. voetn. 41, tekstdeel.
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dien wijst het feit dat Albertus als bron werd genoemd erop, dat de tekst
sedert de vertaling verschillende stadia moet hebben doorlopen, vooraleer
die door de schrijver van onze chirurgische passages als voorbeeld werd
gebruikt.
Opmerkelijk is in dit verband eveneens het woord clerc, dat meermalen
en op verschillende manieren in de tekst voorkomt, b.v. 1) als toespraak
tot een leerling, ...Clerc dit werk soe doet met subtijlheden ... (regel 309) ;
2) in het midden van de zin, ... Ic sach een wijff clerc in wiens lichame een
kint doot was ... (rege1235) en tenslotte 3) als een schijnbare bijstelling bij
Albertus, ... Clerc Albertus ware dat hooft groot ende perselic ... (regel
166) ( 25 ). In 2) en 3) is de logische functie van clerc niet duidelijk en men
kan dus vermoeden, dat de tekst soms in de vorm van een dialoog is
gepresenteerd en dat het woord clerc in deze dialogen oorspronkelijk in de
marge voorkwam. In de loop van de overlevering vervaagde de dialoogvorm en voor latere schrijvers was de bedoeling van clerc niet meer
duidelijk, zodat zij het woord in de doorlopende tekst kunnen hebben
opgenomen en op een min of meer logische manier in de zin geplaatst.
Verdere voorbeelden die erop wijzen, dat bepaalde glossen van de
marge naar de tekst zijn verhuisd, zijn : ... keere die knoope vertiginem ...
(regel 57) en ... is de mont der matricen nauwe vanden heeten apostemen
die daer in zweren zijn ... regel 212) ( 26), waar knoope als vertaling van
vertiginem en zweren van apostemen kunnen worden opgevat. Oorspronkelijk waren deze vertalingsglossen of interlineair of in de marge geplaatst
later zijn ze in de doorlopende tekst opgenomen.
Ter vergelijking werden verder nog de volgende handschriften bestudeerd :
a) Albucasis Chirurgia : De uitgaven van Channing ( 27 ), Leclerc ( 28 ),
Spink/Lewis ( 29). Deze konden helpen bij het oplossen van moeilijke
passages, maar wat de inhoud betreft, staat ons fragment dichter bij de
handschriften uit de 13e eeuw.
b) De Arabische manuscripten : Arab. Nr. 6824, 6461 en 2953, werden
alleen met het oog op de tekeningen van de instrumenten geraadpleegd
en daarbij werd het duidelijk, dat de pers (cfr. bijl. II : b) alleen maar in
2953 afgebeeld was.

(25) Voor verdere voorbeelden cfr. woordenlijst. Onderstreept door B.K.
(26) Onderstreept door B.K.
(27 ) Albucasis de chirurgia. (Arabic text with Latin translation), Oxford 1778.
(28) op. cit. voetn. 11.
(29) Albucasis on Surgery and Instruments. London 1973.
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c) Guy de Chauliac : Mss. 6910A, 6966 (Lat.), 396 (Fr.) en Ms. Ang. 25
(Eng.) (30) en de Nederlandse vertaling van Sterthem ( 31 ). Ook met de
hss. Yperman 1273 en Lanfranc 1272 (32) heb ik de tekst vergeleken,
maar in geen van beiden komen gynekologische of obstetrische gegevens voor.

IV

Aantekeningen bij de woordenschat : a) hooftmoeder, b) dagghe.
Het woord hooftmoeder is in de betekenis van , ,vroetvrouwe" tot nu
toe blijkbaar niet bekend ( 33 ). In Ms. med. 798 wordt hooftmoeder
konsequent voor „vroetvrouwe" gebruikt, de eerste keer in de zin van
, ,ambacht der hooftmoeder". Voor een ander doel bewerk ik op dit
ogenblik twee andere middelnederlandse handschriften uit de 15e eeuw,
eveneens met gynekologisch-obstetrische inhoud ( 34). In een ervan komt
hooftmoeder eenmaal voor , , ... ende doet voert soe die hooftmoeder
leert". Hier kan het woord naar de Trotula (34a) verwijzen.
Overigens wordt in beide handschriften , ,vroetvrouwe" of de vlaamse
variante , , achterwarersse" gebruikt.
In het Ms. 798 komt het woord hooftmoeder in de betekenis van
„vroetvrouwe" 35 keer voor ; in het hier behandelde tekstfragment 7 maal

(30) De manuscripten en drukken berusten op de Bibl. nat. Paris.
(31) De Chirvrgie van Gvido de Cavliaco ..., Gent 1566. Universiteitsbibl. Gent.
(32) De twee hss. berusten eveneens op de Univ. bib!. Gent.
(33) Er werd kontakt opgenomen met het Seminarie voor Vlaamse Dialektologie, Gent,
het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde in Amsterdam en het Instituut
voor Dialectologie in Leuven. Eveneens in het artikel v. Daan, Jo : Woord en zaak (Taal en
Tongval) 2, 1950, waar het over „vroetvrouwe" gaat, wordt het woord „hooftmoeder"
niet vermeld. — „Het Mnl. Wb. heeft hovewijf, nevenvorm hoof- in de betekenis
tuinierster, maar bij uitbreiding ook kweekster, voedster. Hier kan een verkeerde interpretatie of volksetymologie in het spel zijn" (brief van Jaap de Rooij, 6.5.-74, Amsterdam), maar ik denk dat dit als interpretatie in onze tekst niet past, omdat een
hooftmoeder hier eerder de functie van een „arts" heeft.
(34) Gks. 1657 Kongelige Bibliothek, Kopenhagen en Ms. 593 Stadsbibliotheek,
Brugge. (Het laatst vermelde hs. heb ik door de vriendelijkheid van Mevr. Prof. Ria
Jansen - Sieben, Brussel ontvangen).
(34a) Gks. 1657, fol. XXIIIr°. Trotula (een vrouwelijke arts) werkte aan de beroemde
Salerno school. Onder haar naam zijn verschillende gynekologische werken verschenen.
Zie verder ; Kusche : Zur „Secreta Mulierum" -Forschung, Janus, op. cit. blz. 103 123.
-
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(35). Er zijn dus voldoende bewijzen voor het gebruik van hooftmoeder in
de zin van „vroetvrouwe ", en toch schijnt het woord tot nu toe in deze zin
onbekend te zijn gebleven. Het Mnl. Wb. ( 3 6) noteert alleen maar , ,heve-,
hevel-, hefmoeder", terwijl verdere navorsingen zonder resultaat bleven
(cfr. voetn. 33).
Misschien kan het lid „hooft-" in de samenstelling hooftmoeder in
twee opzichten worden begrepen :
a) etymologisch, namelijk door de verwantschap tussen hoofd enerzijds
en heffen anderzijds. Cfr. Franck-Van Wijk/Van Haeringen ( 37) (onder
hoofd), waar we lezen : „Verwant zijn nog ags. hafola m. „hoofd" ...
Wellicht is de(ze) basis qap- identisch met qap- „(be)vatten" (zie
heffen). Verder vermelden zowel De Vries ( 38 ) (onder heffen) als ook
Kluge/Mitzka (39) (onder heten) de idg. wortel kap- . Hooftmoeder
zou dan m. i. een variant van mnl. heve (1)
, mnd. hevemoeder
(mhd. hebamme) kunnen zijn.
b) semantisch, nl. door aansluiting te zoeken bij hoofd in de betekenis
van , ,meerdere ". In het Hoogduits bestaat het prefix , ,ob-" eveneens
in de betekenis „hoofd : meerdere" en tussen het woord , ,obfrau" en
ons hooftmoeder zou misschien verband te zien zijn. Naast
„vroetvrouwe" zou dan hooftmoeder in de betekenis „vrouwe van
hogere rang" hebben bestaan. Jacob Grimm ( 40) noteert nl. onder
obfrau het volgende : „Obfrau, gebildet wie obmann, nach der
Augsburger Hebammenverordnung waren die obfrauen zur obsicht
und direcktion Liber die hebammen verordnet". (Sp .1107) .
De moederoverste van een diaconessen-moederhuis wordt in het Duits
, ,Oberin" genoemd. Helaas, het was niet mogelijk veel over de etymologie van dit woord te vinden het kan dus niet als bewijs worden
aangevoerd maar het zou m.i. wel de moeite lonen te onderzoeken of er
verband kan hebben bestaan tussen de hooftmoeder in de zin die het in
onze tekst heeft en in die van „de overste van een klooster" (41) .
(35) Cfr. woordenlijst.
(36) Verwijs, E. /Verdam, J. Middelnederlandsch Woordenboek. 's-Gravenhage, Nijhoff, III, 413, 1885-1928.
(37) Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal,
's-Gravenhage, 1949.
(38) Nederlands Etymologisch Woordenboek. Leiden 1971.
(39) Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache,
18. Aufl. , Berlin 1960.
(40) Deutsches Wdrterbuch. Bd. 7, Leipzig 1881.
(41) Voor het feit dat in 't Nndl. het woord „hoofdmoeder" als synoniem voor „moeder
overste" kan worden opgevat, heb ik drie getuigen : Mvr. Maria Storme, 84 jaar,
Gentbrugge ; Mvr. Gertrude Quick, 55 jaar, Zwijnaarde (Gent) geb. in Holland ; Liliane de
Bruyn, 21 jaar, Denderleeuw.
:
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Dagghe komt in het handschrift alleen maar in de uit te geven tekstgedeelten voor, namelijk in verband met de „pers "(42). De dagghen
waren houten stukjes, die overeenkomen met de valven aan het hedendaagse speculum. Deze dagghen werden in de vagina gestoken, door
middel van een schroef in beweging gebracht en konden aldus de opening
van de vagina-holte regelen en het medische ingrijpen vergemakkelijken.
In onze tekst wordt dagghe als vertaling van Lat. additamenta gebruikt. Eenmaal staat in het handschrift borderers als synoniem voor
dagghe ( 43) en op de tekening (cfr. bijl. II: b) wordt het bijgevoegde
houten stuk als lat aangeduid.
Het Mnl. Wb. (43a) noteert onder dag(g)he alleen maar degen, Kiliaen
aa
( ) sica, clunabulum, clunaculum, Du Cange (45) dagger: sica, pugio,
V. Dale (46) onder dag, dagge II-2): voegijzer, WNT (47 ) dagge, dag: )
ponjaard, dolk. Van de dialekt- woordenboeken is het Desnerck ( 48) die
het dichtst de hier bedoelde betekenis benade rt . De verklaring van de Bo
(a9) komt overeen met die van het WNT. en van Van Dale.
Wat de ambachtstalen betreft, heeft van Vanckeirsbilk (50) het woord
opgetekend err weliswaar in de betekenis „opening tussen venster - of
deurkozijn ". Schuermans (51 ) en Teirlinck (52) vermelden het woord
helemaal niet.

