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VIERMAAL BOETHIUS
POËTICALE EN PROSODISCHE ASPECTEN VAN DE CARMINA
IN BOETHIUS' CONSOLATIO IN DE VERTALINGEN VAN
VILT (1466) TOT COORNHERT (15 85) *
door
W. P.

GERRITSEN

„Jonstighe konstighe ende waarde Landtsluyden,
ick hebbe niet moghen laten eenigh danckbaarheyds teken te betónen
aen U.E. dient zo vruntlijcken belieft heeft ghehadt my te vereeren
met U.E. zo eerzamen ende lieven ghezelschappe" ... ( 1) Met deze
woorden (die ik met verschuldigde eerbied tot de mijne maak) richtte
Dirc Volkertszoon Coornhert zich op 16 maart 1585 tot zijn „Gildebroeders des rederycx kamer tot Amstelredam In Liefd bloeyende". Zij
vormden de aanhef van een brief waarin hij hun een werkstuk van
zijn hand opdroeg : een vertaling van Boethius' De eJnsolatione
philosophiae in wat hij noemt „onbevleckt Neerlandsch", „in ghoeden
Neerduytsch". Vol trots deelt Coornhert mee dat hij niemand minder
dan Christoffel Plantijn heeft weten te interesseren in de uitgave
van zijn boek ( 2) . Toen hij de beroemde drukker over zijn vertaalplan
(*) Tekst van een voordracht, gehouden op 22 oktober 1980 in de openbare
vergadering van de Koninklijke Academie voor Nederl andse taal- en letterkunde te Gent. Het onderzoek waarop deze voordracht berust, is mogelijk
gemaakt door een studieverblijf in het Nederlands Instituut voor Voortgezet
Wetenschappelijk Onderzoek op het gebied v an de mens- en maatschappijwetenschappen (NIAS) te Wassenaar. Graag wil ik de volgende personen, van
wier informaties, suggesties en kritiek ik heb mogen profiteren, van harte
danken : H. van den Bergh, A. Cohen, H. van Dijk, R. Ferwerda, E. S.
Kooper, P. N. G. Pesch, M. A. Schenkeveld-Van der Dussen, D. L. W.
van Son, A. L. Siitemann, W. Vermeer.
( 1) Ik citeer naar : Boëthius : Van de vertróósting der w ysheid, Uyt t'Latyn
op nieus vertaalt (door D. V. Coornhert). Amsterdam, 1945, p. 5-8. In deze
bibliofiele editie (uitgegeven door A. A. Balkema, typografische verzorging :
J. van Krimpen, druk : Joh. Enschedé en Zn) is de tekst v an de druk van
Plantijn (Leiden, 1585) overgenomen, van welke laatste ik het exemplaar in
de K.B. te 's-Gravenhage heb geraadpleegd (signatuur 5C8).
(2) Over de relatie Coornhert-Plantijn, zie B. Becker : Thierry Coornhert et
Christophe Plantin', in De gulden passer N.R. 1 (1923), p. 97-123 ; vgl.
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vertelde, verklaarde deze zich onmiddellijk geestdriftig bereid als
uitgever op te treden. Toch had het er nog even naar uitgezien dat
er een kink in de kabel zou komen. Plantijn kwam er namelijk achter
dat er „in zommighe boeckwinckelen" nog exemplaren lagen van een
vertaling van hetzelfde werk, die Coornhert omtrent dertig jaar eerder
het licht had doen zien. De schrik was de schrijver om het hart geslagen : zou Plantijn zijn gulle toezegging nu niet intrekken ? -- „maar
neen, hy bleef noch willigh als voor", en de nieuwe Boethiusvertaling
kwam nog in 1585 van de pers.
Maar hoe zat het nu met die eerdere Boethiusvertaling van Coornhert ? Daarover deelt hij een en ander mee in de zojuist geciteerde
brief aan de Amsterdamse „gildebroeders" . Omtrent dertig jaar terug
had hij Boethius' Consolatio voor de eerste maal „verduytscht", toen
niet uit het Latijn, „maar uyt oude en duystere vlaamsche tale". Die
vertaling was vervolgens echter schandelijk slecht gedrukt, „zulcx dat
daar zo dickmaal niet, voor iet, Ja voor neen, groot voor kleyn, &c.
verkeerdelyck was ghestelt". Kortom : die „eerste ende mesdructe
overzettinghe" leek niet meer op zijn nieuwe vertaling van 1585,
„uyten Latyne zelf", „dan (zomen zeyt) een Kat een Entvoghel". Dit
laatste mag waar zijn, maar met dat „lelyck verdrucken" van de
eerdere „verduytsching" blijkt het op de keper beschouwd nog wel
mee te vallen. Het boekje, dat in 1557 bij de Deventer drukker
Symon Steinberghen van de pers is gekomen ( 3) , bevat weliswaar
een flink aantal storende zetfouten, maar Coornherts voorbeelden
van „niet, voor iet, Ja voor neen, groot voor kleyn" zijn uit de lucht
gegrepen. Bruno Becker heeft al in 1938 het vermoeden uitgesproken
dat Coornhert het in het belang van zijn nieuwe vertaling opportuun
B. Becker : Bronnen tot de kennis van heet leven en de werken van D. V.
Coornhert, 's-Gravenhage, 1928, Rijks geschiedkundige publicatiën, kl. serie
25, p. 318-21 en H. Banger : Leven en werk van D. V. Coornhert, Amsterdam, 1978, spec. p. 92, 123, 271 74.
( 3 ) [Boethius :) Die Vertroestinghe der Wyssheyt, tot troest vanden be-

droef fden Raedt vanden onverstandigen, and int gemeen tot alder menschen
salicheit, Doer den hoechgeleerden unde Godverstandigen Boethium, Raedts-

heer tot Romen, over duysent jaren beschreven, Namaels uut den Latyne
verduydischt, unde nu nyeu ghedruct, Deventer, Symon Steinberghen, 1557.
Cf. J. M. Hoek : De Middelnederlandse vertalingen van Boethius' De Consolatione Philosophiae, met een overzicht van de andere Nederlandse en
niet-Nederlandse vertalingen, Harderwijk, 1943 (diss. Univ. v. Amst.), p.

38-43. Ik heb gebruik gemaakt van het exemplaar in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht (signatuur : Y oct. 1733 (rariora)) .
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heeft geacht, „de waarde van de oude uitgave te verkleinen" ( 4)
een ook in onze dagen niet onbekende hebbelijkheid van auteurs.
Coornherts Boethius van 1557 is geen vertaling uit het Latijn, maar
wat wij zouden noemen : een gemoderniseerde bewerking van een
oudere vertaling. Als grondslag had de in 1485 door Arend de Keysere
te Gent gedrukte incunabel gediend ( 5) , die een anonieme Boethiusvertaling bevat, vergezeld van de omvangrijkste commentaar die ooit
op de in de Middeleeuwen toch zo intensief becommentarieerde
Consolatio is geleverd ( 6) . Ik zou uilen naar Athene dragen als ik hier
in Gent een uitvoerige beschrijving zou geven van dit imposante produkt van een onbekende meester die, toen hij zijn werk in handschrift
had voltooid, „tot elcx nutscap ende profite den allereersten bouc
van deser translacie, met mijnder hand ghecorrigiert, te Sente Verelde
te Ghend in de librarie {heeft) doen legghen, daer jeghen dat een
yghelick duutghescrifte daeraf sal prouven moghen" ( 7) . Ik laat het
bij een voorzichtige vraag : zou een onderzoek in de Gentse archieven
niet iets aan het licht kunnen brengen over de identiteit van deze
vertaler, die vermoedelijk in een of andere relatie tot het Pharaïldis-

(4) B. Becker : `Coornhert's „verduytsching" van de Vlaamsche vertaling
van Boethius (Deventer 1557)', in TNTL 57 (1938), p. 241-258, spec.
p. 245-47. C. G. N. de Vooys : `De Middelnederlandse Boëthius-vertaling van
Jacob Vilt', in TNTL 60 (1941), p. 1 25, spec. p. 24-25, heeft zich niet door
Beckers mening laten overtuigen ; volgens hem is het aantal zinstorende
fouten hoger dan Becker suggereert.
(5) Boecius : De consolatione philosophie {Lat. tekst, Ned. vert. en
comma, Gent, Arend de Keysere, 3 mei 1485. Nadere bibliografische gegevens bij J. Machiels : Meester Arend de Keysere, 1480-1490, Gent, 1973,
spec. p. 42-45 en de afb. 31-40. Ik heb gebruik gemaakt van de exemplaren
Utrecht, U.B., X 21O 4 (rariora) en 's-Gravenhage, Museum MeermannoWestreenianum 1A3.
(6) Cf. P. Courcelle : La Consolation de Philosophie dans la tradition littéraire, Antécédents et postérité de Boèce, Paris, 1967, en N. M. Haring, S.A.C. :
`Four commentaries on the De Consolatione Philosophiae in Ms. Heiligenkreuz
130', in Medieval Studies 31 (1969), p. 287-316. Over de commentaar van
de Gentse Boethiusvertaler, zie J. M. Hoek, De Mnl. vert. van Boethius' De
Consol. Philos., p. 196-203, en vgl. W. P. Gerritsen, Dese fabule es eiken
toeghescreven, De Gentse Boethiusvertaler en de mythe van Orpheus', in
Ntg 73 (1980), p. 471-91.
( 7) F. a 3 R, b ; cf. J. M. Hoek : De Mnl. vert. van Boethius' De Consol.
Philos., p. 35. Uit de context blijkt dat het woord uutgh escri f te „afschrift"
betekent.
-
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kapittel stond ? (Ta) Voor mij staat vast dat hij met zijn werk een
cultuurmonument heeft geschapen dat veel meer aandacht verdient
dan er tot nu toe aan is geschonken.
Als we ons door de argumentatie van Hoek laten overtuigen, is de
in 1485 gedrukte Gentse Boethiusvertaling vóór 1477 tot stand gekomen (8) . Zij zou zelfs ouder kunnen zijn dan de vertaling die de
Brugse goudsmid Jacob Vilt in de jaren 1462 tot 1466 heeft vervaardigd op basis van Jean de Meun's Franse versie van de Consolatio (9).
HebikzoëvnjmGtseclga'pivorhenuwd
aandacht voor de persoon en het werk van hun stadgenoot, wat Vilt
betreft heb ik zelf boter op mijn hoofd. Want het enig-bekende, uit
1470 daterende handschrift van zijn vertaling berust te Utrecht ( 10),
en al in 1941 heeft mijn ambtsvoorganger De Vooys aangedrongen
op onderzoek en zelfs uitgave daarvan ( 11) . In 1943 is daarop de
waardevolle dissertatie van J. M. Hoek over De Middelnederlandse
vertalingen van Boethius' De Consolatione Phil oso phiae gevolgd (12),
marved,ozmijbkend,ts.
En toch : wat een kansen liggen hier ! Vier Nederlandse vertalingen
van een laat-antiek werk dat gedurende de Middeleeuwen, en ook
tijdens de Renaissance, als een doorgeefluik heeft gefungeerd waardoor een schat aan antieke filosofische èn litteraire concepties aan de
later-geborenen ter beschikking is gesteld. Als praktische handleiding
heeft Boethius' Consolatio eeuwenlang ongelukkigen de troost van het
wijsgerig inzicht in de menselijke conditie geboden ( 13) . De didactische kwaliteiten van het boek maakten het daarnaast tot een vrijwel
verplicht te bestuderen inleiding voor ieder die zich in de NeoplatoniIk besef dat dit onderzoek zeer wordt bemoeilijkt door het feit dat bij
de verwoesting van de St. Pharaïldiskerk op 10 maart 1579 ook het grootste
deel van de archieven is verbran d. Cf. L.-A. C. : `Collégiale de Sainte Pharaïlde, à Gand', in Annales de la Société des Beaux-Arts de Gand 4 (1851 1852),
p. 195 223, spec. p. 210.
(8) Cf. J. M. Hoek : De Mnl. vert. van Boethius' De Consol. Philos., p.
35-38, spec. p. 37.
(9) Cf. J. M. Hoek : De Mnl. vert. van Boethius' De Consol. Philos., p.
31-33.
(10) Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, hs. 1335.
(11) Cf. het hierboven in n. 4 aangehaalde art., spec. p. 2 en p. 25. Vgl.
ook F. Baur : `Jacob Vilt's anagram', in VMKVA 1940, p. 681.
(12) Zie hierboven, n. 3.
(13) Zie bijv. H. R. Patch : The Tradition of Boethius, A Study of His
Importance in Medieval Culture, New York, 1935 (herdr. : ibidem, 1970).
( 7a )

-

-
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sche filosofie wilde verdiepen. En tenslotte, omdat Boethius zijn
wijsheid ook in gedichten had neergelegd, gedichten die de prozadialoog onderbreken en samenvatten en met mythologische en historische exempla illustreren, heeft de Consolatio de dichters geinspireerd (14)
Om deze gedichten is het mij hier te doen. Vele ervan, de meeste
zelfs, zijn in onze ogen niet veel meer dan verbluffend-knappe, maar
zeer cerebrale kunststukjes ; enkele hebben hun poëtische effectiviteit
ook nu nog niet verloren. In de Middeleeuwen en nog lang daarna
zijn deze gedichten overal bewonderend opgevangen en duizendvoudig weerkaatst. Het aantal vertalingen en bewerkingen loopt in de
honderden, het aantal commentaren in de tientallen — en de reminiscenties en de indirecte verwijzingen zijn niet te tellen. Het is niet
overdreven te beweren dat van deze gedichten een formatieva invloed
op de Europese poëzie is uitgegaan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de
Fortuna-gedichten (I, 5 en II, 1) , aan het nostalgische carmen over de
gelukzalige voortijd ('Felix nimium prior aetas ; II, 5) , aan het gedicht met het beroemde Ubi sunt-motief (II, 7 — waarbij de schim van
Francois Villon oprijst : `Ou sont les neiges d'antan', en Marlène
Dietrich : 'Where have all the flowers gone...' en Charles Trenet :
`Que reste-t-il de nos amours ) , ik denk ook aan de indrukwekkende
Platonische hymne tot de Schepper waarin de Timaeus doorklinkt
(III, 9), en aan het gedicht over Orpheus en Eurydice (III, 12) . De
vier vertalingen die ik in deze voordracht ter sprake breng, zijn er
dus maar enkele uit zeer vele. Maar : zij omspannen een periode van
120 jaar die in de geschiedenis van de Nederlandse litteratuur van
cruciale betekenis is geweest.
Het laatste hoofdstuk van het vierde boek van de Consolatio eindigt
met een gedicht dat laat zien hoe de mens het hoogste loon alleen
door moeizame arbeid en in weerwil van tegenspoed kan verwerven.
Agamemnon, Ulysses en Hercules warden als voorbeelden genoemd,
en het gedicht besluit met een aansporing : „Gaat nu, gij dapperen,
waar de steile weg van het grote voorbeeld u heenleidt ! Waarom zijt
ge uw rug ten teken van overgave ? Pas als de gijtraenobl
aarde overwonnen is, schenkt zij de sterren" :
(14) Zie R. A. Dwyer : Boethian Fictions, Narratives in the Medieval
French Versions of the Consolatio Philosophiae, Cambridge (Mass.), 1976,
The Mediaeval Academy of America, Pub1. no. 83.
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Ite nunc, fortes, ubi celsa magni
Ducit exempli via. Cur inertes
Terga nudatis ? Superata tellus
Sidera donat (15) .
Jacob Vilt had deze verzen, via zijn Franse voorbeeldtekst, herleid tot

een christelijke vermaning waarin de antieke sidera zijn vervaagd (of,
als u wilt, juist geconcretiseerd) tot `de hemel', en het begrip tellus
een religieuze lading heeft gekregen door de weergave met `dit
aertsche dal'. De vier Sapphische verzen van Boethius zijn bij hem
vervangen door een kunstig patroon van twee blokjes van vier zeer
korte verzen met dezelfde vrouwelijke rijmklank, afgesloten door
langere regels die onderling door mannelijk rijm zijn verbonden :
Gaet oec, ghij starcke,
Leeke met dercke,
Vroomlic te wercke,
Ende elc mercke
Waer goet exempel hem leeden sal.
Oec wilt versinnen
Dat ghij sult winnen
Ure met minnen,
Te gane binnen
Den hemel, verwint ghij dit aertsche dal (16) .

En hier is, bij wijze van maximaal contrast, de vertaling van Coornhert uit 1585 :
Vaart vóórt ghy vromen vromelyck,
Vólcht vroom deze hóghe exemplen waard
Ter dueght. Waarom zydy vervaart ?
Ghy wind den Hemel, temt ghy d' aard (17) .

Het verschil tussen `Vilt 1466' en `Coornhert 1585' is het verschil
tussen twee poëtica's, die ik onder alle voorbehoud grofweg zou
willen aanduiden als `middeleeuws' en `renaissancistisch'. Vilt mediëvaliseert. Zijn poëtica is er een die berust op een eeuwenoude traditie
van herleiding, aanpassing en actualisering om antieke concepties
(15) Boethius, De consolatione philosophiae, lib. IV, carmen 7, vv. 31-35.
Ik citeer naar Boethius : Trost der Philosophie, lateinisch and deutsch, hrsg.
and fibers. von E. Gegenschatz and 0. Gigon, eingel. and erl. von 0. Gigon,
2., iiberarb. Aufl., Zürich etc., 1969, Bibliothek der alten Welt, p. 226. De
woorden terga nudatis vormen vermoedelijk een reminiscentie aan Vergilius,
Aeneis V, 586.
(16) Geciteerd naar Utrecht, U.B., hs. 1335, F. 178 V.
(17) Geciteerd naar de hierboven in noot 1 genoemde editie, p. 169.
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`uit te baten' ten behoeve van de later-geborenen. Ik zou zelfs, hoe
paradoxaal het ook moge klinken, van `modernisering' willen spreken.
Modernisering treedt bijvoorbeeld aan de dag in de keuze van een
vijftiende-eeuwse strofische vorm, in het onbekommerde anachronisme van een toevoeging als „leeke met clercke", in de vanzelfsprekendheid waarmee de antieke voorstelling van de verheffing tot de sterren
is vervangen door het bijbelse beeld van het binnengaan van de
hemel. — Coornhert daarentegen antikiseert. Zijn poëtica leert hem te
streven naar het overboordzetten van al die anachronistische middeleeuwse ballast, naar het terugwinnen van de zuiverheid van antieke
concepties door de antieke vorm met equivalente poëtische middelen
na te volgen. Het in zijn vertaling geïntroduceerde begrip dueght is
niet meer de middeleeuwse doghet, maar wel degelijk de antieke virtus
die Boethius in het voorafgaande prozagedeelte van het hoofdstuk
op het oog heeft. In het licht van Coornherts opvattingen over de
vervolmaakbaarheid van de mens is het veelbetekend dat hij het
Latijnse superata met temt weergeeft, en niet met „overwint". Merk
op hoe Coornhert alliteratie en woordherhaling toepast, hoe hij in
navolging van Boethius een enjambement effect weet te geven
(... // Ter. deught) , en hoe hij de gnomische bondigheid van de in
het Nederlands niet reproduceerbare constructie Superata tellus Sidera donat ten dele weet te behouden in de sententie „Ghy wind den
Hemel, temt ghy d'aard". En dan heb ik het wezenlijkste (waar ik
straks dieper op in zal gaan) nog niet eens genoemd : Coornhert
schrijft in 1585 zuivere jamben (18).
(18) Over Coornherts prosodische opvattingen vindt men een en ander bij
Fr. K. H. Kossmrann : Ned erlandscb versrythme, De versbouwtheorieën in
Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers,
's-Gravenhage, 1922, (Diss. Leiden), spec. p. 34-37 ; zie ook J. F. M. Sterck : `Een
rijmbrief van Coornhert', in Ntg 16 (1922), p. 292-96 en Fr. Kossmann :
`Coornhert's beschouwingen over den versbouw (de termen snede, vers en
cadentie)', in Ntg 17 (1923), p. 190-95 ; voorts : Th. Weevers : Coornhert's
Dolinghe van Ulysse, De eerste Nederlandsche Odyssee, Groningen etc., 1934
(diss. Leiden), spec. p. 38-112. In het hoofdstuk `D. V. Coornhert', in de
Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, dl. 3 ('s-Hertogenbosch etc.,
1944), p. 351-87, spec. p. 356-360, maakt G. S. Overdiep fijnzinnige opmerkingen over Coornherts versbouw, met name ook in de Boethiusvertalingen
(het gedicht IV, 7 komt ter sprake op p. 360) . De vraag in hoeverre Coornherts prosodie in de Boethiusvertaling van 1585 mede is bepaald door het
feit dat de gedichten bedoeld waren om op bestaande, in de uitgave van
Plantijn (Leiden, 1585) boven de teksten gedrukte psalmmelodieën te worden
gezongen, verdient nader onderzoek.
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Deze opsomming van poëticale verschillen tussen Vilt en Coornhert
wekt de indruk dat zij zich aan weerszijden van een waterscheiding
bevinden. Er lijkt in poëticaal opzicht nauwelijks water uit de
Middeleeuwen naar de Renaissance te vloeien. Maar hoe bedriegelijk
deze indruk is, wordt duidelijk als wij nu ook Coornherts „verduytsching" van 1557 en de Gentse Boethiusvertaling van 1485 in onze
beschouwing betrekken.
Toen Coornhert in 1585 de gedichten van Boethius uit het Latijn
vertaalde, heeft hij zich in talrijke gevallen laten beïnvloeden door de
woordkeuze van zijn „verduytsching" van 1557. Toch gaat het daarbij
steeds om incidentele ontleningen ; de vormgeving is geheel nieuw ;
hij spreekt zelf van een „herboren vertalinge" ( 19) . Alleen in dit
gedicht is dat anders : hier schemert de oude tekst bijna regel voor
regel in de nieuwe door. In 1557 luidde het slot van boek IV, metrum 7 als volgt :
Gaet voort nu, ghy trage, vroemelick,
Daer u den wech leedet seekerlick
Van hooghe exempelen ende waerde :
Den hemel es u, verwindie die aerde ( 2°).

En deze versie van 1557 heeft Coornhert woord voor woord ontleend
aan de Gentse Boethiusvertaling van 1485 :
Gaet nu voort, ghij traghe, vromelic,
Daer hu de wegh leidt zekerlic
Van hoghen exemplen ende weirde :
Dhemel es hu, verwindij deirde (21) .

Er valt niet aan te ontkomen : sommige van de kenmerken die ik
zoëven als „typisch renaissancistisch" heb menen te kunnen signaleren, komen al voor in een tekst die een eeuw vóór Coornherts
Boethiusvertaling van 1585 is gedrukt (en die zeker nog ouder is) .
Ook de Gentse meester antikiseert, in die zin dat hij de formele
eigenschappen van zijn antieke voorbeeld tot hun recht tracht te laten
komen. Coornherts gnomische slotregel is in Holland geschreven,
maar blijkt in Gent te zijn geconcipieerd. De Gentse meester zorgt
(19) In de brief `Aan de gildebroeders', op p. 7 van de hierboven, n. 1,
geciteerde editie.
(20) [Boethius :) Die v'rtroertinghe der Wyssheit, Deventer, 1557 (zie
hierboven, n. 3) , F. P5 V.
(21) Boecius : De consolatione philosophic., Gent, 1485 (zie hierboven,
n. 5), F. M7 V (CCLXXXIII, volgens de foliëring).

9

er in alle gedichten voor dat zijn vertaling precies evenveel verzen
telt als het orgineel. In zijn Prologhe' -- en ook dit doet merkwaardig
`modern' aan geeft hij rekenschap van zijn verstechnische principes.
Ik citeer :
„ ... de prosen zijn na onser ghemeender tale ghestelt, maer de rijmen
ende de versen bij meerderen compasse van coonsten ghemaect, ende
haren stilen ne bem ic niet connen ghevolghen, maer hebbe wat van
gheliken ghetale van versen den sin der van up tcurtste besloten, om
dat zij zo vele te lichter onthoudeliker ende beter om lesen werden.
Ende hebbe also vele vander substancien der inne betrocken alse ic
hebbe gheconnen, maer niet al den sin, overmids dat alle de dietsche
versen voorscreven up vii, viii, ix of x sillaben ten hooghsten ghesloten
zijn ende de latijnsche al meest wat langher va ll en. Hebbe ooc onderwilen omme tghetal der voeten te behoudene twee sillaben of woorden
in een besloten, stellende `las' over `elaes', ende `kets' over `het es',
ende van gheliken, alsoment int lesen vanden versen bet vinden sal
(up dat zij gherechtelic uutghescreven zijn)." (22)

Dit is, meen ik, een bijzonder interessante uitspraak. Maar ik moet
meteen toegeven dat ik de Gentse meester niet geheel begrijp. Wat
bedoelt hij precies als hij schrijft dat hij „omme tghetal der voeten
te behoudene" soms (,,onderwilen") van kortere of verkorte taalvormen gebruik heeft gemaakt ? Stelde hij zichzelf de eis dat de
verzen van zijn vertaling evenveel voeten (pedes) moesten hebben
als hun Latijnse originelen ? Of meent hij dat zijn „dietsche versen"
een bepaald, vast aantal voeten moeten hebben ? Of is „voeten" hier
eenvoudig een synoniem van syllaben ? Deze vragen zijn bepaald
intrigerend als men de geciteerde woorden in verband tracht te brengen met de prosodische evolutie die zich in deze periode in de Germaanstalige litteraturen aan het voltrekken is. Laat ik een roekeloze
paging wagen dit proces in enkele zinnen aan te duiden.
Het antieke vers berustte op de linguïstische eigenschap van de
kwantiteit : korte en lange lettergrepen worden volgens een bepaald
patroon over het vers gerangschikt. In het Oudgermaans daarentegen
speelt de lengte van lettergrepen geen rol, maar wèl het (in de
Germaanse talen zeer geprononceerde) woordaccent. Het Oudgermaanse vers was dan ook een klemtoonvers, gebaseerd op de distributie over de versregel van beklemtoonde lettergrepen, die bovendien
(22) Boecius : De consolations philosophie, Gent, 1485 (zie hierboven,
n. 5), F A3R, b ; cf. J. M. Hoek : De Mnl. vert. van Boethius' De Consol.
Phil os., p. 111 12.
-
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door alliteratie zijn verbonden. Het aantal onbeklemtoonde lettergrepen tussen de accenttoppen is, binnen zekere grenzen, variabel (23).
Dit zou men de eerste fase van de ontwikkeling kunnen noemen. De
volgende fase begint in het post-klassieke Latijn (ruwweg : na
Augustinus) ( 24 Het fonologische kenmerk van de kwantiteit is
uit de taal verdwenen. Er ontstaat, vooral onder het patronaat van
het Christendom, een Latijnse dichtkunst die berust op twee principes : eindrijm en een gelijk aantal lettergrepen in rijmende of anderszins corresponderende regels. Het woordaccent speelt poëtisch een
secundaire rol. Derde fase : in de twaalfde eeuw wordt de poëzie in
de volkstaal `haf f " ig' . Provençaalse en Franse dichters creëren een
nieuw soort litteratuur waarvan de vormen ten dele berusten op een
autochtone traditie, maar ten dele ook zijn ontleend aan de MedioLatijnse dichtkunst. Zij nemen het rijm over, en ook het principe van
het vaste aantal lettergrepen per vers. Het woordaccent vormde hierbij
geen belemmering, want dat was in het (Oud)frans nauwelijks van
belang, terwijl het geprononceerde zinsaccent zich juist bijzonder goed
liet verenigen met het eindrijm. Veel groter waren de problemen voor
de Germaanstalige dichters in de invloedssfeer van hun Franstalige
vakbroeders. Het eindrijm viel te aanvaarden, maar de strenge isosyllabie liet zich niet goedschiks verenigen met het karakter van de
taal. Het resultaat zou men een compromis kunnen noemen : een
eindrijmvers, gespannen over een aantal accenttoppen, waartussen een
in beginsel vrij aantal onbeklemtoonde lettergrepen. Dit is, bijvoorbeeld, het vers van de Middelnederlandse epiek — een vers waarmee
wij weliswaar allen vertrouwd zijn, maar over de eigenschappen
waarvan wij op de keper beschouwd nog bijna niets weten. Nu begint
de vierde fase : in het verfranste Engeland al in de tweede helft van
) .

(23) Cf. W. P. Lehmann : The Development of Germanic Verse Form,
Austin, Texas, 1956 (met uitvoerige litteratuuropgave op p. ix-xviii) . Het
belangrijkste werk over de geschiedenis van de Duitse prosodie blijft dat van
Andreas Heusler : Deutsche Versgeschichte, mit Einschluss des altenglischen
and altnordischen Stabreimverses, Berlin etc., 1925-29, 5 Teile in 3 Bde,
Grundriss der germanischen Philologie 8/1-3. Een kort maar zaakrijk overzicht geven 0. Paul en I. Glier : Deutsche Metrik, 5., durchges. Aufl.,
München, 1964.
(24) Nog steeds onontbeerlijk zijn de studies van Wilhelm Meyer „aus
Speyer" : Gesammelte Abhandlungen zur mittellateinischen Rythmik,
Berlin,
1905-1936, 3 Bde. Een voortreffelijke inleiding tot het recentere onderzoek
vormt de bundel Die Genese der euro páischen Endreimdichtung, hrsg. von
U. Ernst and P.-E. Fischer, Darmstadt, 1977, Wege der Forschung, Band 444.
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de veertiende eeuw (Chaucer !), aan deze zijde van het Kanaal (afgezien van enkele vroegere experimenten) in de vijftiende en de
zestiende eeuw. Men gaat proberen de antieke metriek na te volgen
door de Germaanse alternantie van accenttoppen en onbeklemtoonde
lettergrepen te combineren met het Franse principe van de isosyllabie.
De opgave schijnt eenvoudig : zorg ervoor dat er tussen beklemtoonde
lettergrepen in beginsel telkens maar één onbeklemtoonde komt, en
je bent er. Maar wie zo redeneert, heeft makkelijk praten : hij kent
de oplossing uit duizenden jambische en trochaeische verzen. Voor
de creatie van het syllabo-tonische vers, dat tot in onze tijd (naast
het nog steeds voortlevende, vrijere accenttoppenvers) de Germaanstalige poëzie beheerst, is een indrukwekkende hoeveelheid poëtische
inventiviteit nodig geweest. Als men ziet hoe de Nederlandse vroege
Renaissance-dichters met vallen en opstaan trachten los te komen van
het rederijkersvers, hoeveel inspanning het ze kost om dragelijke
alexandrijnen te schrijven, dan begrijpt men dat ook de praktijk van
het dichten in de nieuwe maat aanvankelijk verre van eenvoudig is
geweest (25) .
Ik leg de verrekijker terzijde om opnieuw door een vergrootglas
naar de verzen van de Gentse Boethiusvertaler te turen. Wat bedoelde hij toch met de zinsnede „omme tghetal der voeten te behouden" ? Er is iets met deze verzen aan de hand. Het zijn niet de
gebruikelijke Middelnederlandse vrije accentverzen, en ook niet de
verzen met getelde lettergrepen zoals die in zijn tijd wel door rederijkers warden geschreven. Zijn verzen lijken gebondener, strakker, ze
doen „klassieker" aan. Al zijn er talrijke plaatsen te vinden waar hij
hapert, of terugvalt op de vertrouwde metrische vrijheden, er kan
mijns inziens geen twijfel aan bestaan : aan een aantal gedichten van
de Gentse Boethiusvertaler, meer dan een eeuw vóór Coornhert, ligt
een jambisch patroon ten grondslag !
Als bewijsstuk leg ik u een gedeelte van het zevende gedicht uit
het tweede boek voor (26), een gedicht dat in het Latijn uit jambische
trimeters en dimeters bestaat :
(25) Zie S. Eringa : La Renaissance et les rhétoriqueurs néerlandais. Matthieu de Casteleyn, Anna Bins, Luc de Heere, Amsterdam, 1920 (Thèse
Parijs) (spec. de Ome Partie, p. 137-237) ; J. van der Elst : l'Alternance binaire
dans le vers néerlandais du seizième siècle, Groningen, 1920 (Thèse Parijs),
en Fr. Kossmann : Nederlandsch versrythme (zie hierboven, n. 18) .
(26) Boecius : De consolatione philosophie, Gent, 1485 (zie hierboven,
n. 5), F. 90 V - F. 93 R (M5V - M8R) .

1'2'
Waers nu tghebeente van Platone ?
Waer eist van Brutus of van Chatone ?
Al staen haer namen en daden mede
Noch licht bescreven tmenigher stede,
Dat schone ghescrift, wat helpt hen dat
Als zij ghesmolten zijn int vat ?
Sij bliven vergheten in aller stand ;
Haer fame ne cape ghemaken cond.
Wat (27 ) waenstu dan te langher leven
Met eenigher fame na dit leven ?
Als deerste dood dij zal begaen,
De tweeste zal dij volghen zaen.

Gesteld nu dat ik u heb kunnen overtuigen, wat heeft de ontdekking
van een Vlaamse dichter die vóór 1485 min of meer zuivere jambische
tetrameters blijkt te schrijven, dan te betekenen ? Voorlopig, meen
ik, alleen maar dit : dat er alle reden is de zaak nader te onderzoeken.
Het lijkt aannemelijk dat de Gentse Boethiusvertaler, die in prosodisch
opzicht misschien een witte raaf is geweest (of, als u wilt, die ene
zwaluw die nog lang geen zomer maakte) , Coornhert als dichter
heeft beïnvloed, en dat hij daarmee, op afstand, een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het Nederlandse Renaissancevers. Aannemelijk, maar niet bewezen. Het zal nodig zijn, de prosodie van de
Gentse Boethiusvertaler, in samenhang met die van zijn tijdgenoten,
grondig te analyseren vóór we tot stelliger uitspraken kunnen komen.
En dit brengt mij tot mijn besluit. Het is al jaren lang opvallend
stil geweest rondom de problemen van de Middelnederlandse prosodie. Op het terrein van het vroege Renaissancevers is de situatie
duidelijk beter (ik denk bijvoorbeeld aan de studies van mijn Utrechtse
collega W. Vermeer over de oudste sonnettisten) , maar op Middelnederlands gebied lijkt de twijfelachtige toverspreuk van het vierhef f ingsvers de onderzoekers in een diepe slaap te hebben gedompeld.
En dat terwijl er uit het buitenland, met name uit de Verenigde
Staten, een vloed van publikaties over prosodische problemen op ze
afkomt. In het verlengde van een onderzoek naar klemtoonverschijnselen in het Engels hebben de Amerikaanse linguïsten Morris Halle
en Samuel Jay Keyser een formele theorie van het (Engelse) vers
ontworpen ( 28) , waarbij de prosodie van de Beowul f en van Chaucer
(27) De druk heeft `Wit', maar uit de commentaar blijkt dat dit een zetfout voor `Wat' is.
(28) De meest recente versie v an deze theorie is te vinden in het hoofdstuk
`A Theory of Meter', op. p. 139-80 van M. Halle en S. J. Keyser : English
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belangrijke objecten van onderzoek en toetsing vormden. Er is een
rivaliserende theorie waaraan de namen van K. Magnuson en F. G.
Ryder zijn verbonden ( 29), en die onder meer heeft geleid tot beschrijvingen van prosodische kenmerken van de Duitse poëzie (van
de Nibelungen (30), via Goethes `Knittelvers' ( 31) tot latere dichters) .
Ook de linguist Kiparsky houdt zich de laatste jaren met prosodisch
onderzoek bezig ( 32) . Kenmerkend voor deze theorieën, die wel
onder de verzamelnaam 'generative metrics' ( 33) warden aangeduid,
is dat zij niet langer uitgaan van de (altijd subjectieve) `performance'
van het vers, maar het metrum beschouwen als een abstract onderliggend patroon, dat door de dichter onder inachtneming van bepaalde regels en beperkingen wordt ingevuld ( 34) . Die regels en beNew York etc., 1971.
Zie echter ook van dezelfde auteurs : `Chaucer and the Study of Prosody',
in College English 28 (1966), p. 187 - 219), en `Illustration and Defense of
a Theory of the Iambic Pentameter', in College English 33 (1971) , p. 154,76, en de reactie van W. K. Wimsatt : `The Rule and the Norm : Halle and
Keyser on Chaucer's Meter', in College English 31 (1970), p. 774 - 88, en van
J. C. Beaver : `A Grammar of Prosody', in College English 29 (1967), p.
Stress, Its Form, Its Growth, and Its Role in Verse,

310 - 21.

(29) Zie K. Magnuson en F. G. Ryder : `The Study of English Prosody :
An Alternative Proposal', in College English 31 (1970), p. 789- 820, en van
dezelfde auteurs : `Second Thoughts on English Prosody', in College English
33 (1971), p. 198 - 216. Vgl. J. C. Beaver : `Current Metrical Issues', in
College English 33 (1971), p. 177-97.
(30) Cf. R. M. Wakefield : Nibelungen Prosody, The Hague etc., 1976.
Prof. Wakefield is zo vriendelijk geweest mij twee nog ongepubliceerde
artikelen van zijn hand ter inzage te geven : `The Early Dutch-German Poetic
Tradition' en `Hadewych : A Formalist's Dream'.
(31) Cf. D. Chisholm : Goethe's Knittelvers, A Prosodic Analysis, Bonn,
1975, Abhandlungen zur Kunst-, Musik- and Literaturwissenschaft, Bd. 185.
(32) Zie bij v. P. Kiparsky : `Stress, Syntax, and Meter', in Language 51
(1975), p. 576 - 616, en `The Rhythmic Structure of English Verse', in
Linguistic Inquiry 8 (1977), p. 189- 247.
(33) Een bruikbare inleiding vormt de bundel Linguistics and Literary Style,
ed. by D. C. Freeman, New York, 1970 (in het vijfde hoofdstuk, `Approaches
to Metrics', zijn enkele, voor een deel hierboven genoemde, inmiddels „klassieke" studies herdrukt). De twaalfde aflevering van Poetics, International
Review for the Theory of Literature (The Hague, etc., 1974) is geheel aan
`Generative Metrics' gewijd. Zie ook het overzichtsartikel van A. J. Gaylord :
`Scanning the Prosodists : An Essay in Metacriticism', in The Chaucer Review
11 (1976), p. 22 - 82.

(34) Zie het belangrijke artikel van W. K. Wimsatt en M. C. Beardsley :
`The Concept of Meter : An Exercise in Abstraction„ in Publications of the
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perkingen verschillen van periode tot periode, van genre tot genre,
van dichter tot dichter, maar — en dat is een winstpunt van enorm
belang ze zijn objectief waarneembaar en beschri j f baar. Litteratuuronderzoekers, tot nu toe vooral anglisten, maar ook enkele germanisten, hebben de door linguïsten aangereikte nieuwe instrumenten gretig
ter hand genomen en in de praktijk beproefd. En wat er in theoretisch
opzicht ook nog aan moge schorten, ze werken. Het is, om een enkel
voorbeeld te geven, mogelijk gebleken het verschil tussen de prosodie
van Chaucer en die v an Lydgate ( 35), een generatie later, (een verschil dat intuïtief even duidelijk voelbaar is als dat tussen, zeg,
Vondel en Cats) zeer precies te beschrijven. Iets dergelijks moet toch
ook uitvoerbaar zijn bij Nederlandse dichters uit de Middeleeuwen
en daarna ? Ons inzicht in wat er in hun verzen poëtisch `gebeurt' kan
daarbij alleen maar winnen. Daarom : quid expectamus nunc ?