(42) Cfr. bijl. II : b. en voetn. 169 (ibd.).
(43) Cfr. regel 270 (tekstdeel).
(43a) op. cit. voetn. 36.
(44) Etymologicum Teutonicae linguae ..., Antwerpiae 1599.
(45) Glossarium Latino-Germanicum Mediae et Infimae Latinitatis.

Bd. III, Frankfurti

1857.
(46) Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.
's-Gravenhage, 8e druk, 1969:
„voegijzer, werktuig om de voegen van 't metselwerk glad te maken".
(47) Woordenboek der Nederlandsche Taal. De Vries/Ten Winkel, III. 2, 2238.
(48) Oostends Woordenboek. 1972. „Dag 2) zn. m. (verklw.-sje) ... lat langs een
venster, lat van het kozijn ; aanm. hoeville dag hen 'k ? : Hoe l an g is de lat van het
venster ?"
(49) Westvlaamsch Idioticon. 1892 : „dagghe : bij metsers. Een ijzeren lemmer een
weinig gebogen op wijze bijkans van een snoeimes of sikkel, met eene houten handhaaf
aan 't einde, en eene groef in den rug die dient om in de voegen van eene muur eene bies te
trekken, na dat zij met den boegspijker zijn effen gestreken".
(50) Ambacht van den Timmerman. Gent 1898 : „Dag, m. — De dag v an eene opening,
'tzij deur- of vensteropening, is de afstand tusschen de twee kantelaven (neggen) ; 't is te
zeggen : de afmeting der ruimte die aan de buitenzijde in het zicht komt".
(51) Algemeen Vlaamsch Idioticon. Leuven 1865-1870.
(52) Zuid-Oostvlandersch Idioticon. Gent 1908-1910.

380
Wij kunnen dus samenvatten en aannemen dat .dagghe in de vaktalen
ruimere toepassingen heeft dan in de algemene taal. Wat de dialekten
betreft, biedt vooral het Westvlaams steun. Een betekenis, die geheel en al
met die in onze middelnederlandse tekst overeenstemt, was evenwel
nergens aan te treffen. De voorstelling „lat" bij Desnerck en die van het
handschrift (cfr. bijl. II : b en III.) zijn niet helemaal identiek maar het
zou wel niet onmogelijk zijn, dat de vertaler in zijn poging om een
adekwate uitdrukking in de moedertaal te vinden, in de richting van de
vaktalen heeft gezocht. Dit zou echter met zijn gebruikelijke techniek in
tegenspraak zijn, daar hij meestal de , ,Glied-fiir-Glied-Ubersetzung"
heeft toegepast, b.v. ... trecken na der quantiteit voor ... addatur in
quantitate attractionis (cfr. regel 360). Daar echter, zoals reeds gezegd is
tussen onze tekst en de oudste Vorlage tussenstadia verwacht kunnen
worden, moet het wat de methode van vertalen betreft, in dit geval bij een
suggestie blijven. Verdere aantekeningen bij de woordenschat :
Het hier uitgegeven tekstfragment vertoont de volgende Vlaamse kenmerken : (De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de regels in het tekstdeel) .
A : Klankleer en spelling : W. Vl. Ontronding van u >i : dinne (342)pitte
(120)( 53). Alg. Vl. Ontronding van u > i : stic (186)(54). Procope en
prothesis van „h" : antieren (244) maar hypercorrect in hijsbeen (74,
80)( 54 a).
oe > ou vóór velaren en labialen : doucke (158), soucken (112, 307,
353), gheuoughet (304)(55).
óó > oi vóór „r" : poirte (cfr. woordenlijst), voir-(90, 132, 366),
voirt (77), oirboren (379).
B : Verder komen er in het fragment de volgende, voor het Mndl. in het
algemeen interessante taalkundige verschijnselen voor :
1) Contractie : leghet > leyt (8) ; leghede > leyde (246) ; seghet >
seit (324, 349, 378) ; seghede > seide (43) ; gheseghet > gheseit
(222, 347, 367) ;
(53) v. Loey : Middelnederlandse spraakkunst II. 5. druk, Groningen 1968 ; §§18, 19,
120: 1 en 121: 4.
(54) ibd. ; cfr. ook Gysseling, M. : Moriaen (Klassiek Letterkundig, Pantheon 1970).
Nieuwe uitg. v. H. Paardekooper - van Buuren/M. Gysseling.
(54a) van Loey: op. cit. §§ 113, 121: 8.
(55) Cfr. Willemyns : Bijdr. tot d. Studie van de Klankleer van het Brugs op het einde
van de middeleeuwen. (Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie) 1971
en Hellinga, W. : De opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands.
Amsterdam 1938.
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2) Gutturalisering bij korte velare vocaal + n +dentaal : (ic) vancker
(255) < vand daer ; Nndl. vond er (56) ;
3) Syncope van intervocalische -v- : hoot (118, 180) < hoofd <
hovet;

4) Apokope van , , n" bij de infinitief, b.v. ... moet ghij trecke hare
voeten (34);. . . Wille die hooftmoeder wercke (1) ;
5) Rekking van „a" vóór r+cons . b. v. scaerp (21);
6) Metathesis : scropte (200) < scorpet (cfr. tekstdeel, voetn. 128) ? ;
7) Het perfectieve aspekt van „ghe-" : ghecrijghet (107) ghecrijghen
(159) (57)
8) , ,Congruentie " bij de onbepaalde voornaamwoorden : men hinde n se (103) ende trecken van haer ... „Na
, enkelvoudige pronomina, die een collectief begrip uitdrukken, kan het werkwoord in
het meerv. staan" ( 58 ).
Voor een diepgaande analyse van het dialekt zou men moeten wachten
tot het woordmateriaal van het gehele handschrift ter beschikking staat.
De onderzoekingen die tot nu toe gedaan zijn, hebben als resultaat opgeleverd, dat de taal van het gehele handschrift dikwijls Vlaamse dialektkenmerken vertoont, bij voorkeur Westvlaamse. Voor een eventuele
Vlaamse oorsprong spreekt ook het feit, dat de plaats Sluis in het handschrift vermeld wordt ( 59), evenals het voorkomen van het reeds besproken woord dagghe.
De hier aangevoerde kenmerken zijn niet voldoende om een bepaalde
plaats van herkomst vast te stellen. Ze kunnen echter op Vlaamse invloed
wipzen.

(56) Schdnfeld, M. : Historische Grammatica van het Nederlands. Klankleer, 5. druk
1954, cfr. §74.
(57) Overdiep : Stilistische Grammatica. Zwolle 1949, blz. 55.
(58) Stoat: Middelnederlandsche Spraakkunst, Syntaxis. 's-Gravenhage, 1923, § 201.
(59) In een ander deel van het hs. — niet in de hier behandelde passages.
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TEKSTEDITIE
De tekst wordt diplomatisch weergegeven. Konjekturen worden in voetnoten geplaatst;
uitvoerige filologische verklaringen zijn in een afzonderlijk hoofdstuk in de inleiding
ondergebracht, waarnaa in de voetnoten wordt verwezen. De interpunktie is die van het
handschrift. Doorgehaalde woorden of letters zijn tussen 0 geplaatst ; (...) = onleesbaar.
Woorden boven de regel worden tussen\ / gezet; [... ] betekent dat waarschijnlijk iets
weggevallen is. De abbreviaturen worden opgelost, en ook cursief gezet — behalve het
Lat. „et". (brief aan Prof. Hoebeke). Tekstgedeelten uit het Lat. Ms. 8, die niet in het Mnl.
handschrift voorkomen, worden bij de aantekeningen opgenomen.

Ms. med. 798
fol. 84r°

5

10

Wille die hooftmoeder (I) wercke metter hant (2) arde poirte (3) of an die
matrice (4) des wijfs, alsoe ons hier
bescriuet albertus ( 5) in sine philosophie int secrete ( 6) clerc (7) int
Capittele vander heymelicheden des
wijffs, In die matrice ende in die
stede daert lont in leyt so gheuallen (g) groote siecheden vele van
vele manieren, Als apostemen (9) zwee-

( 1 ) vroedvrouwe ; cfr. inl . IV.
(2) bedoelt de chirurgische ingreep. Yperman schrijft in zijn Cirurgia : „... Surgia es
gheseyt v an der hant, Cyros jnne griex dat es hantwerck in vlaemsche surgie dat es werck
gewrocht metter hant, ende es te verst ane Cyrurgie, hantwerc van medicinen ..." (Hs.
1273, Gent, fol. Ir°).
(3) betekent zowel toegang tot de schede (introitus vaginae) als de schede zelf (vagina).
Een nauwkeurige benaming v an de geschlachtsorganen bestaat gewoon nog niet in de
middeleeuwen ; cfr. voetn. 36.
(4) baarmoeder (uterus).
(5) cfr. inl. II.
(6) ibd.
(7) oorspronkelijk een persoon die de geestelijke wijdingen heeft ontv an gen, Mnl. Wb.
III '1529 : 1; daaruit is de bet. „geneeskundigen" ontstaan, op. cit. 1531 : 2. Wat de
plaatsing van het woord clerc betreft, cfr. inl. III.
(8) gebeuren, Mnl. Wb. II, 1781 : 2.
(9) ontstekings-, ettergezwel, abces, phlegmone.
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6 Msc. med. 8
(fol. 13v°) cap. 74. De perforatione exiture que accidit in matrice. Accidunt
auteur in matrice species multe aposte10 matum sicut cancer et apostema lapideum
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ren, canckeren steenen ( 10) adubelaci
albebelaci (11) dat is herpes ( 12),
escrominis ( 13), fiscul ( 14), emoroyde is
te cuereren ( 15 ) by die medicinen,
15 Maer alse wi Gommen totten ettere
salmen hier segghen vanden werken daer toe metter hapt, Ende
vuildi weten dat werck metter
bande, ende metten ysere Soe moet
20 die hooftmoeder weten Of die wee
daer of is scaerp (17) int beghinsele ('g)
slaende ende stekende ( 19) groote hitte,
en (20) corsen (z 1 ), ende rootheden ghelijc vlammen ontstekende Daert dus
25 valt (22) soe haeste v ( 23), dat die

( 1 °) steenen moet hier als adj. attr. bij canckeren opgevat worden ; cfr. Lat. apostema
lapideum ; de Ofr. tekst heeft „aposteme pieros (pirreuse), Leclerc : op. cit. blz. 173,
„tumeurs sgirrheuses" . Spink/Lewis : op. cit. blz. 464, „stony tumour". Sterthem : op.
cit. blz. 113, „So is dan Scirrus een aposteme hart."
(11) dubellati of aldubellati (Arab. „al" = artikel) ; cfr. Avicenna : Liber Canonis : „Et

dubellati ... est perfunda in came epatis" (fol. 296r°); „Dubellet i.s. apostema magnum"
(fol. 556r°) ; „De cura aldubellati" (fol. 297r°).
(12) betekent in deze tijd „ongeneeslijke ziekte" (Elaut, mondl.) ; cfr. Sterthem : op.
cit. blz. 90, „Erisipele heeft tweederande verschil ; want si is oft zonder ulceratie. Deerst is
eenvouwigh ende comt zeer bider naturen van phlegmon. Dander wort formice oft herpes
genaemt."
(13) lees : esthiomenus (gangren) : koudvuur. Sterthem : op. cit. , blz. 90. , , ... ethiomenus wort bi den Grieken Cangrena genoemt."
(14) lees : fistule.
(15) genezen.
(17) bet. hier „hevig" ; cfr. Mnl. Wb. VII, 329 : 6.
(18) in het begin.
(19) slaende ende stekende vertaling voor percussione et pulsatione, betekent hier het
felle pulseren van het bloed in een ontsteking ; cfr. Mnl. Wb. VII, 1217, B : 3 en 2059.
(20) lees : ende.
(21) schrijffout voor cortsen.
(22) vallen : h.i.d. bet. gebeuren ; Mnl. Wb. VIII, 1206, II: 3.
(23) hier zal misschien niet weggelaten zijn ; cfr. Lat. non properes.
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et ulcera et adubelati et alekilati
velherpes estiomenus et fistule et
emoroides ( 16)

Et si vis scire qualiter fit ei us
operatio cum ferro
Oportet quando tunc ut consideres si
20 dolor apostematis in inceptione sua est
acutus cum percussione uel pulsatione
flamma et febre et uides ipsum rube re
si cadat super ipsum visus uel sensus
25 tunc non properes cum perforatione eius

) voortz. Lat. : et ragadie et therhelil et apostema calidum et ego quidem iam dixi
omnes has egritudines et species earum et signa ipsarum et earum curationes in diuisione
oportet ergo in hoc tractatu apostema calida quod accidit in matrice, quand est ex
apostematibus que colligunt saniem.
( 16
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//fol. 84v°

stickten (24) sit ( z5 ) en (z6) verbeyt (z7)
tot dat die zweringhe ende die
steecte gherust siin ende die
hartbede daer toe vallende (28 )
30 Dan soe moet ghy dat wijff doen
sitten op een sitten // met twee
sittene an thooft (29) Ende helden (30)
haer ouer haer rugghe ende trecke
hare voete vergaderende al na den
35 buucke ende met knien wel open,
als of sy wilde siin met mans,
Ende legghe haer arme onder haren
kien (31 ) Ende daer bintse alsoot behoort
met stercken scrooden (32) Dat (33) moet
40 die hooftmoeder siin ter rechter
sijde sittende Ende doenre (34) toe
dat instrument, der matricen, dat
ic Beide daermen mede die matrice
ontdoet (35) den mont (36) dat soe vest

(24) steecte : stekende pijn in het lichaam.
(25) sitten : hier, bedaren, kalm worden; cfr. Mnl. Wb. VII, 1176: 7. „Ook van
gezwellen en zweren".
(26) lees : ende; cfr. regel 23.
(27) verbeyden : wachten.
(28) vallen : hier in de betekenis : zakken, bedaren ; Mnl. Wb. VIII, 1205, II : 2. Bedoelt
hier wel, tot dat die hardheid verminde rt ; het gezwel laten rijp worden. Om het opereren
mogelijk te maken, mag het gezwel niet te hard zijn.
(29) een rustbank of stoel met twee zitplaatsen.
(30) neigen, buigen; Mnl. Wb. III, 294.
(31) schrijffout voor knien.
(32) een stuk van de ene of andere stof, Mnl. Wb. V II , 779: 2 i.v. „schrode".
(33) gelet op de kontekst moet hier dan gelezen worden; cfr. voetn. 116, 119, 171 en
191.
(34) doenre (doen daer) : aanbrengen.
(35) ontdoen : open doen.
(36) Hier is wel de uitwendige baarmoedermond bedoeld. Diepgen : Frau und Frauenheilkunde in der Kultur des Mittelalters, Mainz, 1963, schrijft echter dat het verschil
tussen de twee monden in deze tijd nog niet bekend w as — maar verder in onze tekst wordt
dien diepen mont der matricen vermeld (cfr. regel 58) en dat duidt er wel op, dat het
bestaan van twee verschillende openingen bekend was. De uitwendige mond vormt de
grens tussen de schede (vagina) en de hals v an de baarmoeder (cervix uteri), de inwendige
baarmoedermond vormt de grens tussen de hals van de baarmoeder en de holte v an het
baarmoederlichaam (corpus ute ri ). Wat het instrument betreft, cfr. volgende voetn.
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et cura ipsum cum eo quod iuvat super
maturationem donec quiescat acuitas
acc identiu m .
30 Et tunc oportet ut facias sedere mulierem
super sedem que duo ha beat sedilia
et reclinet super dorsum suum et aggreget
pedes suos ad partem inferiorem ventris
35 et sint coxe eius expanse

40

et ponat brachia sua sub genib us suis
et liget utraque ligamento conveniente
ad illud. Deinde sedeat obstetrix a
latere dextro
et admi ni strata instrumentum
quo aperitur orificium matricis ( 37).