Modern Language Association of America 74 (1959), p. 585-98. Vanuit een
geheel andere gezichtshoek : M. E. Loots : Metrical Myths : An ExperimentalPhonetic Investigation into the Production and Perception of Metrical Speech,
Utrecht, 1979 (diss. Utrecht) .
(35) Zie D. L. Hascall : `The Prosody of John Lydgate', in Language and
Style 3 (1970), p. 122 46, en K. Lynn : 'Chaucer's Decasyllabic Line : The
Myth of the Hundred-Year Hibernation', in The Chaucer Review 13 (1978),
p. 116-27.
-

ALBRECHT RODENBACH, OF DE BEVEILIGING VAN
EEN ETHOS
1880)

(-r-

door
R. F. LISSENS
Lid van de Academie

In de rand van een onuitgegeven schema van de rederi j kerspoëtica
schrijft Rodenbach in grotere letter : „Alle feit groeit uit omstandigheden."
Het feit Rodenbach is een identiteitsbewustwording. Wij kennen
de omstandigheden. De oorsprongen liggen enkele generaties eerder,
in West-Vlaanderen. Wij zouden de geschiedkundige werkelijkheid
erg vereenvoudigen door de ontwaking van dit bewustzijn terug te
voeren tot één man, Guido Gezelle. Het valt echter niet te loochenen
dat de jonge leraar Gezelle er de eerste, beperkte doch intense uitstraling aan heeft gegeven met een aureool van idealistisch dichterschap. Hij putte uit diepe bronnen, die bij Rodenbach nog lang niet
verdroogd zijn : vrijheid, natuur, eigenheid, christendom. De uitstraling was aanvankelijk beperkt : zij liet zich vooralsnog, tot de
verwijdering van de dichter-opvoeder, slechts gelden in en om een
onderwijsinstelling van een provinciestadje, Roeselare.
Het losgewoeld en reeds stralend bewustzijn concentreert zich in
de volgende generatie, weer in hetzelfde milieu, in de persoon van
Hugo Verriest. Wij hebben nood aan een grondig boek over hem.
Toch zien wij hoe hij, getekend door het drievoudig — nl. religieus,
poëtisch en Vlaams -- idealisme van zijn leraar Gezelle, en op zijn
beurt verheerlijker van vrijheid, natuur, eigenheid en christendom,
de prille Westvlaamse ideologie opentrekt. Schoonmenselijkheid, tot
in de dagelijkse levensstijl ; ruim, zelfstandig maar verantwoord denken ; morele orde en harmonie : dat houdt deze priester-leraar voor.
Dat is zijn persoonlijke inbreng. Hij is geen overgang tussen Gezelle
en Rodenbach : hij is een volwaardige, tweede, fase van een voortschrijdend bewustzijn. Het is niet denkbaar dat Gezelle aan bij voorbeeld Eugeen van Oye, student te Leuven in de jaren 1860, zou
schrijven wat Verriest ruim tien jaar later aan Rodenbach schrijft,
die in de Brabantse universiteitsstad een zware strijd met zich zelf
levert : „Gij moet de katholieke, vrij-, breeddenkende en dichtende

16
Goethe worden van onzen tijd ; omvattende geheel de klassieke beeldenrije en vorm en al het stroomende nieuwer leven." Wat bevat zo'n
zin ? Een verwijzing naar Goethe als voorbeeld, een figuur die niet
op het lijstje van Gezelle staat. Een aanmaning tot vrij en ruim denken
maar in katholiek perspectief. Een verzoening van het klassieke en
de dynamiek van het nieuwe leven. Dit laatste, omdat Verriest, in
tegenstelling tot Gezelle, toekomstgericht is.
In die brief staan nog andere dingen : „Onze geest, van ons beide,
gaat daarbij nog waar velen niet en gaan... Gij voelt, gelijk ik, dat
wenig het breed vatten als wij." Roeselare is alle grote, vrije vaart
kwijt. Het is daar van braaf zijn, „gedoken in een klein kotje", ...
„men blijft ver van al de wonderheden der Goddelijke en menschelijke Scheppingskracht." Enz.
Hier spreekt een ethos dat in alles het kleine en middelmatige van
de hand wijst. Dit geldt voor de geestesontwikkeling doch evenzeer
voor het christendom, dat doorleefd, consequent en volwassen zijn
moet. Wij schrijven 1878.
Op hetzelfde niveau staat het Vlaams zijn. In de bekende rede
voor de Vlaamsche Bond te Roeselare (26 december 1872) op het
leidmotief „dat volk moeten wij doen herleven" ontwikkelt de tribuun,
de agitator, die hij is, het thema dat, als alle taalgrieven door taalwetten zijn opgeheven, de Vlaamse Beweging pas begint, omdat het
uiteindelijk doel de herleving en ontplooiing, van binnen uit, van
heel een volk in het diepst van zijn wezen is. In de zaal waar Verriest
het woord voert, zit de kleine Rodenbach, pas 16 jaar geworden. Hij
heeft niet moeten wachten op de „Kritiek der Vlaamsche Beweging"
van Vermeylen, die 23 jaar later verschijnt, om te begrijpen dat de
Vlaamse Beweging méér dan een taalstrijd is.
Ik dacht dat wij Rodenbach bezwaarlijk konden herdenken zonder
een groet aan Verriest. Hij is de geestelijke vader van Rodenbach. Ik
voeg eraan toe dat Rodenbach niet in opstand is gekomen tegen die
vader, en zich ook niet van hem heeft afgewend. Hij heeft hem wel
gemist, bij zich gemist, in zijn benardste tijd te Leuven.

*

**

Rodenbach wordt geboren te Roeselare. Hij doorloopt er het klein
seminarie. Er is wat Vlaams leven in het stadje, o.a. dank zij de
Vlaamsche Bond en de letterkundige vereniging De Vriendschap.
Ook dat behoort tot de omstandigheden.
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Rodenbach is 18, als hij aan het hoofd van de poësisklas openlijk
in opstand komt tegen de verfransende overheid en de Blauwvoeters j
in het leven roept. Deze grijpt snel om zich heen onder de jeugd
van de Westvlaamse katholieke onderwijsinstellingen, die de belangrijkste van de provincie zijn. De adolescent treedt reeds op als bezieler, organisator en tacticus. Hij schrijft liederen, w. o. „Het lied der
Vlaamsche zonen", en lanceert het idee van spelersgilden : her toneel
als middel van bewustmaking. Hij bewerkt de basis.
Hij is 20, als hij te Leuven de studie in de wijsbegeerte en letteren,
voorbereidend tot de rechten aanvangt, vast besloten zich geheel te
ontplooien en op een ruim Vlaams forum te werken. Maar in zijn
„tweede wezen", zoals Verriest het genoemd heeft, broeit sedert de
laatste collegejaren een beangstigende onrust die hij in dwang heeft
kunnen houden. Verriest had psychisch therapeutisch het fel levensgevoel van de humaniorapuber op de Vlaamse strijd gericht.
Rodenbach is 20-21, als onder zijn impuls de Studentenafdeling
van het Davidsfonds ontstaat en kortstondig bloeit. Zij is bedoeld als
pressiegroep. Rodenbach wordt ook medestichter en hoofdman van
de Algemene Studentenbond voor heel Vlaanderen. Hij dicht nationaal bezielde declamatiestukken die dadelijk door de kracht van het
plastisch woord en het hamerend ritme inslaan en decenniën lang
meegaan (,,Fierheid", „De Coninck verlost", „Ter venster") . In
ogenblikken van eenzaamheid buigt hij zich over zich zelf (,,Ter
warheid",„Abysu minvocat",hesr og,de
afgronden van de ziel) . Tussendoor ontstaan enkele studentikoze
verzen, waarvan één in het Leuvens, — de jonge man begint plezier
te krijgen in het vrolijk studentenleven. Toch schrijft hij ook idealiserende liefdesgedichten (,,De zwane", „Van eener jongvrouw") en,
naar eigen zeggen, op veertien dagen zijn groot versdrama in vijf
bedrijven, „Gudrun". De vrijheid, te Roeselare bekneld, wordt te
Leuven met volle teugen genoten in een roes van actie en lectuur,
studie en creativiteit.
Rodenbach is 21-22, als hij koortsachtig bedrijvig en zich versnipperend, een geestelijke en morele crisis doormaakt. Een crisis der zekerheden. Het hoge ik-ideaal, dat enkele van zijn collegeleraren, in het
bijzonder Verriest, op grond van zijn zeldzame begaafdheden naar zijn
maat hebben bedacht en dat zijn ambitieuze aanleg en geldingsdrang
streelt, heeft hij de eerste tijd te Leuven, wat hautain, weten te
handhaven. Het komt in botsing met een, zoals uit de teksten blijkt,
tijdens de adolescentie reeds als een noodlot voorvoelde en gevreesde
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werkelijkheid. Hij kan organisaties in het leven roepen en mensen
meeslepen maar noch de ene noch de anderen soeverein naar zijn
hand zetten en hij moet zelfs na aanvankelijk succes terrein prijsgeven.
De sleutelbegrippen Wet, Orde, Waarheid, waar hij zich blijft
aan vastklampen, warden ondermijnd door zijn twijfelzucht. Hij
adelt de twijfel : de twijfel is de échte wijsheid. Het gevoel van
eigenwaarde vervreemdt hem van de dagelijkse middelmatigheid en
bekrompenheid. In zijn binnenste blijft hij overtuigd van de verheven
zending van genie en dichterschap, zoals hij het eerder in een aantekening heeft geformuleerd : „De dichter in onze machine-eeuw ;
vertegenw. het oorbeeld te midden het alledaagsche." Wie oorbeeld
zegt reikt naar het absolute.
De politiek-ideologische en de christelijke engheid die rondom
hem woekert, verbittert hem. Zijn geestelijke onrust wakkert hij aan
en zijn twijfel scherpt hij met de intrigerende lectuur van Renan (,,La
viedJésu"),Stra(DLebnJsu",iFravtlng)
Proudhon (,,De la justice dans la révolution en dans l' église") , maar
hoe vaak grijpt hij ,dan weer naar Ernest Hello (,,L'homme") en de
aantekeningen gemaakt tijdens de originele, tegen het heersende traditionele systeem ingaande lessen van zijn retoricaleraar Verriest.
Hij geraakt geïsoleerd in de Vlaamse studentenstrijd, hij rijdt op
de tong in West-Vlaanderen, waar de anti-blauwvoetgezinde geestelijkheid zich in de handen wrijft en haar reactie verstrakt. Thuis voelt
hij zich onbegrepen. Verriest moet hem opmonteren : Houd u recht,
het is niet waar dat alle deuren gesloten zijn, uw droomziekte is het
die u in haar greep houdt, gij hebt „heerschende kalm gedacht : uwe
peerden en ontloopen u niet. Houd heerschende gedacht over hert
ook." Over hert. Want de liefde heeft bij de 21-jarige voorgoed haar
intrede gedaan.
De liefde wordt opgenomen in de wervelende crisis van ideaal en
werkelijkheid. Zij kan niet eenvoudig, in genen dele gewoon „burgerlijk" worden beleefd. Zij moet passen in de voortdurend bewogen
context van strijd en twijfel, waarin Rodenbach man aan het warden
is. De liefde hoort thuis in de sfeer van het absolute, als zegen of
vloek. Zij is het verheven ideaal van reine trouw dat moet warden
veroverd, zoals Gudrun, of zoals het „glanzend oorbeeld", ontwaard
in het gedicht „Van eener jongvrouw" en geworden : een niet verklaarde en gesublimeerde liefde. — Of de liefde is een doem. Elke
diepe liefde begint met verwarring. Bij Rodenbach is de liefde als
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doem een ontreddering. In de onconventionele, avontuurlijke liefde
spelen neiging en drift een ongelijk spel, zij wekt behalve de verbeelding ook de hartstocht van de zinnen. Zij is een uitdaging voor
de altijd aanwezige bekommernis om de beveiliging van het ingeprente en hoog gehouden ethos, de wezensechtheid (Waarheid) en
het moreel bewustzijn (Orde).
U neemt mij deze grote woorden wel niet kwalijk. Ik zie er geen
andere om het niveau te suggereren waarop Rodenbach met zich zelf
poogt in het reine te komen in steeds talrijker notities over deze
aangelegenheden in de bewaarde 2350 aantekeningen van allerlei
aard, waar hij de titel „Wahrheit und Dichtung" aan gegeven heeft,
de titel van Goethes bekende autobiografie omkerend, met de waarheid voorop. Het probleem van goed en kwaad in de kunst houdt
hem druk bezig. Heel wat notities handelen over verbeeldingswerk,
waarin de liefde als doem aan de orde is. Het lijkt op een strategie
van ontledende nieuwsgierigheid en moreel verweer. Veel aandacht
gaat naar in mondaine, ook demi-mondaine, kringen gesitueerd werk
als de drama's „La dame aux camélias", door Dumas Pils, en „Marion
Delorme", door Victor Hugo (met telkens de courtisane, die door de
liefde wordt wedergeboren), voorts naar enkele romaneske zedenromans van Octave Feuillet, ten slotte naar opera's als de toen recente
„Carmen" van Bizet en „La traviata" van Verdi.
Daarnaast houdt Richard Wagner Rodenbach in zijn felle greep.
Het is voor die tijd, ca. 1878, merkwaardig — maar voor de Rodenbachpsyche toch niet verwonderlijk — dat deze 21-22-jarige niet alleen oog
heeft voor de Germaanse heldenstoffen, voor het idee van een nationale kunst, voor het „Gesamtkunstwerk" (synthese van alle kunsten
in de dramatiek) . Dat ligt zo te zeggen voor de hand. Maar op een
hoger plan dan dat van Hugo, Dumas e.a., nl. op dat van de nu
intenser beleefde Musset, Heine, Byron en Baudelaire, vindt in
Rodenbach de Wagner-beleving plaats van het afgrondelijk dualisme
tussen hemel en hel samen met de fascinatie van het Noodlot. Pas
in 1930, na de publikatie door Ferdinand, Rodenbach, van naar
„Tannhauser" bewerkte of erdoor geïnspireerde teksten — in Rodenbachs tijd in Vlaanderen unieke uitingen van gekwelde sensualiteit —
is gaan blijken aan welke stormachtige problematiek van hart en
zinnen, trouw, verraad en wroeging, Rodenbach in 1878 en nog een
stuk in 1879 ten prooi is geweest.
Wat te Roeselare in de gefrustreerde maar door Verriest beschermde leerling als een adderkluwen broeide — in de retoricaklas kende
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hij Wagners „TannhNuser" krijgt in de Leuvense vrijheid de gestalte van Tannháuser zelf, de ridderlijke dichter, die, vervreemd van
zijn vrienden, heen en weer wordt aangetrokken door Elisabeth en
Venus, de liefde en de drift. Reeds lang vóór 1930 deden geruchten
de ronde dat Rodenbach in een hem „onwaardige liefde", zoals men
dat toen noemde, werd verwikkeld, dat hij zoals zijn dramatische en
uitdagende held „Tannhauser" in de krocht van Venus zou zijn
geweest. Het biografisch bewijs is nog niet geleverd. Toch lijkt het
haast niet mogelijk, te oordelen naar de toon van gedichten en aantekeningen, dat hij slechts het slachtoffer is van droomziekte en
droombeelden. Wel schrijft Verriest hem (nog in oktober 1879 ?)
dat hij zich nutteloos kwelt en dat zijn verbeelding hem foltert, maar
de troostende priester moet een reden hebben gehad om in dezelfde
brief zijn pupil met het „hert met kranken wil" streng voor te
houden, radicaal te breken met het verleden. De aanmaning geschiedt
daar tot tweemaal toe.
Intussen mag niet uit het oog worden verloren dat dit pijnlijk
proces van rijping tot wat hij zelf zal noemen „de fierheid en de
vreugde mensch en man te zijn" al die tijd de rusteloze activiteit van
Rodenbach niet in het gedrang brengt. En in tegenstelling tot wat de
laatste biograaf, Baur, beweert, blijft het Vlaams en katholiek karakter gehandhaafd in zijn optreden en zijn publikaties.
Rodenbach wordt over enkele dagen 23, als hij in oktober 1879
zijn vierde academiejaar aanvangt. Hij is verkouden en afgemat, citaat
uit brief : „naar lijf en ziele". Hij weet niet dat hij aan het opbranden
is. Hij is getekend door de ziekte, pleuritis, waarvan hij niet meer zal
herstellen. Nu beginnen de uitputtende schermutselingen met de
dood, tijdens dewelke hij op 21 oktober, nog vóór zijn 2 3 ste verjaardag, zijn grandioos verweer „Macte animo" schrijft, lange tijd ten
onrechte als zijn laatste gedicht beschouwd. In de tweede helft van
december vertaalt hij de zeven hymnen uit het officie van O.L.Vrouw,
met daaronder de bede : „Harold aan O.L.Vrouwe die hem genezen
kan". Harold, naar Byrons ridder-held Childe Harold, is zijn geliefkoosde schuilnaam geworden. Die eerste maanden kan de ziekte hem
ondanks hoge koorts en een paar acute crises niet beletten geestelijk
werkzaam te blijven, ondanks doktersverbod te lezen en te schrijven,
als Vlaams redacteur van de pas verschijnende „Semaine des Etuchants" te fungeren ; men moet niet komen zeggen dat hij bezig is
naar de francofonie over te lopen. Wat hij nog doet is heel alleen,
terwijl de breuk met Pol de Mont definitief voltrokken is, het
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prospectus én het eerste nummer van zijn dissident tijdschrift „Het
Nieuw Pennoen" opstellen, proeven van „Gudrun" verbeteren, studeren en schrijven, schrijven. Dit alles op zijn ziekenkamer, die hij
niet meer mag verlaten. De crisis heeft zijn kritische en twijfelzuchtige aanleg bittere en sarcastische nuances gegeven, zij heeft hem ook
enig relativeringsvermogen bijgebracht en zijn oordeel des onderscheids gescherpt. Misschien heeft de ziekte de crisis gestuit. Crisis
noch ziekte hebben echter het dynamisch grondpatroon veranderd
evenmin als zij het hoge ik-ideaal en het ethos van Waarheid en
Orde hebben vernietigd.

***
Op een mistige regendag in de lente 1880 rijdt een koets langzaam
door de lange Leuvense Stationsstraat. Daarin, onder zorgzame begeleiding, de zieke Rodenbach, bleek en beenderig. Af en toe werpt
hij een oogopslag naar het raam van een studentenkot, waar een vriend
woont. Kort voor het station, waar de boulevard wordt overgestoken,
wendt hij misschien want dat kan fantasie zijn van mij het hoofd
even naar rechts. Er zijn herinneringen die scherpe angels in het
gemoed nalaten. Thuis, te Roeselare, wordt het weer de ziekenkamer,
en het wachten op het einde. Dit komt in juni 1880. Rodenbach is
nog geen 24.
Lang loopt het niet aan, of de mythe ontrukt Rodenbach aan de
dood. Hoe en door hoevelen zij ontstaat kan hier niet worden nagegaan, al mag men zeggen dat Verriest, die tot de vorming en de
oriëntering van de adolescent in zo'n aanzienlijke mate heeft bijgedragen, één van hen is die het cultusbeeld grotendeels kneedt. Het
kan niet geloochend worden dat er edel materiaal voorhanden is.
Anderzijds is het zo, dat zij, zij van de op elkaar volgende generaties
die de liederen van Rodenbach zongen, zijn gedichten lazen en voordroegen, of alleen maar met enkele van zijn grondgedachten dweepten, op hun beurt en in groteren getale tot het identiteitsbewustzijn
waren gekomen, vaak — ik heb het meegemaakt, en niet ik alleen in
deze zaal — vaak door de omstandigheden gedrongen. Zij hebben de
cultus mogelijk gemaakt rondom het beeld dat gegroeid is, zoals dat
door de tijden heen pleegt te geschieden, tot de proporties die alleen
bewondering en liefde eraan kunnen geven.
In een mythe is niet veel plaats voor schakeringen. Zij functioneert
met slechts een paar frappante elementen. De Rodenbachmythe heeft
het sterkst gefunctioneerd door de hartstocht, het radicalisme en de
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onverzettelijkheid die de jonge Vlaamse strijder belichaamde. Lagae
heeft daar gestalte aan gegeven in het beeld van de dynamische jonge
man die, vooruitstappend en het hoofd opgeheven, de blauwvoet laat
opwieken. Slechts in de tweede plaats, dunkt mij, ik bedoel bij een
minder groot aantal, heeft de mythe gefascineerd door het openstaan
voor het veelvuldig en volle leven. Dat profiel heeft Vermeylen getekend in forse bladzijden, waar Rodenbach wordt voorgesteld als
„een verpersoonlijking van het ruim-menselijk gevoel".
Verriest, die Rodenbach zo van nabij heeft gekend dat hij zich niet
in staat achtte deze Vlaamse kop te tekenen -- en het intussen toch
deed heeft niet nagelaten met zachte hand schaduwpartijen aan te
brengen. Werden zij begrepen ? Rodenbach zelf heeft met krachtiger
hand zijn dubbelbeeld getekend in een paar brieven, waarvan de
menselijke authenticiteit ontroert, en, eigenlijk onverwacht, in het
gedicht „Van eener jongvrouw" : „maar hij was / een dezer die het
koel Gedacht met edelen Twijfel zegent...". Wie leest dat ? Wie
leest nog Verriest ? Wie leest nog Vermeylen ? In onze Nederlanden
waarvan de literaire cultuur altijd niet veel meer dan matig is geweest,
in onze tijd met afnemende literaire cultuur, maar met veel doe-hetzelvers die papier bekladden ? Maar laat ik niet de bittere toon
aanslaan van de voorrrede tot „Gudrun" .
Het is goed dat er herdenkingsjaren bestaan. Het Rodenbach j aar
moge eraan herinneren dat in onze letteren vóór Van Nu en Straks
een nieuwe huivering van menselijkheid aanwijsbaar is. Een jonge
man, door het leven al aangetast en door de dood beloerd, heeft op
korte tijd zijn taak volbracht. Zij bestond erin, onstuimig te streven
naar waarheid met „twijfelend gedacht" en „rustelooze ziel" (woorden van hem) en de wedergeboorte van een volk in te calculeren in
een boodschap van vrij en ruim denken, dat gericht is op de hele
menselijke activiteit en dat voortdurend operatief dient te zijn. Dat
is geen mythe meer. Dat is het exemplarisch beleven van een ethos.
Ik heb geprobeerd een tipje op te lichten van — en dat is mijn
laatste verwijzing naar een uitspraak van Verriest -- de mantel die de
van nature gesloten Rodenbach liet liggen over al wat in hem omging.
Bezielend aanwezig was daar het veeleisend en steeds te beveiligen
ethos.

DOMIEN SLEECKX ALS THEORETICUS VAN HET REALISME
door
K. WAUTERS

I. De verdediging „eener schier verloren zaak"
Op 8 september 1862, op de eerste zitting van het zevende taal-,
letter- en geschiedkundig congres dat jaar te Brugge gehouden, hield
Sleeckx een voordracht met als titel Over het realismus in de letterkunde (1) . Deze voordracht begon met een opvallend omzichtige
en omslachtige captatio benevolentiae. Spreker verklaart niet zonder
huiver het woord te nemen. Hij wil handelen over het realisme in de
letterkunde en zelfs ten voordele van dat realisme een lans breken.
Maar aangezien hij goede gronden heeft te vrezen dat de grote meerderheid van zijn publiek al even weinig moet weten van de naam
realisme als van het „stelsel", het artistiek concept dat erachter schuilgaat, ziet hij zich voor een allesbehalve gemakkelijke opdracht geplaatst. Het besef evenwel dat zijn toehoorders alien verlichte, onbevooroordeelde lieden zijn, die rechtzinnigheid hoog op prijs stellen
en boven alles de waarheid liefhebben, geeft hem moed en overtuigt
hem ervan dat men welwillend zal willen aanhoren wat hij ter verdediging „eener schier verloren zaak" heeft aan te voeren. Misschien
dat men zich toch nog zal kunnen verzoenen met een strekking, die
wellicht alleen afkeurenswaardig schijnt doordat men zich op haar
negatieve aspecten blind staart.
Na aldus met de nodige behoedzaamheid zijn gehoor te hebben
voorbereid, gaat Sleeckx over tot zijn eigenlijk pleidooi. De kern van
zijn betoog bestaat hierin dat hij een onderscheid maakt tussen realisme en realisten, tussen het beginsel zelf en de manier waarop het
door een aantal van zijn aanhangers wordt toegepast. Hij geeft toe
dat het realisme zoals sommigen het interpreteren „inderdaad strekt
(1) de tekst van deze voordracht werd voor het eerst afgedrukt in de
Handelingen van het zevende Nederlandsch Taal- en Letterkundig Kongres,

gehouden te Brugge, den 8, 9 en 10 september 1862, Gent-'S Gravenhage,
1863, p. 40-47, en later ongewijzigd opgenomen in de Werken van Sleeckx,
dl. X (Literatuur en kunst, eerste deel), Gent, 1880, p. 261 271. Bij het
citeren wordt verwezen naar de tekst uit de Handelingen.
-
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ter onderdrukking van alle verhevenheid in gevoel en gedachte", en
in een eeuw die reeds grotendeels in de ban van het stoffelijke, van
de materie verkeert, tot een nog grover materialisme moet leiden.
Tegen dit soort realisme kan echter gemakkelijk gereageerd worden,
omdat het niet moeilijk om vinden is waar en door wie het gepropageerd wordt :
Er leeft aan onze grenzen een volk, tegen hetwelk wij Vlamingen,
voorwacht van Nederl an d, sedert onheuglijke tijden, een harden s trijd,
den strijd der denkbeelden, voeren. Dit volk hoef ik u niet eens te
noemen. (p. 41)

Nauwelijks is Sleeckx wat dieper op zijn onderwerp ingegaan, of
hij situee rt de hele problematiek ervan reeds in het licht van de
Vlaamse strijd en de daarmee verbonden anti-Franse reflex. Frankrijk
en de Fransen, die al zoveel rampen over de zuidelijke Nederlanden
gebracht hebben, zij zijn de grote schuldigen voor het feit dat het
realisme zulk een dubieuze aangelegenheid geworden is. Sleeckx toont
zich weliswaar bereid de Franse cultuur tot op zekere hoogte recht
te laten wedervaren, maar hij kan zich onmogelijk neerleggen bij de
verfoeilijke hebbelijkheid van de Fransen om alles wat zij op het
gebied van staatkunde en wetenschap, van kunsten en letteren van
anderen overnemen „te misvormen, te bederven en der minachting
prijs te geven". Een zo gezonde kunststroming als het realisme werd
door hen al even zwaar gehypothekeerd als het ideaal van de republiek. Het ergerlijkste van al is echter dat zij het realisme voorstellen
als iets geheel nieuws, als een voortbrengsel van eigen bodem. Dit
houdt geen steek volgens Sleeckx, die onmiddellijk tegen die zelfbegoocheling, die grove dwaling ten strijde trekt en het tegendeel wil
bewijzen. Ik citeer hier uitgebreid zijn tekst, omdat het gaat om één
van de centrale passages uit zijn voordracht :
Het realismus, gelijk gij weet, Mijne Heeren, is zoo oud als de kunst
zelve, zoo oud als de natuur, als de waarheid, welke het poogt aanschouwelijk te maken ; en van de vroegste tijden treft men dichters en
schilders a an, die slechts bij middel van de werkelijkheid de poëzie
bereikten. Homeros is, op sommige plaatsen, misschien de grootste
realist der Grieksche oudheid, daar zijne goden zelven veeltijds menschen zijn ; en als men van Zeuxis verhaalt, dat de vogels de vruchten
kwamen pikken, welke hij had gemaaid, wil men wellicht alleen te
kennen geven, hoezeer hij de natuur, de werkelijkheid eerbiedigde, hoe
getrouw hij haar tot in de kleinste bijzonderheden trachtte na te
bootsen. Later ook vinden wij het realismus bij de meeste volken weder.
De realist Shakespeare reikt den realist Rubens de hand ; de heiligen
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uit de school der Van Eycks dragen het kostuum der vijftiende eeuw,
zijn veeleer ridders en edelvrouwen uit dien tijd ; en de engelen in
Vondels' meesterwerk denken, voelen, spreken bij poozen als eenvoudige stervelingen. Maar wat wil ik verdere bewijsgronden aanvoeren ?
Wie in de geschiedenis der kunst geen vreemdeling is, weet, dat de
Vlaamsche school en hare waardige zuster, de Hollandsche, bij uitstek
realistisch, naturalistisch worden genoemd ; en dat de Nederlandsche
letteren met de Nederlandsche kunst immer gelijken tred hielden, kan
door niemand worden betwijfeld. (p. 43-44)

Er valt op dit tekstfragment vanzelfsprekend heel wat aan te merken, maar ik reserveer mijn commentaar en kritiek voor later en volg
eerst Sleeckx' verdere uiteenzetting. Die is trouwens niet bijzonder
boeiend, want in plaats van nu •- wat men normaal zou verwachten
zijn persoonlijke visie verder uit te werken en concreet te zeggen
wat hij onder realisme verstaat, gaat Sleeckx napluizen hoe het toch
komt en aan welke nationale ondeugden het te wijten is dat de Fransen ook dit loffelijk kunstconcept in discrediet hebben gebracht. Zo
krijgt dan de toehoorder een reeks gemeenplaatsen opgedist uit de
Vlaams-strijdende 19de-eeuwse journalistiek en verneemt hij dat de
Fransen een onwetend, verwaand, wispelturig en vooral tot excessen
geneigd volk zijn. Eerst „meer aristotelisch d an Aristoteles zelf", zagen de Franse kunstenaars uitsluitend heil in de navolging der Ouden.
Tot dit op de spits gedreven classicisme plots zijn geldigheid verloor.
In een oogwenk werden alle regels en ordenende esthetische beginselen overboord gegooid en verviel men in het andere uiterste, dat
van de ongebonden en onbeheerste romantiek. „Le beau c'est le laid"
werd de kenspreuk. Nadat men ook van dit exces genoeg had gekregen, leek het erop dat eindelijk toch het gezond verstand zou
zegevieren, en dat men eenvoud en natuurlijkheid zou laten primeren
door de werkelijkheid en niets dan de werkelijkheid tot richtsnoer te
nemen. Het duurde echter niet lang of ook deze kentering bleek een
illusie
Allengs maakte weer de bezadigdheid voor de overdrijving plaats. De
stelselmakerij speelde hare gewone rol, en weldra zagen wij werken
verschijnen, die voor de letteren juist hetzelfde waren, als Courbet's
Steenbrekers voor de kunst. Weldra kwamen schriften in het licht,
waarin werd betoogd, hoe keus, smaak, fijnheid van gevoel, keurigheid
in de uitdrukking, verhevenheid v an gedachte, poëzie volstrekt nodeloos zijn ; hoe alles in de natuur even schoon is, evenzeer de aandacht
wekt, evenzeer verdient gemaaid te worden. (p. 45-46)
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De Franse realisten verloren uit het oog, zo vervolgt Sleeckx, dat de
kunstenaar bij het weergeven van de werkelijkheid een welbewuste
keuze moet maken. Wie te natuurlijk wil zijn en natuurgetrouwheid
nastreeft door ook onderwerpen te behandelen die „in het zedelijke
zoowel als in het stoffelijke" in feite niet mogen behandeld warden,
wordt al vlug artificieel en onnatuurlijk. Men moet zijn tijd niet
verbeuzelen met dingen die met het schone niets te maken hebben.
Het realisme is nog altijd kunst en veronderstelt verfijnde artistieke
gevoeligheid en smaak.
Hiermee heeft Sleeckx het essentiële gezegd en hij besluit met wat
men een appel aan het gezond verstand zou kunnen noemen. Noch
zijn publiek noch hijzelf, roept hij uit, heeft het recht een kunststroming te veroordelen die „bij ernstige, bezadigde, verstandige
lieden voortreffelijke uitslagen opleverde". Het realisme als geheel
mag niet verantwoordelijk warden gesteld voor de gedrochtelijkheden
die de Franse wansmaak op zijn geweten heeft. Misbruiken zullen er
altijd zijn en het idealisme heeft zich al evenzeer aan buitensporigheden schuldig gemaakt als het realisme. Waar het op aankomt is
„eene scherpgeteekende scheidslijn te trekken tusschen het gezonde,
verstandige realismus onzer voorvaderen, onzer kunstenaars en geletterden, en het ongezonde, dwaze Fransche" . Sleeckx twijfelt er niet
aan dat zijn toehoorders dat zullen doen en aldus zijn standpunt
zullen bijtreden.
Of dit inderdaad ook het geval was is natuurlijk een andere vraag.
De Handelingen van het Brugs congres van 1862 geven nog geen
samenvatting van de discussies die op de voordrachten volgden, maar
ik kan mij moeilijk voorstellen dat Sleeckx bij de toen vergaderde
letterkundigen en taalminnaren veel succes heeft gehad. Hoe zouden
de voorstanders van een romantisch-idealiserende letterkunde, Alberdingk Thijm, Conscience en zijn volgelingen en gedeeltelijk ook
August Snieders, wel op zijn zienswijze hebben gereageerd ? In het
beste geval met gemengde gevoelens. En dan spreek ik niet eens van
een gezaghebbend taalgeleerde als Matthijs de Vries, die ooit ernstig
aanstoot nam aan het triviaal en realistisch taalgebruik van de grote
zeventiende-eeuwse dichters ( 2) ; of van Gezelle, die zelfs tegenover
( 2 ) In 1843 in een bespreking v an een nieuwe editie van de Warenar van
Hooft. Zie J. de Graaf, Le réveil littéraire en hollande et le naturalisme
français (1880-1900), Amsterdam, 1937, p. 5 (voetnoot 1) .
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de roman in zijn geheel afwijzend stond O. Als men de titels overloopt van de voordrachten die in het begin van de jaren zestig op de
Nederlandse congressen gehouden werden, dan moet men onwillekeurig de durf van Sleeckx bewonderen om voor een forum dat nog
grotendeels in de ban verkeerde van het verleden en de nationale
romantiek, voor de dag te komen met een onderwerp uit de literaire
en artistieke actualiteit. Met zijn voordracht over het realisme bracht
hij hier ongetwijfeld een nieuw geluid, al was de problematiek elders
reeds veel langer actueel en al kwam zijn betoog vanzelfsprekend
gedltijkonrpevdiganschrjvep.
*

**
II. Sleeckx' theoretische opvattingen
a.

Een theorie van het realisme ?

Is Sleeckx dus niet zonder verdiensten en met zijn voordracht in
Vlaanderen zelfs lichtelijk vooruit op zijn tijd, op één essentieel punt
blijft hij niettemin duidelijk in gebreke : nergens zegt hij precies of
precies genoeg wat hijzelf onder realisme verstaat. Van een uitgewerkt
coherent systeem van denkbeelden, van een theorie van het realisme,
is niet of nauwelijks sprake. Tegenover het zgn. ongezonde en onbezonnen Franse realisme stelt hij wel het gezonde verstandige realisme
van de voorvaderen, maar wat betekent dit concreet ? We weten
alleen dat het te maken heeft met een andere visie op de mimèsis,
de navolging van de werkelijkheid, maar Sleeckx interpreteert dit
beginsel zo ruim dat haast alle grote kunstenaars uit het verleden,
op de eerste plaats die van eigen bodem maar toch ook tal van
anderen, de 19de-eeuwse realist tot voorbeeld kunnen dienen. De
kritiek die Hendrik Sermon (onder het pseudoniem H.v.W. H. van
Walrave) in het tijdschrift Noord en Zuid Sleeckx' voordracht toe(3) Zie zijn anonieme bijdrage Procederen en raisonneren in 't toer 30,
nr. 159, IV (1867), 27 July, nr. 30. Gezelle trekt hierin van leer tegen
een door de liberalen te Brugge opgerichte uitleenbibliotheek, en waarschuwt
zijn publiek dat het lezen van romans voor niets goed is. Met romans
bedoelt hij niet enkel Franse romans maar ook Vlaamse, aangezien zowel
Conscience, Ecrevisse, de gebroeders Snieders als mevrouw Courtmans en
Sleeckx met name warden genoemd.
Ik dank hier Drs. J. Geens v an het Centrum voor Gezellestudie die mij
de bijdrage signaleerde.
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stuurt bevat dan ook een grond van waarheid, hoe eenzijdig en
vooringenomen zij voor het overige ook is. „Wat anderen volmaektheid heeren", schrijft Sermon, „heet M. Sleeckx realismus. Homeros,
Zeuxis, van Eyck, Rubens en Vondel heet hy groote realisten en
volgends zyn stelsel zyn zy het in der daed, maer wie is het niet ?
Zoodat de redevoering des heeren Sleeckx alleen uit eene
verwarring van denkbeelden, of eerder van woorden, is voortgevloeid
en bygevolg niet een praktisch gedacht oplevert" ( 4) . Sleeckx heeft
het in feite over het realisme van alle tijden, het realisme dat zich in
de geschiedenis van kunst en literatuur met wisselende intensiteit
telkens opnieuw manifesteert. Het 19de-eeuwse realisme staat daar
natuurlijk niet los van, maar betekent in wezen toch iets anders. Zijn
concept van „het realismus onzer voorvaderen" is Sleeckx echter steeds
blijven verdedigen, alle kritiek ten spijt. Zes jaar later, in zijn inleiding tot De plannen van Peerjan, betoogt hij nog met evenveel
verve dat het realisme zo oud is als de kunst zelf, daarbij nadrukkelijk
refererend naar zijn voordracht van 1862 (5).
Toch heeft Sleeckx dieper over het realisme nagedacht dan men op
grond van zijn voordracht zou veronderstellen en is zijn visie ruimer
of althans meer gedifferentieerd. In elk geval is het mogelijk uit zijn
geschriften over literatuur en kunst, uit de inleidingen tot sommige
van zijn werken en een enkele keer uit zijn werk zelf een aantal ideeën
over het realisme naar voor te brengen die een zekere samenhang
vertonen. Sleeckx mag dan al geen theorie van het realisme bezitten
in de strikte zin van het woord, enkele theoretische opvattingen heeft
hij zeker.
b. Het beginsel van de „sincérité"
Hoe fel Sleeckx ook tegen het Franse realisme te keer gaat en de
verderfelijke invloed ervan wil neutraliseren, het kan niet ontkend
dat hij er zich tegelijkertijd sterk door aangetrokken voelt. In dit
opzicht was hij in zijn tijd trouwens niet de enige ( 6) . Eén belangrijk
(4) Noord en Zuid, jg. I (1862-1863), p. 328-329.

Gunstig over Sleeckx' voordracht oordeelt daarentegen Frans de Cort in
De Toekomst, reeks II, jg. I (1862-1863), p. 186 en in het Nederduitsch
Maandschrift, jg. I (1862), I, p. 196.
(5) Sleeckx, De plannen van Peerjan, Antwerpen, 1868, p. III-IV.
(6) Zie bv. de bijdrage van Jan ten Brink, De uiterste linkerzijde van
het Réalisme, verschenen in De Nederlandsche Spectator, jg. 1863, p. 138141 ; 148-151 ; 163-165. Later opgenomen in : Jan ten Brink, Letterkundige
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parool uit de Franse controverse rond het realisme is hem alvast in
de oren blijven hangen, het parool van de „sincérité" nl., of zoals
hij het woord vertaalt, van de rechtzinnigheid, waarmee hij dan niet
orthodoxie, overeenstemming in de rechte leer bedoelt zoals in Nederland, maar openhartigheid, of beter nog, oprechtheid.
In de „Quelques notes pour servir de préface" van zijn verzamelbundel kritieken Le Réalisme had Champfleury geschreven : „Je ne
reconnais que Ia sincérité dans I'art" . Hij wilde hiermee de individuele
vrijheid van de kunstenaar veilig stellen tegen dwang en „Prinzipienreiterei" voortvloeiend uit schoolvorming zoals bij de classicisten en
romantici. Het enige wat telt is de oprechtheid van kunstenaar en
kunstwerk. Alle regels en voorschriften moeten daaraan ondergeschikt
worden gemaakt, als ze er tenminste nog nodig zijn want het is niet
de vorm die primeert maar de intentie C). Champfleury laat natuurlijk wel doorschemeren dat het niet bepaald de romantici zijn die de
,,sincérité" in praktijk hebben gebracht.
Wat aanvankelijk niet veel meer was dan een leuze, een strijdkreet,
evolueerde al vlug tot een begrip, een beginsel. In de Frans-Belgische
letterkunde affirmeerde zich vooral de schilder-schrijver Emile
Leclercq (18'2'7-1907) als een fervent voorvechter van de „sincérité".
In zijn programmatische bijdrage De la sincérité dans les arts (8),
geschrvnodilaChmpfeury,vklatijonmwden dat romantiek en classicisme met hun schoolvorming hebben afgedaan, en dat er een nieuw kunstbesef aan 't groeien is waarin de vrije
individualiteit van de kunstenaar centraal staat. Van dit kunstbesef,
dat men gemakshalve realisme heeft genoemd maar „what's in a
word", zal de „sincérité" principe en symbool tegelijk zijn :
Très-certainement les écoles disparaissent, et tapdis qu'elles se perdent
dans la tradition, les individualités sortent peu à peu de la foule.
schetsen, I, Haarlem, 1874, p. 62-101, onder de titel Fransch realismus I.