(37) voortz. Lat. Cuius forma veniet eis que sunt post zal wel als verwijzing naar de
tekening van de pers opgevat worden, cfr. voetn. 169. In de Latijnse tekst is er, zoals bij
Albucasis, een speciaal hoofdstuk voor de instrumenten, cfr. voetn. 159.
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45 in diepe der matricen wel verwachtende (38) ende ontsiende ( 39) van quetsene

50

Ende is oec dat instrument meerder
of l an gher dan dat diepe der matricen es, Soe moeti legghen deels der
matricen ende oe (...) (40)

tdroyer (41 ) dat loopt int instrument
55 vander ouerste sieden dat sy dat
wel boude dat instrument, Ende keere
die knoope vertiginem ( 42) tot dat open
well dien diepen mont der matricen (a3)
Ende hier omme als extiere (44) open60 baert hem ende men tast metten bant
ende sachte es, ende monovee es Dan
behooft ( 45) dat ghijt spijt ten hoochsten (46) met eene breede spatalen
ghemaect aldus (47) Ende daer na als

(38) verwachten : oppassen voor.
(39) ontzien : vermijden.
(40) Hier is de tekst onduidelijk. Omdat „ende oe (...)" in het hs. aan het einde van een
regel staat, kan wel een vergissing te vermoeden zijn ; cfr. de Lat. tekst.
(41) Hier moet wel gedacht worden aan roeder, mnl. ook royer : ndl. roer, een
overlangse pin, die het eigenlijke, draaiende deel kon sturen ; cfr. Mnl. Wb. 1496, roeder:
remus en gubernaculum. Als een eerste poging om een draaibaar onderdeel van het
instrument te benoemen, zou de naam niet ondenkbaar zijn, (mededel. M. Hoebeke,
Gent).
(42) foutieve vertaling voor, revolvat minister vertiginem : de helper zal de schroef
omdraaien ; cfr. inl . III.
(43) inwendige baarmoedermond ; cfr. voetn. 36.
(44) ve rnederlandsing voor exitura.
(45) is het nodig.
(46) aan het hoogste punt van het gezwel.
(47) cfr. bijl. I: A.
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45

Et oportet quando vis administrate hoc
instrumentum ut Eigas cum radio profun-

dum matricis mulieris ut non sit illud
quod ingreditur ex instrumento plus quam
profundum matricis et ledat infirmam.
50 Si auteur fuerit instrumentum maiusquam profundum tunc oportet ut ponas
pulvillos super tecturam profundi matricis ut prohibeatur introitus instrumenti totius in profundum matricis et
oportet ut ponat vertiginem que currit
55 in instrumento ex latere superiore et
ut teneat instrumentum et reuoluat
minister uertiginem donec aperiatur
orificium profundum matricis.
Cum quando apparet exitura et tangitur
60 manu et est lenis mollis

tunc oportet ut seces ipsam apud caput
eius cum spatomile lato
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//fol. 85r°

dat atter (47a) vte ghedaelt is soe moet
ghij die wonde wieken (48 ), die weke (a9)
ghenet (50) in olie van Rosen, Ende
legt die vander wonden // die es int
diepe vander matricen tot Gommende
70 buten op vander matricen, Ende die
bult (52) daert dwijf haer saet in
draeghet (53) die hanghet recht binnen
den lippen vander poirten ant
hijsbeen (54), dat moet ghij decken met
75 suuere wolle verdroncken in watere
daer in ghesoden es maluwe (55) Ende
ouer twee daghen voirt gheset daer
na ende gheneest met vnguente (s6)
Ende somtijt soe moetmen die wonde
80 ende hijsbeen met watere dwaen ende
Baer (57) smeeret (58), met zeeure, Ende
daerna nemet watere daer in ghesoden
es lelien of wortelen van aristologia longs (59), daerna soe keeret (60)

(47a) atter : is een kustmiddelnederlandse vorm van „etter" (mededel. Em. Prof. Dr.
A. van Loey)

(48) een wonde van een wiek voorzien.
(49) wiek (weke of wieke) Mnl. Wb. IX, 2443.
(50) netten : natmaken, bevochtigen.
(51)voortz. Lat. aut oleo viridi in quo sit quedam stipticitatis.
(52) kittelaar (clitoris).
(53) Volgens de middeleeuwse humoraalleer had de vrouw ook zaad (sperma).
(54) schaambeen (os pubis) ; cfr. Mnl. Wb. III 962 : „Isebeen Kili an : isbeen, ischbeen,
ijsbeen ... et os pubis ... De oorsprong is niet zeker." Betr. hypercorrectie „h" zie inl. IV :

A.
(55) (Malva silvestris L.): kaasjeskruid, ook „pappie" genoemd.
(56) Lat. unguentum : zalf.
(57) Gelet op de kontekst moet hier daerna gelezen worden.
(58) smeret het.

(59) holwort (Aristolochia Tonga L.): gemene pijpbloem.
(60) Hier wel overdrachtelijk : tot terugkeer dwingen = genezen ; cfr. ook regel 78:
gheneest met vnguente.
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65 Cum quando euacuatur sanies tunc oportet
ut popas in vulpus licinium submersum
in oleo rosacio (s')
et pone licinium extra sectionem in
profundo matricis. Et pone exterius
70 super matricem et super pectinem

75 lanam mondam submersam in aqua in qua
bullite sint malue.
Deinde curetur post duos dies cum
vnguento quod conuenit ad illud donec
sanetur.
80 Et quandoque abluitur matrix et uulnus ita
quod clysterizetur cum eaqua et melle.
Deinde cum aqua in qua bullite sint radices lilij aut aristologie longe
deinde redeat ad vnguentum (b 1 ).

voortz. Lat. Quod si uuinus fuerit absconditum interius in matrice tunc oportet ut
prohibearis a curatione eius cum ferro. Immo cura ipsam cum eo quod diximus in
diuisione.
(61)
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//fol. 240 (62)

//fol. 243

weder met vngents, // Int Capittele
van albertus leringhe staet bescreuen Clerc (63 ) Hoe datmen helpen sal een
dopden dracht (64) versceeden (65) vandie
moeder Ist dat sake // dat niet wt
90 en court met dat voirseit is van den
levende Ende die hooftmoeder daer toe
weit bedwonghen (66), te werkene metter
hapt Inden eerste suldi dan mercken
of dat siecke wijf is van ganser vir95 tute ( 67) ende daer niet en es van enighen toevallende (68) dinghen datmen
ontsiet teerlies (69) vander vrouwe, soe
sal die hooftmoeder dat wijff legghen
op een bedde metten aensichte op waert
100 ende houden haer hoof ( 70) nedere eenluttele, ende een ander houde die
knien opwaert, Ende noch een ander
houde beede die sijde of men bindense op dat bedde soe dat sij haren
105 lichame niet en verrecke ")ende
trecken van haer die dracht (72) Ende
dan soe ghecrijghet ( 73 ) den mont vander
matricen, ende net die dien met
natter olium musselagien ( 74) altee ( 75 )

85

(

(62) Wat de nummering betreft, cfr. inl. II.
(63) cfr. voetn. 7.
(64) de doode vrucht, abo rt us, d.i. miskraam.
(65) verscheyden : afscheiden, afzonderen.
(66) bedwingen : gedwongen, verplicht.
(67) sterk van gestel.
(68) toevallend; bijkomend, bijkomstig ; cfr. Mnl. Wb. V II I, 493: 2.
(69) schade, nadeel.
(70) hoofd.
(71) verrecken : te sterk rekken.
(72) Wat de congruentie betreft tussen subjekt en predicaat, cfr. inl. IV : B, 8.
(73) ghecrijghen : hier = bereiken; cfr. inl. IV : B, 7.
(74) (Moschus moschiferus L.): sekreet, getrokken uit een klier van het mannelijk
muskusdier.
(75) ve rn ederlandsing voor Lat. althea: wilde malve.
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85 (fol. 14rá) cap. 76. De extractione fetus
mortui.

Quando to curas fetum mortuum cum eo quod
90 dixi in diuisione cum medicatione et
non egreditur
et cogeris uti operatinne cum manu tunc
oportet ut consideres.
Si ergo mulier est sane uirtutis et
95
non est cum aliquo ex acc identib us
ex q uibus timetur super earn perdicio
tunc oportet ut resupinetur mulier in
lecto super dorsum su um
100 et sit capus eius inclinatum inferius
et crura eius eleuata et minister
detineat eam a duabus p artib us , aut
ligetur ad lectum ut non (fol. 14va)
105 extrahatur corpus eius apud extentionem
fetus,
Deinde humecta os matricis cum oleis
humidis et cum muscillagine altee et
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//fol. 244

110 ende fenugricen (76) ende semen lini (' 7)
daer ('g) doetse in die matrice lichtelijc (Ende clerc dan sal men soucke)
Ende clerc dan sal men soecken die
stede daer an dat haecken vesten (79)
115 mach orbelic ( 80) siinde omme die dracht
te suuerenne, Maer clerc waer die
dracht bereyt om neder te commene
ouer siin hoot (g') soe veste dan die
haecken in siin oghen of in sinen
120 mout of andersins in of in die pitte (82)
beneden of in die rebben of in die
lancken (85), of isse ghedaelt ouer
sinen voeten (87) soe sulk ghy vesten
die hake (88) int pectiin (89) ende
125 tijsbeen ende die middele rebbe, ende
men moet houden den // een haec in die
rechter hant, Ende Betten dat dat
cromme dat es tusschen den vinghere
vander luchter (90) hant, dat d oet met

(76) (Trigonella foenum graecum L.) : Grieks hooi.
(77) zaad van (Linum usitatissimum L.) : lijnzaad.
(78) Gelet op de kontekst moet hier daerna gelezen worden; cfr. voetn. 57; cfr. ook
Lat. Deinde intromittat ...
(79) v as tmaken.
(80) geschikt.
(81) hoofd; cfr. inl. IV: B, 3.
(82) put : hier „put onder kin" ; cfr. volgende voetn.
(85)
het weke gedeelte van het onderlijf; cfr. Mnl. Wb. IV, 105.
(87) met de voeten naar beneden.
(88) hier een tekening van d ri e haken ; cfr. bijl. I: B.
(89) voor Lat. in pectine ; pecten, inis, n. = kam ; bet. hier, in de lies, ter hoogte van
Eminentia ilio pectinea.
(90) linker.
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110 fenigrici et seminis lini.
Deinde querat cum ea locum in quo figat
vncinos ex fetu, ex loca conuenientia

115 ad illud co n s idera q uo d ergo tune qu od
si fetus paratus est ut descendat super
caput suum tunc fige uncinos in oculos
eius aut in collo eius aut in ore eius
120 aut in palato ipsius aut sub barba (83)
aut in furcula ( 84) ipsius aut in locis
propinquis costis et sub ypocundrijs ( 86)
Si auteur descensus eius est super eedes
eius tunc in pectine
125 et costis medijs et
oportet ut teneat vncinum cum manu
dextra et ponat curuitatem eius in
eo quod est inter digitos manus
sinistre et intromittat cum manu

(83) sub barba : onder de plaats waar de baard groeit (onder de kin) ; Channing, op. cit.
heeft hier „mentum" .
(84) furcula bet. hier „deel van de kin" ; cfr. Littré, E: Dictionaire de la langue
francaise, 1812: 10; cfr. ook voetn. 115.
(86) Regio hypochondrica : gedeelte van den buik.
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130 sacheden dat die matrice niet en
quetse Ende veste den haec in eenen
vanden voirseyden steden tot dat hi
comt daert ydel is, Ende dan soe vest
met eenen anderen haeck, in een ander
135 stede derieghen (91 ), ende den derden
dat by trecke ieghen dandere effen
(...) sij (92), Ende dat niet en dale
metter een siede meer totter anderen
siden wert vorder (93 ) d an ter andere,
140 Ende (...) dan soe trect effene
Ende dese treckinghe en mach niet
siin na hare rechede (94) alleen, Maer
in elke sijde al euen effene datten
ganc ghelijk comt, Ende ist clerc
145 dat eenich deel achter bliuen soe
m oe t die hoeftmoeder haer vinghere
bestrijken, met olie ende steken
in ende keerent ende portent (96)
datter in is bleuen Daer om ist
150 dat een deel vander vrucht wtgaet
ende dander deel in bliuet, soe
verande rt die haecke tot een ander
stede die hogher is ende doet dat
tot dat die dracht al wt is, Ende
155 gaet die een hant vte voer die
ander, ende niet moghelic ende (97) is
weder in te doene omme der natheden (98),
Soe windet doucke daer omme ende
trecket al vte dat ghij ghecrijghen (99)
(91) daar tegen.
(92) sij moet er wel niet staan ; het doorges treepte , , (... )" dat er vóór staat — laat wel een
vergissing vermoeden tot het volgende siden wert.
(93) verder, meer vooruit.
(94) rechtuit, in eene rechte lijn.
(96) porren : verroeren.
(97) het hs . heeft nasaalstreep — maar hier zal wel en (de ontkenning) gelezen moeten
worden.
(98) schrijffout (?) voor nauwhede ; cfr. Lat. propter coartationem.
(99) crijghen ; cfr. inl. IV : B, 7.
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130 cum facilitate
et figat uncinum in aliquo locorum
illorum que diximus donec perueniat
ad rem vacua m .
Deinde figat in oppositione eius
135 uncinum alium aut tercium
si indiget ut sit attractio equalis
et non declinet ad parte m .
140

Deinde extendatur extentione equali
et non sit extentio secundum rectitudinem
suam tantum immo moueatur ad omnem
partem (9s).

145 Quod si retineatur ex eo pars tunc
oportet ut iniungat obstetrix quosdam
digitos cum oleo et intromittat eos
ex pane et reuoluat cum eis illud
quod retinetur. Si ergo egreditur
150 pars fetus
tunc permutentur uncini ad locum alium qui sit
altior et fac hoc donec eg rediat ur fetus
totus.
155 Si autem egreditur man us ante aliam et non
est possibile reducere eam propter
coartat io nem eius tunc oportet ut
inuoluatur super earn pannus.
Deinde extrahe earn donec quasi

) voortz. Lat. ut alleuietur exitus eius sicut fit cum dente apud eradicationem eius et
oportet in eo quod est intra illud ut mollificetur extentio.
( 95
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160 cont, Ende dan versnijtse in die juncturen (100) der scouderen (lo') of des ellenboghen met Benen // spatulen van deser
vormen aldus verstaelt voeren
ende
alsoot behoort
dat (d) ghij doet
165 in dandere hant ende in twee voeten
Clerc Albertus (104) ware dat hooft groot
ende perselic
int lijden (tob) der
poirten, ofte yet ware
een thooft
is vergadert van watere steket dan
170 doer ende tusschen uwen vingheren
een spatule dit is die vorme vender
spatulen
ende daerme saldi thooft
splijten ende laten die nathede wt
lope, Ofte scuert
metten instru175 mente (110\ of breket met thooft et 01 1)
snijdet ontween met algemacu dwelke
is ghemaect na deser vormen
Ende
dan trecket been ontween dan vte
met thanghen, ghemaect na deser vor1 80 men ("a) Gaet dat hoot vte ent wort
ghedwonghen of (...) gheperst
totter stede dienren heet fintula (115)
( 102 )

( 103 )

(' os )

( 107 )

( 108 )

( 109 )

( 1 2)

(100) gew richten.
(101) cfr. Lat. tekst hee ft hier plante (Lat. planta: voetzool, voet).
(1 °2) verstaelt voren :
versterkt met een stalen punt ; cfr. tekening bijl. I: C.
(103) alsoot behoort: als het noodzakelijk is.
(104) cfr. inl. II. en III.
(105) klemmend.
(1 ° 6) passeren.
(107)yet ware : ergens ; het woord [atwer] bestaat nog in het W. Vl., cfr. vragenlijst 4,
Sem. voor Vlaamse Dialectologie, Gent, (J. Taeldeman, mondl.).
(108) cfr. bijl. I: D. Lat. tekst, spatumen spinosum ; Ofr. spatumile espinout.
(109) schueren : splijten ; lees : scuert het.
(11°) cfr. bijl. I: E.
(111) Lat. et: lees: en.
(112) cfr. bijl. I: F. Cfr. ook volgende voetn.
(114) cfr. bijl. I: G.
(115)schrijffout voorfurcula ; cfr. Lat tekst ; Fr. forcele : fourchette. Hier „deel van de
vulva"; cfr. Littré, op. cit. 1812: 10, „Terme d'anatomie ... La commissure postérieure
des grandes lèvres de la vulve... "
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160 eg redit ur tota inscide eam aut iniunctat ur plante aut in cubito

et ita oportet ut facias in manu altera
165 et in duobus pedib us.
Si autem caput fetus est magnum aut
accidit ei coartatio apud exitum
aut est in capite eius aqua aggregata
170 tunc oportet ut intromittat inter digitos
spatumen spinosum
et findat cum eo caput et extrahat
aquam
aut discumpat ipsum cum instrumento
q uod notiatur almisdat,( 113)
Deinde extrahat ossa cum forficibus

180 Quod si egreditur caput et coartetur
apud furculam
tunc findatur donec effundatur

(113) In de Lat. tekst worden de instrumenten in een speciaal hoofdstuk (cap. 77)
beschreven. De vorm van het als algemacu (Lat. almisdat) aangeduide instrument is niet
precies dezelfde in verschillende handschriften. Het gelijkt het meest op het in het Arab.
„michdakh" genoemde instrument ; cfr. Leclerc, op. cit. blz. 127.
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dat ( 16) scoortment ( 117 ) tot dat die
nathede wt is, Ende en woudet niet
185 wt, noch is onder holich (118) dat ( 19)
so versnijt dat been noch in sticken
na dat wt gaen mach, met desen instrumenten aldus ghemaect ( 120), Ende
is dat nederste van buucke gheapos190 temeert (12 1 ) of dat daer in is ydropozie ( 122 ) soe motoren steken tot dat
die nathede wt is ende wt gaet, Maer
is die dracht op haer voeten dan is
siin trecken // lichte ende sy
195 gheweghen ( 123 ) ten monde der matricen
lichte [...] ( 124 ) ende luttel anden
buuck of anden borste(n), Dan
trecket wt metten lakere dat ghy
an die hant bewimpelt (126) hebt, Et ( 127 )
200 scropte ( 128 ) den buuck op ende die
borst, ende doet al wte datter in
es, Ende als dat is of ghedaen, ende
thooft dan weder in keert, Dan steket
die hoofmoeder haer hant an die