Deze heftige reactie tegen het Franse realisme verraadt zulk een vertrouwdheid met de zaak zelf, dat het niet verwonderlijk is dat Ten Brink tenslotte
in het andere uiterste verviel en de grote verdediger werd v an wat hij
vroeger had neergehaald.
(7) Een uitspraak als die van Ernest Renan in zijn Souvenirs d'en f 4nce et
de jeunesse (Ed. Calmann-Lévy, Paris, 1893, p .219) :
Il n'y a plus que Saint-Sulpice ou l'on écrive comme à Port-Royal,
c'est-à-dire avec cet oubli total de la forme qui est la preuve de la
sincérité
ligt geheel in de lijn van deze opvattingen.
(8) Revue Trimestrielle, jg.

1861, I, p. 160-183.
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Chacun voudra bient6't exprimer, manifester, traduire a sa manière. De
cette agitation sortira le symbole et le principe de „la sincérité clans
les arts". (p. 160)
{

Le mot réalisme, -- qui n'est qu'un drapeau, -- a jeté la terreur d an s
les camps classique et romantique ; c'est la bête noire des princes de
la critique. Il y aura une nouvelle renaissance, et elle ne sortira pas,
comme le croyait Georges Sand, du romantisme, qui n'est point un
principe vivant ; elle germe dans l'individualité et aura pour critérium
la sincérité d'impression et d'expression. (p. 162)

De „sincérité" impliceert voor Leclercq heel in 't bijzonder ook trouw
aan eigen artistieke overtuiging, zeker wanneer het erop aan komt
consequent te zijn in de uitbeelding van de werkelijkheid tegen de
smaak en de gevoeligheden van het publiek in. Zoals hij het in de
inleiding tot zijn roman Séraphin, een soort realistische `Loteling', in
niet mis te verstane bewoordingen formuleert :
La sincérité dans l'expression prouve la sincérité dans l'oeuvre. I1 ne
faut pas confondre conviction avec cynisme. Fatalement, l'étude des
caractères amène des situations : ce serait lácheté à un romancier de se
détourner de certains épisodes logiques, pour la seule raison qu'en les
décrivant il blesserait les susceptibilités d'un lecteur trop facile a
efarouch.Lsinétmareoudi,snperbao
chemin lumineux, semblable au rayon qui part de son foyer, a la balle
qui sort du fusil. Les hypocrites et les peureux n'ont qu'à se garer ( 9) .

Leclercq verstond ongetwijfeld de kunst van het polemiseren, men
merkt dit aan de weerklank van zijn kritisch werk en aan de soms felle
reacties, niet alleen in de Frans-Belgische milieus maar ook in Vlaanderen. Ik signaleer in dit verband bv. het artikel van L. Hoornaert,
Het realismus in de kunst (10) , dat een weerlegging bevat van de
opvattingen van Leclercq en dat in een studie over de receptie van
het Franse realisme in Vlaanderen en Nederland beslist grondig zou
moeten warden bekeken.
Het ligt dus voor de hand dat wanneer Sleeckx zich in Vlaanderen
opwerpt als verdediger en promotor van de rechtzinnigheid, hij geen
originele ideeën verkondigt, maar eerder aanleunt bij wat Franse of
Frans-Belgische realistische auteurs daaromtrent reeds hebben gezegd
of geschreven.
In op 't Eksterlaer (1863), in literair opzicht zijn meesterwerk,
brengt hij het beginsel voor het eerst ter sprake. Tijdens de discussies
(9) E. Leclercq, Séraphin, mceurs villageoises, Bruxelles, 1860, p. 14.
(10) Nederduitsch Tijdschrift, jg. II (1863), I, p. 85-94.
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van de zesde donderdag, die grotendeels in het teken staan van de
problematiek van de novelle ( 11) , vraagt een van de leden van het
Eksterlaer-gezelschap het woord :
Ernst vroeg de toelating, om eene aanmerking in het midden te brengen
„Herhaalde malen" sprak hij „hoorde ik van regtzinnigheid in de
kunst gewagen, zonder juist te weten wat men er mede bedoelt."
„Door regtzinnigheid in de kunst" gaf Lieven ten antwoord „versta
ik de werkwijze, waardoor de kunstenaar, hij zij schilder of beeldhouwer, schrijver of komponist, arbeidt gelijk hij denkt, gelijk hij
gevoelt. De kunst is dus regtzinnig, wanneer zij noch gemaakt, noch
conventionneel, noch baatzuchtig is ; wanneer zij de oorspronkelijkheid
op prijs stelt, niemand zoekt na te bootsen, naar geene mode ziet, noch
zich met het oog op stoffelijke of andere voordelen in banden laat
knellen ; wanneer zij eindelijk zich zelve eerbiedigt, al geeft wat zij
geven kan, noch min noch meer, kortom hare taak in geweten vervult." (12)

De interpretatie die Sleeckx hier geeft van de „sincérité" stemt in
grote lijnen overeen met de visie van Leclercq, maar er is toch één
opvallend nuanceverschil. Sleeckx legt er wel erg de nadruk op dat
de kunstenaar geen materieel voordeel mag nastreven door de mode
te volgen en zich aan te passen aan de smaak van het publiek. Dit
lijkt mij een bedekt verwijt te zijn aan het adres van Conscience,
wiens populariteit en literaire successen hem een doorn in het oog
waren. Ook elders in zijn kritische beschouwingen komt die antipathie tegenover Conscience vaak heimelijk aan de oppervlakte, maar
al te veel belang moeten we daar toch niet aan hechten. Afgunst en
broodnijd waren nu eenmaal ook uit het 19de-eeuwse kunst- en
cultuurleven niet weg te denken en een dikwijls voorkomend nevenverschijnsel van artistieke manifesten en programmaverklaringen.
Ofschoon dus niet vrij van enige vooringenomenheid beschouwt
Sleeckx de „sincérité" niettemin als een zeer belangrijk fundament,
als een soort basisethos waar niet alleen de kunst zelf moet van doordrongen zijn, maar ook allen die op de een of andere manier met
kunst te maken hebben. Sleeckx verlangt niet enkel rechtzinnigheid
van kunstenaar en kunstwerk, maar ook van kunstliefhebber en kunstcriticus. In zijn voordracht over het realisme richtte hij zich reeds tot
(11) Voor een situering van deze discussies in de globale context v an het
werk, zie mijn bijdrage Omtrent „Op 't Eksterlaer" van Domien Sleeckx, in :
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taalen Letterkunde en Geschiedenis, XXXII, 1978, p. 243-297.
(12) Sleeckx, Op 't Eksterlaer, II, Gent, 1863, p. 73-74.
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diegenen die rechtzinnigheid hoog op prijs stelden, en in zijn inleiding
tot De plannen van Peerjan doet hij in feite niet anders : altijd zal
men hem bereid vinden zijn literaire opvattingen toe te lichten, maar
alleen aan hen die kritieken schrijven in een geest van rechtzinnigheid (13).
Dat het Sleeckx ernst was met de „sincérité" bewijst het feit dat hij
het nodig oordeelde er ook op de Nederlandse congressen over te
spreken. Zijn voordracht De rechtzinnigheid in de kunst op het XIde
Taal- en Letterkundig Congres van 1869 te Leuven heeft dan ook
bijna het karakter van een geloofsbelijdenis ( 14) . Sleeckx begint deze
voordracht met een bepaling of liever omschrijving van de rechtzinnigheid, die haast woordelijk dezelfde is als die uit Op 't Eksterlaer ; alleen stilistisch heeft hij de tekst wat bijgewerkt. Daarna
betoogt hij dat op de eerste plaats voor de letterkundige de rechtzinnigheid onontbeerlijk is, dit vooral wegens de delicate aard van
zijn werkinstrument, de taal. Een heel mensenleven volstaat immers
vaak nauwelijks om de taal tot in haar fijnste nuances te leren beheersen, en als het de schrijver al zoveel inspanning en moeite kost
zich adequaat uit te drukken en datgene onder woorden te brengen
waarvan hij overtuigd is, hoe problematisch zal het voor hem dan
niet worden in een werk
op treffende wijze gedachten uit te drukken, welke de zijne niet zijn,
aandoeningen mede te deelen, welke hij niet heeft ; om kort te gaan,
denkbeelden en gewaarwordingen in te kleeden, welke hij slechts veinst,
en die, verre van de zijne te wezen, wellicht tegen zijne overtuiging
aandruisen. (p. 162)

Een werk dat op die manier tot stand komt kan onmogelijk vruchtbaar
zijn, meent Sleeckx. Het is ermee als met de 19de-eeuwse religieuze
schilderkunst, die over 't algemeen maar weinig weet te overtuigen ;
niet door gebrek aan talent, maar omdat de schilders zelf „niet gelooven wat zij malen".
Zonder rechtzinnigheid geen ware kunst, en al evenmin blijvende
roem voor de kunstenaar, de geschiedenis is daar om het te bewijzen.
(13) Sleeckx, De plannen van Peerjan, p. II.
(14) De tekst van den voordracht werd voor het eerst afgedrukt in de
Handelingen van het elfde Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres,

gehouden te Leuven den 6den, 7den en 8sten September 1869, Leuven, 1870,
p. 160-165, en later ongewijzigd opgenomen in de Werken van Sleeckx, dl. X
(Literatuur en kunst, eerste deel), Gent, 1880, p. 282 290. Bij het citeren
wordt verwezen naar de tekst uit de Handelingen.
-
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Vaak zal men nl. zien dat een aantal jonge veelbelovende kunstenaars
plots een overweldigend succes kennen, maar dat zij niet in staat zijn
dit succes te bestendigen. Hun talent komt niet tot rijpheid en ouder
geworden, overleven zij als het ware zichzelf. Tegenover hen staan
dan zij die niet zo gemakkelijk of pas op latere leeftijd tot aanzien
komen, maar wier artistieke prestaties beter tegen de tijd bestand
blijken. Dit verschil in resultaat hangt in de meeste gevallen nauw
samen met de rechtzinnigheid of onrechtzinnigheid van de resp.
kunstenaars.
Ook de literatuurgeschiedenis is in dit verband zeer instructief,
beweert Sleeckx. Zij verhaalt ons op de eerste plaats de grootheid van
een aantal originele schrijvers, krachtige naturen, die zonder aanzien
des persoons resoluut hun eigen weg gaan en zo nodig met de traditie
breken, ook als hun literaire vermogens misschien ergens beperkt
zijn. Ondanks tegenkantingen allerhande slagen zij er uiteindelijk
bijna altijd in het publiek voor zich te winnen, omdat wat zij tot
stand brengen met hun karakter overeenstemt : „zij zijn rechtzinnig
en brengen rechtzinnige werken voort". In hun schaduw bewegen zich
echter tal van figuren, waarover het nageslacht niet zoveel goeds weet
te vertellen. Dit zijn de epigonen, zij die enkel „onrechtzinnige schriften" produceren, spoedig hun krachten uitputten en hun geest verstompen, omdat wat zij schrijven weinig of niets met hun aanleg
gemeen heeft :
Men vrage zichzelven af wat ten onzent en elders van zoovele navalgers van Shakespeare en Cats, van Helmers en Byron, van Hugo en
Lamartine geworden is, en het antwoord zal al het verderfelijke der
onrechtzinnigheid in het helderste licht stellen. (p. 165)

Sleeckx brengt vervolgens nog hulde aan de „rechtzinnigen" uit
de Nederlandse literatuur, waartoe hij niet alleen Hooft en Vondel,
maar ook Cats, Bilderdijk, Tollens en de het jaar tevoren overleden
Van Lennep rekent. Daarna besluit hij met een pathetische oproep :
Laat dan, Mijne Heeren, laat d an inzonderheid gij, jonge letteroefenaren, rechtzinnigheid in de kunst uwe leus wezen. Zonder haar geen
duurzame bijval, zonder haar geen duurzaam talent, zonder haar geene
ware kunstgewrochten, zonder haar geene redding voor den kunstenaar !
(p. 165)

Naar het einde toe begint Sleeckx meer en meer te moraliseren,
waardoor zijn boodschap, die aanvankelijk de directheid bezat van
een persoonlijk getuigenis, geleidelijk aan verwatert tot een zede-
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preek. In haar geheel valt de voordracht trouwens tamelijk mager
uit ; de redenering is vlak, de gebezigde argumenten vanzelfsprekend.
Ik zou zeggen, dit kon haast moeilijk anders, aangezien in 1869 ook
in Vlaanderen de problematiek van de „sincérité" geen nieuwigheid
meer was. In dit verband is het ook typerend dat Sleeckx het begrip
zelf, dat oorspronkelijk stellig in een realistische context thuishoort,
verruimt tot een basisbeginsel voor alle kunst, net alsof het door
herhaald gebruik een gedeelte van zijn inhoud had verloren. Dat
hieruit misverstanden konden voortvloeien ligt voor de hand, want
welke kunst kon tenslotte gemakkelijker aanspraak maken op rechtzinnigheid dan zij die het meest werkelijkheidsgericht was, hetgeen
Sleeckx in zijn binnenste natuurlijk ook wel dacht.
c. Het belang van het ware en het natuurlijke
Wie steeds oprecht is, heeft natuurlijk de waarheid lief. Zo zal het
ons niet verbazen dat Sleeckx van de kunstenaar behalve rechtzinnigheid ook waarheid en in een verder stadium natuurlijkheid eist. Beide
categorieën doordringen elkaar, al is de ene eerder van ethische, de
andere van esthetische aard. Het natuurlijke vindt zijn oorsprong in
het ware, maar kan niet zonder het element schoonheid. Dit betekent
in Sleeckx' optiek dat de auteur wel de werkelijkheid moet volgen
anders bereikt hij geen waarheid —, maar niet de werkelijkheid in
haar totaliteit, inclusief het in ethisch of esthetisch opzicht lelijke of
gemene ; in dat geval is hij niet langer natuurlijk. In Stijl en letterkunde, zijn handboek voor het normaalonderwijs, omschrijft Sleeckx
het natuurlijke als volgt :
Het natuurlijke bestaat in gemakkelijkheid, ongedwongenheid en
waarheid. Om te behagen moet het iets oorspronkelijks, vernuftigs,
bevalligs bezitten. In andere woorden het mag noch plat, noch gemeen,
noch alledaagsch wezen ; het moet de vrucht van waarheid, maar tevens
van schoonheid zijn. Zulks wordt door sommige schrijvers van onzen
tijd weleens vergeten. Zij meenen dat al hetgene natuurlijk is, noodwendig den naam van schoon verdient, doch bedriegen zich grootelijks.
Wilde men, bij voorbeeld, de taal van zekere menschen getrouw
nabootsen, men zoude ja natuurlijk zijn, doch onvermijdelijk vervelen,
wij 1 in die taal niets bevalligs, schoon of geestigs te ontdekken is.
Tegenover het natuurlijke staat het gedwongene, gemaakte en gekunstelde (15) .

(15) Sleeckx, Stijl en letterkunde, handboek voor het opstellen en beoordeelen van Nederlandsche schriften ten gebruike der normaalscholen en
andere onderwijsgestichten, Luik, [ 1866), p. 27.
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Met „sommige schrijvers van onzen tijd" bedoelt Sleeckx zoals hij in
voetnoot zegt „de zoogenaamde realisten". Zelf hoegenaamd geen
vijand van het gezonde realisme der voorvaderen, wil hij nochtans
niet verdedigen wat de Fransen realisme noemen. Dit had hij in zijn
voordracht van 1862 ook reeds betoogd.
Het natuurlijke veronderstelt dus selectie, en logischerwijze lezen
we dan ook in hetzelfde handboek onder de hoof ding „Vereischten
van de beschrijving" :
Elk voorwerp biedt een min of meer groot getal bijzonderheden ter
beschrijving aan. Van deze moeten de eene benuttigd warden, de
andere niet. De goede keus bestaat hierin, dat men juist diegene neme,
welke het voorwerp kunnen doen kennen, zonder nogtans het verwijt
van onbeduidendheid en gemeenheid op zich te laden ( 16) .

Ook hier stipt Sleeckx in voetnoot aan dat „de zoogenaamde realisten" van een dergelijke keuze niets willen weten. Voor hen zijn alle
bijzonderheden goed, zelfs de walgelijkste.
Wanneer Sleeckx eenmaal iets op papier heeft gezet staat dit voor
hem onomstootbaar vast en is alle verdere kritiek overbodig. In zijn
voordracht op het IXde Taal- en Letterkundig Congres te Gent
(1867), Over eenige dwaalbegrippen in de Nederlandsche taal- en
letterkunde, stelt hij weer natuurlijkheid en waarheid tegenover ge-

maaktheid en gekunsteldheid ( 17), en men mag zeggen dat van dan
af beide begrippen een vaste maatstaf warden voor zijn literatuur- en
kunstkritiek. In zijn reeks brieven over het „Nederlandsch tooneel"
aan zijn vriend Emanuel Hiel, Te zijn of niet te zijn, looft hij diens
komedie Ella o.m. wegens de waarschijnlijkheid en natuurlijkheid van
de handeling ( 18) . Een auteur als de Amerikaan Bret Harte valt bij
hem in de smaak omdat hij „buitengemeen waar" is : „Hem lezende,
voelt men, dat wat hij verhaalt en beschrijft, de natuur zelve is, ook
dan, wanneer men die natuur niet kent" ( 19 ) . Later zal hij gunstig
oordelen over Flauberts Trois contes, vooral over het eerste verhaal
daaruit : Un coeur sim pl e, en het betreuren dat de Franse realist niet
altijd begrepen heeft dat natuurlijkheid, waarheid, gevoel en gezond
verstand „oneindig meer afdoen, dan de kunstigste en geleerdste
(16) Id., p. 166.
(17) JVerken van Sleeckx, dl. X (Literatuur en kunst,
(18) Id., p. 8.
(19) Id., p.

172.

eerste deel), p. 279.
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uitvindingen eenex verhitte verbeelding" ( 20) . In zijn kritische beschouwing Een weinig esthetiek veroordeelt hij het schilderij van een
zekere Carpentier waarop al te realistisch een dronkeman staat afgebeeld, en houdt de schilder een doek van de Duitser Luben als ideaalbeeld voor. De daarop voorkomende dronkemansscène is even suggestief als die op het schilderij van Carpentier,
maar zij is minder terugstootend, zij is, bij al hare waarheid en leerzaamheid, integendeel bevallig. Dat nu is kunst. Waar zijn kan schier
iedereen, die juist ziet en een gezond oordeel bezit. De waarheid
zoodanig inkleden, dat zij nooit plat of gemeen wordt, dat zij aan het
gevoel voor het schoone voldoet, moet het doel zijn van eiken
kunstenaar, die zijne verheven zending begrijpt ; (21)

Anderzijds noemt Sleeckx in zijn causerie De nederlandsche roman —
Bekker en Deken de herdersroman „een ellendig vak, wars van alle
natuurlijkheid en waarheid, het midden houdende tusschen de herdersdichten van Virgilius en Theocritus, de Aminta van Tasso, Il pastor
t ido van Guardini en de latere eindelooze kinderachtig-gevoelige en
flauw-schoongeestige liefdeshistories van Mej. de Scudéry" (22) .
Wolff en Deken zelf hebben dan ook grote verdienste, daar zij meer
misschien dan alle overige schrijvers uit de 18de eeuw ertoe bijgedragen hebben de Nederlandse literatuur „op het spoor van natuur
en waarheid terug te voeren" ( 23) . Wie hun romans leest, zal daaruit
leren „dat het streven naar waarheid v66r eene eeuw reeds onze
schrijfsters tot voorgangsters onzer huidige Nederlandsche realisten
had gemaakt" ( 24) . Ik meen dat ik met deze bewijsplaatsen kan volstaan. Er zijn er natuurlijk nog veel meer, bv. in de talrijke boekbesprekingen en kritieken die Sleeckx onder diverse pseudoniemen
publiceerde in de jaargangen 1876 tot en met 1883 van het onderwijzersblad De Toekomst (25).
Als een werk uitmunt door waarheid en natuurlijkheid zal Sleeckx
het in vele gevallen nog een andere kwaliteit toekennen : oorspronke(20) Werken van Sleeckx,
Gent, 1885,

dl. XVII (Literatuur en kunst, tweede deel),

p. 331-332.

(21) Werken van Sleeckx, dl. X, p. 303-304.
(22) Werken van Sleeckx, dl. XVII, p. 284.
(33) Id., p. 301.
(24) Werken van Sleeckx, dl. XVII, p. 300 (in voetnoot) .

(25) Al de stukken op naam van V. Houwaert, J. D. P. Lauwers, J. Stern,
P. A. van Boschereels en J. B. Vromans zijn van zijn hand. Zie de bijdrage
van J. Sleeckx, Domien Sleeckx en zijn pseudoniemen, in : Wetenschappelijke
ij dingen, jg. XVII (1968), kol. 431-442.
T
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lijkheid, maar oorspronkelijkheid in nationale zin dan. Hiels Ella is
door en door Vlaams, Bret Hartes ceuvre Amerikaans tot en met ,de
romankunst van Wolff en Deken ondenkbaar zonder een Hollandse
achtergrond. Door ook de nationale eigenheid van het kunstwerk te
beklemtonen toont Sleeckx zich hier tevens een volgeling van de
romantiek, want voor het realisme heeft het nationale element zelden
of nooit een bijzondere betekenis gehad. Men kan zich trouwens
afvragen of hij het belang van criteria als waarheid en natuurlijkheid
ook niet gedeeltelijk heeft leren inzien vanuit de traditie van de
nationale romantiek. In elk geval verklaart reeds Jan Frans Willems
dat het karakter van de Nederlandse schilder gelegen is „in de betrachting van waerheid en natuerlykheid" ( 26), al liggen de accenten
bij hem wel anders en is ook de cultuurhistorische context merkelijk
verschillend.
d. Stilistische consequenties
Wie in de literatuur in alle oprechtheid natuurlijkheid en waarheid
nastreeft, kan dit uiteraard onmogelijk door een hoogdravende of
bombastische taal te hanteren. Daarom zal Sleeckx als eerste vereiste
van stijl altijd de nadruk leggen op eenvoud en soberheid. In zijn
reeds hoger vermelde voordracht Over eenige dwaalbegrippen in de
Nederlandsche taal- en letterkunde trekt hij van leer tegen „stijve,
gedwongen woordschikkingen, ronkende volzinnen, opgeblazen perioden, stapels van holle bijbenamingen, overtolligheid van dwaze en
vergezochte figuren" en poneert hij eenvoud, klaarheid en duidelijkheid als essentiële voorwaarden voor een goede stijl ( 27) . In zijn
inleiding tot De plannen van Peerjan wijst hij nog met meer idem op
de noodzakelijkheid van deze stijlvereisten. Zich te weer stellend
tegen de -- naar zijn mening onverdiende — kritiek op zijn werk grijpt
hij zelfs naar het gezagsargument en citeert uit het toen vrij bekende
stijlhandboek van Becker :
Om te toonen, dat hij zeer wel weet, waarom hij verkiest den
ronkenden stijl aan anderen te laten, vooral poogt eenvoudig te zijn, en
niet altoos die uitdrukkingen versmaadt, welke tot het geze ll ige verkeer
behooren, zal hij zich bevredigen eenige regeltjes uit een te recht geschat
(26) J. F. Will ems, Redevoeirng over het Karakter van den Nederlandschen
Schilder, Antwerpen, 1825, p. 9.
(27) Werken van Sleeckx, dl. X, p. 278 280.
-
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esthetisch werk, het Lehrbuch des Deutschen Stiles van Becker ( 28),
over te schrijven :
„De stijl (van de novelle en den roman)" zoo luidt het in dit voortreffelijk boek, „dient inzonderheid klaar en eenvoudig te zijn, en mag
van dien eener prozaïsche vertelling weinig verschillen. Het gebruik
van uitdrukkingen, anders slechts in de taal van het gezellige leven
voorkomende, geeft hem eene bijzondere aantrekkelijkheid. Alleen dan,
wanneer ongewone gebeurtenissen warden verhaald, mag hij eenen
plechtigeren toon aannemen." (29)

Sleeckx schrijft Becker wel niet over, maar geeft eerder een samenvatting van zijn stijlvoorschriften. Dat hij hem als een autoriteit beschouwt valt gemakkelijk te verklaren : als literair theoreticus staat
de Duitser zowat op de overgang van romantiek naar realisme, en
over de roman in 't algemeen houdt hij er opvattingen op na die ook
Sleeckx nauw aan het hart lagen. Voor Becker zijn bv. de gebeurtenissen in de roman nog belangrijker dan de karakters en de beschrijving ; anderzijds evenwel stelt hij dat de roman „eine ruhige Betrachtung hervorruft, und darum in geringerem Masse das Gef iihl und die
Phantasie aufregt" ( 30) . Dit alles slechts terloops.
Eenvoud, klaarheid en duidelijkheid impliceren bij Sleeckx ook,
zoals blijkt uit zijn tekst, het gebruik van alledaagse woorden en
volkse uitdrukkingen en zegswijzen. Ongetwijfeld speelde hier zijn
ervainglstochjer,dimntalhergbuikn
die dicht bij de gewone spreektaal stond ( 31) . Op dit punt predikte
hij echter ogenschijnlijk een voor Vlaamse begrippen ontoelaatbaar
realisme, want de kritiek die hij daarvoor vanwege zijn tijdgenoten
te incasseren kreeg was niet bepaald mais. Zelfs een collega als
Frans de Cort, die hem gewoonlijk gunstig gezind was, nam in een
bespreking van De plannen van Peerjan aanstoot aan zijn woordgebruik en beschuldigde hem van overdrijving „in het ... gemeen" :
Wanneer Sleeckx eene eenvoudige herberg of afspanning een gesticht
heet, denkelijk naar aanleiding van het Fransche „établissement", dan
gaat hij de „realiteit" wel wat te buiten. En wanneer hij van eerre
(28) D e juiste titel luidt : Karl Ferdinand Becker, Der deutsche Stil
(Leipzig-Prag, 1848) . Mogelijk verwarde Sleeckx met het werk van Friedrich
Beck, Lehrbuch der Poetik (1862) .
(29) Sleeckx, De plannen van Peerjan, p. IV.
(30) K. F. Becker, Der deutsche Stil, neu bearbeitet von Dr. Otto Lyon,
Leipzig-Prag, 1884, p. 575.
(31) Zie zijn reeds hoger vermelde brieven aan Emanuel Hiel, T e zijn of
niet te zijn, in : Werken van Sleeckx, dl. X, p. 8-9.
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vrouw, die in zijnen roman eene schoone rol speelt, zegt, dat hare
„tronie door het venster kijkt", dan mag ik hem wel eene onverschoonbare overdrijving in het gemeene te laste leggen (32) .
De Carts bezwaren liggen in de lijn van de kritiek die de jonge Max

Rooses (onder het pseudoniem P. Comestor) het jaar voordien had
uitgebracht op de idylle Karel en Theresia van Albijn van den Abeele.
Rooses had Van den Abeele de raad gegeven beter zijn stijl te verzorgen, die hem al te realistisch en te bont toescheen, „doormengd
van stijve schoolwoorden en platte boerenspraak" ( 33) . Naar aanleiding van deze kritiek ontspon zich trouwens in het Nederduitsch
Tijdschrift een hele polemiek rand het realisme, daar Van den Abeele
zich niet zomaar als een schooljongen de les wilde laten lezen (34).
Hierover in detail treden zou mij echter te ver leiden, vooral omdat
Sleeckx er slechts indirect bij betrokken was.
Evenals natuurlijkheid en waarheid warden eenvoud, klaarheid en
duidelijkheid al vlug vaste criteria van Sleeckx' literaire kritiek. Zowel
Ernest Renan ( 35) en Flaubert als Betje Wolff en Aagje Deken
worden geprezen om hun heldere stijl. De meeste lof gaat evenwel
naar de Frans-Zwitserse auteur Rodolphe T6pf f er (1799-1846), uit
wiens Nouvelles Genevoises (1822-1844) Sleeckx zelfs de novelle
Le Grand Saint-Bernard vertaalt, om, zoals hij in het woord vooraf
van zijn novellen- en verhalenbundel Neef en nicht preciseert :
onzen jongen letterkundigen te toonen, hoe een der beste esthetiekers
en stylisten van onze tijd over datgene dacht, wat ten onzent maar al
te dikwijls als gevoel, gloed en verhevenheid geldt ( 36).

Sleeckx is van oordeel dat in de Vlaamse literatuur maar al te vaak
geschermd wordt met „diep gevoel, dichterlijke gloed" en „verhevenheid van styl", zonder dat men goed weet wat die woorden betekenen.
Dit nu kan men leren door Topffer te lezen. Inderdaad steekt T6pffer
in Le Grand Saint-Bernard op een fijnzinnige manier de draak met
een auteur, die, slachtoffer van zijn verbeelding en overal dingen
(32) De Toekomst, derde reeks, jg. II (1869), p. 18) .
(33) Nederduitsch Tijdschrift, jg. V (1867), II, p. 164.
(34) Zie o.m. de bijdrage van Van den Abeele, Een woord over het
realisme in de letterkunde (Nederduitsch Tijdschrift, jg.
V, 1867, III, p.
155-159) en de reactie van Rooses daarop in zijn kritiek Realismus (Id., IV,

p. 149-162) .

(35) Zi e : Werken van Sleeckx, dl. XVII, p. 118.
(36) Sleeckx, Neef en nicht, Antwerpen, 1869, p. 1.
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ziend en verbanden leggend die in werkelijkheid niet bestaan, een
vrij banaal voorval tot een romantische liefdestragedie opschroeft,
dit alles in een stijl om de vlijtigste epigonen van Alexandre Dumas
jaloers te maken. Ik begrijp zeer goed dat Sleeckx met T6pf f ers mildironische realistische schrijftrant, zijn pittoreske taal vaak met plaatselijke uitdrukkingen en dialectwoorden doorspekt
waarvoor hij
zeer
overigens door Sainte-Beuve op de vingers werd getikt ( 3T)
was ingenomen. Maar meer nog dan de stijl was het wellicht de
algemeen pedagogische en volksopvoedende strekking van het werk
die hem telkens naar Topf f er deed teruggrijpen. Dit brengt ons
echter tot een volgende en laatste punt, de relevantie van de gedachte
voor het kunstwerk.
e. De gedachte als sluitstuk
Rechtzinnigheid, liefde voor het ware en natuurlijke, zin voor klaarheid en duidelijkheid zullen de kunstenaar er haast automatisch toe
aanzetten in het kunstwerk de gedachte te laten primeren. Volgens
Sleeckx bestaat het voornaamste doel van de kunst er immers in
„gezonde begrippen" onder het volk te verspreiden. Dit betekent niet
dat de kunstenaar dadelijk moet gaan moraliseren — al wordt dit niet
per se uitgesloten —, maar dat hij eerder moet inwerken op de rede,
het begripsvermogen, dan op de affecten. Met gevoelsontboezemingen
en romantische verbeeldingen is de Vlaamse lezer en kunstminnaar
niet gebaat ; wel met ideeën die hem aan het denken zetten. Vandaar
Sleeckx' waardering voor oudere auteurs als Maerlant ( 38) en
Cats ( 39), en zijn bewondering voor de verhaalkunst van pedagogisch
geïnspireerde letterkundigen als Zschokke en Topffer. Sleeckx verschijnt hier als een representant van het burgerlijk liberalisme. Hij
wil het Vlaamse volk ontvoogden, maar dan vooral om het te laten
delen in eigen burgerlijke kunst- en cultuuridealen, die o.m. bepaald
warden door nationale denkbeelden, strenge zedelijkheidsopvattingen
en overwegingen van praktisch nut.
(37) Zie de laatste bladzijde van zijn bijdrage M. Rod of phe T ó p f f er in
de Portraits littéraires (Sainte-Beuve, Oeuvres, II, Bibliothèque de la Pléiade,
1951, p. 935-946) . Het globale oordeel van Sainte-Beuve over Tópffer is
echter zeer positief.
(38) Zie : Werken van Sleeckx, dl. XVII, p. 239-252.
(39) Zie : Id., p. 150 177.
-
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In zijn opstel De gedachte in de kunst ( 40) vertrekt hij van de
constatatie dat de Vlaamse schilders — maar in feite bedoelt hij al
evenzeer de Vlaamse schrijvers — in hun doeken veel te weinig ideeën
verwerken, of, zo zij dit wel doen, op een onvolwassen kinderachtige
manier te werk gaan :
Wanneer onze schilders zich wel de moeite wi llen getroosten te
denken — en het gebeurt, eilaas ! niet alle dagen, — dan doen zij het
op eene wijze, die geenszins wi j sgeerigheid of diepzinnigheid verraadt.
Daarbij drukken zij hunne gedachten met eene naïefheid uit, die niet
altoos geestig is, die derhalve weleens het alledaagsche en onnoozele
nabijkomt. In andere woorden : zij zijn schier al te duidelijk en schijnen
evenals sommige Vlaamsche schrijvers, in het denkbeeld te verkeren,
dat zij uitsluitelijk voor kinderen en oude vrouwkens werken. (p. 202)

Men beweert wel eens, vervolgt Sleeckx, dat zulk een werkwijze met
het Vlaams karakter overeenstemt. Dan toch alleen maar met het
karakter van het nog altijd verachterde gedeelte van het Vlaamse
volk ; niet met dat van het deel van de natie, dat opnieuw heeft leren
denken en ernaar streeft zich in de 19de eeuw de overlevering van
een roemrijk verleden waardig te tonen.
Om de Vlaamse schilders tot een juister inzicht te brengen bespreekt Sleeckx daarop uitvoerig een paar vermaarde schilderstukken
van de laatste twintig jaar •- zijn opstel dateert van 1874 —, werken
die wel drager zijn van verheven gedachten. In feite gaat het om
twee schilderijen : „Thusnelde bij den triomf van Germanicus" van
Karl von Piloty (1826-1886) en „De schaduw des doods" van William
Holman Hunt (1827-1910).
„Thusnelde", een van de grote paradepaarden van de Duitse historieschildering uit de Grunderzeit, valt bij Sleeckx geweldig in de
smaak wegens „de schoone, de grootsche gedachte, welke er in doorstraalt". De schilder laat immers uitschijnen dat het uiteindelijk niet
Germanicus is die de overwinning heeft behaald, maar Thusnelde,
de personificatie van het Germaanse ras, dat nog half barbaars is,
„doch oneindig kloeker, kerniger, duchtiger, naar ziel en lichaam
gezonder, oneindig grooter in zedelijke waarde" (p. 205) . Piloty
beeldt dus op realistische wijze de triomf uit van de nationale gedachte.
Een nog diepere indruk laat evenwel „De schaduw des doods" van
Holman Hunt, dat zowel qua onderwerp als idee tot de verhevenste
(40) Werken van Sleeckx, dl. XVII, p. 194 213.
-
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werken behoort die men zich kan voorstellen. Hier wordt geen nationale held of heldin afgebeeld, maar Christus,
zooals geen vroeger of later schilder hem gemaald had, zooals hij
nochtans, volgens hem, voor ons negentiendeeeuwers moet gemaald
worden, dat is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en tevens met
de verheven maatschappelijke beteekenis, welke zijne zending en zijne
leer voor het menschdom hadden (p. 208)

Het schilderij stelt een biddende Jesus voor samen met zijn moeder
in Jozefs timmermanswerkplaats te Nazareth. De werkruimte wordt
verlicht door de binnenvallende stralen van de ondergaande zon, maar
zo dat de biddende Jesus op de muur een schaduw afwerpt die de
vorm heeft van een kruis, profetisch symbool van zijn toekomstige
kruisdood. Waarom heeft Holman Hunt Christus aldus en niet anders
geschilderd, vraagt Sleeckx. Wilde hij enkel Jesus en zijn moeder
tonen in de werkelijkheid van het alledaagse leven, eerbied afdwingen
voor hun deugden en medelijden en bewondering wekken voor hun
lijden en zelfopoffering ? Ja en neen. Ongetwijfeld geeft hij Jesus
weer als de verlosser, als de zaligmaker van het mensdom, maar toch
ziet hij hem duidelijk ook nog in een ander licht, als de meest treffende, verheven verpersoonlijking van de menselijke arbeid nl. :
Wanneer hij den God-Mensch in het werkhuis v an Jozef voorstelt,
biddende na het afdoen zijner dagelijksche taak ; wanneer hij Jesus in
de schaduw op den wand gekruisigd laat zien en ons getuigen maakt
van den angst zijner moeder ; wanneer hij ons tenzelf den tijde met
medelijden en eerbied vervult, d an is het dewijl hij de aandacht wil
vestigen op het vreeselijke vraagpunt van den arbeid, het hoofdvraagpunt van onzen tijd, waarvan de oplossing in Engeland en in de
overige landen, welke aan de nijverheid hunnen voorspoed danken,
alleen der toekomst de verschrikkelijkste omwentelingen en rampen kan
sparen. (p. 213)

Een schilderij als „De schaduw des doods" bezit dus niet alleen een
religieuze maar ook een sociale dimensie, en appelleert niet enkel aan
het gevoel maar zet ook aan tot nadenken.
Zoals de meesten van zijn tijdgenoten beoordeelt Sleeckx schilderijen vooral naar hun onderwerp, naar wat zij voorstellen, en houdt
hij weinig rekening met specifieke vormelementen als kleur en lijn.
De inhoud primeert. Dit neemt niet weg dat hij toch tamelijk diep
in het werk van Holman Hunt is doorgedrongen, hetgeen mij in dit
geval trouwens niet verwondert : tussen de esthetica van de Prerafaelieten en Sleeckx' opvattingen bestaat er wel enige verwantschap.
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De Prerafaelieten met hun stelregel „truth to nature" streefden immers naar een realistische weergave van de werkelijkheid, maar
selecteerden terzelf dertij d zorgvuldig hun onderwerpen. Ook keerden
zij zich naar het verleden waar zij zich lieten inspireren door de
primitieve meesters van de 14de en 15de eeuw. Tenslotte waren zij
eveneens van mening dat de kunst gestalte moest geven aan ideeën,
om zo des te vruchtbaarder te kunnen inwerken op de sociale werkelijkheid. Begrijpelijk dan ook dat Sleeckx in de schilderkunst van
Holman Hunt de artistieke richting belichaamd vindt die hij in de
literatuur beoogt :
Zijne richting ? De richting van onzen tijd, het realismus. Niet dat
ongezonde realismus, dat het onvolledige, leelijke en gemeene, waar
niet het onzedige, verheerlijkt en voor vele zoogenaamde kunstenaars
zoo groote aantrekkelijkheid heeft, dewijl het alle hoogere studie overbodig maakt en hun de moeite spaart te denken en hunne gewrochten
af te werken ; dat niet eens den naam van realismus verdient en met
recht het conventionneele leelijke, gemeene en onzedige is genoemd
geworden. Neen, het realismus in den waren zin des woords, dat geenszins het schoone, het verhevene en de voltooiing uitsluit, in de
getrouwe, doch geniale navolging eener met zorg gekozen natuur
bestaat en met het meesterlijke naturalismus onzer ouden zooveel overeenstemming heeft. (p. 207 208)
-

Dit is het realisme zoals Sleeckx het verstaat, nooit heeft hij het
elders scherper en bondiger geformuleerd. Ik wil er dan ook geen
verdere bewijsplaatsen meer aan toevoegen, maar besluit met een
kritische evaluatie.