(116)Gelet op de kontekst moet hier dan gelezen worden; cfr. voetn. 33, 119, 171 en
191.
(117)splijt men het; cfr. voetn. 109.
(118)hol ; Mnl. Wb. III 535: „Een caverne of holige 'aerde" . Misschien is hier
„ulcereus" bedoeld. Cfr. Lat. obedit (obedere : wegvreten). Leclerc, op. cit. heeft hier
alleen maar : „S'il en était autrement ... ", blz. 181.
(119)lees: dan, cfr. voetn. 33, 116, 171 en 191.
(120)cfr. bijl. I: H. en I.
(121)vol met gezwellen.
(122)hydrops, -opis, m.: waterzucht.
(123)aanlanden, Mnl. Wb. II, 1874: I: 1.
(124)De voortzetting van de Mnl. tekst lijkt niet logisch — er zal wel iets weggelaten
zijn ; cfr. de Lat. tekst; lichte staat aan het einde van de regel (vergissing ?).
(126)bewimpelen : omwinden.
(127)Lat. et: les: en; cfr. voetn..111.
(128)lees : scorpet ; schorpen : open snijden ; cfr. inl . IV : B: 6.
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humiditas que est in pectore.
185 Si autem non complicatur nec obedit
ad exitum tunc incide caput frustatim
secundum que passibiie est tibi.
Item si inferius ventris est aposte190 matum aut est in eo ydropisis tunc
oportet ut perfores ipsum donec
currat ex eo humiditas.

Si vero fetus est super eedes suos
tunc attractio eius est facilis et
195 directio eius ad os matricis est
leuis. Si autem coartatur spud ventrem
aut pectus (125) donec currat quod est
in eis.

Si autem auferuntur re liq ua membra
et redit caput tunc intromittat obstet ri x
manum sinistram.

(125) In de Lat. tekst staat hier de volgende marginale aantekening : tunc oportet ut
extrahas ipsum cum panno quem inuoluisti super manum tuam et fundas ventrem aut
pectus. De glose lijkt van dezelfde schrijver te zijn.

402

205 pokten, op dat ( 129) die mont der matricen open (mach) is, steke v hart
diepe ende soucke dat hooft, ende dat
daer in es, Ende trect dan totten
vinghere me ( 130) totter mont der matri210 cen ende trect dan vte, Ende is die
mont der matricen nauwe vanden
heeten apostmen ( 132 ) die daer in die
zweren ziin ( 133), Dan en Balmer ( 134) niet
in roeren, Dan orbortet ( 135 ) tot natte
215 dinghen ende vette plaesteringhe,
ende sy sal Bitten in warm water
omme die soethede ende die moruhede (136),
omme te bet ( 137) ute te commene, Ende
[...] ('3s) die dracht Doer hare sijde
220 so salmense effenen ( 139) ende dan salmen
doen daer toe datmen doet den
leuende dracht, Alsoe ic hebbe gheseyt clerc op dat sy mach ( 140), ende
• mach die vrouwe niet onderstaen (141) ,

(129) wanneer, indien ; Mnl. Wb. H, 86 : 5.
(130) totten vinghere me foutief voor „metten vinghere tot" ; cfr. Lat. tekst.
(132) gezwellen waarvan de aard warm is, in de zin van de kwaliteitenleer.
(133) lees : die daer in zijn ; wat die zweren betreft, cfr. inl. III.
(134) zal men er.
(135)lees: orbort het: past het.
(136) zachtheid, weekheid, Mnl. Wb. IV, 1973 „morwicheit, -hede".
(137) te bet: des te beter.
(138) tussen Ende en die is waarschijnlijk comt weggevallen.
(139) ghelijk maken.
(140) op dat sij mach : indien zij kan.

(141)doorstaan.
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205 Si ergo os matricis est apertuur tunc
intromittat manuur suam in profundum
matricis et querat cum ea caput
et abstrahat ipsum cum digitis usque
ad os matricis (13')
Item si os matricis coartatur propter
apostema c alidu m q uo d acc i dit ei
t unc non oportet ut laboretur super

ipsum. Immo oportet tunc administrare
215 effusionem rerum humidarum pi n guiu m et
a dmi n ist ra emplastra et sedeat patiens
in aquis que mollificant et humectant.
Quod si fetus est super latus suum
220 Tunc si possibile est ut equetur
tunc administra quod diximus in
fetu viuo

quod si non est possibile illud t unc

( 131 ) voortz. Lat. : Deinde intromittat in eo vncinum vnum aut vncinos duos et abstrahat
ipsum cum eo.
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225 soe snijtse ( 142 ) ontwee ende trect alsoe
vte, Ende en laeter niet in vander
secondinen die vorme des spriets (143)

/ /fol . 247

daermen die dracht mede poeet, Ende
als ghij v werck ghedaen hebt dan soe
230 gaet voe rt alsoe men doet in die
cuere ('aa) der apostemen in die matrice
van hitten ('as), Ende clerc gheualter !l 1461I
vloyinghe van bloede, dat gaet in
scinende water ( 147) ende doeter voert
235 toe dinghen die stoppen, Ic sach en
wijff clerc in wiens lichame een kint
doot was, Ende si wert weder kint
draghende // dat oec sterf ouer hare (14g\1
Daer na ouer langhen tijt, hoer quam
240 een aposteme in die nauele ende
zweer totter tijt dat open was ende
datter vele etters vte lac (149), Ic
albertus wert de (150) hare cuere ghehaelt, ende antierdese (151) langhen tijt,
245 maer die wonde en wilde niet heelen,
Ende ic leyder doe (152) op plaesteren,
die seere trocken ende doe quam daer
vte een been, des anders daghes noch
een, Clerc dat verwonder mi sere

(142) se heeft betrekking op de dracht : het dode kind.
(143) spriet : vork-vormig instrument ; cfr. bijl. I: K.
(144) behandeling.
(145) der apostemen in die matrice van hitten ; men leze : apostemen van hitten in die
matrice.
(146) gebeurt er.
(147) dat gaet in scinende water, m. i. foutieve vertaling ; bedoeld is, ,,dan gaat in de
vloet stoppend water". In de Arab. tekst staat „nazale" : gaan, stijgen in ... (medd. v.
H. Lauer, Marburg); scinende foutief (?) voor stipticis.
(148) sterf over hare : stierf in haar (lichaam).
(149) lac verleden tijd v. leken : lekken, druipen.
(lso) te.
(151) hantieren : behandelen ; antierdese : behandelde ze; cfr. inl. IV : A.

(152)toen.
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225 inscidatur frustatim et extrahatur
et oportet ut non dimittas aliquid
ex secundina intus omnino
Cum ergo compleueris operationem
230 tuam tunc administra quod diximus ex
c uratione in apostematibus calidus
que accidunt in matrice. Quod si
accidat fluxus sanguinis tunc descendat
in aq ui s stipticis et administra
235 reliquam curationem. Et ego quidem iam
vidi mulierem in cuius ventre mortuus
erat fetus. Deinde impregnata est super
ipsam vice alia postea mortuus est
fetus alius etiam accidit ei ergo
240 post tempus longum apostema in vmbilico
suo et inflatum est donec ap ertu m est
et cepit emittere pus, vocatus sum
ergo ad curationem eius et medicatus
sum ei tempore longo et non co n solidatu m
245 est uulnus, posui ergo super ipsum ex
quibusdam rebus emplastrum fortis
attractionis et exiuit ex loco os.
Deinde preterierunt ei dies aliquot et
exiuit os aliud miratus sum ergo inde
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250 want in den buuck gheen beene en
siin, Ende doe bepeinsde ic ofter
mochte syn apostemen in die matrice
ende die beene bleuen ware vander
donder dracht 0 clerc doe suuerde
255 ic die wonde ende ic vancker ( 153 ) in
noch meer beenen, die ic alle wt
trac Doen ('sa) soe ghenas dat wijff
in goeder dispotie ('ss) ende leefde
daerna menighen tijt ( 156) Aldus seg
260 ic Albertus clatter sciencie ( 158) in
behoort , ende hulpe daer toe, Omme
datmen werken moet, metter hant,
ter cuere Dit is die tanghe ( 160)
daermen mede die matrice open doet,
265 Ende dit instrument daer ( 161 ) hier na
volghet aldus ghemaect van boute
ebenus ( 162) of brustus ( 163) nader ghelijcker vander tanghe in haer ende
twee dagghe [...1 ( 164) lanc ende een
.
270 palme (16s) die borderers ( 166) ij. vinghe-