*

**

III. Evaluatie

Het hoeft geen betoog dat Sleeckx' theoretische opvattingen zoals ik
die uit zijn kritisch werk heb pogen af te leiden, heel wat vragen
doen reizen. De voornaamste vraag betreft zelfs de relevantie van de
opvattingen zelf : vormen zij wel een valabel normensysteem om uit
te maken of een werk al dan niet realistisch mag genoemd worden ?
Blijkbaar niet of toch maar zeer onvolkomen. Het is immers opvallend
dat Sleeckx het nergens heeft over hét kenmerk bij uitnemendheid
van het realisme : de objectieve weergave van de eigentijdse werkelijkheid. Als hijzelf als auteur tot het realisme gerekend wordt, met
hoeveel voorbehoud ook, is het op basis van dit criterium en van
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geen ander. Door oprecht te zijn, waarheid en natuurlijkheid te
betrachten, een klare stijl te schrijven en na te denken wordt men nu
eenmaal nog geen realistisch auteur. Al die begrippen en voorschriften
zijn zo rekbaar dat tenslotte iedereen er zich op zou kunnen beroepen
die het ernstig meent met de kunst, een romanticus en zelfs een
klassicist evenzeer als een realist. Sleeckx' theoretische reflecties staan
in elk geval vrij los van de literaire praxis, zijn eigen werk daarbij,
niet uitgezonderd.
Hiermee is de zaak echter niet afgedaan en het zou zeker onrechtvaardig zijn zijn opvattingen zonder meer als zinloos of irrelevant
opzij te schuiven. Zij hebben wel degelijk enige betekenis, maar dan
moet men ze zien niet als een ontwerp, een blauwdruk van de nieuwe
realistische kunst die komen gaat, maar als een systematische afrekening met de excessen van de dominerende kunststroming uit het
nabije verleden, de romantiek. Tegen de achtergrond van een alsmaar
succesrijkere feuilletonliteratuur, waar sommige romantische auteurs
uit de grofste onwaarschijnlijkheden vaak het grootste financieel voordeel puren, klinkt een oproep tot rechtzinnigheid allesbehalve overbodig. En wanneer een schrijver zich aan gevoelsontboezemingen te
buiten gaat die zo onecht zijn dat men het aan zijn stijl kan merken,
is het goed dat eens met nadruk gewezen wordt op het belang van
eenvoud, waarheid en natuurlijkheid als noodzakelijke voorwaarden
voor een werkelijk vruchtbare letterkunde. Sleeckx' opvattingen komen ons vaag en algemeen voor, maar in hun tijd waren zij dat
waarschijnlijk veel minder, omdat de tijdgenoten uit hun lectuurervaring beter wisten wat voor soort literatuur erdoor in vraag werd
gesteld.
Dit belet natuurlijk niet dat Sleeckx meer de blik op het verleden
gericht houdt dan op de toekomst : zowel sommige van zijn opvattingen afzonderlijk als zijn visie op het realisme in haar geheel -- zijn
zgn. realisme ! legitimeert hij op basis van de traditie en van voorbeelden uit het verleden. Deze houding geeft op het eerste gezicht
misschien niet blijk van veel verbeelding, maar wanneer we even
buiten de grenzen kijken stellen we vast dat Sleeckx daarin gewoon
een kind was van zijn tijd. Ook Duranty liet in zijn tijdschrift
Réal ism e (1856-1857) het realisme met Homeros beginnen (41), en
(41) Zie F. W. J. Hemmings, The realist and naturalist movements in
France, in : The age of realism, 1974 (Pelican guides to european litterature),
p. 142-217 (Voor Duranty, zie p. 164) .
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Theodor Fontane deed in de grond niet anders toen hij in zijn
bijdrage Unsere lyrische und epische Poesie seit 1848 (1853) schreef :
Der Realismus in der Kunst ist so alt als die Kunst selbst, ja, noch
mehr : er ist die Kunst. Unsere moderne Richtung ist nichts als eine
Riickkehr auf den einzigen richtigen Weg, die Wiedergenesung eines
Kranken, die nicht ausbleiben konnte, solange sein Organismus noch
überhaupt ein lebensfahiger war (42) .

Voor Sleeckx, Duranty, Fontane en tal van anderen is het realisme
op de eerste plaats nog een anti-stroming. Waartegen zij reageren
zeggen zij meestal zeer precies, maar hun eigen idealen, dat wat zij
zelf beogen, komt vaak veel minder goed uit de verf. Door hun
werken geven zij aan het realisme in feite een nieuwe, veel strictere
begripsinhoud, terwijl zij in hun theoretische beschouwingen en kritieken — bewust of onbewust — met de term vrij willekeurig omspringen
en hem in elk geval erg ruim interpreteren. Mede als gevolg van
deze discrepantie tussen theorie en praktijk blijft het realisme de hele
negentiende eeuw door een uitermate dubbelzinnig begrip, dat ook
in de literatuurgeschiedenis en de esthetica in diverse betekenissen
te pas en te onpas wordt gebruikt en op de meest uiteenlopende
figuren toegepast. Wij fronsen misschien onze wenkbrauwen wanneer
Sleeckx in zijn voordracht van 1862 „de realist Shakespeare" „de
realist Rubens" de hand laat reiken, maar we worden met onze kritiek
wel voorzichtiger als we vaststellen dat een autoriteit als Hermann
Hettner het in 1850 over het realisme van Goethe heeft en Friedrich
Theodor Vischer in 1861 Shakespeare een realist noemt ( 43) . Een gelijkaardige constatatie geldt ook voor Sleeckx' erg algemene reflecties
omtrent waarheid en gedachten in de kunst, die we ook bij andere
19de-eeuwse realistische auteurs aantreffen. Nog in 1891, in zijn
geruchtmakend boek Wat is kunst ?, vordert Tolstoj met klem waarheid en eenheid in de uitdrukking van de gevoelens van de kunstenaar,
wiens werk vóór alles in dienst moet staan van de morele ontvoogding
van het volk, hetgeen haast automatisch ook de aanwezigheid van zgn.
verheven gedachten impliceert. Hoe meer men zich verdiept in het
(42) Theodor Fontane, Sámtliche Werke, Aufsitze, Kritiken, Erinnerungen,
I, Au f satze and Au f zeichnungen, München, 1969, p. 238.
(43) Zie de bijdrage van René Wellek, Der Realismusbegri f f in der Literaturwissenscha f t, in : René Wellek, Grund begri f f e der Literaturkritik,
Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 1965, p. 161-182 (Hettner en Vischer op
p. 166) .
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ontstaan en de ontwikkeling van het realisme in de buitenlandse
literaturen, hoe meer men tot het inzicht komt dat Sleeckx met zijn
opvattingen niet zo uit de toon valt als het op het eerse gezicht zou
lijken. Tenzij men van hem de kritische zin en het artistiek formaat
zou verlangen van een Flaubert, een Zola of een Henry James — die
wel een min of meer sluitende theorie van hun kunst bezaten —, is
Sleeckx niet zoveel op zijn tijd ten achter en het zou zeker verkeerd
zijn hier te spreken van Vlaamse achterlijkheid of van de beperktheid
van de Vlaamse culturele horizon.
Indien men Sleeckx iets kan verwijten, dan vooral de schoolmeesterachtige manier waarop hij vaak zijn ideeën aan de man brengt. De
moraliserende inslag van zijn betoog werkt meer dan eens vernauwend, doch hoeden we ons ook hier voor overijlde conclusies. Moraliseren was in de 19de eeuw zowat een ziekte des tijds, waaraan
uiteindelijk ook grote auteurs als bv. Zola en Tolstoj bezweken.
Zelfs voor zijn anti-Franse refleks, die op de duur danig gaat vervelen,
vinden we elders parallellen. Als in 1878 de gezaghebbende Italiaanse
literatuurhistoricus De Sanctis in een bijdrage over Zola het realisme
als een heilzaam purgatief beschouwt voor een volk dat van frasen
en pomp houdt (44), oordeelt en veroordeelt hij tenslotte in gelijkaardige zin als Sleeckx, al hield die er over Zola een totaal tegengestelde mening op na.
Al wie zich de moeite wil getroosten Sleeckx' theoretische opvattingen in hun tijdskader te plaatsen, zal ze eerder genuanceerd beoordelen. Zelf ben ik dan ook geneigd Sleeckx als theoreticus niet
alle verdiensten te ontzeggen. Ofschoon zijn theoretiseren, gericht
tegen een verwaterende romantiek, mij meer doet denken aan de
reactie van een klassicist als Ponsard dan aan die van realisten als
Champfleury en Duranty, blijkt toch daaruit de oprechte bekommernis
zich telkens weer rekenschap te geven van een belangrijke verschuiving in de evolutie van de eigentijdse kunst en literatuur. Dit streven
van Sleeckx naar meer kritisch en theoretisch inzicht, hoe beperkt
en bescheiden ook, is zeker niet vruchteloos gebleven, aangezien hij
erdoor tot gangmaker werd van een nieuwe literaire stroming die
voortdurend aan belang zou winnen. Sleeckx heeft wel degelijk invloed gehad op de ontwikkeling van de Vlaamse letterkunde, en dit
niet alleen door zijn werk maar ook en vooral door zijn theoretische
beschouwingen en kritieken. Als auteur van realistische romans en
(44)

Zie id., p. 166.
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novellen kon men hem desnoods negeren ; als woordvoerder van het
realisme in Vlaanderen niet of nauwelijks. Het klinkt misschien paradoxaal, maar zonder Sleeckx' theoretische reflecties zouden wij in
de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde waarschijnlijk nauwelijks
een realistische stroming onderscheiden, en zou de hele literaire productie van ca. 1840 tot ca. 1880 een vrij ondoorzichtig geheel blijven,
zoals dat nog grotendeels het geval is voor de Noordnederlandse
literatuur uit die periode, men hoeft er de voornaamste literatuurgeschiedenissen maar op na te slaan (45).

(45) G. P. M. Knuvelder is voor zover ik weet de eerste en de enige die
in de Noordnederlandse literatuur voor de periode 1850 1875 een oriëntatie
naar het realisme onderscheidt (Zie de inleiding tot de „tweede periode van
het tweede tijdvak" in zijn Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse
letterkunde, dl. III, Den Bosch, 1973 5, p. 415 422).
-

-

UNIEK NEDERLANDS TRAKTAAT OVER AFRICHTING
EN VERZORGING VAN JACHTVOGELS (16e EEUW)
door
W. L. BRAEKMAN

1.

INLEIDING

Vanaf de vroege middeleeuwen tot het einde van het Ancien Régime
zijn onze gewesten op het gebied van de valkerij in gans Europa
bekend geweest. De africhting en de verzorging van roofvogels waren
er vooral geconcentreerd in het huidige Noord-Nederland en in de
Antwerpse Kempen.
Tot op heden is echter geen enkel werk in het Nederlands over
deze materie aan het licht gekomen, zodat het traktaat dat hier
wordt uitgegeven een bijzonder belangwekkende aanwinst betekent
voor een facet van de Nederlandse cultuurgeschiedenis, dat tot op
heden, bij gebrek aan teksten, slechts weinig aandacht heeft gekregen. Het is een unieke tekst voor het Nederlandse taalgebied.
Het eerste centrum was de Noorderkempen, heel in het bijzonder
de streek van Arendonk, tot ver in het buitenland om zijn valkeniers
bekend als „Arandon, en Flandre" ( 1) . Kempische valkeniers treffen
we vanaf de veertiende eeuw bij de Franse hoven aan, waar ze echter
dikwijls naamloos, alleen als „Flamant" gekarakteriseerd, in de rekeningen voorkomen. De gegevens die we erover bezitten zijn schaars
en uiteraard heel onvolledig. Tot deze conclusie waren reeds in de
vorige eeuw vorsers als L. Galesloot ( 2) en Picard ( 3) gekomen en
ook na het belangrijke werk van Jan Goris ( 4) blijft dit oordeel
geldig.
Vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw werd te Turnhout
ook het Valkenhof opgericht, een rechtbank die over geschillen in
(1) L. Coveliers, Valkerf en Valkeniers (Arendonk, 1950).
(2) L. Galesloot, Recherches historiques sur la Maison de Chasse des Ducs
de Brabant et de l'ancienne Cour de Bruxelles (Bruxelles, 1854) .
(3) E. Picard, La Vénerie et la fauconnerie des ducs de Bourgogne (Extrait
des Mémoires de la Soc. Eduenne (Autun) IX N.S. (1880), 297-418.
(4) J. Goris, Aloude Valkerf in de Kempen en aan de vorstelijke Hoven
(Arendonk, 1966) , p. 11.
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verband met de valkerij een oordeel diende te vellen ( 5). Het bleef
tot in de zeventiende eeuw bestaan en steunde op ongeschreven gewoonterecht. In de achttiende eeuw werd zijn status verminderd tot
een vredegerecht van de jacht tot het in 1787 door Jozef II werd
afgeschaft.
De Arendonkse valkerij, die, zoals gezegd, aan alle Europese hoven
een belangrijke rol heeft gespeeld, is lange tijd in de vergetelheid
gebleven. Dit wordt door Jan Goris toegeschreven aan de laattijdig
ontstane verwarring in het begrip `de Nederlanden', een benaming
die meermaals als slaande op het huidige Noord-Nederland werd
begrepen.
Zo heeft ook Dr. Swaen in zijn werk over de valkerij in de
Nederlanden' ( 6) zogoed als uitsluitend aandacht geschonken aan
de Noordnederlandse valkerij. In het Noorden waren er valkenhuizen
te Nijmegen, op het Buitenhof in Den Haag, te Slotersdijk, en werd
ook in de streek van Valkenswaard het vluchtbedrijf beoefend
Waar in de Kempen de valkerij gelijke tred blijkt te houden met
de ontplooiing en de luister van de Boergondische en de Franse hoven,
is de bloei van de `Hollandse' valkerij te dateren in de vroege zeventiende eeuw, toen deze sport in feite reeds over haar Europees hoogtepunt heen was.
**
^

2. OUDERE JACHTLITERATUUR UIT DE ONS OMRINGENDE
LANDEN

aantal werken over de jacht met roofvogels, dat in de ons omringende landen in de middeleeuwen en de zestiende eeuw geschreven
werd, is wel bijzonder groot te noemen, wat scherp contrasteert met
de grote schaarste aan teksten uit onze streken.
In de volgende bladzijden beperk ik mij ertoe een overzicht te geven
van de allerbelangrijkste werken ( 8), die ik met het oog op mogelijke
invloed ervan op de hier uitgegeven, Nederlandse tekst, ook heb
doorgenomen.
Het

(5)
(6)
(7)
(8)

J. Goris, Op. cit., p. 48.
A. E. H. Swaen, De Valkerij in de Nederlanden (Zutphen, 1 93 7) .
A. E. H. Swaen, op. cit., pp. 12-13.
Men zie J. E. Harting, Bibliotheca Accipitraria (London, 1891) .
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Het oudste traktaat dat handelt over de materie die ons hier bezighoudt, is een beroemd werk, eigenlijk een receptenboekje, toegeschreven aan een geheimzinnige koning Dancus. Het is een vertaling in
het Latijn van een ander, wellicht Oosters werk, en dateert uit de
eerste helft van de twaalfde eeuw. Het bleef in de middeleeuwen zeer
populair en werd in vele Westeuropese talen vertaald (9).
Andere bekende Latijnse werken zijn van de hand van Albertus
Magnus en van Petrus de Crescentiis. De eerstgenoemde laste in de
dertiende eeuw een hoofdstuk over valken in zijn De Animalibus
in ( 10) en steunde daarbij voor het veterinaire deel op de zg.
Ptolemeus-brief (12e eeuw) ( 11) . Petrus de Crescentiis bracht het
onderwerp ter sprake in zijn Ruralium commodorum libri XII (12).
Uit de twaalfde eeuw dateert een Latijnse samenspraak ( 13) die
aan de Engelsman Abelard van Bath wordt toegeschreven en als De
Cura Accopitrum bekend staat (14).
In het Engels werd een vijftiende-eeuws Booke of Hawkyng geschreven door een onbekende maar bedreven valkenier die leefde ten
tijde van 'Prince Edwarde' -- de latere Edward IV -- naar wie de verhandeling gewoonlijk ook wordt genoemd ( 15) . Deze tekst is ook,
samen met het reeds genoemde Dancus-traktaat, de voornaamste bron
van het deel dat in the Boke of St. Albans aan de valkerij gewijd is.
(9) Gunnar Tilander, „Traduction anglaise de Dancus", Studia Neophilologica XXII (1949-50), 194-207 (met verdere bibliografie) . Voor de Franse
vertaling, zie Ernest Jullien et P. Lacroix, Cabinet de Vénerie (Paris, 188085 ), vol. VI : Le Livre du roi Dancus, suivi d'un traité de fauconnerie d'après
Albert Le Grand.
(10) Kurt Lindner (ed.), Von Falken Hunden and Pierden. Deutsche
Albertus Magnus-Uebersetzungen (Quellen and Studien zur Geschichte der
Jagd VII-VIII, Berlin, 1962) . Zie ook voorgaande noot.
(11) K. Lindner (ed.), Die Deutsche Habichtslehre (zie verder, noot 26),
p. 73.
(12) K. Lindner (ed.), Das Jagdbuch des Petrus de Crescentiis (Quellen...
IV, Berlin, 1957).
(13) Nog ouder is Aelfrics Colloquium (einde 10e, begin 11e eeuw)
waarin echter de valkerij alleen terloops even ter sprake komt.
(14) A. E. H. Swaen (ed.), `De Cura Accipitrum'. A Mediaeval Latin
Treatise by Abelard of Bath (Groningen, 1937) .
(15) A. E. H. Swaen (ed.) , „The booke of Hawkyng after Prince Edwarde
Kyng of Englande' and its relation to the `Book of St. Albans', Studia
Neophilologica XVII (1943-44), 1-32. Men zie ook R. Hands, „Prince
Edward's Book. A Survey of the related Texts", Archiv 209. Bd. (1972),
26-42.
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Het boek werd in 1486 te St. Albans gedrukt en bleef eeuwenlang, op
zeer dubieuze gronden — aan een zekere Juliana Barnes toegeschreven (16) .
Onder de post-middeleeuwse Engelse werken vermelden we nog die
van Turberville (1575) (") en Latham (1613) ( 18), om alleen maar
de allerbelangrijkste te noemen (19)
Over de omvang van de oude Franse literatuur over de valkerij kan
men zich een goed idee vormen aan de hand van H. Werths overzicht ( 20). Het eerste gedrukt werk is Le Livre du Roy Modus et de
la Royne Ratio (1486). Andere vermaarde werken werden geschreven door een zekere Hardouin, heer van Fontaines-Guérin ( 21), door
Guillaume Tardif (1492 ) (22), door Jean de Franchières (le helft
16e eeuw) (23) en door Adam Fumée, welke laatste schreef onder
het pseudoniem Artelouche d'Alagona ( 24).
Wat de wetenschappelijke waarde betreft, staat voor het Duitse
taalgebied de verhandeling van keizer Frederik II (13e eeuw) vooraan.
Uit zijn De Arte Venandi cum Avibus blijkt dat deze keizer niet
alleen een verwoed jager maar ook een voor zijn tijd vooraanstaand
was ( 25), die met de valkenjacht in Italië en op de kruis- gelrd
tochten vertrouwd geworden was.
.

(16) R. Hands (ed.), English Hawking and Hunting in The Boke of
St. Albans (Oxford, 1975) .
(17) George Turberville, The Booke of Faulconrie or Hawking (London,
1575).
(18) Simon Latham, Falconry ; or the Falcon's Lure and Cure (London,
1615).
(19) Voor latere werken, zie A. E. H. Swaen, De Valkerf, pp. 114-15.
(20) H. Werth, „Altfranzósische Jagdlehrbiicher nebst Handschriftenbibliographie der abendl .ndischen Jagdliteratur überhaupt", Zt. f. rom. Phil. XII
(1888), 146 91 en 381-415 ; XIII (1889), 1-33.
(21) H. Michelant (ed.), Trésor de Vénerie, composé l'an 1394, par
Hardouin ... et publié pour la première fois par M. H. Michelant
(Metz,
1856).
(22) Ernest Jullien et P. Lacroix, Cabinet de Vénerie (Paris, 1880-85),
vol. IV : Le Livre de fart de fauconnerie et des chiens de chasse par Guillaume
-

Tardif.
(23) Jean, de Franchières, La Fauconnerie de Jean de Franchières, aver une
Fauconnerie de G. Tardif, Plus, la Vollerie de Messire Artelauche d'Alagona ...
(Poitiers, 1567).

(24) Zie voorgaande noot. Voor latere werken zie A. E. H. Swsaen, De
Valkerf, pp. 116-17.

(25) Zie A. E. H. Swaen, De Valkerf, p. 115 en P. Assion, Altdeutsche
Fachliteratur (Grundlagen der Germanistik, 15, Berlin, 1973), p. 124.
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Toch blijkt dit werk in de middeleeuwen niet zeer invloedrijk
geweest te zijn. Dit is te verklaren door het feit dat in Duitsl an d i-dit in tegenstelling met andere Westeuropese landen de jacht met
roofvogels vooral met de havik en niet met de valk gebeurde.
Het Duitse traktaat dat de grootste invloed heeft uitgeoefend was
de zg. Habichtslehre die in twee versies bestaat ( 26) . De oudere tekst
dateert uit de veertiende en de jongere uit de vijftiende eeuw ; deze
laatste, herschreven en aangevulde versie, werd ook in 1480 als
Beizbiichl ein gedrukt (2T).
*
**
3. LITERATUUR UIT DE NEDERLANDEN

Vele eeuwen zijn onze gewesten bekend geweest voor het africhten
van valken en andere roofvogels als sperwers en haviken, die bij het
vluchtbedrijf gebruikt werden. In Schotland, Frankrijk en Oostenrijk
waren aan vorstelijke en adellijke hoven specialisten op dit terrein
werkzaam die uit de Nederlanden afkomstig waren. Vele generaties
lang werd in bepaalde families van bij ons de zeer gespecialiseerde
en op lange ervaring gesteunde kennis van vader op zoon doorgegeven.
Opvallend daarbij is dat vóór de negentiende eeuw zogoed als
geen Nederlandse literatuur op dit terrein tot ons is gekomen (28).
Volgens Dr. Swaen is dit toe te schrijven aan het feit dat bij ons
de valkeniers „mannen van de praktijk" waren, „die beter met werpriemen en kap konden omgaan dan met de pen" (29).
Toch lijkt het gewoon ondenkbaar dat niemand ooit bij ons de
nood heeft gevoeld om, zoals in de ons omringende landen zo dikwijls is gebeurd, de vergaarde kennis op papier vast te leggen en ze
aldus voor het nageslacht te bewaren.
Zo lezen we in de inventaris van het sterfhuis van de Arendonkse
valkenier Anthonis Reyders (t 1620) dat er gevonden werd een
(28) K. Lindner (ed.), Die Deutsche Habichtslehre. Das Beizbiichlein and
seine Quellen (Quellen and Studien zur Geschichte der Jagd II, Berlin, 1964) .
(27) P. Assion, Op. cit., pp. 115-16.
(28) R. Jansen-Sieben, „Middelnederl an dse Vakliteratuur ", in : G. Keil
and P. Assion, Fach prosa f orschung (Berlin, 1974), pp. 24-69 vermeldt de

valkerij helemaal niet.
(29) A. E. H. Swaen, De Valkerf, p. 110.
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„schrijfboeck van 4a forma inhoudende 4 folia tracteerende van handelen van weyvogelen" ( 30) . Dergelijke schrijfboeken moeten er wel
meer bestaan hebben, maar, helaas, geen enkel is tot ons gekomen.
Wel heeft reeds Van Maerlant in zijn Der Naturen Bloeme (Boek
III, vv. 1502-1730) meer dan driehonderd verzen aan de valk gewijd.
Hij heeft zich daarbij bijna uitsluitend beperkt tot de ziekten van
deze vogel en „der edelre voghele medecine". Het is trouwens een
kenmerk van de oudere geschriften over valkerij dat ze een overwegende plaats inruimen voor de behandeling en genezing van zieke
vogels.
Na Van Maerlant moeten we wachten tot de zeventiende eeuw,
vooraleer we weer een paar werken over het vluchtbedrijf aantreffen.
Uit het begin van deze eeuw dateert Paulus Merula's verzameling
van plakkaten en verordeningen over de jacht ( 31) . Het tweede `boek'
hiervan handelt over het jachtbedrijf en het derde over het `VlughtBedryf. In dit laatste deel geeft Merula een soort historisch overzicht
over de `vogelrie', beschrijft de levenswijze van roofvogels en de
verschillende soorten jachtvogels. Hij handelt verder over de vangwijze, het brauwen ( 32) , het `zeeg' ( = tam) maken, het voederen en
gezond houden en eindigt met de beschrijving van de soorten wild
waarop men vliegt.
Alles samen genomen vindt men in dit werk slechts weinig gegevens over de uitoefening van de valkerij, zodat men er tevergeefs
gedetailleerde informatie over africhten, voederen en gezondhouden
in zou gaan zoeken.
Wat bijzonder opvalt in Merula's boek is dat hij niet de nadruk
legt op de geneeskundige behandeling van de vogels. Hij geeft op dit
stuk slechts enkele algemene en praktische wenken in het kapittel,
getiteld : „Hoe den Voghel ghesont te houden" en beperkt er zich
verder toe te verwijzen naar de Franchières en Tardif.
Het enige andere werk dat we tot op heden kenden dateert uit
dezelfde eeuw. Het is handschrift 128 A 32 van de Kon. Bibliotheek
in Den Haag, dat Jacht-Bedryfi getiteld is ( 33) . Het is gedateerd 1636
(30) J. Goris, Op. cit., p. 40.
(31) P. Merula, Placaten ende Ord o nnancien op 't stuck vande Wildernissen ('s Gravenhage, 1605). Zie ook K. Lindner, Bibliographie der deutschen
and der niederlándischen Jagdliteratur von
1480 bis 1850 (Berlin, 1976) .
(32) Het dichtnaaien van de oogleden.
(33) Uitgegeven door A. E. H. Swaen, Jacht Bedry f f . Naar het Handschrift
in de Koninklijke Bibliotheek te 's- Gravenpage (Leiden, 1948) .
-

-
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en verlucht met pentekeningen. De auteur is vermoedelijk Cornelis
Jacobsz. van Heemvliet, „onderhoutvester van Holland en WestFriesland".

Het is een verhandeling over de jacht in het algemeen met de
eerste Nederlandse ornithologische beschrijving. In feite is het gedeelte dat over roofvogels handelt zeer klein en beperkt het zich tot
enkele algemeenheden.
Samenvattend kan men zeggen dat we tot nu toe geen enkel volwaardig Nederlands werk hadden in druk of in handschrift — dat
geheel gewijd is aan technische aspecten van de vangst, de africhting,
het voederen en verzorgen van jachtvogels.
In het hier uitgegeven traktaat kunnen we eindelijk van nabij
kennis maken met de Nederlandse praktijk van het vluchtbedrijf. Ook
op lexicologisch gebied is de tekst van uitzonderlijk belang : vele
technische termen die erin voorkomen blijken hapax-en te zijn.
*

**
4. HET NIEUWE TRAKTAAT

A. Het Handschrift
Het manuscript waarin het havikentraktaat voorkomt, werd in december 1975 door de Kon. Bibliotheek te Brussel bij een Londens antiquariaat gekocht. In de negentiende eeuw was het handschrift, nu
Hs. IV 1050, in het bezit van de boekhandelaar Thomas Rodd, bij
wie het in 1844 door Sir Thomas Phillipps werd aangekocht (34).
Dit manuscript bestaat voor het overgrote deel uit een rond 1490
in Vlaanderen gemaakte kopie van het Franse beroemde jachtboek,
de Livre de la Chasse van Gaston Phoebus ( 35) . Dit Frans werk, overvloedig met slechts gedeeltelijk afgewerkte miniaturen verlucht, werd
misschien gecopiëerd in opdracht van een zekere F. Gilet, wiens naam
en kenspreuk op fol. 130v voorkomen.
(34) Men zie de uitvoerige beschrijving van dit Hs. in het Bulletin Kon.
Bibliotheek Albert I XX (1976) ), 69-73.
(35) G. Tilander (ed.), Gaston Phoebus. Livre de chasse édité avec introduction, glossaire et reproduction des 87 miniatures du manuscrit 616 de la
B.N. de Paris (Karlshamn, 1971, Cynegeticaa XVIII) .
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Op het Livre de la Chasse volgt in het Hs. nog een korte, zeer
onvolledige Franse vertaling van de hierboven reeds terloops vermelde Latijnse zg. Ptolemeus-brief ( 36) op fols. 127-130 :
Cy commence le livre des oyseaulx gentils, de leur nature, madadie
et curacions Lequel liure les caldeyens enuoyerent a tholomen lempereur ...

Op het einde van dit Frans handschrift werd op oorspronkelijk wit
gebleven bladen in de tweede helft van de zestiende eeuw het N* derlands traktaat toegevoegd dat hier wordt uitgegeven. De tekst ervan
komt voor op fols. 119r-127r en 131r-135r (37).
B. Datering en Localisering
Het Nederlandse werk is een afschrift van een ouder verloren gegaan
werk, dat wellicht eveneens in het Nederlands geschreven was. Dat
het inderdaad een kopie is blijkt uit de schrijffouten, de corrupte
plaatsen waar de kopiist wellicht een deel van zijn voorbeeld Leeft
overgeslagen, en uit de opengelaten plaats in al. 79.
Vermits het gaat om een ouder werk dat hier werd gekopieerd,
daterhospnklijwerchtoguderslfvan
de zestiende eeuw.
Het traktaat is anoniem en ook wat de localisering ervan binnen
hetNdrlansgbietf,zjnudialectkmrn
geen aanwijzingen voorhanden. Dr. M. Gysseling, die ik voor de
localisering op basis van de taalkenmerken heb geraadpleegd ( 38) , vat
zijn oordeel aldus samen :
`Naar het einde van de 16de eeuw toe begint stilaan een algemeen
Nederlandse schrijftaal te groeien, die bepaalde dialectische vormen
propageert ook daar waar ze niet thuishoren. Daardoor wordt het
lokaliseren van een tekst hoe langer hoe moeilijker. Toch wijst het
geheel van de taalkenmerken van deze tekst onbetwistbaar naar het
oude hertogdom Brabant. Zie bv. zwerm, swert naast warm, zwart. In
aanmerking komen vooral het noordoosten van de provincie Brabant,
de provincie Antwerpen, en een aangrenzend deel van Noordbrabant.'

(36) Zie hierover K. Lindner, Die Deutsche Habichtslehre, p. 73.
(37) Dit is de recente potloodfoliëring van het Hs.
(38) Ik dank Dr. M. Gysseling van harte voor de bereidwillige hulp.
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C. Inhoud

Het traktaat bestaat uit vier delen die in het handschrift echter niet
door een rubriek, titel of enige andere wijze van elkaar zijn gescheiden. De verdeling in vier delen steunt dan ook uitsluitend op de
inhoud. De delen zijn ongelijk van omvang : het eerste en het laatste
zijn nagenoeg even groot, het tweede en het derde zijn beknopter.
In het eerste deel (al. 1-35) handelt de anonieme Brab an der over
de verzorging en de africhting van haviken en sperwers. Na het reijn
maken van de vogel, onderscheidt hij het locken, het trecken, het
mager maken, het op de hand dragen, het voeren te voete en te
peerde, het gewennen aan het menselijk gezelschap, het locken aen
eenen draet en het oefenen met een quaede leeuwerck.
Grote aandacht wordt besteed aan het ghewel, aan het swinghen,
aan een vogel die wansedich blijkt, en aan de techniek van mager of
vet maken.
Allerlei praktische richtlijnen warden gegeven, zoals die in de
dagelijkse praktijk van een man van het vak geregeld voorkomen.
Hoe maakt men de vogel los van zijn prooi ? Hoe beloont men hem,
ook als hij niets gevangen heeft ? Men zal ervoor zorgen de vogel
geen ander levende vogels te laten zien, zolang hij niet vliegt, men
zal hem niet met de handen aanraken, men zal hem hoeden voor
vochtigheid. Ook de voeding, het baden, het aerbeijden en het belang
van het trecken voor gezonde zowel als voor zieke vogels, zijn zovele
praktische problemen die ter sprake gebracht worden.
Op het einde van dit eerste deel wordt reeds -- daarbij vooruitlopend
op het tweede L- aandacht besteed aan een kwaal die de doeren genoemd wordt.
Het tweede deel (al. 36-54) bespreekt veel voorkomende ziekten
maar bevat ook drie andere raadgevingen (al. 47-49) . De vermelde
kwalen zijn : den pompijne inden voet, waarvoor men een wit wollen
cousken zal aantrekken of een kleine insnijding maken. Verder is er
dat crijt, waarvoor verscheidene remedies worden opgegeven ; den
rijnne int hooft, die met inhalatie van wijnruitdamp verholpen wordt ;
ghezwellen, waarvoor verse boter een goede remedie blijkt, en den
frons in de bek, die men verhelpt -- indien men tenminste vlug
genoeg ingrijpt •- met pulver van d raeck en bl o et.
Als een havik of sperwer treurt ofte zieck is, is verkeerde voeding
de voornaamste oorzaak. Goede raad voor aangepast voedsel wordt
dan ook gegeven.
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Een veel voorkomend ongemak bij roofvogels in gevangenschap
zijn luizen. Verscheidene remedies worden meegedeeld, alsook de
tekenen die erop wijzen dat de vogel door dit ongedierte geplaagd
wordt.
Dit deel besluit met de uiterlijke tekenen, waaraan men kan merken
dat een vogel niet gezond is.
Zoals reeds gezegd, treffen we in dit tweede deel ook drie alinea's
aan die niet over ziekten handelen maar over het gheredich merken
van de vogel. Hierbij speelt weer een juiste voeding een belangrijke
rol, waarop in het volgende deel nader wordt ingegaan.
Het derde deel (al. 55-67) bespreekt de verscheidene aassoorten,
waarbij de auteur welich aas, spinnen aes, vliegbende voghelaes en
Boet weker aas afzonderlijk behandelt. Verder is er aas dat speciaal
voor zieke of magere vogels bestemd is, en de opsomming van aas
dat niet en dooch, d.i. te vermijden is. Sommige aassoorten zijn alleen
goed als bepaalde voorzorgen genomen worden. Ook met aes dat
gheen vederen en heeft, het zg. slach aes zal men voorzichtig zijn.
Dit deel eindigt (al. 63-64 en 67) met enkele raadgevingen over
het in de locht hebben van de vogel, over het in de zon plaatsen van
het dier en over het gevaar een roode voghel bij te koud weer op
de hand te nemen.
Het vierde en laatste deel (al. 68-101) is geheel gewijd aan het
delikate en voor de jacht -- en dus ook voor de handelswaarde van de
vogel — zo belangrijke muijten of ruien. Bij in gevangenschap levende
vogels is dit een moeilijke tijd die ook lang kan duren.
Achtereenvolgens komt in dit deel ter sprake wat men doen zal als
men de vogel die muijte ontrecken wilt, of als men hem zo vroeg wil
doen ruien dat men hem op St.-Jacobsdag, d.i. bij de aanvang van het
jachtseizoen, op de hand kan nemen. Dit laatste is natuurlijk voor de
valkenier van groot belang en er wordt dan ook herhaaldelijk bij
stilgestaan. In totaal worden vijf consten aangeprezen om de vogel
vroech ende rasschelick te doen ruien. Een aangepaste voeding helpt
de vogel door deze moeilijke tijd en ook aan dit aspect wordt groot
belang gehecht.
De laatste alinea's van het traktaat wijzen erop dat de tijd, waarop
de vogel gevangen werd, eveneens een sterke invloed heeft op de
langere of kortere ruiperiode.
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D. Oorspronkelijkheid
Zoals reeds gezegd heb ik geprobeerd de oorsprong en (of) de
eventuele afhankelijkheid van dit traktaat na te gaan door vergelijking met de voornaamste middeleeuwse en zestiende-eeuwse werken
uit de ons omringende landen. Het zou vermetel zijn een definitief
oordeel te vellen. Ik kan alleen maar bevestigen dat geen enkel van
de door mij geziene en hierboven opgesomde werken als de bron kan
beschouwd worden. Bovendien heb ik voor ons traktaat in zijn gcheel
geen enkele verwantschap met een bepaald ander werk aangetroffen.
Wel zijn er voor kleine tekstonderdelen min of meer verwante
plaatsen aan te wijzen in buitenlandse werken, zoals uit de aantekeningen zal blijken.
Het enige werk dat op enkele plaatsen details geeft die ook in ons
Nederlands traktaat voorkomen, is Turberviles Engels werk. Toch
steunt Turberville op deze plaatsen zelf op andere, niet tot ons
gekomen boeken, die door hem worden toegeschreven aan een zekere
Amé Cassian en aan een verder eveneens onbekende Mallopin.
Het Nederlands traktaat heeft een zeer hoge graad van oorspronkelijkheid en lijkt in hoofdzaak te steunen op mondelinge overlevering
en eigen ervaring. Zeer waarschijnlijk hebben we hier de schriftelijke
neerslag van de dagelijkse praktijk van de valkerij zoals die door de
specialisten uit onze streken werd beoefend.

*
**
5. DE TEKST (*)

(fol. 119r) (1) Om een muyter oft een oude hauick oft sparomer te
beghinnen te hanthieren ende ree te maecken.
So zalmen hem spinden met grootte croppen ( 1) die waterachtich
[zijn) ende met azijn. Dat spinden is met veel aerbeijts, ende met
vederen te gheuen, maer dan (Z) moetij hem gheuen wanden zeluen
ooghel daer die vederen aff zijn te eten. Ende die vederen nuldij
hem gheuen ouer den anderen auondt, oft ouer den derden.
(*) De indeling in alinea's, hoofdletters en punctuatie zijn door mij aangebracht.
(1) Na croppen staat in het Hs. ende.
(2) dan : het Hs. heeft die.
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(2) Oft ghij zult nemen de vorsten voet van een haze, ende snijden
hem alle de clauwen aff. Ende cloppen hem alle die teenen al cleene
met allen metten haire, ende gheuen alzo teten, ende gheuen hem dat
teten vanden zeluen haeze metten vleessche, daer ghij hem wilt aff
gheuen. Ende daeraf ghenoech.
(3) Ende alzoo langhe als een voghel niet reijn binnen en is, zoo
is hij cort ghetempt. Ende als die stercke voghelen vlieghen oft
zwijnghe,oap rnedhagwlisocujh.
Ende ist dat zaecke dat hij dat vuyt doet, dats swert ende dui j ster
ende sluijuich, ende die vederen, daer zijn ghewel af is, die zijn alzoo
meer als verwezen ende al cort.
(4) Ende als ghijen al reijn ghemaect hebt binnen, dan zuldijen
bestaen te locken, ende in dien locken zuldien vast wat aes ontrecken,
allenskens, naer dien dat den tijt is, en curt.
(5) 1st alvast bijden leeuwerck tijt, zoo moetij te meer mede
haesten ende aerbei j den ende aes ontrecken ende goedertieren
maecken. Ende ist ooc een groot stuck voor den leeuwerck tijt, zoo
aerbeijdet dan ghereet, ende dan ontneempt hem gheen aes. Maer
pijnt v dat ghijen reijn binnen ghemaect hebt, zoo zuldij dan hem
allenskens aes ontrecken inden lock. Ende ommer laet v voghel altoos
trecken hoe ghijen voet, oft aen een been, ter wijlen dat ghijen (fol.
119v) aldus toemaeckt. Want dats hem al te goet, want zij leeren
daermede staen onder die luijden, ende worden daermde zeer ghetempt.
(6) Ende wat cauden dat zij lijden, die loopen haer ter nesen vuijt
ende zij zijn daeraff goedertieren. Ende al waer v hauick oft sperwaer
vlieghende, nochtans laeten des auonts laete trecken aen eenen voet,
daer worden zij wel ghetempt aff.
(7) Ende is v hauick oft spoorwaer magher als ghijen al rei j sende
op v handt neemt, zoo steect hem toe alzoo veel aes als hij lichtelick
verdouwen mach. Ende aesten dicke, maer niet vele tzef f ens, daeraf
stereken zij meer dan ofmen hem twee grootten croppen daechs gaue.
Ende aldus steect hem ghereet toe tot hij weder in stercke lijue is
warden. Ende dan zalmen hem inden toesteken ende inden aftrecken
ghereede goedertieren ende altemaele ghesedich maken.
(8) Ende als hij dan goedertieren ende ghesedich ( 3) is worden, ende hij wel lijden wille datmen daermede onder die luijden gaet ende
staet, zo zuldij hem dan vederen gheuen ouer dan anderen auondt,
(3) ghesedich : het Hs. heeft ghesesdich.
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oft ouer den derden. Ende als ghij hem vederen gheuet, en gheeft
hem niet vele vederen seffens. Ende zult hem dan spinnen aes gheuen.
(9) Ende [als) hij dan zijn ghewel gheworpen heeft, ist dat zaecke
dat ghij buijten ( 4) ghewel doet schoen ende claer ende niet duijster
noch sluijuich, zoo is hij reijn binnen ; en ist sluijuich, zwert ende
vui j 1, zoo en is hij niet reijn binnen.
(10) Ende als v hauick oft spoerwaer goedertieren (fol. 120r)
ende reijn binnen is worden, zoo zuldijen locken aen Benen draet, ende
inden locken zuldij hem vast d'aes ontrecken, ende hoe langher,
hoemen vast meer ende meer ontrecken zal. Al zoo zuldijen moghen
voeren te voete ende te peerde. Ende datmen met hem aldus omgaet
ende rijdt, dat doetmen daer omme : oft hij wat vi j nghe, dat hij

daermnitogh.Edemzalioperdtn
spijnghen, daer warden zij ghemackelick aff.
(11) Ende wanneer ghij uwen hauick oft sparwer verlocken mocht,
ende hij wel lijden wille dat ghij hem aldus omrijdt ende omgaet,
zoo gaetter mede coenlick, maer niet eer, alzoo verre als ghij den tijt
langhe ghenoech hebt.
(12) Ende ommer houdt uwen hauick oft sparwaer voor quaet
swijnghen bouen maeten zeere, alzoo langhe als zij inden stercken
li j ue zijn, oft als zij grootten croppen geten hebben, ende oock mede
alzoo langhe als zij zoo wilt zijn, zoo est hem al te quaet dat zij
zwinghen. Ende weet ooc mede ende houdse voor quaet swinghen
ende dese drie puncten, want zoo en moghen nemmermeer ghezont
noch leuendich behouden, dat weet zonder twijffel.
(13) Ende wanneer v hauick oft sparwar dus toeghemaect is.
Zo zuldij daer mede vui j t rijden buijten, al zoo laete dat die zonne
nau bouens boom staet. Ende zoo zuldij een quaede leeuwerck trecken
ende rijden daer met staelen ( 5) toe. Maer ghij en zulter niet toewerpen, hij en begheerse alzoo zeere dat hij er van selfs toe vliecht.
(14) Ende ei j st dat zaecke dat hij ze ten eersten maele niet en
langht, noch (fol. 120v) begheert, zo zalmen vast trecken die zelue
oft een ander quaet leeuwerck. Ende ghij zult haer naer rijden, alzo
langhe tot hijze begheert ende van selfs toevliecht.
(15) Ende ist dat hij ze neempt binnen den voet, zoo zult ghij hem
goetlick ende zinnelick op die handt nemen met allen metten
leeuwerck ende eesen hem goelick ende rijden weder in. Ende dit
(4) buijten : verschrijving voor vu yten ? Vgl. al. 3.
(5) staelen : in het Hs. verbeterd uit straelen.
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zuldij [doen) drie auonden oft vier ende op den vierden auondt, zoo
zalmen daer twee mede vanghen ende rijden weder thui j s.
(16) Ende hebdij een wansedich hauick oft spaerwaer, die gheerne treckt, als hij wat ghevanghen heeft.
Zoo zuldij hem die schoenen ( 6) beneden toe binden. Ende wanneer
hij wat vanght, zoo en nuldi j er int eerste niet mede te zeer haesten
metter toegaen. Maer ghij zult alzoo langhe beijden tot hij pluckende
worden is aent vleesch, tot dat hij dat smaect. Ende dan zoo zuijuerlicK
.soethans voor hem rijden ende besteken cart met een roede ende
vallen cort voor hem aff, ende nemen hem op die handt metter
leeuwerck. Ende is dat zaecke dat hij gheen bestekens te doen en
heeft, zoo zuldij mackelick voor hem af f slagin, ende nemen die
leeuwerck met allen metten hauick oft sparwaer op die handt, ende
gheuen hem daer zijn recht goetlijck.
(17) Ende als v hauick oft sperwaer vliegende is worden ende ghij
zijn zeden wel kendt ende hij v dan ( 7) gheen wanseden en
toont.
Zoo steeckt hem allenskens weder toe, want hoe een hauick oft
sparwaer meer lijfs heeft, hoe hij machtigher is te vlieghen. Ende
wanneer hij te vet weder is worden, zoo zuldi j en allenskens (fol.
121r) weder aftrecken.
(18) Ende als ghijen inde voeten weer hebt ghezedt, dat hij weder
ghestadich is worden ende wel vlieghende, zoo en zuldij hem niet
meer aftrecken, maer houden in dier maten alzoo hij dan van lijue
is ghezeten.
(19) Ende voort als v hauick oft sparwar wat ghevanghen heeft
ende ghijen daer luezen zult.
Zoo zuldij hem den achtersten clau voor aff luesen ; ende dan den
binnensten clau, die daer recht teghen staet, nae ; ende d an die langhe
clau daer nae, ende luesen hem alzoo zuijuerlicken. Ende nemen hem
dan bouen den voet bijden beene, ende trecken hem dan den eenen
voet voor op, ende den anderen nae aff, ende luesen hem zoo al
zuijuerlicken aff vanden leeuwercke.
(20) Ende als v hauick oft sparwar eenen goeden vloech ghevloghen heeft, ende hij ( 8) die leeuwercken ghehaerbei j t heeft, al en
vijnck hij ze niet, nochtans zoo doet hem goetlick ende gheeft hem
(6) Na schoenen staat in het Hs. toe doorstreept.
(7) dan : het Hs. heeft van.
(8) hij : het Hs. heeft zij.
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eenen ghevoet : daer aerbeijden zij op een ander tijt te lieuer om, ende
daer ( 9) warden zij sedich ende goetachtich aff.
(21) Ende voort alzoo langhe als v hauick oft sparwaer niet
vliegbende en is worden.
Zoo zuldij hem gheenderande leuende voghel laeten zien, daert
ghijt hoeden moecht. Want daer door verleeren ( 10) zij des vlieghens
alzoo degher af, dat zij daertoe niet vlieghen en willen, alsmen daermede buijten rijden wilt.
(22) Ende voort zoo ( 11) hoet dat ghij dijnen voghel immer niet en
handelt, daer ghij anders ouerwesen moecht, immer zonderlijnghe
met onzuijuer handen ende onreijn. Ende immer zoe hoet te handelen,
zonderlijnghe zeer als zij grootte croppen gheaest hebben. Ende en
koedi j s niet, zoo weet dat ghij, zonder twi j f f el, dijnen voghel ghesont
niet behouden (fol. 121v) en mogest.
(23) Ende voorts als ghij buijten rijdt, zoo hoedt dijnen hauick
oft sparwaer dat ghi j en niet en laet vlieghen tot stereken leeuwercken,
noch tot gheen voghels die ghij waent dat hij ze niet vanghen ( 12) en
mach, want als een hauick oft sparwaer die van daer vliecht ende
niet en vanght, dat maect wansedich hauick oft sparwaer.
(24) Ende vort zoo zijn die voghelen al zoo onderscheiden van
wanseden ( 13) of van vui j licheden, oft van alle di j nhhen, als die
luijden zijn. Ende nae dien seden dat mense ghewent, daer naer moet
hij hem doen. Ende wat micken dat hij v doet, dat en moechdij
nerghens mede wreken dan metten aeze dat ghij hem allenskens.
ontreckt.
(25) Ende als ghij een hauick oft sporwaer hebt die gheerne
swinget.
Daer en zuldij niet te vroech mede weijden, maer ontrent vesperfijt
zuldij daermede vuijt trecken int velt, ende ghij zulten des morghens
vroech veel in de zonne ende in die lucht hebben.
(26) Ende ghij zulten houden dat hij onder niet nat en wordt daer
ghij moecht. Ende baet dat niet, zoo snijt hem die steert aff, ten
anderen maesch toe. Ende en baet ( 14) dat niet, zoo moettij hem den
steert toe rijghen met eenen draede.
(9) daer : het Hs. heeft duer.
(10) verleeren : het Hs. heeft verleeden.
(11) Na zoo staat in het Hs. zoect.
(12) vanghen : het Hs. heeft langhen.
(13) wanseden : het Hs. heeft wansedich.
(14) baet : het Hs. heeft vaet.
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(27) Voorts zoo weet dat zij gheerne zwemmen in blijnckender
zonnen ende lichten wint ende werm weder.
(28) Sincxten hauick of sparwaer, een haeghe, muijt hauick of
spoorwaer die moettij houden voor doeren.
En dit is een boet ( 15 ) voor den doeren, ende ghij en zultse niet
veel in die zonne hebben, maer (fol. 122r) een luttel voor middaghe
ghezont, dats hem goet. Ende immer houdes dees ( 16) naer middach
voor die zonne, daer ghij moecht.
(29) Ende ghij moet v pijnen dat ghijze alle dixte vanden ti j t goet
warm bloedich aes gheeft, daer ghij moecht, om schueren wille. Ende
en condijze met deze bloedighe aes niet ghespeenen, zoo moettij dat
bloet vuijt waschen in warm water, ende doen hem dat water allegaer
vuijt, ende gheuent hem alzoo.
(30) Ende ghij moet dezen voorschreuen hauick oft spaerwaer te
meer aerbeijden ende te vroegher op die handt nemen ende speenen ( 17) zo met aerbeijden, want zij des goet aes quaelick ontbeeren
moghen. Ende al en ist al daerom niet, nochtans zoo moettij des we
hauick oft sperwaer voorschreuen zeer aerbeyden met waecken ende
met voeren te peerde ende te draghen, ten zij [zij) al te male toe
ghemaect zijn ende ghij daermede buijten moecht rijden.
(31) Ende als die haegaert oft die lente hauick oft sparwaer altemael toe ghemaect zijn ende ghij daermede rijt buijten, nochtans
waert dat zaecke dat quaet weer waer dat ghij ten ei j nde niet vuijt
rijden en moecht, nochtans moest hijen al dijen dach op de handt
hebben ende draghen hem.
(32) Ende en doet ghijs niet, zoo en condijs nemmermeer alzoo
ghestellen noch tot vlieghen ghezetten : zij onsteken ende ontzetten
weder, zoo dat zij niet ghestadich en blijuen ende leeren wanseden.
Daeromme ende zoo issen dien man ten laesten qui j t.
(33) Maer opden zeluen voorzeijden dach, als ghij daer mede
buijten rijdt, zoo en hebdijs draghens oft aerbei j deus gheen doen,
want ghijze dan op dien dach met rijden buijten oft gaen ghenoech
aerbeijt, indien dat ghij des morghens vroech mede vuijt reijst buijten
oft met aerbeijden alle weghe gheaerbeijt zijn, alzoo langhe als zij
ghezont zijn, oft ghij en condt hem in die lende niet ghehouden.
(34) Ende ghij zult v hauick (fol. 122v) ende ( 18) sparwaer alle
(15) boet : in het Hs. staat voet.
(16) houder dees : lees: hoeden des.
(17) speenen : het Hs. heeft spaenen.
(18) Na ende staat in het Hs. hauick

doorstreept.
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auonde eens ofte twee weruen laeten trecken, al en waren hem die
nazen niet verstopt, dats hem al te goet. Want had hij couden gheleden, dat ghijnck hem daer mede wech. Ende warden daermede wel
ghetempt, ende zij aerbei j den daer wel aen, ende warden daer goedertieren aff ende zedich.
(35) Maer haddij eenich voghel die zieck in die lende waere, oft
oft eenighe hooghe nestlijckvogh,dwaerltcknqu,
voghel om den lemter wille. Maer dat ghij ze een luttel laet trecken,
dats hem goet.
(36) Een hauick oft sparwaer die den pompijne inden voet heeft,
ende hem al zoo zijn ghezwollen.
Dien zalmen een wit wollen cousken naeijen. Ende maecken ze
hem alzoo wijt beneden, dat zij hem beneden oft ouer dat let gaen
moghen vanden voet, nat met wermen wijn. Ende oock maect hem
daermede nat dat vilt of dat cleet daer hij op te staen plach, alzoo
dat hij alle weghe metten voeten ende metten beene inden wint staen
mach, metten beene alzoo nat.
(37) Ende en baet ( 19) dat niet, zoo zuldij den voet onder der
vuijterste zijden een luttelken doersnijden, dat hem al zeer bloedende
wordt ; ende hoet meer bloet in eenigher reden, hoet hem beter is
ende bet baet. Ende immer hoet dat ghij hem die senen niet ontwee
en snijdet noch en quetst. Ende dan maect hem zijnen voet weder nat
in waermen wijn, alst hier voorseijt is. Ende baet dat niet, zoo cort
hem zijn clauwen dat zij bloeden.
(fol. 123r) (38) Ende als een hauick oft sparwaer dat crijt heeft.
Zoo zuldij hem gheuen voor een bloedich aes. Ende en baet dat
niet, zoo zuldij hem gheuen vier becken oft vi j ue vol vanden lemen
van eender ouder hinne. Ende en baet dat niet, zoo neempt twit
vanden ei j e, ende doeghet in een schoon schotel ende slaghet dat
alzoo cort wordt als watere met ( 20) enen stocke, ende maect hem
zijn aes daerin nat, ende aesten daer vuijt : dat is hem bouen allen
dijnghen goet. Ende aes van een hons welpen dat bijdec moeder leght
ende zuijcht, al en waer ooc maer vi j f f daghen oudt. Eest dat ghij
dat aes warm metten bloede gheeft, zoo eest hem bouen alle aes
tbeste, want het is hem bouen alle aes al te zonderlijnghe goet teghen
doerne, ende teghen allen faulten die zij inden lijue hebben moghen,
(19) baet : het Hs. heeft laet.
(20) Na met staat in het Hs. lemen doorstreept.
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ende teghen tcrijt. Ende als v voghels tcrijt aldus hebben, zoo moet
ghijze hoeden voor nat aes, voor wezen ende conijnen aes oock mede.
(39) Als een voghel coude gheleden heeft, alzoo dat hij den ri j nne
int hooft heeft, ende hem die nazen ghestopt zijn.
Zoo neempt wijnruijte, ende zietse zeer in eenen eerden pot. Ende
dan neempt een schoone schotel ende ghieter vanden zope inne ende
laet daer inne coelen, maer dat immer melck laus blijue, ofte wat
meer. Ende maect hem zijn aes daer in nat ende onstopt den pot
daer hij zeer in trecken oft in plucken mach. Ende aesten alzoo bouen
den pot dat hem die azijn int hooft slaet, ende in die naes gaeten,
ende laet hem alzoo vast bouen den pot plucken dat hem die nazen
loopende worden : dats hem goet bouen alle dijnghen dezer fautten.
(fol. 123v) (40) Voort als een hauick oft sparwaer ghezwellen heeft,
of dat hem d'lijf zeere binnen is worden.
Zoo zuldij hem gheuen t'eten een luttelken verscher onghezouten
boter, alzo versch als zij vuijter kernen compt. Ende dat zuldij hem
smeeren op zijn aes, alzoo groot als een haesnote is : daeraf f saecht
hem d'lijf binnen, oft het zij van zwinghen, of waeraf dat hem binnen
zeer is worden.
(41) Teghen den frons.
Als den hauick oft sparwaer den frons inden mondt oft op die
tonghe heeft, zoo zuldij nemen een plat dunne stocxken ende schrabben hem die witte kernenkens vander tonghe. Ende dan zoo wast
hem den mont binnen met waermen wijn, en stroijter dan draeckenbloet in, ende dit doet hem eens ofte twee werfuen sdaechts. Maer
ghij zult hem draecken bloet eerst wermen [ende) al zoo cleen
schauen, eer ghi j t hem int zeer worpt. Ende daer zalt hem af draghen
ende ghenezen, oft dat ghi j t hem te tijde doet, te wijle dat hem
vooren inden mondt is.
(42) Maer wordijs alzoo laet ghewaer, dat hem inden haisch
commen is oft achter inden mondt, zoo isser immer doot daerom.
Ende dat draken bloet vindt men in die apotekers oft specerijen.
(43 Als dijn hauick oft sparwaer treurt ofte zieck is.
Zo is hem dicke dat alderbeste aes dat ghij hem gheuen moecht dat
hier naer gheschreuen staet : dats aes van een hondts welpe dat bi j der
(fol. 124r) moeder light ende zuijghet, ende dat alzoo waerm gheaest
metten bloede. Ende daer nae vuijt warm vrouwen melck geeft, die
een zone ghehadt heeft. Ende daer nae warm swaluen aes, ende daer
nae warm musschen aes, ende daer nae warm duijuen herten, ende
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daer nae van eender jongher gheclopter dui j uen dat ( 21) herte ende
dat linden bloet, ende die longe, ende die borst metten warmen
bloede, alzo warm alst daer ( 22) vut compt. Ende hoet warmer ende
bloedigher is, hoet hem beter is. Ende van alien voghelen zoe is
hem dat warm ghepluct aes beter dant ghevilde, hauick ofte sparwae[r) die zieck zijn, ofte niet muijten en willen, ofte diemen vet
van lijue wilt hebben. Ende als v hauick oft sparwaer zieck is, zoo
en nuldi j er niet vele seffens eesen, ende alzoo vele, ende niet meer,
dan hij lichtelick verdauwen mach.
(44) End als v hauick oft sparwaer luijzen heeft.
Zoo zuldij hem sterck van lijue maecken ende verwen hem met
opriment, alzoo vroech als een warm zonne compt. Ende gaen
daermede zitten twee daeghen ofte dri j e in die zonne, daer zij inder
maten zeer schijnt. Ende als ghijen aldus gheverwet hebt, zoo moettij
uwen hauick oft sparwar hoeden dat hij niet nat en werde.
(45) Dit is hoe ghij eenen hauick oft sporwaer die luijzen alderhaestich verdrijuen moecht.
Ghij zult nemen alzo vele pepers als in een doosken gaen can oft
mach,endktpralceijn.Dzomptschn
becken ende laet dat tsamen staen warmen in die zonne. Ende als dat
(fol. 124v) lauwe is worden, zoo zuldij nemen eenen schoonen lijnen
doeck, ende sprei] den die ouer al dbecken, ende douwent laecken opt
water tot dat dwater daer door slaet. Ende neempt dat welcke dat
daer deur slaet doer den lijnnen cleede, ende bestri j ct den hauick oft
sparwedmonzijvedr, nsmputke,
onder zijn fondament. Ende voert onder den crop om den halsch,
ende die ooghen, ende om die naeze gaeten ende ooren, ende voort
onder die borst, opt hooft, ende op zijnen rugghe, ende beneden aen
zijn dghien, daer die vederen scheijden, ende dlijff ende alle die leden
die onder een voghel oft daer bonen staen. Ende dit zalmen hem
doen onder zijn vederen ende op zijn vel. Ende dan zuldij hem te
maele onder dwater steken, ende treckender rasch weder vuijt, ende
zetten haer in die zonne ende laetent drooghen. Ende als ghijen dus
maeckt, dus hoeten dat ghijen gheen zeer en doet aen zijn fondament,
oft aen zijn smeer pijlen, oft aen zijnen vloghel, oft allegader zijn
leden.

(21) Na dat staat in het Hs. zelue doorstreept.
(22) daer het Hs. heeft duer.
:
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(46) Ende alhier aen zuldy die haeuick oft sparwaer kennen die
luijzen hebben : als die pluijmen hem om den halsch ende oock om
die borst gegeten zijn, ende schudden hem gheirne metten becke, ende
zijn gerne ruwe om thooft, ende zijn gerne onlustich van lijue, ende
crabben gerne metten voeten aen thooft ende aenden becke alomme.
(47) Ende voort weet dat wat hauick oft sparwaer dat het zy,
diemen oude houden wille oft diemen (fol. 125r) wilt vanght.
Die zalmen eijeren teten gheuen int eerste vander Meerte al tot
alf April toe : dat hem verdrijft die ander eijeren die hij int lijf
heft.Marwildjnvoezrschuntijopdeamn,
spindende hem met aerbei j de ende het spinden aeze gheuende, zoo en
behoeft der eijeren niet teten ( 23) dat jaer al vui j te. Maer ommer en
neempt gheen roode voghel op die handt, tzij hauick oft sparwaer,
alzoo langhe als rijckelijck ( 24) rijmpt om toe te maecken, want zij
waeren daer zeker doot om.
(48) Ende als ghij uwen hauick ofte sparwaer toeghemaect hebt,
ende ghijs dan niet gheredich maeken en condt, zoo zuldij hem
boomwolle gheuen teten met aeze, gheli j ck of ghij hem vederen
gheuen zoudt, ende dan moettij hem een ghewel doen afworpen,
ende dat keert hem dat lijf aldaer, ende worden daer al doer gheredich af.f .
(49) Ende voort zoo is dit een ander conste om eenen hauick oft
sporwaer gheredich te maecken.
Zoe maeckt zijn aes nat in warmen wijne oft in zeijcke, dat maectse
bouen maten gheredich. Maer dies en zuldij hem niet te dicke doen,
ten waere zij in stercke lijue waeren : zoo moettij hem drie ofte vier
werfuen [doen) ten hoochsten ende welck hier een van deze drije
puncten, het zij welck, daer heeft hijs mede ghenoech. Ende daert
ghij ontbeeren moecht, daer en gheues hem niet, want hem al te nae
gaet inden lijue. Ende jonghe hauick oft sparwaer, daer moettij meer
mede hui j den dan met mui j te hauick oft sparwaer.
(50) Alhier zuldij die onghezonde voghels bij mercken ende
kinnen.
Dat zijn de ghene die ( 25) haer aes worpen ende qualicken verdouwen connen, ende die haer ghewel laet werpen (fol. 125v), ende
die zeer drincken, ende die hem zonderlijnghe zeer dick schudden.
(23) In het Hs. staat dezen doorstreept ; in de marge is het vervangen door
teten.
(24) rijckelijck : het Hs. heeft reckelijck. Men vgl. echter al. 67.
(25) die : het Hs. heeft daer.
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Ende haer ghewel ( 26) is al te mael zwert, ende zonderlijnghe menichweruen smelten, ende allenskens droppende, ende die hem al te
maele ( 27) niet en strijcken, ende die hem niet en becken. Ende als
zij stille staen op die recke oft op die handt, .dat Naere steert geel
op ende neer clopt, ten waere dat zijt van gherechte wiltheijden
dede[n].
(51) Ende wanneeer haer gemeijs altemael leelick is ende dan
mede stijnckt, ende als zijn ghewel stijnckt, ende als zij vele leders
boeuen die ooghen hebben, ende wanneer haer becke oft clauwen oft
haer voet oft haer beenen ontweicken, ende als haer ghesmei j s tot
vele droppen valt, ende dat zeer sprinckelt, ende elck vanden anderen
scheijdet, oft dat zij twee werfuen smersen aen eenen ganghe achter
een, dat deze kri j ch zonder twi j f f el .
(52) Ende oock mede als een hauick off sparwaer ziek is.
Zoe laet hij geirne die voghel schieten ende zoo can hi j ze qualicken
aen hem ghehouden oft ghedrucken oft aen hem ghehauenen, ende
zoe en can hij hem niet doerhardelicken wel gheschudden, ende zoe
ziet hij droef f elicke vui j t zijnen ooghen, ende zoo blijft hem zijn
steert al breet staende, ten waere dat zij inden ghezonde weder
beterde.
(53) Ende als zij des daechs vele slaepen, dats oeck onghezondt.
Ten waere dat zaecke dat hij des daechs te vooren in stereken winde
ghevoert ofte ghedraghen waere oft ghewaect waere, zoo en lagher
niet aen dat sij des daechs gheirne slapen.
(54) Ende eijst dat (fol. 126r) hij eenighe van deze puncten
voorschreuen heeft, zonder twi j f f el, dats onghezonde.
(55) Ende dit is welich aes dat hier nae staet.
Schaepen aes, vercken aes, maer dat wast hem inden croppe ende
worden daer gheirne blendt off, dit langhe teten gheuen warden ;
ende voghel aes, ende honden aes, ende ratten aes, ende gansen
herten, ende zwanen herten, ende zwaluwen aes, ende muschen aes,
duijuen aes, muzen aes, van palijncx aes.
(56) Ende dit is spinnen aes dat hier nae staet :
Jonghe hoenen aes dat spint bouen maten zeer, ende rinderen aes,
ende hinnen aes dat spint zeer ende niet zoo zeer, hazen aes dat spint
zeer, conijnen aes oock, leeuwercken aes desghelijcx, op dat ment
maect int water.
(26) ghewel : het Hs. heeft ghezwel.
(27) maele : het Hs. heeft maete.
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(57) Ende dit is goet vlieghende voghelaes dat hier naer staet.
Oude hinnen aes, ende leeuwercken aes, bonte crayen aes, ende
warm aes van eenen roeck, ende warm exteren aes, maer het is hert
te verdouwen. Exteren ende runderen aes dat en gheeft hem niet
dicke te eten, daert ghij hoeden moecht. Ende als ghijt hem gheeft,
zoe en gheues hem niet dicke te deesh te veel seffens.
(58) Het is goet, seker hauick oft sparwaer aes dat hier nae staet
gheschreuen.
Dats aes van een hondts welpe dat bij de moeder licht en zuijght.
Ende dat zalmen hem aezen al waerm ende bloedich den hauick oft
sparwaer ende daer naer muesen vuijt warmer vrouwen melck, die
een zoon ghehadt heeft, ende daer naer (fol. 126v) zwaluwen aes,
ende daer naer jonghe duijuen aes, ende natte harten aes, ende waerm
musschen aes die jonck zijn, ende daer naer van eender warmer
ghec[l]opter duijuen, dan lenden bloedt, ende dat herte, ende die
longher, ende de gheclopte borst, ende dat bloedt alzoo waerm alst
daer vuijt gaet. Ende van alle voghelen zoo is hem dat gheclopt aes
beter dant ghevielt ; ende ghevet die hauick oft sparwaer die zieck
zijn oft diemen vet houden wille van lijue.
(59) Ende als v hauick oft sparwaer zieck oft magher is van lijue.
Zoo en zuldi j en niet veel tzef f ens aezen, maer ghij zult dien aezen
met een luttelken smaels. Ende ghij en zulten niet meer gheuen dan
hij wel lichtelick verdouwen mach, want daer fourcken ende ontfancken veel meer af dan ghij hem grootte croppen gheeft.
(60) Dit aes dat niet gheten ( 28) dooch dat hier naer gheschreuen
staet.
Aes van eenen verre, van eenen ram, van eenen haene die ouer zijn
29), aes van eenen jaerncomis,vendrwachtl(
ouden sparwaer, aes van eenen copporen, aes van eenen ouder duijuen,
aes van eene ( 30) swerte craye, aes van eender raue : geen van alle
deze aezen en dooch niet gheaest.
(61) Jonghe hauick oft jonghe coppieren, jonghe kuups, jonghe
sparwaer, jonghe zwarte crayen : indien dat dees voghelen, die ic
hier alder leste ghenoempt hebben, jonck zijn ende warm gheaest,
ende ghij anders gheen aes ghecrijghen en condt, zoo moechdijt wel
aezen. Ende van eender cauder duijuen dats (fol. 127r) herde quaet ;
(28) gheten : wel licht corrupt voor thesen.
(29) wachtelen : het Hs. heeft wachtel en.
(30) eene : het Hs. heeft eenen.

70

maer aasmen waerme maect in warm water, zoo ei j st weder van
herten goet aes te dezen.
(62) Ende wat aes dat gheen vederen en heeft, ende slach aes is,
dat en zuldij hem alzoo niet gheuen t'eten alst gheslaghen wordt,
maer zult alzoo langhe beijden, eer ghijt hem eest, tot dat cout is
gheworden van hem zeluen. Ende als[t] dan een eten stont cout
gheweest heeft, zoo neempt dan waerm water, ende nemet zijn aes,
ende warroet daer in, ende doet dat water vuijt, ende gheuet hem
alzoo teten. Maer ratten aes, ende muijzen aes, ende van een hondts
welpen : als ghij hem van deze drie te aezen gheuen wilt, zo gheeftze
hem waerm ende bloedich, zoo zijn zij hem best gheaest.
(63) Ende voort zuldij weten : hauick oft sparwaer die ghij op v
handt ( 31) (fol. 131r) ghenomen hebt om ree te maken, oft dat ghij
daermede pleghet te beijden, hoe dat ghij dien meer in die locht hebt,
alzo hem beter is, alzo verre als hij zoo goedertieren is worden dat
hi j t lijden woude dat ghij daer buijten huijze onder die lui j den gaen
moecht oft buijten in die zonne.
(64) Maer hagher hauick oft sparwaer die moeten zeer hoeden
dat zij des middaechs in die zonne niet en comme. Maer voor middaghe in die zonne een luttel ti j ts ghehouden worden op die handt, dats
hem goet, ende die locht buijten ( 32 ) der zonnen oock, om wat tijde
dat binnen den daeghe ware, die en mach hem niet schaeden ende is
hem goet.
(65) Ende voort zoo weet dat die hauick ofte sparwaer veel meer
aes verdouwet die int licht staet, dan die in een doncker camer staet.
(66) Ende voort zuldij weten dat die hauick oft sparwaer die ghij
inden warmen weder in de lucht hebt, int eerste met alle luttel aes
ghenoech heeft, want die locht ende warm weder dat omsteectse ende
voetse die eerste acht daeghen al dore.
(67) Ende immer en neempt gheen mode voghel op die handt,
om toe te maecken wille, achter dien dat zoo coudt waere dat rijkelick
neuelde ende rempte, want zij waren zeker doot, om wat waert zaecke
dat ghij daer mede buijten ten huijze gaen wilt inder lucht, zonder
twijfel.
(68) Als ghij een hauick oft sparwaer die muijte ontrecken wilt.
Zoo zuldij in de leste weke vande Meij maendt spinne aes gheuen
(31) Hierna staat in het Hs. : volght nu folio 134 ic xxxiiii. Dit is een
verwijzing nara r de oude foliëring ; het overeenstemmende blad volgens de
potloodfoliëring is 131.
(32) buten het Hs. heeft buyter,
:
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op die recke, ende zulten allenskens spennen ende reijn binnen
maecken ende magher, want hoe een hauick oft sparwaer beter (fol.
131v) van lijue is, hoe eer beghint te worpen. Ende en condij dies
worpens alhier mede niet benemen, zoo wachtes alzoo vroech als hij
eens stulle ofte een veder gheworpen heeft. Dat ghijen dan recht
voort zonder merren op die handt neempt ende aerbeijten, zoo met
wacken ( 33) ende met draghen ende met vooren te peerde : dat
gaet ( 34) voor alle draghen ende voor alle aerbeijt die ghij hem doen
moghet. Ende gheeft hem spinnen aes ende maecten alzoo vast toe
ende immer maecten reijn binnen bouen alle di j nck ende bei j ter dan
mede.
(69) Ende als dan Sint Jacobsdach beghint te naecken, zoo moetij
hem een luttel nauwer van líjue zetten omt ancxt wille vanden worpen, ende dan zuldij al die lauwerck tijt dore daer mede bei j den, des
weet zonder twijfel.
(70) Ende condij hem deze eerste muijte alzoo ontrecken, zoo
wordet een tijdich voghel teghen t' ander jaer want hij dan al die
leeuwerck tijt aldaer vlieghen zal op die nieuwe vederen die hem
inder muijten ghewassen zijn. Ende als ghij hem die eerste muijte
aldus ontrocken hebt, zoo zuldij dan op zetten ende laeten muijten
al den herfst doer, ende pijnt v dat ghij een ( 35) met hem en hebt
ende en vanckt hem vast leeuwercke die hij alzoo werm eten mach
ende gheefter hem alzo vele als hijer eten mach, dats hem al te
goedt. Zoo mach hij goet gheveder crighen ende alzoo als een tijdich
hauick oft sparwaer werden teghen t'ander jaer. Want hij al die
leeuwerck tijt vui j t op die zelue vederen vlieghen zal in dien dat
ghijt t'ander jaer dan oock tot vutgaende (fol. 132r) Meije op die
recke dan oock spinnen als gheeft ende dan op die handt nemet totter
tijt toe alst in de eerste compste ( 36) gheschreuen staet.
(71) Als ghij een hauick oft sparwaer zoo vroech vuter muijten
hebben wilt dat ghijen Sint Jacobs voorschreuen op die handt
nemen moecht.
Zoo zuldij alzoe vroech alst alf Sille gheleden is oft vroegher,
spinnen aes gheuen op die recke al totten eersten daghe toe vanden
Meerte. Ende dan nuldijen opden eersten dach van Meerte op die
handt nemen ende spenen dan met veel waken ende draghens ende
(33) wacken : het Hs. heeft wacker.
(34) gaet : het Hs. heeft goet.
(35) Corrupte plaats : na een ontbreekt tenminste een woord.
(36) compile : lees conste (vgl. al . 82, 85, enz.) .
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veel te peerde voeren ende met aerbeijden ende met aeze dat spinnen
is, ende maecken hem al reijn binnen.
(72) Ende als hij dan reijn binnen warden is, zuldijen dan alzoe
magher maecken als hij immer van lijue mach lijden, ende bei j dten
daer mede, ende aerbeijden hem zeer int beijten. Ende hoe ghij hem
meer aerbeijt ende magher maect, alzoe verre van lijue noet lijden
mach, zoe hij eer ende badt worpen zullen. Ende als ghij aldus hem
daermede ghedaen hebt ende gheaerbei j t, zoo zuldijen weder op
zetten ontrent alf April. Ende gheuen groot, warm, bloedich aes
t'eten, ende des alzoe vele als hij immer eten mach, ende maecken hem
alzoe vet als ghijen immer maken meucht opt reck ende op die handt,
ontrent acht oft thien daghen lanck. Want ghij hem vele beter te
pleghen hebt met goeden warmen aeze ende dat bloedich is, ende
oock met drijakel te gheuen opt reck, thien ofte twaelf daghen, dan
inder muijten.
(fol. 132v) (73) Ende int aldereerste als ghij v beijten daer mede laeten
wilt ende opzetten wilt.
Zoo zuldij nemen een warm voghelken ende plucken dat aldaer
schoon ende worpen ( 3?) hem dat ghewei j de vuijt. Ende nemen dan
driakel op uwen vijngher, alzoo groot als een wiecke, ende smeert
daer tvoghelken mede in zijn lijf, ende gheuen hem alzoe teten warm.
Ende en hebdij gheen voghelken, geeft hem een muijs alzoo metten
driakel : daer worpt hij zeer af ende rasch, ende daer crijcht hij groot
ghevederte af, ende oock wort hij daer ghesont af, ende hij muijt daer
vele te beter af.
(74) Ende deze driakel zuldij hem gheuen int aldereerste als
ghijen vander handt zetten wilt, ter wijlen dat hij alzoo mat ende
gheredich is, want bijt anders niet nemen en zoude willen. Ende ghij
zult hem deze driakel schoon verwen als voeren gheschreuen staet.
Ende als ghijt hem alder eerst hebt ghegheuen, zoo gheuet hem onder
den derden auondt noch eens, ende ouer den derden dach ende ouer
den vierden noch eens.
(75) Ende als ghyen inder muijten zetten wilt.
Zoo zuldij hem inder muijten gheuen teten als van eenen hondswelpen dat leght en suijghet zijnder moeder, alzoo warm ende bloedich
gheeest, ende warm mui j zen aes, ende warm ratten aes, ende zwaluwen
aes, ende schaepen aes, warm duijuen aes, ende warm leeuwercken
aes, ende van eender palinghen ale aes.
(37)

worpen : het Hs.

heeft worpent.
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(76) Ende alle deze voorschreven aes die zijn hem alderbest ghegheuen, daer ghijze hem crijghen condt. Ende (fol. 133r) alle dat
voghelkens aes is, dat zuldij hem waerm ende bloedich gheuen, daert
ghij warm ghecrighen condt. Ende hoe ghij zijn aes dicker vernieuwet
ende menigherande aes gheuet, ende dat warm ende bloedich is, hoe
hij badt warden ende muijten zal ende rasschelick, ende oock te beter
gehveder ( 38) af crijghen zal. Ende dat wordt hem dan dare ende breet
ende dicke ende goet te maele, alzoe verre als hij gheen onghezonde
int li j f ue en hebbe hij en mach nimmermeer wel muijten.
(77) Ende zult hem des morghens vroech twee musschen inde
muijte worpen ende zult hem die schoon plucken, ende des achter
middaechs elcker twee ; ende op laet vespertijt eester twee, ende die
zuldij hem onghepluct inworpen. Ende voordaen zuldij hem gheender
ander aes inder muijten laeten, dan eenen dach ten lancxten, dats
hem goedt.
(78) Ende dits ooc een ander conste, hoe dat ghij een hauick oft
sparwaer alder haestelick zult doen worpen ende muijten, dat
ghyen te Sent Jacobsdaghe moecht op die handt nemen.
Ende zoe zuldij hem te alf Sille op recht spanen, ende op den
eersten dach van Meerte op die handt nemen, ende magher maken
ende mede vijlen, ende om dien tijt vanden jaere weder op zetten,
als inder iester muijte gheschreuen staet. Ende zult dan alzoe mede
doen als v die reize zal wijzen.
(79) Ende dan zuldij nemen clieren van schapen die hem besyden
om den halsch ende omme thooft ligghen ghevelt tusschen vel ende
vleesch aen een, ende dit is recht gheschapen als een stuck van
( 39) te ziene pleghen.
een
(80) Ende dan nemet ende mijnghelt onder schaepen aes, ende
ghevet dat alzoe teten acht oft (fol. 133v) neghen werfuen. Ende
nv gheuet hem eens ende ouer den vierden dach noch eens, ende
aldus zo zuldij die daghen laeten vertrecken als ghijt hem gheeft, ende
daer worpenze zonderlijnghe [z)eer af, ende dit is bezocht.
(81) Ende dit is die derde conste, hoe ghij eenen hauick oft
sparwaer vroech zult doen worpen.
Ende zoo zuldij hem nemen op de handt, ende om die tijt vanden
jaere weder op zetten als inder eerste conste vande muijten ghezet is.
Zoo zuldij nemen den cnoop vanden schaepe, die cnoop die hem
(38) gheveder : het Hs. heeft ghevoeder.
(39) In het Hs. is plaats opengelaten voor een woord.
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binnen inden halze ende inder stroten staet, ende menghen hem die
onder schapen aes aldus cleyn.
Ende gheuet hem alzoo t'eten eer ghyen inder muijten zedt ter
wijlen dat hij gheretich is, aldus zoudent zij nooder nemen, ende
gheuent hem teten eens oft twee mael. Maer ghij zult die daghen alzo
laten vertrecken als ghij hem dat gheuen zult als daer inder eester
conste beschreuen staet.
(82) Ende dit is de vierde conste, hoe ghij een hauick oft sparwaer
vroech ende rasschelick zult doen muijten.
Ghij zult hem nemen op die handt om den tijden vanden jaere,
ende zulten zoe draghen ende magher maken, ende om die tijt daer
nae weder op zetten, als inder eerster conste beschreuen staet.
(83) Ende dan zuldij nemen die rijpe ( 40) vlierbessen, ende nemen
die steentrens daer vuijt, ende makense schoon ende drooghe. Ende
dan als ghijer te doene hebt ende bezighen zult, zoo zuldijze maeken
al cleyn in een peper molen. Ende dit puluer zuldij op zijn aes
stroei j en, ende gheuent hem aldus teten thien werfuen oft (fol.
134r) twaelf werfuen.
(84) Ende als ghijt aldus gheeft, zoo zuldij die daeghen daermede
laeten vertrecken als inden eersten gheschreuen staet, daer zuldijt
vinden.
(85) Ende dit is de vi j f ste conste, hoe ghij een hauick oft sparwaer
haestelick wilt doen muijten ende worpen.
Ghij zulten nemen op die handt op die tijt vanden jare ende magher
maecken, ende om die tijt vanden jaere weder opzetten als in de (41)
eerste conste vander muijten gheschreuen staet.
(86) Ende ghij zult nemen bogaert slecken, ende sienze in schoon
water ende in eenen eerden pot, ende nemen dan een schoon cleet
ende ri j dept daer doer. Ende als ghi j en dan eesen wilt, zoo zuldij
hem daer vuijt eesen licht om thien werfuen.
(87) Maer als ghijt hem aldus gheeft, zuldij dees daeghen laeten
verschieten alzo inde eerste conste vander muijten staet beschreuen.
(88) Ende als ghij een hauick oft sparwaer wilt doen muijten, het
zij met wat consten dat ghij daertoe doen wilt.
Zuldijen acht werfuen inden reghen binden des morghens vroech
oft des voormiddaechs, ende laten hem daer nat warden : zoo wijcken
hem die pijpen inden vleessche, ende dan schiet hijze veel te rasscher
vuijt.
(40) rijpe : het Hs. heeft brijpe.
(41) de : het Hs. heeft den.
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(89) Ende aldus zuldijen inden reghen binden in de leste acht
daghen voor dien ghij altemaele inder muijten zult worpen, ende zoo
zullenze veel te rasscher ende te bedt muijten.
(90) Ende als ghijen Linder] muijten wilt hebben.
Zo zuldij uwen hauick oft sparwaer die eerste acht daghen ofte die
veerthien daghen opden recke daer wel pleghen met goeden wermen
voghelen bloedighen aes. Want alzoe hebdijze alder eerst vier nachten
lanck (fol. 134v) vele te beter vet te maecken, ende veel te beter toe
te stecken op die recke ende oick met drijakelen oft melck, eer van
allen dezen voorschreven consten, die hem ghij gheuen wilt, van
noorde waere, dan ghi j t hem inder muijten gheuen condt.
(91) Ende als ghij hem dan zoe vijf nachten opt reck toeghesteken
hebt, ende in stereken li j ue ghemaect alzoe bat inder muijten gheschreuen staet, zo zuldijen dan inder muijten zetten, ende hem gheuen
warm, welich, bloedich aes, alzoe alst hijt immer aezen mach.
(92) Ende hoe ghij hem meer ghehauden aes gheuet, indien dat
al welich aes waere, hoe hij rasschelicker ende bat worpen ende
muijten zal. Ende ooc veel beter ghevedert af crijghen zal, zonder
twijfel, ende dat wert hem claer, breet ende dicke.
(93) Als ghij een hauick oft sparwaer vuijter muijten zult nemen.
Zo gheeft hem thien daghen te vooren spinnen aes, ende dat al nat,
inden ( 42) eeten, eer ghijen vuijten muijten neempt ende op die handt
draghet. Ende ghij en zulles vuijter muijten niet nemen ghij en hebt
den aldereerst zijn cleyn messe acht daeghen oft veerthien daghen te
vooren gheworpen zoe neempten coenlijck vuijt.
(94) Ende waert dat zaecke dat alzoe nae den leeuwerck tijt waere,
ende ghij daer mede zeere haesten wilt, ende indien dat hij goedertieren ( 43) onder die hui j ue plach te wezen, zoe moetijen vuijt nemen
alzoe vroech als hij zijn grootte messe drie weken oft een maendt
lanck gheworpen heeft. Maer zoe moetijen alzoe nau wachten ende
hoeden zijn ghevedert voor handelen ende swinghen.
(95) Ende voorts (fol. 135r) zuldij weten als een hauick oft sparwaer zijn grootte messe gheworpen heeft, dat hij dan drie weken
daernaer zijn cleyn messe te worpen placht.
(96) Soe een hauick oft sparwaer meer muijten heeft, hoe zij
hardevntuzijdeblnmogh.Edeauick
oft sparwaer van eender muijten, die en mach niet alzoe veel leets
(42) inden : het Hs. heeft inder.
(43) Na goedertieren staat in het Hs.