(153) vond er; cfr. inl. IV: B, 2.
(154) toen.
(155) schrijffout voor dispositie : lichaamsgesteldheid.
(156) Dit „bericht uit de praktijk" heeft Leclerc, op. cit. eveneens. Men vindt het
dikwijls in middeleeuwse geschriften — met Albertus heeft dit „be richt" niets te maken;
cfr. inl. II.
(158) vernederlandsing v. Lat. scientia : grondige kennis.
(16°) tekening van de tang ; cfr. bijl. II : a; cfr. ook inl. voetn. 11.
(161a) tekening van een tang — gelijk bijl. II: a.
(162) ebbehout.
(163) brustus schriffout voor buxus : hout van de buksboom ; cfr. Lat. buxi.
(164) Naar het schijnt zijn hier een of meer regels weggevallen; cfr. de Lat. tekst.
Dagghen staet in het hs. aan het einde van de regel. Het woord werd anders uitsluitend in
de betekenis „bijgevoegd stuc" gebruikt (als ve rt . voor Lat. additamenta) en niet als maat
zoals het hier gebeurt ; cfr. inl. IV . en voetn. 166 en 174.
(165) een palme : handpalm (als maat) circa 1 dm.
(166) border (bort) : plank; hier misschien als synoniem van dagghen ; cfr. voetn. 164
en 174.
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250 valde cum in ventre non sit os, cogitavi
ergo quia erant ex ossibus fetus mortui,

inquisivi ergo vulnus et extraxi ex eo
ossa multa
muliere existente in melioribus dispositionibus suis (fol. 14vó) et iam vixit
tauter tempore longo ( 157) et ego quidem non
260 firmavi hic hoc extraneum nisi quoniam
in eo est scientia et adiutorium ad illud
quod administrat medicus artifex bonus cum
manu sua ex curatione ('s 9)
265 (14vó(23) Fiat autem hoc instrumentum (161a)
ex ligpo ebani aut buxi secundum similitudinem forcipum uerumptamen in extremitate eius duo additamenta sicut vides
et longitudo omnis additamenti ex eis
270 est quasi palmus et latitudo utriusque

(157) voortz. Lat. et emisit ex loco pus parum.
(159) voortz. Lat. De formis instrumentorum que sunt necessaria in extractione fetus
mortui. Cap. LXXVII. Vanaf Fiat autem (regel : 265) tot obstetrix quod vult (regel 320)
zijn de twee teksten op verschillende wijze gegroeperd. De cijfers tussen haakjes achter de
fol. in de Lat. tekst geven de regels aan.
(161) Volgens de kontekst moet hier dat gelezen worden.
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ren ghescepen in na der vormen die
ghij siet staen an dander sijden ( 167),
11 Ende dit hier na volgende is die
vorme vander persen daermen die
275 matrice mede opent den mont alsoe
ghij hooren sult, ende is ghemaect
na deser vormen (169) Ende sal dese
vorme siin van houte ebenus of
brustus die twee vijss ( 10) naghel
280 wesende subtijlre dan die twee
houte daer sy doer gaen gheeffent
dat ( 11 ) bijden ende, die welke twee
houten w(...), die breette van
ij. vingheren breet ende die cante
285 eene vinghere breet ende die
ligghende ( 12) ghelijk eene groote
palme ( 173 ) Ende in die middel daer
die twee houten siin twee dagghen (174)
vanden ghescachte ( 15) vanden (boude)
290 houte die vast ghemaect moeten
siin in elc een deel ende van
desen twee dagghen moet die lencte
siin meer dan een half palme Ende
die breede van twee vingheren of
295 luttel meer 11 Ende desen twee toe ( 177 )
dagghen steket inden mont der matricen dat wijff sittende op een bedde,
die voeten hangbende nederwert
vanden keien nederwaert, Alsoe dat

(169) cfr. bijl. II : b ; op de tekening staat het woord vijsel : schroef, (cfr. voetn. 170); op
de eene k an t van het als dagghe betekende houten stuk staat lat, op de andere kant iets dat
moeilijk valt te lezen, (waarschijnlijk een abbreviatuur). Wat dagghe betreft, cfr. voetra.
164.
(170) schroef.
(171) uit de kontekst blijkt dat men i. pl. v. dat wel dan dient te lezen ; cfr. vtn. 33, 116,
119 en 191.
(172) Korrupt voor dialektvoorm linghede : lengte.
(173) 1,5 palme, .cfr. voetn. 165.
(174)bijgevoegd houten stuk ; cfr. voetn. 164.
(175) Cfr. Mnl. Wb. II, 15 83, „Verkeerde lezing voor geslach" , en II,1655, , ,soort" .
toegevoegde.
( 17 )
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est duorum digitorum cum ergo vis apenre
cum eo matricem.
(14 vb (6) Hoc quidem est sic ut forma
strictorij (1 68)

in quo equantur libri cui equaliter
sunt due u ertigines in duabus extremitatibus duorum lignorum verumptamen
280 haec vertigo oportet ut sit subtilior
strictorio et ut fiat aut ex ebano aut
ligno buxi
et sit latitudo o mn i s ligni quasi duo
digiti et margo cuiusque amborum est
285 quasi digitus vnus et longitudo cuiusque
earum est palmus unus cum dimidio et in medio
duorum lignor um sunt duo additam enta ex genere eiusdem ligni, que iam sunt
in utrisq ue

quorum longitudo est medietas palmi

et parum plus,
et altitudo ( 16) utriusque est quasi duo
295 digiti aut parum plus et ista duo
additamenta intromittuntur in os matricis (178)
(14vó (29) tunc fac mulierem sedere super
lectuur pendentibus pedibus eius aperto quidem
quod est inter crura eius.

(168) Tekening van de pers ; gelijkt op die in het Mnl. hs. (cfr. voetn. 167 en 169) —maar
er komen geen beschrijvende woorden op voor.
(176) Het kan een schrijffout zijn voor latitudo — maar mogelijk is ook dat altitudo:
„hoogte" hier in de bet. v. „breedte" gebruikt wordt.
( 178) Lat. tekst die in het Mnl. hs. eerst op regel 304-306 voorkomt : ut aperiatur cum
eis quando tu revoluis cum eis duas vertigines prescriptas.
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300 die beene wenden , ende die hielen op
die billen, ende die knien op heue n ,
Ende dan soe doet die twee dagghen
inden mont der matricen beyde te gader gheuoughet, Dat is alsmen die wee (179)
305 vij s s n aghele n keert of omme drayt,
dattie twee dagghen ondoen ( 180) ghelijc
vliende deen vanden (...) anderen,
ende hier mede soe wert die matrice
gheope n t, Clerc dit werc soe doet
310 met subtijlheden, Ende hout dat instrument, in sine stede staende dattet
niet en versciete, noch die matrice
niet en vertrecke, wt hare stede, van
daer sij is sculdich te stane 181,
315 noch niet en quetse, Ende hout v
instrument wel beneden bijden knien,
metten handen ghelijc datmen hout
eene tanghe effene nader grootheit
der onttoeninghe (182) der matricen,
320 tot dat die hooftmoeder heeft haer
werc ghedaen,
// Als die secondine ( 184) wort onthouden (185) nader dracht alsoe albertus
hier seit clerc Dan doet den wiue
325 haer adame (186) in houden ende niesen

(179) schrijffout voor twee.
uit elkaar gaan.

( 18° )

(181) daer sij is sculdich te stane : waar ze behoo rt . Volgens de middeleeuwse opva tt ing
was de baarmoeder een dier, dat in het lichaam rondwandelde als het op de verkeerde
manier behandeld werd.
(182) grootheit der onttoeninghe : grootte van de opening.
(184) nageboorte.