is.
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lijden als een root hauick oft sparwaer van twee muijten. Maer die
van drije muijten waeren, dies onstaden ende mach caude ende leet
lijden, indien dat zij onder den man aldus ghemuijt hebben. Ende zoe
zij dan ouder zijn ende meer muijten hebben, zo zij dan coude ende
alle stoot te bat moghen lijden.
(97) Maer hoe een hauick oft sparwar ouder is ende meer muijten
heeft, hoe hij weecker is van natueren, ende hoe ghi j en nauwer behoeft
te wachten voor quaet aes ende voor alle dijnghen die hem deiren
moghen.
(98) Ende voort zuldij weten hoe een wiltvanck hauick oft sparwaer meer muijten heeft, hoe hij meer verlaet int worpen ende laeter
toecompt. Ende voorts zuldij [weten) dat alle nestelijnghe voghels
alle jaere vermeghen muijten [ende) worpen. Ende dat is te verstaen
dat zij alle jaere vast vroegher inder muijten comen, ende oock compt
hij alle jaere op jaere ooc weder vroegher vuijter muijten.
(99) Ende voorts zegghen die meesters hauicken zoo dat een
hauick oft sparwaer vroegher vuijter muijten op commen als zij onder
die moeder zijn ( 44), dan die viech strijpt zijn, ende die alle weghe
vroegher worpen. Ende voort zoectmen hauick oft sparwaer die voor
midder winter ghevanghen worden, ende hoe zij ooc langher voor
Ste Martinsmisse ghevanghen worden, hoe zij eer worpen.
(100) Ende voorts (fol. 135v) zuldij weten hauick oft sparwaer
die een maendt voor midderwinter ghevanghen worden, dat die de
muijten ontrecken. Ende hoe zij laeter ende naerder April ghevanghen
worden, hoe ghij hem die mui j te beter ontrocken hebt, ei j st dat zaecke
dat ghij zelue wilt.
(101) Als een hauick oft sparwaer zijn vederen sti j nt ende ghij
hem dat benemen wilt.
Zoe neempt grosene ende stouten in een schoon schotel, ende eeset
uwen hauick oft sparwaer vanden zope vijf werfuen oft zes werfuen.
Zoe en zal die nestelijnck hauick oft sparwaer niet meer slinghen.
(102) Maer die vederen die daer te vooren in dat vleesch hijnghen,
— ende slaeten dan gaede — die moet hij voort vui j t slinghen, ende
daer mede heeft hij zijn slingde ghedaen.

*
**

(44)

Na zijn staat

in het Hs. ende.
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6. AANTEKENINGEN
1. havick :

Het is waarschijnlijk dat de term havik, Dt. Habicht, OudEng.
hea f oc, MEng. heruk, ModEng. hawk, oorspronkelijk een algemene betekenis had en dat er alle roofvogels mee werden aangeduid, de valk
inbegrepen. Volgens Dalby ( 1) werd het woord in het Duitse taalgebied reeds vroeg als synoniem van valk gebruikt.
De havik, ook duiven- of patrijzenvalk genoemd (Accipiter gentilis) lijkt zeer goed op de sperwer. Hij is echter wat groter en
robuuster. Het is een zeer woeste roofvogel die ook grote vogels
aanvalt, zoals Vlaamse gaaien, kraaien en zelfs fazanten, kippen,
konijnen en hazen niet uit de weg gaat.
Hij is een roofvogel die bij de lage vlucht ( 2) gebruikt werd en
zeer goed geschikt was voor de lucratieve jacht, terwijl de valk meer
voor het vermaak en de sport gebruikt werd (3).
.rparwer

Etymologisch betekent dit woord : een vogel die zich voedt met
mussen (cf. Eng. sparrow, Dt. Sperling). De sperwer (Accipiter visus)
is kleiner dan de havik en jaagt alleen op kleine vogels. In literaire
teksten wordt hij, volgens Dalby, dikwijls als een damesvogel vermeld. Dit is te verklaren door zijn gemakkelijke h anteerbaarheid.
Volgens een hedendaags specialist, Michael Woodford ( 4), heeft
deze vogel een teer gestel en kan geen zwaar voedsel of lang vasten
verdragen. Maar als deze ook moeilijk af te richten vogel eenma al
tam is, blijkt hij „an extremely sporting little hawk to own".
spinden

Volgens de bekende Duitse specialist Kurt Lindner (Dt. Habichtslehre, p. 257) is spennen of spehnen de oorspronkelijke vorm en zijn
spenden of spinden van latere datum. Zo heeft de oudste versie van
de Habichtslehre : spennen en spenne, maar het jongere Beizbuchlein
reeds spenden, welke vorm, naast abbrechen, ook aangetroffen wordt
in de druk van

1532

van het laatstgenoemde werk.

(1) D. Dalby, Lexicon of the Mediaeval German Hunt
(2) Zie de aantekening bij al. 35.
(3) A. E. H. Swaen, De Valkerf, pp. 63-64.
(4) A Manuel of Falconry (London, 1960), p. 120.

(Berlin 1965) .
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Dit werkwoord betekent volgens Dr. Swaen (De Valkerij, p. 74)
een manier van africhten : „Dit africhten door een vogel op de hand
te dragen noemt men spinnen (spenen) ". Deze verklaring vindt men
— zeer waarschijnlijk op gezag van Dr. Swaen — ook terug in het
woordenboek van Hermans ( 5) :
spenen : spinnen ; het zeeg maken als eerste deel v an de africhting

der jachtvogels, door ze op de h and te dragen.

Deze verklaring is echter niet juist. Zo lezen we bij Dalby dat
spennen betekent : „to reduce a hawk's weight and increase its
kenness, by moderate feeding". Hij citeert verscheidene passages uit
de Habichtslehre en het Beizbuchl ein, waaronder de volgende uit het
laatstgenoemde werk :
Wie man in spende ee man in trage : Als der habich gestanden hat
vnd vaiszt ist worden in der mausse oder annderszwo vnnd m an in
dann vahent machen will ....
De betekenis van spe(n)nen of spinden is dus zeker : (doen)

vermageren door minder of flauwer voedsel te geven. In deze betekenis komt het woord in het Mnl. Wdb. niet voor. Men vgl. echter
wel de aldaar gegeven algemene betekenis : „kort houden".
waterachtich :

Het vlees dat als aas gebruikt wordt, werd van een deel van zijn
voedende waarde, het bloed, ontdaan door het waterachtich te
maken en er azijn aan toe te voegen. Hoe dat gebeurde leest men
in Prince Edward's Bk. (ed. Swaen, p. 6) :
Take the mete and strike it up and downe in the water and wringe
the blode out and fede here ther withe.

3, cort getempt :

Dit betekent hier wel het tegenovergestelde van wat in al. 5 seer
ghetem pt genoemd wordt : dus : slecht of kortstondig afgericht.
Bij de beschrijving van de braakbal (ghewel) is de betekenis van
sluijuich onduidelijk. Ik vermoed dat het `slijmig' kan betekenen,
maar zekerheid heb ik door vergelijking met andere traktaten niet
kunnen krijgen. Toch lijkt het mij dat de voorgestelde betekenis
gesteund wordt door het volgende citaat. Bij Turbervile (p. 215)
leest men immers :
But otherwise, if she rolle not hir casting wel, but cast it long, not
white, stincking, very moist and slimie, it doch argue, yat she is full
of diseases.
(5) A. G. J. Hermans, Jagers Woordenboek

(Schiedam, 1947).
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In de Dt. Habichtslehre (ed. Lindner, p. 12 2) vinden we een gelijkaardige beschrijving :
Ist das gewelle driicken vnd hart, so ist der habich gesunt. Ist es
aber nasz vnd sleymig, so ist der habich siech.

4. De laatste twee woorden van deze alinea : en curt, lijken als volgt
in de kontekst te passen : langzaam, naargelang de tijd van het jaar
die nog over is voor het jachtseizoen aanbreekt, lang is of kort. Deze
interpretatie wordt gesteund door de eerste zin van de onmiddellijk
eropvolgende alinea.
6. Men vgl. de inhoud van deze alinea met al. 34 en 39.
12. swi (j) nghen :
Het fladderen van de roofvogels op de hand of op het rek wordt
in het Bk. of St. Albans (ed. R. Hands, p. 99) bating genoemd. Het
is karakteristiek voor een nerveuze, geëxciteerde of verstoorde vogel.
Het wordt in detail beschreven door Frederik II in zijn De Arie
Venandi cum Avibus, Boek II, Hfst. 56 en 57.
Dr. Swaen schrijft erover :
Een lastige eigenschap van sommige vogels is hun onrustigheid, zich
vooral uitend in een voortdurend fladderen of klappen met de vleugels ;
zulk een vogel noemen onze valkeniers een fladderzak of springer
(De Valkerf, p. 81).

De drie puncten zijn natuurlijk : 1. als ze in stercken lijue, d.i. vet
zijn ; 2. als ze grootten cro p pen gegeten hebben ; 3. als ze nog erg
wild zijn.
13. Het woord staele heb ik nergens anders afzonderlijk aangetroffen.
Wel komt het voor in het Engels als stale ; het betekent er lokvogel.
In het WNT treft men het aan als eerste grondwoord in staleend,
Mnl. staelente : lokeend. Het WNT verwijst naar stal (I, bet. 12d)
waar het heet : „als term van het vogelbedrijf. Vermoedelijk in staleend." Op grond van staele in onze tekst, een hapax legomenon, kan
dit „vermoedelijk" door „zeker" vervangen worden.
Men vgl. ook Dalby : stal-ente : `decoy-duck'. Dat staele elk soort
lokmiddel kan betekend hebben, lijkt waarschijnlijk ; het zou dan
synoniem zijn van wat in het Beizbuchlein `stallyng' genoemd wordt :
„das er wol kunne fliegen czu aller hand stallung" (ed. Lindner,
p. 159).
In verschillende streken werden verschillende echte of nagemaakte
vogels als lokmiddel bij het africhten gebruikt. Zo bestond de oude
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Hollandse lokvogel, bij Menula luier en later loer geheten, uit „een
plat stuk hout, van voren afgerond en van achteren gevorkt. Aan
voor- en achterkant werden twee duivevederen bevestigd, zoodat het
geheel eenigermate het voorkomen van een vogel had" (Dr. Swaen,
De Valkerf, p. 52) .
Bij het africhten wordt in ons traktaat veelal een quaede leewerck
gebruikt. Deze vogels komen trouwens steeds weer in het traktaat
ter sprake, een merkwaardig detail dat ik in geen enkel ander traktaat
heb aangetroffen.

Zulter : gesyncopeerde vorm uit zult hem er.
16. De schoenen, ook werpriemen genoemd, zijn smalle lederen
riempjes, ongeveer 6 cm. lang, die om de poot van de vogel bevestigd
worden. De schoenen dienen natuurlijk om de vogel vast te houden.
Ze zitten vast aan een draal, een dubbele ring in de vorm van een
acht, waarvan beide ogen om een neet draaien, zodat de schoenen of
ook de langveter niet verward kunnen raken. De langveter is een
smalle lederen riem van ongeveer een meter met op het einde een
flinke knoop. De langveter wordt door het ene oog van de draal
gestoken en dient om de vogel te binden aan zijn rek of blok, of
om hem vast te houden wanneer hij op de hand wordt gedragen.
Als de vogel wordt opgeworpen, dan neemt de valkenier de langveter en draal weg en behoudt de vogel slechts de schoenen, die
nooit warden afgenomen. (Zie voor meer details Dr. Swaen, De
Valkerf, pp. 39-42) . Men vgl. ook de beschrijving van de schoenen in
Beizbuchlein (ed. Lindner, pp. 147-48) .
19. De benamingen `achtersten', `binnensten' en `langhe clau' voor
de drie tenen van de vogels, die door de valkeniers ook vingers genoemd worden, zijn een bechrijving in logische volgorde. De `binnensten' is de middenteen, de langhe' is de voorste teen.
Volgens Dr. Swaen (De Valkerij, p. 82) werd de achterklauw ook
`aasklauw' genoemd, de middelvinger heette bij de mensen van het
vak `vangklauw'. Voor de derde teen geeft hij echter geen bijzondere
naam op.
22. De vogel mag men slechts in geval van uiterste nood met de
handen aanraken. Wanneer de handen `onzuijuer' en `onreijn' zijn,
zal de vogel zeker ziek warden.
In andere traktaten gaat men nog verder : het `reijn' slaat er ook
op de morele zuiverheid. Zo lezen we in Prince Edward's Bk. (ed.
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Swaen, p. 11) een voorschrift om haviken gezond te houden, waarbij
dronkenschap, omgang met vrouwen, naast gebrek aan properheid,
veroordeeld worden :
For ta kepe hawkes in hele.
Lake that thu be not dronkelowe ne lecherous daylynge with
wammen, for if thu handell thu hawke afterwardes with thi handes
vnwasch, forsoth thu sleyst thyn hawke, because thei hate filthede
aboue all thynge.

24. doer naer moet hij hem doen : volgens wat men hem geleerd heeft
zal hij zich ook gedragen.
25. weij en:
In de betekenis jagen' komt het woord bij Dalby voor s.v. weide
-nen,
weiden : „to hunt, of a hawk, a huntsman or a falconer".
28. doeren : (met vgl. doerne in al. 38)
Wellicht is met deze term het verdorren, d.i. de uitdroging bedoeld. In de Dt. Habichtslehre (ed. Lindner, pp. 129-30) leest men
immers :
So der habich dorret, darret der habich so sal man in gemechlichen
behalten an arbait vnd sol im geben jüng schweynnen asze vnd
leenmeren, vnd gib im wenig vnd dich, bade jn vnd hiite sein var
hytze

...

29. schueren :
Afgeleid uit MLat. scorbutic : naam van een ziekte die gewoonlijk
ontstaat door gemis aan vers voedsel en die zich openbaart in zwellingen en bloedingen. Het toedienen van welich aes om schueren te
voorkomen, blijkt in overeenstemming met deze verklaring van het
woord.
Men vgl. ook Dr. Swaen, De Valkerij, p. 87 :
De valkenier is van gevoelen, dat deze ziekte met den scheurbuik
bij den mensch overeenstemming heeft : zij ontstaat uit ver anderde
levenswijze en voeding.
Met ,,deze ziekte" bedoelt Dr. Swaen de `blein', een term die door
valkenigrs gebruikt wordt voor „vochtuitvloeiing in de aanzetting
der slagpennen, die alsdan uitvallen ". Het lijkt een synoniem te zijn
van schueren.
30. wa(e)cken :
In Prince Edward's Bk. (ed. Dr. Swaen, p. 6) leest men dat de
valkenier bij de africhting van de roofvogel het volgende dient in
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acht te nemen : „and in the same nyght after that fedinge wake here
all that nyght...". Dit betekent dat men de vogel belet te slapen.
Hoe dat gebeurde vernemen we b.v. bij Turberville (p. 84) waar
hij aan de africhter de raad geeft : „when you go to bedde set a
candle before her, whiche maye last all the night" : de brandende
kaars houdt de vogel wakker.
31. lente hauick :
Bij Hermans komt alleen lentenier voor. De betekenis is volgens
deze auteur onzeker : ofwel is het een jonge vogel van het vorige
jaar die nog niet geruid heeft ; ofwel is het een vogel die in de
vastentijd (Eng. lent) gevangen werd.
34. Voor het laten trecken bij verstopte neus, zie ook al. 6 en 39.

35. hooghe voghel:
In buitenlandse traktaten wordt dikwijls een onderscheid gemaakt
tussen de vogels voor de `hoge vlucht' en die voor de `lage vlucht'.
Totders wnadesortvlkgnd:ze
worden gebruikt voor de haut vol op de reiger, de kraanvogel en de
wouw.
De havik en de sperwer daarentegen worden voor de bas vol gebruikt : de jacht op fazant, patrijs, kwartel, gaai, merel, leeuwerik,
haas en konijn.
Vermits in het hier uitgegeven traktaat alleen sperwers en haviken
vermeld worden, blijkt hooghe voghel hier wel in de ruimere betekenis
gebruikt te zijn, nl. als benaming van alle vogels waarmee gejaagd
werd.
Een nestelijnck is een vogel die uit het nest werd genomen. Het
woord wordt gebruikt in tegenstelling tot de viltvang, die pas als
volwassen dier in gevangenschap geraakt. Nestelingen warden natuurlijk veel gemakkelijker afgericht maar slechts zelden groeien ze in
gevangenschap op tot even moedige en volhardende jagers als de
wildvang-vogels. Men vgl. Dt. Habichtslehre (ed. Lindner, p. 110) :
Von den nystlingen : der nystlinge mawszet sich schoner und bas
dann den wiltfang und fahet auch gerne den graszen vogel. Nach der
mawsze mag man in basz und leichter bezwingen und halten dann
den wiltfang.

lemter
Vermits in de kontekst van ziekte in de lendenen sprake is, zou
men kunnen veronderstellen dat lemter iets met de lendenen moet te
maken hebben.
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Toch meen ik dat lemter als lemten moet gelezen warden : de r
i.pl.v. n is een verschrijving die in het Hs. wel meer voorkomt (b.v.
voetnoten 32, 33, 42) . Volgens het Mnl. Wdb is de lemten de naam
van een gebrek of ziekte. Bij Plantijn heet het kramp, podagra, jicht
te betekenen ; bij Kiliaen heet het : „vitium, defectus, mutilatio".
36-37 pompijne .
Deze naam voor een ziekte in de poten van de vogel heb ik nergens
anders aangetroffen. Ik vermoed sterk dat dit de Nederlandse naam
is voor wat in het Engels de pynne genoemd wordt. De beschrijving
bij Turberville van deze kwaal en de door hem aanbevolen -- en
afgekeurde — remedies laten m.i. toe te besluiten dat het inderdaad
om dezelfde kwaal gaat :
There is yet one other euill which happeneth in the foote of a
hawke ... by reason of the Pyn she is neyther well able to foote hir
pray, to feed hir selfe nor yet to stande sure vpon hir Pearche.
The pynne is a swelling disease, that doch resemble sharpe nayles,
rysing vp in the bottome or palme of the Hawkes foote.

Het is dus blijkbaar een soort eksteroog of nagel op het staanvlak
van de poten : „a disease much like the come in the foote of a man".
Wat de genezing betreft, gaat Turbervile als volgt verder (p. 260) :
Yet for remedie of this disease, some do advise to open the vain of
the leg, a thing not only frivolous to talke of, but also verie perilous
to be put in practise. For truly neither wil I my selfe at any time
practise it, ne yet aduise others to do it. I can more commend, that you
mollifie and make softe the sayde pyn with strong Vineger, the best
that may be gotten, which done, pare it till the bloud follow after.

Het gebruik van azijn is sterk verwant met de wijn waarmee in het
Nederlands traktaat de poot wordt natgemaakt. Belangrijk is ook
dat in geval van mislukking toch de door Turberville afgekeurde
incisie wordt toegepast. Van het gevaar van deze ingreep was echter
de Nederlandse valkenier zich wel bewust : hoet dat ghij hem die
senen niet ontwee en snijdec !
38. crijt :

Deze ziekte is een vorm van constipatie die blijkt uit een hardheid
van de uitwerpselen die dik en krijtachtig zijn — vandaar de naam yen rond de aars en op de vederen er omheen blijven kleven (cf. R.
Hands (ed.) , Bk. of St. Albans p. 98) .
In Prince Edward's Bk. (ed. Swaen, p. 7) komen verscheidene
recepten voor tegen de ziekte die hier the cray heet. Deze verschillen
echter geheel van wat in de Nederlandse tekst wordt aanbevolen.
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Volgens dit Middelengels traktaat komt de ziekte voort uit „wash
mete that is wasche in hate water in defaute of hate mete" (p. 8) .
hem gheuen voor een bloedich aes : wellicht is voor een te lezen of
toch te verstaan als : vooral.
Het vlees van een hons welde wordt door de auteur als het ideale
aas beschouwd. Driemaal wordt het in de tekst vermeld (ook in al.
43 en 75) . Dit is merkwaardig daar ik dit soort aas in de middeleeuwse en zestiende-eeuwse buitenlandse literatuur over het onderwerp
slechts één enkele maal heb aangetroffen.
De auteur is Turbervile die echter zelf een mij verder onbekende
„Master Cassian" citeert (p. 35'2), die elders Amé Cassian genoemd
wordt :
Master Cassian sayth, that when a falcon will not newte ... take little
sucking whelpes, and feede your hauke with the flesh of them, steeped
in the milke or renet, whiche you shall find in the mawes of them :
afterward shred the mawe it selfe in small pieces.

39. rijnne :
De naam van deze ziekte is mij niet van elders bekend. Ik vermoed
dat dezelfde kwaal bedoeld wordt als wat in Prince Edward's Bk.
(ed. Swaen, p. 7) de ree en in de Bk. of St. Albans (ed. R. Hands,
p. 6) de ry heet (cf. OED s.v. rye) .
In het eerstgenoemde werk leest men erover :
The yuell wolle arise in the hedde and make the hedde swell.

Als mogelijke oorzaken warden er aangegeven :
The Ree comyth in faute of hote mete, of tolde, other of smoke...
Volgens R. Hands (p. 98) is deze kwaal niets anders dan een
verstopping van de neusgaten, veroorzaakt door koude.
Een van de zeldzame recepten waarin, naast andere planten, ook
wijnruit voorkomt, treft men aan in het Beizbuchl ein (ed. Lindner,
pp. 220-21) :
Wenn dein federspil sieche in den kopf ist.
So nyn ein raines hafelin vnd gewsz wein darein vnd to auch rauten,
yspen vnd polay darein vnd laste das mitainander sieden vnd dz decke
das mit einem apf f el daz der pradem jcht darausz gee vnd nymm ein
ádriges flaisch vnd leg es darein das sich dz federspil darausz erziehen
musz. Ist jm denn indem haupt jicht. das windt jm ab dem pradem
vnd von dem ziehen plisse vnd gewinnt den atem dauon.

41-42. frons :
In het Bk. of St. Albans (ed. R. Hands, p. 44) komt deze ziekte
voor als the frounches. Men leest er :
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Off the frounches it is dredde for hawkes. for it is a noyus sekenes.
and drawith hir to deth. and withholdeth hir strengthe. for men sayn
that it commyth of tolde.

Het recept dat erop volgt is geheel verschillend van wat men in
het Nederlands traktaat aantreft.
Ook in Prince Edward's Bk. (ed. Swaen, p. 7 en 10) vinden we de
ziekte vermeld als frounce. De oorzaak is volgens dit werk het eten
van varkens- of kattenvlees.
Bij deze ziekte is het slijmvlies van bek en keel ontstoken, de tong
is gezwollen en bedekt met een bruin-witte laag. De handeling die
door hedendaagse specialisten ter zake wordt voorgeschreven, nl. het
afkrabben en het helen van de daardoor ontstane wonden, is precies
dezelfde als in het hier uitgegeven traktaat. Cf. Bk. of St. Albans (ed.
R. Hands, pp. 97-98).

43. Ende daer nae vuijt warm vrouwen mel ck geeft :
Zoals uit de parallelle plaats bij Turbervile blijkt (zie aantekening
bij al. 38) is deze `vrouwenmelk' wel oorspronkelijk de melk van de
zogende teef, zoals die in de maag van de welp wordt gevonden.
muijten :
Dit werkwoord komt in literaire teksten weinig voor. Het verwijst
immers te duidelijk naar het fysiologisch proces van de veerwisseling
en is daarom zeer nauw verbonden met de praktische verzorging van
de vogels, het domein van de beroepsvalkeniers. Daarom lag het
uiteraard buiten de belangstellingssfeer van de edelen die met de
vogels alleen maar op jacht gingen (cf. ook aantekening bij al. 68) .
44. Bij Turbervile wordt een onderscheid gemaakt tussen de behandeling tegen luizen in de winter en in de zomer (pp. 267-68) .
In de winter wordt peper tot poeder gewreven en gemengd met
warm water : hiermee wordt de vogel dan gewassen.
In de zomer echter gaat men als volgt te werk :
In the Sommer time you may dispatch your hawke of the Lise and
mites with auripigmentum beaten into very fine pouder bestowing and
sifting it betwixt the hawkes feathers with your fingers, and specially
in those places where they doe most vsually haunt, always hauing regard
that none of the pouder come into your hawkes eyes for offending hir.

Verder in hetzelfde werk schrijft Turbervile (p. 359) een mengsel
voor van orpinent en poederpeper maar voegt er aan toe dat in feite
beide ingrediënten afzonderlijk ook goed zijn.
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Men vgl. ook het Beizbiuchlein (ed. Lindner, p. 219) :
Wie du dein federspil det lewse pussen solt.
Dv solt nemen oprament vnd reybe das klein vnd bestreiche den
habich oder sperber an allen enden damit. auch musz man eins habichs
basz schonen das es jm j in den schnabel kumme .

Ook het Bk. of St. Albans (ed. R. Hands, p. 23) vermeldt in een
„medecyne for an hawke that is lowse" :
Also powdre of orpement blowen vppon an hawke : with a penne
shall slee the lies.

47. Het geven van eieren als aas met de bedoeling de eieren die de
vogel in zich heeft te vernietigen, is een interessant gebruik dat zelden
in gelijkaardige traktaten voorkomt. De enige passage die er grote
gelijkenis mee vertoont vond ik bij Turbervile (pp. 357 58) :
-

Of the hawke that layes an egge in the mewe, or out of the mewe.
But if the egges be already full fashioned within hir, then to breake
and dispatche them, yee muste (as Master Martin syeth) giue hir the
yolkes of a couple of egges reere rosted with butter, twice or thrice a
weeke and that muste be done during the monettes of May and Aprill..

50. Het becken verwijst naar de gewoonte van de vogels hun veren
en huid van ongedierte te reinigen door met de bek erin te pikken.
In het Bk. of St. Albans (ed. R. Hands, p. 28) leest men :
Then after when she begynnyth to penne and plumyth and spalchith
and pikith her selfe
...

De recke, het rek, is een met doek bespannen stok, waarop
de jachtvogels zitten ; het gespannen doek maakt het hen mogelijk weer op het rek te klauteren indien ze door fladderen aan de
veter komen te hangen (Men zie Dr. Swaen, De Valkerij, p. 47) .
51. De betekenis van de woorden dat deze krijch op het einde van
deze alinea, is mij niet duidelijk.
55. De opsomming van „welich" aes is uitvoerig en in andere traktaten heb ik tevergeefs een lijst van aassoorten gezocht die er zou
kunnen mee vergeleken worden. Slechts een paar soorten heb ik
elders aangetroffen : zo b.v. voor schapenaas : „Das schef f en asze ist
gut" (Dt. Habichtslehre (ed. Lindner, p. 101) . Kleinere vogels vindt
men gewoonlijk niet afzonderlijk genoemd, wel in het algemeen, zo
b.v. in hetzelfde werk (p. 102) : „Alle clayn vogel sint gut asze".
Ook het „palijncx aes" treft men er aan (p. 102) : „von dem Ale
mauszent sy sich gerne" en hondenaas (p. 101) : „Hund asze ist gut
zu verjungen die lengen ( = lendenen of longen ?) ".
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Dat varkensvlees blindheid kan veroorzaken heb ik nergens anders
vermeld gevonden. De enige mij bekende plaats waar van blindheid
sprake is komt voor in Prince Edwards Bk. (ed. Swaen, p. 8) . Hier
wordt beweerd dat als men niet geregeld hazevlees als aas geeft, dit
blindheid kan tot gevolg hebben :
And loke that thou p as se not of harys flesch iij. or iiij . melys, for
yfedo,rsthalbeynd,sith ofymes.

56. De zes soo rten aas die doen vermageren, vindt men evenmin al s
geheel in enig ander door mij gezien traktaat terug. In de Dt.
Habichtslehre (ed. Lindner, p. 101) worden alleen jonge hoenderen
in dit verband vermeld : „Jonge honer dy magerent sere".
57-60. Wat bij de vorige al. reeds werd gezegd, moet hier nogmaals
herhaald worden. Wel is er een uitzondering hier en daar, zoals b.v.
„Alte honer geben kraft vnd Leib", Dt. Habichtslehre (ed. Lindner,
p. 101, maar over het algemeen kan de opsomming van voedsel in
deze nummers als oorspronkelijk worden beschouwd. Ze is wellicht
gesteund op een l ange ervaring bij het africhten en verzorgen.
58.. Het woord muesen is in de gegeven kontekst moeilijk te begrijpen.
Uit vgl. met al. 43 zou men kunnen afleiden dat het woord corrupt
is voor genen ;uit vgl. met al. 75 zou men aan muesen (voor muijzen)
aes kunnen denken. Tegen deze laatste veronderstelling spreekt echter
de spelling die toch elders steeds mu(ij)zen is (cf. al. 55, 62 en 75).
Een andere mogelijkheid is dat muese hier staat voor wat bij
Turbervile mauve (= de maag) heet : cf. aantekening bij al. 38. De
betekenis zou dan zijn : melk va n de teef zoals die in de maag van
de welp gevonden wordt. De kontekst is dan wel erg korrupt.
59. Het werkwoord fourcken komt bij Dalby voor als furkie. Het
is afgeleid van Lat. furca (
en komt in het MiddelFr. voor als
fo(u)rche. Het is een gewoonte die vooral in Fr ankrijk in gebruik
blijkt te zijn geweest om een fijn stukje van de gev angen prooi op
een gevorkte stok te steken en aan de landeigenaar of de heer aan
te bieden.
Als werkwoord heb ik het nergens vermeld gevonden. In de kontekst blijkt het te betekenen : voeden of genieten (als recht voor het
verrichte werk. Etymologisch lijkt het mij waarschijnlijk dat het met
het Franse fo (u) rche samenh angt.
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67. om wat waert zaecke :
Wellicht contaminatie door de scribent van om wat zaecke en waert
zaecke, waarbij hij vergat om wat te doorstrepen.
68. Het woord muijte (Dt. mu3(e)) komt veelvuldig in middeleeuwse teksten voor, zowel die met een vaktechnisch als met een
literair karakter.
Uit de voorbeelden, die door Dalby uit Duitse bronnen warden
aangehaald, blijkt dat niet alleen de leeftijd, maar ook de waarde van
de vogels beoordeeld werd naar het aantal keren dat de vogel geruid
had. Koningen en edelen warden natuurlijk dikwijls voorgesteld als
bezitters van de beste valken. De beste, d.i. meest waardevolle vogels
voor de jacht, zijn duidelijk die welke verscheidene keren de ruitijd
hebben doorgemaakt. Zo hebben de tien koningen die op weg zijn
naar Erecs bruiloft sperwers bij zich van vier `muijten'. De keizer in
Lohengrin heeft een valk waarvan gezegd wordt dat hij vele keren
geruid heeft.
Daar het substantief muijte een graad van perfectie uitdrukte, drong
het daardoor — dit in tegenstelling met het werkwoord veel gemakkelijker binnen in de beperkte valkerijterminologie van de literaire teksten (zie ook aantekening bij al. 43) .
72. alzoe verre van lijue noet lijden mach :
De passage is wel corrupt. Bedoeld lijkt mij : al zo ver als zijn lijf
het verdragen kan.
75. van eender palinghen ale aes : tautologisch : 'ale aes' van een
paling of aal ; wellicht contaminatie van eender palinghen aes en
ale aes.
77. Dit is de enige alinea van onze tekst waar het woord muijte
gebruikt wordt als benaming van de kamer of kooi waarin de vogel
gedurende de ruitijd geplaatst werd. Dr. Swaen schrijft hierover :
Als in het vroege voorjaar de tijd v an mien aanbrak, werden de
een woord dat in het Zuiden nog in
vogels geplaatst in de muit
gebruik is voor vogelkooi. Een afzonderlijk vertrek w as nodig voor den
muitenden vogel omdat het dier, dat in dien tijd verzwakt, een rustige
omgeving nodig heeft.

(De Valkerij, p. 76) .
De Merula beschrijft de eigenschappen van een goede muite aldus
(p. 36) :
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De Muyte is een huysken, in een eensame plaetse, sonder stof, sonder
roock : gesloten tegens 't Suyden, ouermidts de schadelicke ende regen
Winden : werdt bestroyt mit sandt, ende alle drie dagen mit-achtighe
versch kruydt, bladeren, of groene tacken.

79. Na van een is in het Hs. plaats opengelaten voor een woord,
maar ook de kontekst (te ziene pleghen) is wel korrupt. Misschien
is het ontbrekende woord wel cnoop (men vgl. al. 81 en de aantekening daarbij) .
81. De cnoop nand en schaepe is een eigenaardig aas ter bevordering
van het mien. Het is ook wel bijzonder zeldzaam. De enige andere
auteur die het vermeldt is Turbervile, die het zelf beweert ontleend
te hebben aan een mij verder onbekend werk, het „Boek van de Prins"
van een zekere „Master Mallopin".
Ziehier wat Turbervile schrijft (p. 352) :
Master Mallopin in hys booke of the Prince, sayth : go in May to a
slaughter house where sheepe are killed, and take the kernelles that
are under theyr eares right against the end of the iawebone, of the
bignesse of an almond. Choppe ten or twelve of those kernelles very
small and give them to your hawke with hir meate ... And when shee
once beginnes to cast hir feathers giue hir no more of them.
86.