(185)binnen behouden ; de nageboo rte komt niet, zoals het normaal behoo rt te zijn, een
uur of drie na de geboorte van het kind.
(186)adem.
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Intromitte ista duo additamenta
coniuncta in matricem

315 Et to es tenens extremitatem instrumenti
inferius inter duas coxas eius. Deinde
aperti instrumentum cum manu tua sic ut
fads cum forficibus equalizer secundum
quantitatem quam vis ex apertione matri320 cis donec faciat obstetrix quod vult (183).
cap. 78. De extractione secundine post partum
Quando quidem retinetur secundina aped
partum
tunc oportet ut precipias infirme ut
325 retineat hanelitum ( 187) suum Deinde fac

(183) Hier volgt een beschrijving met illustraties van verschillende instrumenten, quo
impellitur fetus.
( 187 ) schrijffout voor anhelitum ; anhelitus, -us, m: ademhaling, adem.
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met condici ( 188 ) ende stopt Naere noose ( 190)
ende mont, Ende en wilse dat ( 191 ) noch niet
volghen soe (me) nemet eenen pot Int
decsel een gat ghemaect Ende in
330 dat gat steket aldus teenighe langhe
pijpe van eenen riede ( 192 ) ende siedet
met (...)water in desen pot, Graden
die houdende siin den mont vander
matricen Nemet Calamentum (193) , ate (194)
335 dille ( 195 ), cemele ( 196) centaure ( 197) gladie (' 9s)
alle of som

//fol. 85v°

Ende doet den wiue die aseme ( 201 ) ontfaen ter poirten in soe dat die
340 aseme // comme int diepe der matricen, ende int hole ende bewimpelt
dese pijpe met eenen dinnen
liinwade alse verre als sij sal gaen,
in die poirte omme te wachterve (203 ) die
matricen
345 quetsure der poirten enter
Ende hier ouer doese niesen, alsoot
voren gheseit is, die secondine sal
seker Gommen met Naesten, Voert wilse
noch niet vte gaen seit Albertus die
( 204 )

condisum (Helleborus niger L.) : nieskruid ; cfr. Diefenbach : Novum Glossarium
Latino Germanicum Mediae et Infimae Aetatis, uitg. 1867.
(19°) neus.
( 1 88 )

-

(191)Uit de kontext blijkt dat hier dan dient gezezen te worden ; cfr. voetn. 33, 116, 119
en 171
(192) holle rietstengel; cfr. bijl. I: L.
(193) (Calamintha officinalis L.) : bergmunt ; (Mentha rotundifolia L.) : kruizemunt.
(194) (Ruta graveolens L.) : wijnruit.
(195) (Anetum graveolens L.) : dille.
(196) schrijffout (?) voor camille, d.i. camomille (cfr. Lat. tekst).
(197) Er bestaan twee soo rten : a) (Centaurea centaurium L.) : groot duizendguldenkruid
en (Centaurium minus Moench) : duizendguldenkruid.
(198) vernederlandsing (?) voor Lat. gladiolus, d.i. een irissoort.
(2o1) damp.
(2°3) wachten : vermijden, voorkomen.
(204) ende der: en der.
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earn sternutare cum condici et stringe
manurn tuam super os eius et naces. Si
ergo egreditur per hoc bonum est et si
(lSe) non tunc accipe ollam et fac
330 in coopertorio foramen
et pone in ea herbas aperientes
os matricis
sicut calamentum rotha et anetum et
335 camomilla et Beha ( 199) et cassia lignea et
centaurea acc ipe autem omnes istas herbas
aut quasdam earum (ZOOS
Deinde pone cannulam harundini (202)
super foramen coopertorij olie et
extremitatem alteram in os matricis
et teneat earn donec p erue n iat uapor
ad co ncavitatem m atricis

Deinde fac earn sternutare sicut
dixim us secundina e n im egredietur
cum volocitate. Si autem remanet post
hanc curationem et non egreditur

(199)Arab. „§ ih", een Artemisia-aard ; Ldw, I: Die Flora der Juden (Neudr. Hildesheim, 1967) blz. 381ff. en Avicenna, op. cit. „Seeha" (fol. 155i).
(200)voortz. Lat. et submerge eas in aqua et pone aquam hanc super ignem.
(202) arundo, finis: riet.
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350 hoofmoeder moe t dan smeeren hare hant
met olie sisamino (205 ) ofte muscelline (206)
alteus (206a) [...] (ZO' ) bou(han) delicke (208 )
haer hant ter poirten in ende soukense
metter hant, Ende als ghijse gheuonden
355 hebt die secondine soe trecse alte met
na soe rechte soetelijcke dat die
matrice niet en volghet ( 210) mids der
grooter treckinghen, Maer datmense
verwande ( 21 ) lichtelijc ter rechter
360 sijden, ende daer na trecke na der
quantiteit (212 ) (tet) dattet voren
toe ghedaen is ( 213 ) soe saki hoersame
siin ende van hare stede gaen daer
sij gheweest heeft Ende is die mont /214\
l I
365 ghenauwer soe orbooret (215) den pot, met
crude wedere voirseit (216 ) ende en wilse
dan noch niet Gommen alsoe ic gheseit
Nebbe soe en trecke niet meer omme
datse ute gaen sal ter mont vander
370 matricen, Soe behouet ( 21) wel datmen den

(205) sisamus, a, urn: olie gemaakt uit Sesam ; cfr. Du Cange : Glossarium Mediae et
Infimae Latinitatis, sp. 497 en Georges : Ausfiihrliches Handworterbuch LateinischDeutsch, sp.2635.
(206) cfr. Vandewiele, L. J. : Een middelnederlandse versie van de Circa Instans van
Platearius, Oudenaarde, 1971, , ,Oly muscelino ; ... gemaakt uit muscus en aromatische
kruiden."
(206x) wilde malve ; cfr. voetn. 75.
(207) Hier ontbreekt wel ende steket ; cfr. Lat. tekst.
(208) boudelijke : zonder vrees, kalm.
(21°) volghet : h. vallet (Lat. cadat); de baarmoeder moet niet naar voren vallen
(prolapsus).
(211) verwenden : verplaatsen.
(212) trecke na der quantiteit : h. zijn inspanning verdubbelen (addare in ... bet.
verdubbelen ; cfr. Wageningen: Latijnsch Woordenboek, addo, 3).
(213) dattet voren toe gedaen is : als het te voren gedaan werd.
(214) opening van de baarmoeder; cfr. voetn. 36.
(215) orbaren : gebruiken.
(216) bedoeld is, wedere den voirseiden pot met cruden ; wedere : opnieuw.
(217) is het nodig, geschikt.
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350 tunc precipe obstetreci ut submergat
manum suam sinistram in oleo sysamino
aut muscillagine altee Deinde intromittas eam in vulyam et queras cum ea
secundinam cum ergo invenis eam tunc
355 cape earn et extendas ipsam paulatim (zog)
secundum rectitudinem ut non cadat matrix
apud abstractionem vehementem.
Immo oportet ut permutetur cum facilitate ad partem alteram live ad latera
360 dextra et sinistra. Deinde addatur in
quantitate attractionis ipsa enim
obediet et evadet ab adherentia
Quod si os matricis fuerit coartatum
365 nos iam narravimus curationem eius cum
sternutatione et medicatione ole cum
herbis. Si autem non egreitur cum
omnibus que narravimus tunc caue ne
fatigeris super earn in iteratione
370 attractionis verumptamen oportet ut illud

") voortz. Lat. tekst : Si autem fuerit annexa in profundo matricis tunc intromittat
obstetrix manum suam sicut quod narravimus donec quando inuenerit secundinam tunc
extrahat earn paulatim.
(2
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/ /fol . 242

wiue bint me tten buucke op waert ende
dan cnijsterse ( 218) met vnguento tcra
motum (219) dat // doen vonten (220), Ende
daerna saki ontbonden werden, ende
375 wtgaen, Maer clerc alsi vo rt vee rt
soe heeft men daer of quaden roeke,
ter magen ende ten hoofde dat quets
die hersene, Albertus seit clerc
datmen daer toe oirboren sal roe380 kinghe die dat verwaren, ende dat es
nasturen (z 21 ) dats kerse beede nat 222)
ende droghe ende vighen ghesoden
ende dit cruyt te gaden in wine
ghesoden ende desen roec salmen
385 ontfaen ouer Benen pot in decsele
ghemaect een gat, ende daer op
een instrument ghemaect aldus (223)
(

ende hier done ontfaet die roec
inden poirt,

(218)schrijffout voor clisterse : clisteren : klisteer, darmspoeling doen ; cfr. Lat. teksten
Du Cange, op. cit. voetn. 205, sp. 374: „clipsterizare ... per foramen in anum aliquid
immittere ... clysterizare . "
(219) tcra motum foutief voor tetra farmacon ; cfr. Lat. tekst; Tetrapharmacum (vel
Basilicum) Unguentum. ,, ... Salbe, so atiq vier Stucken bestehet ... " Zedler : Universallexikon, bd. 42, sp. 1469 .
(220)rotten, verrotten.
(221)Nasturcium (Lepidium sativum L.) : tuinkers ; cfr. volgende voetn.
(222) nat, foutief voor heet ; cfr. Vandewiele : op. cit. voetn. 206: „Nasturcium is heet
ende droghe inden vierden grade ... " .
(223)cfr. bijl. I: M.
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quod eg redit ur ad os matricis ex ea,
liges ad coxam mulieris. Deinde clysteriza eam cum ung uento tetra farmacon ipsuml-wnim putrefaciet et earn post
375 dies et dissolvetur et egreditur, verumptarnen
quando putrefit, elevatur ex ea odor malus
ad stomach um et cap ut et ledit illud
infirmam. Oportet ergo ut administrentur
suffomigationes convenientes ad illud.
380 Quidam t ame n antiquorum iam exp e rti su n t
suffu m ig atio nem nastureij et ficcu m sicc a-

rum

Et hec quidem est forma Instrumenti (224)
cumqosfigatrulepdntionem menstruorum et secundine (225)

(224) tekening gelijkt op die in het Mnl. hs. voetn. 223.
(225) voo rt i. Lat. tekst: fiat autem ex vitro simile altaria aut fiat ex ere.
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