Bogaert slecken :

Zeer waarschijnlijk is hiermee niet de rode tuinslak bedoeld maar
de huisjesslak. Dit vermoeden is gebaseerd op de enige plaats waar
van huisjesslakken in verband met het ruien van roofvogels melding
wordt gemaakt.
Het is weer Turbervile, die ze als volgt gebruikt (p. 352) :
When ye meene to further the newing of your Hawke, take of the
snayles that haue shelles, stampe them shelles and all, strayning them
through a cloth, and with the oyle that comes thereof wash hir meate
two or three tymes ...
93. ghij en hebt den : korrupteel : men verwacht hij en heeft dan en
dit is ook wel de betekenis van de aangehaalde woorden. Men vgl.

ook een gelijkaardige kontekst in al. 94.
messe :
Men vgl. W/NT s.v. mes (bet. 7) : „ M esk en, als jagersterm : de
kleine slagpennen aan den duim der vleugels van den jachtvogel".
Deze verklaring komt bijna woordelijk overeen met wat men bij
Hermans aantreft. Men vgl. eveneens Dr. Swaen, De Valkerij, p. 82 :
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„De duimvleugel heet bij onze valkeniers mestren, Fr. aileren, E.
pinion".
94. onder die huijue
De huid, ook wel `kaproen' genoemd, is de lederen valkenhuif of
-kap. Deze kap wordt de vogel pas van de kop genomen op het ogenblik dat hij naar wild wordt opgeworpen. (cf. Hermans, s.v. huif en
Dr. Swaen, De Valkerij, pp. 34-35).
De uitdrukking `onder die huijue' is wel eigenaardig. Men kan zich
afvragen of huijue hier niet corrupt is voor muijte (de kooi) . Maar
zelfs dan blijft het voorzetsel onder wel ongewoon. Het lijkt mij in
alle geval niet uitgesloten dat huijue hier een corrupt woord is.
99. viech stro pt
Twee mij onbekende woorden. Toch kan men de betekenis wel uit
het verband afleiden, zij het dan slechts in algemene zin. Er wordt
een tegenstelling gemaakt tussen haviken die in het wilde (onder die
moeder) geruid hebben en zij die in gevangenschap ruien. Over deze
laatste soort wordt gezegd dat ze viech strij pt zijn, wat dat dan ook
precies moge betekenen.
^

**
7 . GLOSSARIUM ( 1 )
A
aerbeijden : werken, inspanning (doen) leveren, afmatten ; ook hier :
vliegen. Bij Hermans alleen voor honden ; zie echter Dalby s.v.
arbeiten 1 b, 20, 30, 33, 34, 68, 71, 72
aerbeijt : inspanning (v an het vliegen). Bij Hermans alleen voor honden ;
Dalby : „the effort of a hawk, when flying at game". 1, 68
affslaen : halt houden ( ?) Geen van de bet. bij Hermans lijkt in de kontekst te passen 16
* aftrekken : mager maken door minder voedsel te geven. niet in deze bet.
bij Hermans en Mnl. Wdb. Cf. Dt. abziehen 7, 17, 18
* afvallen : technische term : voor de vogel stilhouden ; niet in deze bet. bij
Hermans en Mnl. Wdb. 16
allenskens : stilaan, langzamerhand 4, 5, 17, 24, 50, 68
alle weghe : in alle geval, in elk opzicht 33, 36, 99
altemael(e) : geheel, gans 7, 30, 31, 50, 89
* azijn : aftreksel van een plant ; niet in deze bet. in Mnl. Wdb. 39
( 1 ) Woorden met een * aangeduid zijn niet, of niet in deze bet. in het

Mnl. Wdb. opgenomen.
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B
ba(d)t : beter 72, 76, 91, 96
* becke •
1) bek van een vogel 56, 51
2) hoeveelheid die in een bek gaat, een bekvol (Fr. becquade) ; niet
in deze bet. bij Hermans, Mnl. Wdb. en WNT 38
becken :
1) vat, schotel 45
2) ww. met bek in de pluimen pikken om zich te reinigen. Zie aantekening 50
beij den :
1) wachten 62
2) jagen. Hier is blijkbaar (spelling-)verwarring met bei (d) ten. Zie
hieronder 63, 69
* beij (d) ten : jagen met vogels, of het jagen van de vogels zelf ; zie Hermans
s.v. beiten en Dalby bei3en 68, 72, 73
benemen : doen ophouden 68, 101
bestaen : beginnen 4
besteken : naar de vogels uitsteken ; niet in deze bet. bij Hermans ; niet
in Dalby 16
bet : beter 37, 96
bezocht : beproefd 80
boet : remedie, geneeswijze 28
* bogaert slecke : huis j esslak die men op de stammen v an fruitbomen aantreft. Zie aantekening 86
C
cnoop : gewricht ( ?) ; uit de kontekst blijkt het echter veeleer een deel van
het strottenhoofd van een schaap te zijn. De precieze bet. is niet
duidelijk 81
coenli (j) ck : met vertrouwen, moedig 11, 93
compste : uiteenzetting. Corrupt voor conste 70
coppiere : haan 61
coppore : variant voor coppiere 60
* crijt : een ziekte van roofvogels waarbij de uitwerpselen zeer hard en
krijtachtig zijn (Cf. NED cray ; Prince Edward's Bk (ed. Swaen, p. 7) :
„the cray, that is when a hawke may not mute" 38
* crop : de hoeveelheid voedsel die men aan de vogels in eenmaal geeft
(Hermans en Dalby : „crop-full of food (a correctly sized meal, which
a hawk can digest within its crop) " 1, 7, 12, 22, 59

D
degher : zeker, ter dege, in hoge mate 21
des we : deswegen, hierom 30
* dghie : dij, vlezig gedeelte v an de poot van de vogel. Zie WNT s.v. dij 45
dick(e) : dikwijls 7, 43, 49, 50, 57 ; dicker (comp.) 76
dixte (alle —) : het grootste gedeelte 29
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doen : behoefte, nood 33
* doeren :ww. en subst. verdorren ; het uitdrogen. Zie aantekening 28
* doerhardelicken : zeer grondig, ernstig. Zie Mnl. Wed b. s.v. hardelike 52
* doerne : zie doeren 38
dra(e)ckenbloet : het biars van de drakenbloedboom (Daemonorops draco
(Willd.) 41, 42
draghen : etter afscheiden (van een wonde) 41
dri (j) akel : theriak, een beroemd tegengif van een zeer ingewikkelde samenstelling en met wonderlijke eigenschappen tegen vele kwalen. Men
onderscheidde de theriaca magna en de t. diatesseron 72, 73, 74, 90

droppen :
1) druppels 51
2) in druppels vallen 50

F
fondament : aarsopening 45
* fourcken : voeden, genieten ( ?) Zie aantekening 59
* frons ; zweertjes in de bek en de keel v an jachtvogels (Hermans). Zie
aantekening 41
G
ganghe (aen eenen —) : in eenmaal 51
geel : gesyncopeerde vorm voor geheel, gans 50
gehauden : oud 92
* gemeijs : hetzelfde als ghesmeijs 51
* ghehauenen : havenen, kwetsen. Zie 1VNT havenen 52

gheleden : volt. deelw. van geliden : voorbijgaan 71
ghemackelick : 6.1m, tam 10
gherechte : goede 50
gheredich : tam, gewillig 48, 49, 74
ghereede : geredelijk, zonder moeite 7
ghereet : hetzelfde als gheredich 5, 7
gheredich : hetzelfde als gheredich 81
ghesedich : goedmoedig, tam 7, 8
gheslaghen : volt. deelw. : geslacht 62
* ghesmeijs : uitwerpselen 51
* ghespeenen : hetzelfde als spe(n) nen (zie aldaar) 29
ghestadich : standvastig 18, 32
ghestellen : in goede conditie brengen 32
ghevelt : volt. deelw. van vellen (gevild) . Zie hieronder 79
ghevielt : volt. deelw. van villen : van het vel ontdoen, villen 58
ghevoet : volt. deelw. van voeden, voedsel als beloning geven 20
gheweijde : ingewanden 73
* ghewel : braakbal, „de door roofvogels in de vorm v an klompen uitgeworpen onverteerbare resten van gekropten roof als veeren, haren, beenderen, enz." (Hermans) . Wel bij Kil. en W"NT 3, 8, 48, 50, 51
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* ghezetten : op het juiste gewicht brengen, gereed maken voor iets ; niet
in deze technische bet. in Mnl. Wdb. 18, 32
ghezont : volt. deelw. van zonnen : aan de zon blootstellen 28
goedertieren : tam, gewillig 5, 6, 7, 8, 10, 34, 63, 94
* goetachtich : goedmoedig, tam 20
gae (t) li (j) ck : met goedheid, innemend 15, 16, 20
* grosene : variant van gorsen (e) : naam van een kleine zangvogel, vroeger
(ten onrechte) vereenzelvigd met de grasmus 101

H
* haeghe : hetzelfde als hagher hauick (zie aldaar) ; men vgl. Mnl. haghemutervalc d.i. een valk die in haag, het bos, geruid heeft. De volwassen
vogel die in het wild geruid heeft 28
haesnote : hazelnoot 40
* hagaert : zie haeghe. Hermans vermeldt hagar als syn. voor hagerd. Wel
in WNT s.v. hagerd 31
* hagher hauick : wildvang, een havik die gev angen wordt nadat hij reeds in
het wild geruid heeft. Hermans heeft hagert-sperwer en hagerd. Wel
in WNT 64
handelen : met de handen aanraken 22, 94
* hanthieren : africhten ; niet in deze bet. in Mnl. Wdb. ; men vgl. echter
WNT bet. 2b. 1
herde : zeer 61
hert : hard, moeilijk 57
herten (van —) : echt, werkelijk 61
* hondswelpe : zie wel pe ; de samenstelling niet in Mnl. Wdb. en WNT.
Zie aantekening bij 38, 75
hooghe voghel ; edele vogel, blijkt hier bedoeld als synoniem voor alle
roofvogels waarmee gejaagd wordt. Zie aantekening 35
huijue : lederen huif of kap die op de kop van de roofvogel geplaatst
werd. Zie aantekening 94
K

kernenken : pitje, zaadkorreltje van een vrucht 41
* kuup : uit de kontekst blijkt dit de naam van een vogel te zijn. Het woord
is niet van elders bekend. Precieze bet. onzeker 61

L
langhen : verl angen, begeren 14
laus : lauw 39
lauwerck : zie leeuwerck (en) 69
* leder : leder- of hoornachtige huidplooi boven de ogen van een vogel 51
leeuwerck(en) : leeuwerik (en) 5, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 56, 57, 70, 75, 94
* leme : deel van een kip (merg, vleugel ?) 38
lemter (om den -- wille) : ziekte van vogels (in lendenen of de kramp ?)
Zie aantekening 35
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lende :
1) (in die -) lees lengde : in de lengte, op de duur 33
2) lendenen 35
lenden bloedt : bloed uit de lendenen ( ?) 58
* lente hauick : jonge, nog niet geruide vogel van het vorig jaar die in de
lente gevangen wordt ; niet als samenstelling in Mnl. Wed b. en WNT«
Zie aantekening 31
licht : gemakkelijk 86
lijden : gedogen, toestaan 8, 63
linden bloet : zie lenden bloedt 43
luezen : Dt. lósen ; losmaken 19
luttel : weinig 28, 64, 66, 69
luttelken : een weinig 37, 40, 59

M
ma,ecken :
1) behandelen, verplegen 45
2) toebereiden (van voedsel) 56
maecten...toe : doe in gewicht toenemen, maak vet. Zie ook toemaecken 68
maesch : hetzelfde als messe (?) 26
mat : mak, tam 74
roerren : treuzelen, aarzelen 68
* messe : slagpen van roofvogel : cl e yn - „kleine slagpennen aan de duim
van de vleugels" (Hermans) 93, 95 ; grootte - 94, 95
* micke : wrok, onrecht ; men vgl. Mnl. WVdb. micke : (te) eenen -- dragen
wrok tegen iemand koesteren 24
midderwinter : kerstdag 99
* muese : maag ( ?) Zie aantekening 58
muijte :
1) rui, ruitijd. Zie aantekening 68, 70, 71, 74, 75, 78, 81, 85, 87,
95, 96, 97, 98, 99, 100
2) kooi of vertrek waarin de vogel tijdens de mi geplaatst wordt ;
ook muithuis genoemd (Hermans), Dt. mu3-kamer (Dalby). Zie
aantekening 77
muijt(e)hauick : havik die `gemuit', d.i. geruid heeft ; synoniem van

muyter 28, 49
muijten : mien (van Lat. mutare). Zie aantekening 43, 70, 73, 76, 77,
82, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 98, 100
muyter : vogel die geruid heeft. Cf. Dalby : mu3aere : „adult hawk, i.e.
a hawk which has moulted at least once, and is thus over one year
old" 1
N
naenken : naderbij komen 69
* nau : nauwelijks, amper 13
nauwer : schraler (v an lijf) , magerder 69
nestelij nck : een jong uit het nest, de horst, gehaalde jachtvogel ; de beng

95
ming werd gebruikt in contrast met de wiltvanck ; Dalby : nestlinc,
nistlinc 35, 101
nestelij nghe : zie hierboven 98
nooder : onwilliger, met meer tegenzin 81
0
omgaen : ronddragen, wandelen 10
omsteecken : zie ontsteken 66
* onstaden : gehard, sterk ; niet in deze bet. in Mnl. Wdb. De gewone bet.
is het tegenovergestelde : Is niet voor onstaden weggevallen ? Cf.
Beizbuchlein (ed. Lindner, p. 203) : „Ist er vaiszt so worde er
vnstate" 96
ontbeeren : missen, buiten iets kunnen 49
ontfancken : ontvonken, ontbranden, meer jachtiustig worden. Zie Mnl.
Wdb. s.v. ont f engen 59
ontrecken :
1) wegnemen, verminderen (van voedsel) 5, 10, 24
2) voorkomen (van de mi) 68, 70, 100
ontsteken : vurig (om te jagen) maken 32
ontwee : in tweeën 37
nl. Wed b. alleen als weken op* ontweicken : week, slap maken. In het Mnl.
genomen 51
ontzetten : lusteloos worden, beroven van ijver om te jagen 32
op commen (vuijter muijten —) : komen, geraken 99
opriment : Lat. auripigmentum. Een scheikundige stof waarbij men twee
soorten onderscheidde : rood oripigment (sandracha, realgar, natuurlijk arseensulfide) en geel o. (geel arseensulfide) . Zie aantekening 44
op zetten : verhogen, doen toenemen in gewicht, vetten 70, 72, 73, 78,
81, 82, 85

ouerwesen : klaarspelen, voor mekaar brengen. Cf. Mnl. Wdb. s.v. over,
bet. 16, 22
P
^

pijpe : holle buis, hier : schacht van een vogelveder 88
pleghen : verzorgen 90
plucken : met de bek pluimen lostrekken of vel en vlees losscheuren. Synoniem van trecken. „De roofvogel plukt zijn prooi voor deze te kroppen" (Hermans) ; cf. ook Dalby 16, 39
* pompijne : een ziekte in de poten, gelijkend op eksterogen. Zie aantekening 36
Q
qualicken : kwalijk, moeilijk 52

R
ranch : vlug 45, 73, 89
rasschelick : vlug 76, 82, 92

96
recht : deel van de gevangen prooi waarop de vogel recht heeft. Zie
Hermans ; niet in deze bet. bij Dalby 16
reek (e) : stang waarop jachtvogels zitten 50, 68, 70, 71, 72, 90, 91
ree : gereed, in goede staat, d.i. hier : afgericht 1, 63
reine : tocht in het veld ? Cf. reisjacht : veldjacht ; afgeleid van de oude
bet. van reizen : in het veld gaan : „weinig gebruikelijk" (Hermans) 78
rempte : con j . van reinen, rijmen, rijpen 67
rij ckelick : rijke lijk, overvloedig 47, 67
rijden : op en neer gaan, hier : heen en weer trekken door een vloeistof 86
* rijnne : ziekte in de kop v an de vogels. Zie aantekening 39
roeck : zaad- of korenkraai, zwarte kraai (Corvus frugilegus) 57
* roode voghel : eigenlijk : roestige vogel ; hier : jonge vogel die nog niet
geruid heeft en wiens veren een rossige kleur hebben (Cf. Dalby
s.v. rot) ; niet als samenstelling in Mnl. lVdb. 47, 67
* root hauick : eigenlijk : roestkleurige havik ; hier : jonge havik die nog niet
geruid heeft. Cf. Dalby rot(er) habech. Niet als samenstelling in Mnl.
W"db. 96
S
* schoen : de veter of werpriem, lederen riem om de poot v an de jachtvogel.
Zie aantekening. Wel in INT (uit Merula) 16
* schueren : als subst. gebruikt ww. : het scheuren, de scheurbuik. Zie aantekening 29
sedich : tam, afgericht, gedwee (Hermans) 20
sene : pees 37
Sent Jacobsdaghe : 25 juli, het begin van het jachtseizoen 78
sien : zieden, koken 86
Sille : februari 71, 78

* sincxten hauick : havik na Pinksteren gevangen. Niet als samenstelling in
Mnl. Wdb. en W/NT 28
Sint Jacobs(dach) : zie Sent Jacobsdaghe 69, 71
Sint Martinsmisse : 11 november 99
* slach aes : aas van geslachte dieren 62
* slingde : subst. het uitstoten, uitwerpen (v an vederen) 102
* slinghen : uitstoten, uitwerpen (van vederen) . Niet in deze bet. in Mnl.

Wdb. 101, 102
* sluijuich : slijmig, kleverig ? Zie aantekening 3, 9
smaels : tegelijk, in eenmaal 59
smeer pijlen : wellicht corrupt voor smeer putken 45
* smeer putken : smeerklier, of smeerzakje boven het staartbeen van de
jachtvogels 45
smelten : uitwerpselen afscheiden, van vogels, gieren (Hermans) 50
* smersen : synoniem van smelten ; misschien corrupt voor smeisen. (Cf.
Dalby : smei3en) 51
* soethans : zachtjes, zoetjes 16
* spanen : zie spen(n)en ; niet in deze bet. in Mnl. W"db. 78
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specerij : specerijwinkel, drogisterij 42
speenen : zie spen(n)en 30
* spen(n)en : (doen) vermageren door minder of flauwer voedsel te geven.
Zie aantekening bij 1. Niet in deze bet. in Mnl. Wdb. 68, 71
* spinden : zie spen(n)en 1, 47 ; spinden aeze : zie spinne(n) aes. Zie aantekening 47
* spinne(n) aes : aas dat voor het spen(n)en gebruikt wordt 8, 56, 68, 70,
71,. 93
* sprijnghen : bespringen van de prooi op de grond. Niet in deze bet. bij
Hermans en Mnl. Wdb. 10
* sprinckelen : sprenkelen, spatten 51
* staele : lokvogel, loer. Zie aantekening 13
* stijnten : kwetsen, uittrekken (?) 101
strij eken : met de bek de pluimen gladstrijken. Niet in deze bet. bij
Hermans en Dalby 50
strijpt : betekenis onzeker. Zie aantekening 99
strote : strot 81
* stallen : uitwerpselen afscheiden (?) ; dialektische variant van stallen (wel
in Mnl. Wdb. maar alleen in de bet. urineren) 68
* swi (j) nghen : met de vleugels slaan, fladderen. In het Mnl. Wdb. alleen
in de algemene bet. : „slingeren, zwaaien". Zie aantekening 12, 25, 94

T
* te deesh : betekenis onduidelijk, corrupt ( ?) 57
te maele : helemaal, gans 45, 76
ten eijnde : tenslotte, uiteindelijk 31
tijdich : tijdig, tegen de juiste tijd gereed 70
toecomen : ertoe komen, ermee beginnen 98
toemaecken : voorbereiden, gereed maken 5, 13, 30, 31, 47, 48, 67
* toesteken : meer voedsel toedienen, in gewicht doen toenemen. Niet in deze
bet. in Mnl. Wdb. 7, 17, 90, 91
toevliegen : ergens heen vliegen 13, 14

toewerpen : naartoe gooien 13
toghe : conj . v an tien : zou wegvluchten, trossen (om zelf te verorberen,
in plaats van aan zijn meester te brengen) . Cf. Mnl. Wdb. `brengen
op een bep. plaats' 10
* trecken :
1) met de bek pluimen of vel v an prooi lostrekken ; synoniem van
plucken. Wel bij Hermans en WANT 5, 6, 16, 34, 35, 39
2) voorttrekken, meeslepen 14
U `V)
* vuijt schieten : uitstoten, loslaten (van vederen) . Niet als samenstelling in
Mnl. Wdb. 88
* vuijt warm : zo warm als de huid. Niet als samenstelling in Mnl. Wdb.
43, 58

98
V
* veij len : verminderen, doen vallen (in gewicht ? } Zie Mnl. Wed b. s.v.
veilich 78
verdauwen : zie hieronder 45
verdouwen : verteren 7, 50, 57, 59, 65
* verlocken : (ver)lokken. Niet in deze bet. in Mnl. lVd b. 11
vermeghen : dialekt. vari ant van vermogen : vermogen, kunnen 98
verre : (jonge) stier 60
verschieten : voorbijgaan, heengaan (v an de tijd) ; syn. van vertrekken.
Niet in deze bet. in Mnl. W/db. 87
verwezen : verga an, vernietigd (volt. deelw.) 3
* viech : bet. onzeker. Zie aantekening 99
vlierbesien : de zwarte bessen van de vlierstruik 83
vloech : vlucht (van een vogel) . Cf. Dalby s.v. vliehen vermeldt vluht „the
flight of (pursued) quarry" 20
voorera : voeren 68
vuijlicheid : zedelijk vuil ; slechte gemanierdheid (v an de vogel) ; syn. v an
wansede 24
^

wachter : kwartel, kwakkel 60
wa (ec) ken : wakker houden. Zie aantekening 30, 53, 68, 71
waenen : menen, vermoeden 23
wansede : slechte gewoonte, slecht-afgerichtheid (van de vogel) . Syn. van
vuijlicheid 17, 24, 32
wansedich : zich niet als een sedich vogel gedragend, met slechte gewoonten
(Dalby : vnsitec) 16, 23
* weijden : jagen (van een vogel op zijn prooi) ; niet in deze bet. bij
Hermans en Mnl. lVdb. Zie aantekening 25
welich : rijk, overvloedig (v an voedsel) 55, 91, 92
welpe : jonge hond, vanaf de dag van het `wolven' of werpen tot de
leeftijd van ongeveer vier weken (Hermans) . Zie aantekening 38, 43,
58, 62
wiecke : wiek, tampon 73
wijeken : weken, zacht worden. Zie Mnl. W7db. s.v. weken 88
wij nruij te : wijnruit (Ruta graveolens L.) . Zie aantekening 39
wiltvanck : adj . gezegd van roofvogel die als volwassen dier gevangen
wordt, nadat hij reeds in wilde toestand geruid heeft (Herm ans). Cf.
Dalby : „wild hawk, caught after it has already hunted for itself, as
opposed to a hawk taken as a 'nestling' or 'brancher' " 98
worpen :
1) ruien ; synoniem van muiten 68, 69, 72, 76, 78, 80, 81, 85, 93,
94, 95, 98
2) worpen ... vuij t : uitwerpen, uitstoten 73
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z
zede : gewoonte 17

zedich : tam, gedwee 34
zeijcke : urine 49
zetten : maken 69
zieden : koken 39
zinnelick : behoedzaam, voorzichtig 15
zonderlijnghe : bijzonder, heel 22, 38, 50, 80
zoo : te (cf. Dt. zit) 56
zuijuerlick(en) : keurig, zoals 't hoort 16, 19
zwemmen : baden (van een vogel) 27
* zwi (j) nghen : met de vleugels slaan, fladderen. Zie .rui (j) nghen 3, 12, 40

VERKENNINGEN IN VROEGER VERTAALWERK 1450-1600
VERTALEN OM EEN LEEMTE TE VULLEN.
VERTALEN UIT ONVERMOGEN
door
JAN F. VANDERHEYDEN

Binnenlands Erelid der Academie
ALGEMENE INLEIDING

Sommigen, die hun taal licht en zwierig hanteren konden, zetten zich
in de XVde en in de XVIde eeuw zoals reeds betoogd — aan het
vertalen. Hun taal- en tijdgenoten wilden zij antiek of modern vreemd
cultuurgoed in hun moedertaal bijbrengen.
Veelal vond deze vertaalbedrijvigheid haar springbron in een scherp
besef van plicht tegenover God, zichzelf en hun medemens, meer
in 't bijzonder, hun taal- en volksgenoten.
Inderdaad, langs vertalingen om kon, naar hun inzicht, deze overheveling van bepaalde vreemde cultuurwaarden snel en betrekkelijk
gemakkelijk gebeuren, en kon de aldus beoogde spreiding van kennis,
wijsheid en schoonheid, die in deze vreemde geschriften ingebed
lagen, een ruimer lezerspubliek bereiken.
Dit plichtsgevoel leidde sommigen onder hen tot het maken van
een keuze, tot de aanpak van wat hun het hoogstdringend voorkwam,
nl. het zo snel mogelijk voldoen aan een nood, die zij — en denkelijk
ook geestesgenoten — aangevoeld hadden, en waarin het doelmatigst
door een vertaling kon voorzien warden. Zij zetten zich aan een
overzetting omdat zij een leemte wensten te vullen en soms aldus
tevens een plicht tegenover anderen kwijten wilden.
Dit is een punt dat ik even aanstippen wilde.
Anderzijds kan de vraag gesteld of dit plichtsgevoel de enige
impuls was die vertalers aan 't werk zette !
Dat kan niet ! De mens — dus ook hij die het woord hanteert —
is in zijn zijn, en in zijn doen en laten een te compleks wezen dan
dat zijn betrachtingen en verwezenlijkingen, zelfs in één vlak of in
een sector ervan, in een enkele drijfveer hun verklaring en verantwoording vinden zouden.
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En de vertaler — ook deze uit vroegere tijd zocht en vond verantwoording voor zijn bedrijvigheid elders, soms zelfs in het besef
van zijn tekortkomingen, falen en feilen, nl. in het gevoelen en het
weten van zijn onmacht om zelf [nog) oorspronkelijk literair werk
te leveren.
Op enkele getuigenissen om niet te spreken van belijdenissen
ter zake {-- wilde ik eveneens vandaag even wijzen.
Eerst een leemte vullen !

*

**
EEN LEEMTE VULLEN

„Een leemte vullen" is thans — bijzonder in 't jargon van de uitgever
en van de boekenrecensent — tot een banale formule afgesleten.
En toch is het een tekenende uitdrukking die vaak in bepaald verband nog zin heeft, en eveneens vroeger soms had ook voor de
vertalers uit de incunabelti j d en uit de zestiende eeuw, of het nu leemten gold inzake feitelijke of zakelijke kennis, inzake richtlijnen voor
leven en werken, ofwel inzake een hoger bestaan en een hogere
bestemming voor de mens ! Soms ging het om 't vullen van reten en
spleten, soms om het dempen van kloven of nare leegten.
Eén van de redenen waarom vertalers zich toen voor de overzetting
van een bepaald werk inspanden was juist het aanvoelen van een
vacuum.
Soms moest men inderdaad vaststellen dat een publicatie, die zou
kunnen voldoen aan de nood of wens van een lezer of meer lezers
die zich met een bepaalde studie actief wilde inlaten, of die andere
geestelijke verruiming, verdieping of verrijking in 't algemeen zocht,
in het eigen taalgebied ontbrak.
Naar de opvatting en het inzicht van een uitgever of een andere
belangstellende kon deze leegte, die hem aanzoog en soms voor hem
een obsessie werd, op korte termijn en op trefzekere manier best
verholpen worden, niet door het op de markt brengen van een
oorspronkelijk werk, doch door een vertaling van een vreemde publicatie die haar doeltreffendheid reeds elders bewezen had.
De overzetter, die dit argument ter verantwoording van zijn vertaalwerk gelden deed, wees aldus niet alleen op het nuttige van zijn
publicatie, doch tevens op de uniciteit van het voorgelegde stuk. Dit
was immers de ontbrekende lichtgolf in het kleurenspectrum van de
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boekenproductie die hij inschakelde. En uitgevers redeneerden niet
anders !

*
IN DE NEDERLANDEN

Een klacht over de mangel van bepaalde soorten van werken in eigen
taal uit onze bijbelvertaler Nicolaas van Winghe. Direct is zijn taal,
precies zijn diagnose ; z.i. kan vertaling van vreemd werk sommige
leemten in eigen boekenbestand helpen dempen.
Nicolaas van Winghe memoreert nl. in het voorwerk van één van
zijn Josephus-vertalingen het feit dat er wel degelijke geschiedkundige
werken vroeger geschreven werden, doch dat gebeurde... in 't Grieks
en in 't Latijn. En alsof hij een snoer koralen met voorzichtige vingertoppen aan 't hanteren is, vlijt hij, als met een zegenende hand, een
rijtje namen voor u neer, namen van Griekse en Romeinse historiografen. Doch -- gaat zijn commentaar dan verder — wijl dergelijke
werken in 't Nederlands niet te vinden waren hadden „sommigen"
hem gesuggereerd dat hij eveneens de Antiquitates judaicae van
Flavius Josephus vertalen zou ; op die wens was hij dan ingegaan
om deze leemte inzake in 't Nederlands gesteld historisch werk
gedeeltelijk te vullen (').
Hetzelfde vooisje klinkt op uit het park van de bonte vogels van
de uitgeverij. Drukkers, uitgevers, boekhandelaars, die soms de vertaling van een werk uitlokten, wezen er eveneens op dat zij door hun
uitgave een leemte meenden te kunnen vullen ; in de landstaal zouden
nl. bepaalde soorten van publicaties ontbreken, en daaraan wilden
zij verhelpen.
Dat Jan Gymnick zich als de pionier van de Nederlandse uitgaven
op 't stuk van geschiedenis in de landstaal opwierp, klaroende hijzelf
hel en schel in zijn Livius-uitgave van 1541.
( 1) Flavius Josephus : Des vermaerden joetschen Hystoriescriuers twintich
boecken vanden ouden geschiedenissen der joden... Antwerpen, 1553. Cfr.
fol. + ij : „Hoe wel datter vele zijn die van oudts tref f Blij cke historien gesien
ende feyten achtergelaten hebben / als Tucidedes Stachius / Suetonius Plutarchus / Egesippus / Appianus ende dyer ghelijcker meer ander. Maer wantmen
dese niet en vindt in onse nederlantsche tale / so heeft den sommighen
ghedocht oorbaerlijck te sine dat ick in ghelijcker voeghen ende manieren
nv / als ick int iaen voorleden ghedaen hadde die seuen boecken vander
Joetscher oorloghe / ouersetten soude die vermaerde historie Flauij Josephi
geintituleert oft ghenaemt V anden ouden gheschiedenissen der Joden /".
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Jan Gymnick die o.m. in 't Antwerpse rond het midden van de
XVIde eeuw bedrijvig was — een ondernemende uitgever en een
gewikste zakenman — vermeit zich in het wijzen op het unieke van
zijn uitgave van de Nederlandse Livius-vertaling als bijdrage in de
landstaal tot de wetenschappelijke literatuur. Deze deed toen, anno
1541, in zijn ogen schraal en armtierig aan in vergelijking met wat
er op het gebied van „allerhande gheleertheyt ende scientien" in
andere volkstalen verscheen : in 't Italiaans, in 't Spaans, in 't Duits
en in 't Frans ( 2) . Zijn hartewens was dat zijn vertaling de eerste
reeks inzetten zou van Nederlandstalige geschiedkundige werken, die
naam waardig ; met zijn woorden gezegd : dat „doer desen onsen
arbeyt de kennisse 'van ouden autentijcken historien in onser moederliker spraken een beginsel hebbe" (3).
De enige uitgever, die zich bij ons deze rol van paladijn van de
vertaling als middel ter aanvulling van het boekenbestand in eigen
taal toekende en zelfs toeeigende, bleef hij echter niet.
Inderdaad, een ander belangwekkend „geval" in dit verband is
Jan Canin, een geboren Gentenaar, die zich in de tweede helft van
de XVIde eeuw als drukker te Delft vestigde.
Was het omwille van zijn zin voor onafhankelijkheid ? Was het
omwille van zijn eigenzinnigheid, wispelturigheid, of wat ook, herhaaldelijk kreeg hij het aan de stok met de Gereformeerde Gemeente
te Delft of met collega's.
Geen wonder dan ook dat de woorden in het voorwerk van zijn
uitgaven soms een bijzondere kleur en klank hebben.
Opvallend zijn alleszins zijn vrijmoedige verklaring in de opdracht
van zijn uitgave van de vertaling van de Duitse kroniek Chronica
Carionis van 1586, en ook zijn verantwoording aldaar waarin hij
(2) T. Livius : Dat is / de Roemsche historie oft Gesten... Antwerpen,
1541. Cfr. fol. *ij : „als ick neerstelick by my seluen ouerpeyst ende ouerdacht hebbe / hoe dat by onsen tijden alderhande gheleertheyt ende scientien
haer so oueruloedelick in alle natien wtghestort ende ghelijck een diluuie alle
landen ouerloopen hebben / also dat niet alleen die selue inder Hebreuscher /
Grieckscher / ende Latijnscher spraken / maer oock bicants in anderen talen /
in Italiaens / Spaensch / Duytsch ende Franchoys beuonden wordden / so
en can ick niet beuinden hoe dathet comen mach / dat onse nederlantsche
taele also aerm / ongheciert / oft onbequaem ghehouden wort / dat wy iet
waer in eenighe liberael consten oft oude historien begrepen wordden daer
met hebben dorren ouersetten ...".
(3) T. Livius : Dat is / de Roemsche historie oft Gesten ... Antwerpen,
1541. Cfr. fol. [*
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rekenschap gaf van het verspreiden van werken over profane geschiedenis.
Inderdaad, hij bracht — naar hij in het voorwerk schreef — een
vertaling van een Duitse kroniek op de boekenmarkt omdat er in
't Nederlands een schaarste aan profane universele geschiedenissen
vast te stellen was ( 4) en omdat een monopolie van gewijde geschiedenisboeken z.i. niet gezond was. Ook voor een Christen achtte
hij het nuttig overzichten van het profane wereldgebeuren onder de
ogen te krijgen ( 5).

*
DE DUITSE GEWESTEN

Elders ging het er ook zo toe. In Duitsland o.m.
Bernhard Schof f erlin, de humanist die de Duitsers Livius leerde
lezen, zette zich manmoedig aan 't schrijfberd, en bezorgde de Duitse
tekst voor de monumentale en succesrijke uitgave van het toen
gekende werk van Livius. Deze uitgave verscheen in 1505, één klein
jaar na de dood van de eerste Livius-vertaler, B. Schof f erlin.
Wat deze laatste aangezet had om deze taak op zich te nemen was
de voor hem pijnlijke bevinding dat, zelfs bij 't begin van de XVIde
eeuw, de Duitsers over geen in 't Duits-gestelde betrouwbare geschiedkundige werken beschikten. In deze mangel van z.i. onmisbare lectuur
wilde hij niet berusten, en in deze behoefte wilde hij voorzien door
het werk van de grote Livius de Duitsers in vertaling toegankelijk

te maken

(6).

(4) In zijn „opdracht" heeft hij het o.m. over zijn vaststellingen in dezen :
„ ... so hoorde ick daer tegen eene treurliche / doch warachtige dage / Dat
de gemeene Man / in onser spraken seer weynich behulps hadde / om leeren
/ ende te vernemen de geschiedenissen van allen tijden ...".
(5)
. Oock dat deselue gemeene Man / anders niet en hadde dan
Bybelsche Historien de welcke ic wel bekenne de voornaemste ende alleen de
sekerste / ja het Richtsnoer te syn / na de welcke alle andere Historien haer
richten mochten / ende op welcke Fondamenten passen moet tgene dat daer
by gebouwet wort : Maer nochtans den Christgeloouigen seer nuttelick is daer
by te voegen ende te vergelijcken andere Historien...".
(6) Het fragment van Livius dat Bernhard Schófferlin „vertaalde", te zamen
met het stuk dat Ivo Wittich bezorgde verscheen als „Romische Historie usz
Tito liuio gezogen" bij Johann Schóffer te Mainz in 1505. (Cfr. hierover :
Franz-Josef Worstbrock : Deutsche Antikerezeption 1450-1550. T1. I. Boppard
a: Rhein, 1976. O.m. p. 94) . Ik beschik slechts over de volledige versies
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Waarom b.v. eveneens Tacitus vertalen ? Omdat de Duitsers zelf
nooit of nimmer hun eigen geschiedenis hebben geschreven zegt
J. Micyllus in het woord-vooraf tot zijn overzetting ( 7), want de
Duitsers kunnen thans enkel door de geschriften van Romeinen over
eigen oude aard, over de taal en gebruiken, kwaliteiten, gebreken en
gedragingen van hun voorvaders ingelicht warden. Dáárom, en ook
om anderen aan te zetten deze leemte ditmaal door eigen oorspronkelijke bijdragen te vullen en dus zelf hun nationale geschiedenis te
schrijven — en dit in 't Duits — ondernam hij, J. Micyllus, zijn
Tacitus-vertaling (8).
^

van de voorrede die B. Schóf ferlin bij „Teil I" schreef zoals die overgenomen
werden in de drukken van 1523 en 1553. Op fol. fij) van de uitgave van
1523 leest men am. : „So ich nun befind / das in tutscher zungen sollicher
waren vnd rechtbeschribner historien grosser mangel ist. Hab ich Bernhardus
schoeferlin / doctor in keyserlichen rechten / mir selber furgenommen mit
hilff des almechtigen gotz (der myn vernunft vnd zungen / leyten woel)
den gemeinen nutz zu gut / zu lob vnd eer / tutscher nation zu beschreiben
die rechten waren Roemischen hystorien / von vrsprung der stat Rom / ...".
(7) „Derhalben dann auch die Teutschen nit gar vnbillicher weisz gescholten werden / als die nit alleyn jres ersten vrsprungs vnd herkommens /
sonder auch jrer thatten vnd geschichten inn gemeyn nie keyn sonderlich
historien beschrieben haben... Dann was haben wir dasz wir von vnsern alten
ruhmen oder sagen konnen anders dann was vnsz die Roemer inn jren geschichtbiichern gelassen / vnnd jrer eygenen historien halten nit haben
ubergehn oger (sic) bergen koennen". (Fol. [a iijv°] in : C. Tacitus : Der
Roemischen Keyser Historien ... durch Cornelium Taciturn beschriben
Mainz, Ivo Schóffer, 1535).
...

(8) Inn welchen nit alleyn der alten Teutschen tugeten vnnd dapf f erkeyten
gepriesen / sonder auch jre alten gebreuch / sitten vnd gewonheyten / vnd
inn summa was sie etwann fur maennliche dapf f ere leut vnnd steif f e handt
-haber
der freiheyt gewesen / inn sonderheyt beschriben werden.
Welches alles ich acht / nit alleyn den vnsern anmutig and lustig sein
zu lesen sonder auch etliche ausz denen so solchs jres standts vnnd jrer
gelegenheyt nach / koennen vnd vermoegen / vnd die kunst zeit vnnd masse
dar zu haben anreytzen vnd bewegen werden / dasz sie sich selber etwann
eyn mal bedencken vnd ermanen / vnd demnach eyn eygene Teutsche historien
inn gemeyn zu schreiben fur sich nemen / Auff das wir nit alwegen / wie
dann bisz anher geschehen / vnserer aeltern geschicht vnd gedechtnusz / ausz
anderer vnd frembder leut biicher zusammen stoppeln / vnd gleich als erbetlen
mussen / sonder dasz die vnsern vnd der vnsern nachkammende / von den
jren / vnd inn jrer eygenen sprachen / jrer alten tugeten vnd maennlichen
thatten lernen vnd erkennen / ... (Fol. [a iiijv°)) in : C. Tacitus : Der Roemischen Keyser Historien ... durch Cornelium Taciturn beschriben... Mainz,
Ivo Schaffer, 1535).
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ENGELAND

Uit 't Engels taalgebied van toen kan wellicht toch terloops naar
één gelijkaardig geval verwezen worden. Er is nl. de vertaling van
de Metamorphoses van Apuleius door William Adlington en dient,
verantwoording van dit vertaalwerk (9).
Deze Engelse vertaler was van oordeel dat er naast de massale
productie van boeken die overliepen van wijsheid en ernst er ook
plaats was voor werk dat afstak door zijn frisheid, levenslust en
behaaglijkheid.
Had Adlington de eerste tekenen van het stilaan sterven van het
„Merry England" van vroeger gezien en wilde hij de gulle, warme
ook soms rauwe — lach die eertijds opklonk opnieuw horen opgaan ? En nu de Engelsen zelf de weg naar 't land van lach en leute
blijkbaar verloren hadden zou beroep gedaan worden op vreemd werk
om die kilte, die hij uit die klamme leegte voelde opstijgen, te
smoren en weg te werken.

BESLUIT

Dit motief van het „aanvullen van een leemte" hoort thuis in dezelfde
sfeer als de „topos" van „het nog nooit geziene" ( 10) ; . moderne

(9) L. Apuleius : The XI. Bookes of the Golden Asse. Conteininge the
Metamorphosie of Lucius Apuleius... translated out of Latine into Englishe
by William Adlington. London, H. Wykes, 1566. Cfr. fol. Aij : hij, Wm.
Adlington, besloot dit werk te vertalen „to the ende, that amongest so many
sage and serious woorkes (as euery man welny, endeuor dayly to encrease)
there might be some freshe and pleasante matter, to recreate the mindes of
the Readers withal".
(10) Cfr. het opstel : Verkenningen in Vroeger Vertaalwerk 1450-1600. De
„Translatio doctrinae sapientiaeque" in Verslagen en Medel. v. d. Kon. Acad.
v. Ndl. Taal- en Letterkunde. 1980.
Ik druk hier enkele voorbeelden over van verklaringen over de nieuwheid
van een vertaling zoals deze reeds van het titelblad van een gedrukte overzetting uit de behandelde periode af te lezen is.
Eerst enkele Duitse publicaties ! Hierbij wordt gernakkelijkheidshalve verwezen naar het nummer van de beschrijving ervan in Franz Josef Worstbrock :
Deutsche Antikerezeption. 1450 1550. T. I. (Boppard a. Rhein, 1976), en
naar de bladzijde waarop deze vermelding daarin te vinden is. B.v. Aulus
Cornelius Celsius : De Medecina. Augsburg, 15 31. Nr. 125, p. 47 : „Newlich
-
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versie — van de reclameformule, die dagelijks in het huidige boekenbedrijf opgeld maakt, nl. van het „pas verschenen".
Er kan nochtans een licht onderscheid gemaakt !
Inderdaad, door het inschakelen van deze „topos" of „gemeenplaatsige uitdrukking", d.i. door deze bevestiging van de zekerheid
een echt of een vermeend vacuum te vullen, wil de vertaler Y- soms
is het de uitgever ! — meer in 't bijzonder op de in se zeer achtenswaardige leergierigheid van het koop- en leespubliek beroep doen ;
in het andere geval daarentegen, nl. bij de eenvoudige, zij het ook
nadrukkelijke verwijzing naar het nieuwe van de uitgave of druk
jetzo verdeutscht durch D. Johansen Khiif f ner ... ". Verder komt de term
„neulich" of „neu" nog voor in : nr. 126, p. 47 ; nr. 173, p. 61-62 ; nr. 182,
p. 67 ; nr. 219, p. 85 ; nr. 220, p. 85 ; nr. 235, p. 85-86 ; nr. 236, p. 86 ;
nr. 266 p. 102 ; nr. 276, p. 106-107 ; nr. 277, p. 107 ; nr. 280, p. 109 ;
nr. 284 p. 111 ; nr. 297, p. 117 ; nr. 300, p. 119 ; nr. 311, p. 122 ; nr. 316,
p. 124 ; nr. 318, p. 125 ; nr. 397, p. 145 ; nr. 400, p. 146.
In andere -- ook soms in dezelfde -- titelformuleringen wordt de nadruk
gelegd op het feit dat hier de eerste vertaling voorgelegd wordt. B.v. J.
Caesars werk, in 1507 te Straatsburg gedrukt en uitgegeven, wordt aangekondigd als „erstmals vsz dem Latin in Tiitsch bracht vnd nuw getruckt ...".
Cfr. verder in Fr. J. Worstbrock : o. c. nr. 44, p. 29 ; nr. 184, p. 68 ; nr.
202, p. 78 ; nr. 220, p. 85 ; nr. 314, p. 123 ; nr. 399, p. 145-146 ; nr. 430,
p. 159-160.
Voor de „Nederlandse" productie liggen de zaken ietwat anders. Uit eigen
vergaard materiaal kon ik weinige gegevens, die ter zake bruikbaar waren,
samenlezen. Ook het ter hand nemen van de Nederlandsche Bibliographie
15 00-15 40 van W. Nijhoff & M. E. Kronenberg leverde een schrale oogst
op. Zelfs al is men er zich van bewust dat in deze bibliografie uiteraard de
klemtoon gelegd wordt op de typografische bijzonderheden, eigenaardigheden
en wetenswaardigheden van de geïnventariseerde drukken, dan is het doorlopen van deze meer dan 4.000 beschrijvingen van postincunabels bijzonder
frustrerend voor iemand die inlichtingen over vertalers en over vertalingsmodaliteiten die hier ter zake nuttig zouden kunnen zijn, wenst in te winnen.
Voor 't voorkomen van een formule zoals „nv eerst int duytsch ghetranslateert"
of gelijkwaardige aanduidingen kan echter toch verwezen worden a.m. naar :
nr. 542 (Dl. I, p. 202) ; nr. 543 (Dl. I, p. 202) ; nr. 1453 (Dl. I, p. 520) ;
nr. 1690 (Dl. I, p. 604) ; nr. 2047 (Dl. I, p. 731-732) ; nr. 2073 (Dl. I,
p. 739) ; nr. 2147 (Dl. I, p. 761) ; nr. 3140 (Dl. II, p. 451) . Ook beweringen alsof een vertaling „vair dese tijt noyt ghedruct en is gheweest" (nr.
993. Dl. I, p. 359) of dat bepaalde „Tafelen, ende Figueren ... hier voormaels
noyt gheprent en sijn" (nr. 3296, Dl. II, p. 521) komen voor. Voor aanduiding van de primeur van Engelse vertalingen, die toen hier in de Nederlanden verschenen, gold de formule : „late translated" (nr. 2047, DI. I,
p. 731) of „of late translated" (nr. 2774, Dl. II, p. 276) of „lately translated"
(nr. 2983, Dl. II, p. 379) .
,

,
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zonder meer, blijkt de overzetter of iemand anders, die bij de uitgave
belang heeft, veeleer eerst en vooral het prikkelen van de nieuwsgierigheid van de mogelijke lezer op 't oog te hebben.
Anderzijds valt echter te overwegen dat ook deze koude bewering,
nl. dat een publicatie in een leemte voorziet, én van uitgevers én van
vertalers kan uitgaan - en in feite vaak uitgaat zij het ook dat
beide groepen het geval van uit verschillende hoeken opnemen, doorlichten en interpreteren.
Inderdaad, soms leest men deze aankondiging in 't woord-vooraf
van de drukker-uitgever, m.a.w. van iemand die de boekenmarkt
blijkbaar enkel en alleen als het aangewezen afzetgebied voor dit
bepaalde comsumptieartikel beschouwt. Hier is dan eerst en vooral
een zakenman aan 't woord, die deze sector van 't bedrijfsleven en van
de verbruikerswereld hopelijk met zorg en deskundigheid geprospecteerd heeft, en die meent met passende juistheid zijn bevindingen te
interpreteren, of althans deze indruk van degelijke vakkundigheid wil
wekken. Uit zijn „marktanalyse" kan de idee van 't vertalen van een
werk ontloken zijn ; hij zal deze nieuwe uitgave, die blijkbaar winstgevend kan zijn, bezorgen (11).
Doch meer dan eens kwam de verantwoording van het ondernemen
van de vertaling - en dit op basis van de stelling dat hier een leemte
te vullen was i- van de vertaler zelf. Te bedenken valt hierbij dat
deze vertaler veeleer de man is die zich in de vakliteratuur thuis voelt
ook in deze in eigen taal gesteld ! •- en die derhalve vaststellen kan
waar de nood 't hoogste is. Zijn overwegingen liggen uiteraard veelal
in een ander vlak dan deze van de uitgever ; ze zijn er daarom niet
minder belangrijk om.
Samengevat nog 't volgende.
In veel gevallen klinkt m.i. de bewering, dat het erom ging een
leemte te vullen, als een „topos", als een „gemeenplaats", en ze kan
in verband met vele uitgaven als dusdanig ook behandeld worden.
In sommige gevallen echter, nl. daar waar een vertaler zelf er zich
achter plaatst, lijkt het mij billijk deze verklaring te aanvaarden als
een vaststelling van het feit dat in een bepaalde werksector van eigen
taalgebied er inderdaad een schakel ontbrak, doch dat deze in een
andere streek reeds gesmeed en, in de echte zin van het woord,
„pasklaar" lag. In deze bevinding kan dan de kiem van en de stimu(11) Uitvoeriger wordt dit onderwerp beh andeld daar waar het zal gaan
over de „interessenten" .
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lans tot bepaald vertaalwerk te zoeken zijn, afgezien van de overweging dat de vertaler het zich als plicht kon aanrekenen in een
echte of vermeende behoefte te voorzien.
Past dit ten andere niet best in het denk- en gedragspatroon van
de ideale vertaler : nl. door overzetting van vreemd werk zijn medemens, en vooral de man en vrouw uit eigen volk, een helpende hand
te reien ?

*
**
UIT ONVERMOGEN - INLEIDING

Of alle vertalers, van vroeger en van nu, zich tot het maken van
overzettingen beperkt hebben en nooit een worp gewaagd hebben in
de richting van een persoonlijke literaire schepping of van een oorspronkelijke wetenschappelijke of „filosofische" bijdrage, is niet uit
te maken.
Een feit staat vast : namen van sommige figuren uit de boekenwereld zijn slechts door de vertalingen, waarin ze vermeld warden,
tot ons gekomen ; daarnaast echter staan er overzettingen op de
naam van auteurs die, buiten en naast hun vertaalwerk dat ze leverden, ook als scheppende woordkunstenaars of wetenschapsmannen een
zekere bedrijvigheid aan de dag gelegd hebben.
In beide groepen - schrijvers-vertalers en vertalers-zonder-meer
-zijnerdaovtsgwedizchnoptgvelbm,
in het voorwerk van het vertaalde stuk dat zij voorlegden, hun
activiteit als vertaler als dusdanig te verklaren, en soms zelfs te verantwoorden.
Waarom hebben zij die, naar hun eigen verklaring, kennis en
levenswijsheid of zelfs schoonheid verspreiden wilden, niet hun persoonlijke visie op de wereld en op de mens, m.a.w. hun eigen wetenschap, levensopvatting en schoonheidsbeleving - en dit in een vorm
die hun eveneens eigen was en die ze vrij kiezen konden - hun taalgenoten voorgehouden ?
Niet alle vertalers echter hebben de nood gevoeld deze vraag
onder de ogen te nemen of althans het resultaat van hun bezinning
over de keuze, die ze deden, in voor- of nawoord, in opdracht of
inleiding, mede te delen.
Anderen daarentegen, en zeker vertalers uit de XVIde eeuw,
gingen voor deze vraag niet uit de weg, en het antwoord vanwege
►
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sommigen en niet van de geringsten — was af en toe van een onthutsende openhartigheid en van een eenvoudige grootheid die m.i.
eerbied afdwingt. Er zijn immers bekentenissen die iemand groot, of
groter, maken kunnen
Meer dan één vertaler erkent dat het uit onvermogen is om scheppend werk te volbrengen dat hij ter beschikking stellen wil van
anderen -- d.i. van collega's van vroeger of van nu en van zijn eigentijds of later lezerspubliek — wat in hem aan talent en kunde, aan
deels ingeboren en deels verder verworven vaardigheid in het hanteren van het woord leeft. Het is dan ook billijk dat in 't bijzonder
aldus geaarde vertalers niet alleen de erkentelijkheid van deze
„anderen" zouden mogen ondervinden, doch dat ze tevens hunne en
onze speciale waardering, en zelfs bewondering zouden mogen ervaren ! En waarvoor ? Voor hun klare visie op de mogelijkheden en
grenzen van hun creatief vermogen en voor hun openhartige openbare erkenning van hun weten dat zij in het dor en dorstig land van
zand en steen geboren waren of het nu betreden hadden en meteen
de laatste oase van levend water en beschuttend groen ver, ver achter
hen wisten liggen.
En inderdaad, deze vertaler beseft dat scheppingsdrang en meteen
de „inventio", d.i. de vaardigheid om materiaal uit de werkelijkheid
en uit de wereld van schijn en verbeelding samen te lezen, en de
middelen voor de doeltreffende en vormgave voorstelling ervan te
vergaren, in hem niet leeft, of niet langer aanwezig is (12).
In dit verband staan we inderdaad voor twee groepen vertalers, die
naam waardig.
Een woordkunstenaar en een waarachtige vertaler van „literair"
werk draagt m.i. terecht ook deze titel
kan de gave van de
„inventio" meegekregen hebben, zowel als het eveneens mogelijk
zou zijn dat hem dit godsgeschenk ontzegd werd.
Heeft hij deze genade nooit bezeten dan zal hij meteen deze
vereiste vindingsvaardigheid en -rijkdom nooit later verwerven. Wat
is er dan normaler dan dat hij, die zich in dit opzicht beperkt weet
(12
) Jan van Mussem in zijn Rhetorica dye edele Const van welsegghene...
(Antwerpen, 1553) definiee rt de „Inventio" als volgt : „Inventie / dat es
een vindinghe van den saken argumenten / ende redenen diemen sal willen
tracteren. Dit es het aldermeeste swaerste ende costelijcste deel van Rhetorica
besluytende in hem ses ander deelen" (Cfr. fol. [A vj]) . In de bijlage, d.i.
zijn „Vocabularius", geeft hij als Nederlandse term voor „invenntio" „een
vindinghe". (Cfr. fol. LV) .
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of voelt, de andere hem toevertrouwde talenten doeltreffend zou gebruiken, daar waar hij er het maximum voor hemzelf en voor de
anderen uithalen kan ?
Ofwel is hij toch begenadigd geweest met aangeboren vindingskracht — in feite een zwaar deel van zijn scheppend vermogen — doch
dan zal hij na ettelijke tijd van bloeien, dragen en rijpen ondervinden
moeten dat deze verzwakt, of zelfs ervaren dat ze helemaal is weggeslonken. Een ramp wellicht ; doch daarom nog geen totale ondergang. En schande kleeft er ook niet aan zoals de bomen staande te
sterven. Inderdaad in de loopbaan van een kunstenaar loopt vaak op
een zekere leeftijd de zuivere scheppingsdrang geleidelijk of plots
stil, soms tijdelijk soms definitief, afgezien van de mogelijkheid dat
ook nog andere remmende of slopende machten van buiten uit de
teleurgang van zijn scheppingskrachten en -vermogens in de hand
werken kunnen. De machtige kruin trotseert gewoonlijk nog 't geweld van stormen en seizoenen ; nieuwe kronen blijven gedurende
jaren achter ; soms zelfs vullen ze haar nooit meer aan.
En sommige „vertalers" waren of zijn zich dus scherp bewust van
deze aangeboren mangel ; doch ten slotte was en is hun probleem in
dezen betrekkelijk eenvoudig.
Voor anderen daarentegen lag en ligt de toestand anders : zij zijn
het die, na jaren van onstuitbare scheppingsdrang en weelderige groei
en bloei van talent en werk, de plotse inslag van het noodlot voelen,
of de geleidelijke zich inkankerende afsterving van creatieve krachten
ervaren.
In feite echter leden en lijden allen wien het woord lief is onder
deze pijnlijke bevinding en ervaring.
Kent en erkent de geboren schrijver zijn ingetreden onvermogen,
dan is het uur van het essayistische werk — het critische of poëtologische — van de historische, of meer bepaald van de biografische studie
geslagen ; ook komt nu de tijd van het herschrijven van eigen en/of
van andermans werk. M.a.w. zijn omgang met het woord wijzigt zich.
Inderdaad door de ontdekking van zijn tijdelijk of zelfs definitief
scheppend onvermogen is nog niet voor hem de dag van de grote,
van de totale stilte aangebroken. Want uit deze donkere bunker
waarin de scheppende kunstenaar is afgedaald en die in hem schijnbaar een gevoel van beveiliging en geborgenheid, doch in feite een
gewaarwording van beklemming en bedruktheid neerzinken liet, vinden er immers sommigen zoals reeds gezegd de enige reddende
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uitgang die licht en leven brengt : nl. de genade en het vermogen van
het zich bezinnen over wat woordkunst of letterkunde is, of mocht zijn,
of meer in 't bijzonder voor hen geweest is ; van het herschrijven
van eigen werk ; van het verhalen van eigen leven en ervaring of
van 't levenslot en -werk van anderen ; ook van het vertalen.
Deze vaststelling is niet nieuw ! en ze geldt in de verschillende
vlakken van deze nu andersgerichte literaire activiteit.
Essayistisch, poëtologisch werk is b.v. vaak en betrekkelijk vroeg
uit deze ervaring geboren.
Was het Horatius niet, die wellicht niet zonder zelfspot in zijn
Ars poetica zijn vrienden eraan herinnerde dat, nu hijzelf niets
poëtisch leverde, dat spetterde en sprankelde van leven, en dat hart
en geest pakken kon, hij thans de schoolvos uithangen kon en anderen
leren kon „Hoe dichters dichten sullen ende wat si hantieren sullen",
om onze Jan van Boendale na te schrijven ( 13) . „Ik zal de dichters
nu leren wat de dichterlijke gave of genade is ; wat hun taak is ;
waar zij stof ter bewerking en verwerking vinden kunnen ; wat hen
voedt, vormt en als het ware kneedt en boetseert ; wat hun past of
niet ; wat recht of krom is".
Zo sprak een Horatius
Of kijk een andere richting uit, en werp een blik op de sector
van de historische of historisch-georiënteerde geschriften die de
schrijver nu betreden en verkennen zal.
De man van jaren en ervaring gaat zich nu inderdaad in de historie
van hemzelf of van anderen verdiepen. Met naaldfijne etsstift en
luchtig lopende hand zal hij dan het delicaat lijnenspel van historische
schetsen tekenen, of -- naargelang van zijn instelling groots opgevatte panoramatische overzichten van het culturele leven in een of
andere periode met sterke kleuren en met forse trekken borstelen,
vaak, al te vaak, badend in een licht dat tinten vervalst, en lijnen
verbuigt.
Memoires, dagboeken, of ander autobiografisch materiaal worden
het publiek voorgelegd. Sla welke literatuurgeschiedenis, bibliogra(13) Jan van Boendale : Der Leken Spieghel. Uitg. door M. de Vries.
Leiden, 1844. Cfr. Bk. III, C. 15.
(14) Horatius : Satires, Epistles and Ars poetica With an English Translation
by H. Rushton Fairclough. Cambridge Mass., Harvard Univ. Press ; London,
Heinemann, 1966. (The Loeb Classical Library) . Cfr. p. 476, vss. 306-309 :
„Munus et officium, nil scribens ipse docebo, / unde parentur opes, quid
alat formetque poetam, / quid deceat, quid non, quo virtus, quo ferat error".

113

fisch handboek in verband met literaire historische overzichten, of
zelfs welke algemene bibliotheekcatalogus ook op, en titels van geschriften van dit genre slingeren in een zware sliert achteraan of door
de lange lijst van titels van plaketten gedichten, of van novellenbundels of van romans, blij- of treurspelen van een of ander populair en
prolifiek auteur.
Ofwel is het voor hem de tijd van het heropnemen van eigen werk
van vroeger en/of van het „herschrijven" van het werk van...
vroegere en vreemde auteurs aangebroken.
En inderdaad, één van de toevluchtsoorden in deze nood wordt
dan voor hem de veilige haven van 't werk van anderen, van andere
ware begenadigden van 't woord in wie weleer de vlam geleefd had.
Daar liggen dan de stapelplaatsen van wetenschap, levenskunst en
schoonheid die anderen hebben aangelegd en volgestouwd en die hij —
als vertaler — thans voor een nieuw publiek ontsluiten zal, en van waaruit hij de zware vrachten met al de weelden voor geest en hart van
elders en van weleer anderen toevoeren zal. M.a.w. hij zal andermans
werk vertalen of hertalen.
Overzettingswerk is dan inderdaad vaak een van deze platte, smalle
landwegels die de schrijver inslaat, omdat de roes en de jacht in hem
gevallen zijn, en deze hem niet langer het bergpad naar de toppen, in
nieuw, nooit vroeger betreden en veroverd gebied opjagen, nu hij
aanvoelt dat de vindingsvaardigheid, de gave van de „inventio",
hem ontglipt, in de steek laat, en wegvloeit als droog zand dat hem
geruisloos en ongenadig, wijl niet te stuiten, in haarfijne korrelslierten
tussen de vingers ontglijdt.
Terloops nog dit !
Dit schouwspel en het besef van wat zich daar afspeelt mogen geen
aanleiding zijn om zich kleinerend uit te laten over hen of over het
werk van hen die aan de rand en kant van de wereld van de scheppende kunst geboren worden of er eens komen te staan, en die binnen
de magische kring van creatieve wetenschap of woordkunst geen
voetstap (meer) zetten kunnen.
Verantwoord is dan ook geenszins de houding van hen die a.m.
voorhielden en soms nog voorhouden dat b.v. vertalen, om daarbij te
blijven, in zekere zin althans, als een betrekkelijk lichte taal- en
letteroefening zou beschouwd warden. In hun hooghartigheid zullen
deze critici wel grif toegeven dat bij het overzetten wel kennis en
kunde allerlei, en vaardigheid in het hanteren van de kunst van de
„narratia" in een woordkunstenaar, die vertalen wil, leven moeten ;
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de gave van de „inventio", het wezenlijke waarmerk van de scheppende kunstenaar, ontbreekt hem. Zij zullen wel erkennen dat het
vertalen veelzijdige kennis op talrijke gebieden in de overzetter vooropstellen kan, en dat een vaste greep op de talen waaruit en waarin
vertaald zou worden een vereiste is. Doch onloochenbaar is en dat
wordt dan ook door hen onderstreept dat hij, de vertaler, zijn
zeisen en sikkel slaan kan in oogsten die hijzelf niet had gezaaid of
niet met hand en oog gekoesterd had.
Tegen deze stelling liep een Matthias Ringmann Philesius storm,
hij die Caesar een bijzondere verering toedroeg en diens werk voor
't eerst in 't Duits kundig en kunstig vertaalde (15).
Hoe verscheiden men in de letterwereld de verdiensten van scheppend en van vertaalwerk ook tegen elkaar afwegen kan, een feit is
en blijft het dat we machtig vertaalwerk te danken hebben aan het
klaar inzicht in het eigen scheppend onvermogen vanwege menig
schrijver die taal en stijl glorierijk beheersen kon, doch de aangeboren vindingsvaardigheid miste. Een welige oogst van vertalingen is
eveneens ons deel geworden dank zij het manmoedig erkennen door
anderen van hun geruisloos en onstuitbaar afglijden in een deels
verwelkte, een deels zelfs verdorde geestelijke wereld.
En dit moet in wie lezen en luisteren kan een des te groter gevoel
van erkentelijkheid laten openbloeien ten opzichte van deze vertalers
die, als kunstenaars van het woord, niet versagen wilden, en alle
innerlijke verscheurdheid en miserie ten spijt, ons, de „anderen", kennis, wijsheid en schoonheid schenken wilden.
(15) Cfr. C. Julius Caesar : Julius der erst Ró misch Keiser von seinen
kriegen erstmals vsz dem Latin in Tutsch bracht... Strassburg, J. Groninger,
1507 : „Deszhalben leicht / das in diser vbung allein die narration / vnnd
nicht inuention (so in der Rhetoric nit das mindest geacht) gebrucht werde".
Uit de „Vorred" fol. III of fol. Aiij. In de volgende paragraaf heeft M.
Ringmann Philesius het dan over de onderlegdheid in de talen en over de
encyclopedische kennis die een degelijke vertaler bezitten zal. Aanhef hiervan :
„Die selben sollen kurtzlichen wissen / wie wol es war / das in solcher
vertotschung die matery vorhin erfunden ist / vnnd man die sichel in den
veld von einem andern gebuwen bruchet so ist es nochdann nit leicht... / die
bucher des Keisers Julii zu tutschen ... " En verder dan : „ ... ist we. zu
gedencken dasz zu den geschef f t vor allen dingen grosser wissenheit des
Latyns not ist / vnd so vil stet vnd lender nit iederman bekant / da innen
genant werden, / musz man der Cosmography nit vnwissen sein". Studie van
technische werken over vestingbouwkunde en oorlogsvoering als deze van
o. a. Vitruvius Pollo, van Sextus Julius Frontinus, van Flavius Vegetius Renatus
is vereist.
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Beseffen wij inderdaad altijd welke gevoelens van pijn en angst
om verloren krachten, ook van ontgoocheling en ontmoediging omwille van hun onvoldaan-zijn over wat zij gedroomd hadden en niet
verwezenlijkt, de in vlees en ziel geknakte woordkunstenaars beslopen
hebben ? Hard moet het immers voor een mens, voor een dichter
geweest zijn en zwaar moet het hem gewogen hebben — zelfs al is de
context van geval tot geval verschillend — te moeten denken of
schrijven : „'k Zal mij van te dichten zwichten" ; en klinkt de doffe
klacht van een Willem van Hildegaersberch U niet schrijnend toe,
wanneer hij schreef : „Ic bin al moede, ic wil gaen rusten" ( 18) ?
Hartverscheurend inderdaad is de aanblik van de beverige hand
van een kunstenaar die stift of beitel, penseel of pen niet loslaten wil,
en krampachtig soms, zelfs in 't ijle een onherkenbaar teken- of
gebarenspel spelen blijft ; zo zielig als het zicht van het stampen en
stuiptrekken van een machtig geveld of genekt leven dat het gluiperig
naderen van het onontwijkbare einde in verkillende en geleidelijk
verstarrende angst aanvoelt.
En toch, hoe tragisch in se, het is het lot van alles, ook van ons
allen ! Dit is nu eenmaal 't leven : geboren worden, groeien en
bloeien, in heerlijke glorie staan, en dan gaan, heengaan.
Kunst noch kunstenaar kan deze wet ontduiken ; verworvenheden
van hart en geest delen dit lot ; ingeboren geestelijke of artistieke
begaafdheid, zomin als fysische kracht, ontsnapt aan deze grondregel
van de natuur.
Platitudes ! Natuurlijk ! Doch waarheden.
Ook b.v. de genade van de vindingskracht ontkomt aan deze wet
niet.
Daarom valt echter niet altijd alle literaire bedrijvigheid stil ; deze
wordt niet voor immer lamgelegd. Wie zich vroeger als volwaardige
schepper van woordkunst heeft kunnen laten gelden zal soms, zelfs
nadekslgiuntarvoegfl tn.hvoe
van het afzwakken en afvloeien van zijn vindingskracht — de meeste
andere begaafdheden die hem als dichter of prozaïst eigen waren en
(16) Willem van Hildegaersberch : Gedichten ... uitg. door Dr. 1V. Bisschop & Dr. E. Verwijs. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1870. Cfr. p. 236. Gedicht
(CXI) : „Ic bin al moede, ic wil gaen rusten, Van des mi wilen plach te
lusten Des wordic sat, en weet niet hoe. Oft al om niet is dat ic doe, Wat
sel dan arbeit anderstaen ? ... " Cfr. ook 't Gedicht (CVI) „Van Karitas" :
„Ic bin in dichten soe versaecht Dat mi mijn hert van rouwen traecht Ende
falgiert te warden moede...".
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hem bijgebleven zijn, verder ten dienste van het woord stellen, in
casu, ten dienste van het ver- of hertalen.
Zelfs in de Oudheid leefden reeds deze gedachten onder hen die
zich over 't woord en de woordkunst hebben bezonnen.
Quintilianus b.v. beschouwde dit verloop toch ook als de normale
gang der dingen, voor een „orator" en derhalve ook voor een
„dichter" ( 17) , of woordkunstenaar in 't algemeen (18).
De twee typische begaafdheden — vooral dan toch vindingskracht,
en gedeeltelijk ook taalvaardigheid — zijn z.i. aangeboren ; ze zijn dan
ook uiteraard voor natuurlijk verval vatbaar (19).
Zo zag het ook, vóór hem zelfs, een Cicero !
Beiden — doch bijzonder dan nog Cicero L- legden in hun
uiteenzettingen de nadruk op de scherpte van de schranderheid, op
de vlugheid van het vindingsvermogen, en ook op de rijkheid en op

(17) Cfr. Institutie oratoria. XII. xi'. 1-2.
(18) Inderdaad de dichter, als man die speelde met het woord, stond in
zijn visie, die ook deze van Cicero was, dichtbij de andere vaardige en talentvolle held van 't levende woord, nl. de „orator".
De „inventio" wordt veelal als een gave beschouwd ; het is meer dan een
vaardigheid die door oefening zou kunnen verworven warden. Cfr. Quintilianus : The Institutio oratoria... Vol. III (1966). VIII. III. 2 : „Inventio
cum imperitis saepe communis...", en VIII. Pr. 14 : „ ... Et Marcus Tullius
inventionem quidem ac dispositionem prudentis hominis putst... ". Ten anderen, associatie van een „poeta" en van een „orator" lag er niet alleen te
vinden op dit plan -- d.i. in het hanteren van het woord -- daarbuiten en
daarboven zagen deze beide leermeesters, Cicero én Quintilianus, een zeker
parallellisme inzake o.m. twee noodzakelijke begaafdheden die beide soorten
woordkunstenaars dichter of schrijver en de redenaar -- gemeen waren,
nl. een slagvaardige vindingskracht, zowel als de kunstgreep om taal- en
stijltooi te hanteren. Cfr. M. Tullius Cicero : De Oratore. I. xxv. 13-14 :
„ ... Nam et animi atque ingenii celeres quidam motus esse debent, qui et
ad excogitandum acuti, et ad expliclndum ornandumque sint uberes... Et
si quis est, qui haec putet arte accipi posse, quad falsum est...: inseri quidem,
et donari ab arte non possunt amnia ; sunt enim illa dona naturae...". Op dit
stuk is de dichter zelfs „socius, ac paene par" van de „orator" ; m.a.w. hij is
zijn bondgenoot, en bijna zijn evenknie". Cfr. M. Tullius Cicero : De Oratore.
I. xv. 70.
(19) Quintilianus : The Institutio oratoria... With an English Translation
by H. E. Butler. Vol. IV (1968). London, Heinemann ; Cambridge Mass.,
Harvard Univ. Press, 1968. (The Loeb Classical Library) . X. ii. 12 : „ ... Adde
quad ea, quae in oratore maxima sunt, imitabilia non sunt, ingenium, inventio,
vis, facilitas et quidquid arte non traditur".
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de vaardigheid van de vormgeving in taal en schriftuur, die de ideale,
de geboren woordkunstenaar kenmerken zullen (20).
Scherpheid" snelheid" smijdigheid" en weligheid" alle begrippen die met een lenige, frisse jeugd en eerste bloei van volwassenheid, met lente en jonge zomer verbonden liggen.
En mijmerend kunnen we ons dan ook indenken in de tijd dat
eenmaal de verkillende en geleidelijk ijzig-wordende lucht van de
hooghartige herfst aanruist, en de woeste winterwind weldra snerpend-koud,door al wat hem tarten durft, snijdt en we zullen ervaren
dat van de priemende kiemen, scheuten, stengels en botten geen sprake
meer is ; dat traag en loom sap en leven in plant en boom nog wel
pogen op te klimmen, doch dat in doodse verharding de wiegelende
halmen van weleer verstijven en verstarren, en dat geleidelijk de
donkerbruine of aszwarte tak zijn welige tooi van vroeger heeft
afgeschud.
Zo vergaat het ook de woordkunstenaar ! Generaties schrijvers en
dichters hebben dit lot moeten ondergaan.

*
NEDERLANDEN

Vertalers van bij ons, die zich op het droogvallen van hun inspiratiebronnen als verklaring voor hun vertaalbedrijvigheid beroepen, heb
ik vooralsnog tiet ontmoet. Wél Duitsers en Engelsen ; zelfs reeds
in de XVde eeuw.

*
DE DUITSE STREKEN

De kunstzinnige arts Heinrich Stainhowel liet in 1471 zijn Duitse
vertaling van het anonieme „volksboek" Apollonius Tyrius in
Augsburg bij Gunther Zainer verschijnen onder de titel : Die history
des kuniges Appolonij. Deze versie kende in de XVde en in de XVIde

eeuw een grote populariteit en werd in de incunabel- en postincunabeltijd herhaaldelijk herdrukt (21).
(20) Cfr. het citaat uit Cicero's De Oratore. I. xxv. 13-14 in voetnoot nr.
celeres ..., ... ad excogitandum acuti ..., et
ad ... ornandumque ... uberes ...".
(21) Volgens Lawrence S. Thompson : German Translations of the Classics
1450-1550 verschenen er herdrukken in 1476, 1479, 1480, 1516, 1540. Cfr.
p. 352 in : Journal of English and Germanic Philology. XLII (1947).
18. Let op „animi atqua ingenii
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Treffend is de menselijke toon van het rijmstuk dat zijn vertaling
inleidt. Hij kent de grenzen van zijn kunnen : eigen oorspronkelijk
werk zou hem te zwaar en te lastig vallen, meent hij ; hij probeert
het niet eens ; zijn voldoening, zijn geluk zelfs, vindt hij echter in
't vertalen uit 't Latijn in 't Duits.
„Eigen gedicht wer mir zeschwer
Latin zetuetschen ist mir ger".
Hogere ambities dan deze heeft hij niet ; noch koestert hij illusies
over de schoonheid van zijn schriftuur, die hij eenvoudig en sober
wenst te houden, want het najagen van gekunsteldheid lag hem
niet ( 22) . Dit betekent echter niet dat hij de opvoedende waarde van
zijn werk onderschatte ; de jeugd o.m. oude geschiedenis leren liefhebben en alzo de jongeren wijsheid en andere lering bijbrengen
vormden in zijn ogen een volwaardige taak die een volle inzet van
de mens verdiende en waarvoor Gods zegen nuttig en zelfs nodig
is (23) . Ook wanneer dit via vertalingen gebeuren moet.
J. Micyllus, die de mangel van historische literatuur over de Duitsers en hun land betreurt, wil deze leemte vullen door een vertaling
van Tacitus te leveren. Hij wenst deze taak te ondernemen al is hij
geen deskundige in classiek Latijn, en al beschouwt hij zichzelf niet
als iemand die tot de bent van de zgn. „Teutschreiber" behoort. In
alle hoeken en kanten van de Duitse gewesten zitten er nochtans
talloze „Teutschreiber", zo beweert hij althans ; 't land puilt uit van
schrijvers in de landstaal die zich z.i. met allerlei zinnige en onzinnige dingen inlaten. Zich op geschiedenis toeleggen komt echter
bij hen niet eens op.
-

-

-

(22) Hij schrijft o.m. : „Eigen gedicht wer mir zeschwer / Latin zetuetschen
ist mir ger / Leichtenklich nach schlechtem synne / Vast hoher zierd ich nit
begynne / ". De bladzijden van het voorwerk zijn niet gefolieerd noch gepagineerd. Cfr. Die history des kuniges A p polonij. Augsburg, 1471.
(23) Eenvoud streeft hij na, en hij gaat verder :
„Ob ich zegrob bin an dem schriben
Noch soelt ir mir zei dem besten schyben
Waren gutte main han ich dar inn
Iugent zeuebent vnd ir synn
Lieb zehaben alt geschicht //
Dar jnn man fint der wiszhait dicht
Och annder ler exempel gut
Crafft verliep mir got vnd rechten milt..."
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Voor J. Micyllus waren deze toestand en deze geesteshouding
echter een vingerwijzing : voor hem lag hier z.i. een taak weggelegd (24) .
Inderdaad, hij kent de beperktheid van zijn eigen verstandelijke
en andere geestelijke mogelijkheden ; hij komt er openhartig voor
uit dat deze begrensdheid hem niet toelaat oorspronkelijk geschiedkundig werk te leveren.
Anderzijds ziet hij in zijn vertaalwerk van historische geschriften
een middel om zich in dit verband nuttig te maken ( 25), en hij
vertaalt, en blijft vertalen.
Uit hetzelfde taalgebied, en eveneens uit de eerste helft van de
XVIde eeuw, is er het geval van Meester Simon M. Schaidenreisser ( 26) . Deze bezorgde niet alleen een vertaling van de Odusseia van
Homerus in 1537 ( 27 ) , doch bracht het jaar daarop eveneens een
Duitse overzetting van de Paradoxa van Cicero in omloop (28).
Het is in het inleidend „Epistel" tot deze uitgave dat hij vrijmoedig
toegaf dat persoonlijk en oorspronkelijk werk hem niet lag. Hij
geloofde niet in zijn scheppingsvermogen ; 't is dan ook dit besef
van zijn onmacht in dezen dat hem er toe geleid heeft bevrediging

Vnnd stecken doch inn des alle hecken volt Teutscher schreiber /
welche sich zu zeitten viler vnniitzen vnd vnnoetigen ding annemen vnd
betnuhen ,/ ... " en ietwat verder, wijl Tacitus ook voor de kennis van ons
nationaal verleden bruikbaar en bevorderlijk is „ ... hab ich mich lassen
bewegen / vnd wiewol ich selber der grossen Ciceronianern oder hochgefasten
Teutschreiber keiner binn ... mir furgenommen die Historien des Roemischen
edelm:ans Cornelij Taciti / ... inn das Teutsch zits. bringen". Cfr. fol. a iiij in :
(24)

22

Cornelius Tacitus : Der Roemischen Keyser

Taciturn beschriben. Mainz, Ivo Schóffer,

Historien ... durch

Cornelium

1535.

(25) „Dann dieweil ich selber beyde meins verstandts vnd meiner andern
gelegenheyt nach der vermoeglichkeyt oder geschicklichkeyt nit bin / dasz
ich von mir selber vnnd ausz meinem eygenen kopff etwas / damit die
gedechtnusz vnd ehr vnsers gemeynen vatterlandts gebessert oder gefiirdert
werden moecht / herfiir bringen vnd geberen koenne hat mich demnach das
nechst gedunckt vnnd fur gut angesehen das jhenig so etwann von andern
erfunden vnnd an tag geben warden gleich wie vast die andern var mir alle
gethan haben / helffen auszbreyten vnd handthaben vnnd damit den vnsern
zu weittern verstande / dienstlich vnnd behalf f lich sein". Cfr. fol. aiiij in :
Cornelius Tacitus : Der Roemischen Keyser Historien ... durch Cornelium
Taciturn beschriben. Mainz, Ivo Schaffer, 1535.
(26) Andere grafieën komen uiteraard ook voor, b.v .Schaydenreysser.
(27) Cfr. supra.
(28) M. T. Cicero : Paradoxa ... Augsburg, Alexander Weissenhorn, 1538.
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in het vertalen te zoeken, in wat hij noemde „ ... ain entlehnen ...
von froembden reichtums vnnd schetzen" (29).
*
ENGELAND

Uit de Engelse vertaalproductie kan in dit verband de overzetting
van fragmenten van de Historiae van Tacitus door Sir Henry Savile
gelicht en even belicht worden, wijl ze belangwekkend is. Belangwekkend inderdaad, niet alleen omwille van het commercieel succes van
deze uitgave, waarvan zes uitgaven in min dan 50 jaar verschenen ;
belangwekkend eveneens omwille van de opdracht „To her most
sacred maiestie", de Koningin (°).
In deze „toewijding" verklaart dit „mirakel van eruditie", zoals
Sir Henry Savile soms genoemd werd, dat hij zich aan deze vertaling
zette omdat hij niet wenste zijn tijd in ledigheid te slijten. Hij erkent
echter tevens dat hij dit soort arbeid aanpakte omdat hij tot het
besef gekomen was dat hij geen persoonlijk scheppend werk zou
kunnen leveren dat hemzelf en anderen voldoening zou kunnen
schenken (31) .

***
(29) M. Tullius Cicero : Paradoxa ... Augsburg, A. Weissenhorn, 1538.
„Vnd als ich in erwegung meines vermoegens / alles zugeringschetzig gefunden / hab ich von froembden reichtums vnnd schetzen ain entlehnen gethan /
von behend das verborgen / ... buck Ciceronis ... zu transferieren mich
vnderfangen...".
(30) Cornelius Tacitus : The ende of Nero and beginning of Galba. Fower
bookes of the Histories of Cornelius Tacitus. The Life of Agricola. London,
1591. (In sommige catalogi vindt men 1581 als datum aangegeven. Op het
titelblad leest men nochtans : MDLXXXXI) .
(31) Cornelius Tacitus : The ende of Nero and beginning of Galba...
London, 1591. Cfr. fol. or 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, nothing of mine owne inuention beeing
able to passe the censure of mine owne iudgement, much lesse, I presumed,
the iudgement of others".
In voetnoot past hier wellicht de ietwat simplistische diagnose die Georg
Lauterbeck (in 1559) van zijn tijd inzake originaliteit in wetenschappelijke
productie stelde. Deze G. Lauterbeck, die ook classiek werk in 't Duits
vertaalde, en verzamelbundels met zware lerende inslag leverde, gaf in 1559
voor 't eerst zijn Regementenbuch uit dat in de XVIde eeuw nog herdrukken
beleefde. Zijn „oorrede" tot dit in 't Duits gesteld werk is een curiosum.
Volgens hem werd inwijding in de wetenschap de jeugd zo sterk vergemakke-
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Een paar bedenkingen zijn hier m.i. geboden.
Ten eerste valt uit deze uiteenzetttingen en beschouwingen niet te
besluiten dat overzettingen immer geleverd werden door een vertaler
wanneer deze reeds het hoogtepunt van zijn scheppende activiteit
achter de rug liggen had — dit in het geval waarin we voor een
schrijver-vertaler zouden staan die zich op de twee gebieden zou
hebben doen gelden.
In de werkelijkheid van alle dagen lagen de dingen gewoonlijk
anders !
Inderdaad, elders werd er door anderen reeds op gewezen hoe
jeugdig o.m. de Engelse vertalers uit het Elizabethaanse tijdperk
waren (32) .
En in Duitsland ging het er niet anders toe ; een S. Schaidenreisser
leverde zijn Homerus-vertaling toen hij vooraan in de dertig was, en
Jacob Micyllus was zelfs geen dertig toen hij zijn Duitse Tacitus
uitgaf. Deze twee auteurs worden hier speciaal vermeld wijl zij hun
vertaalwerk verantwoordden door o.m. hun literair onvermogen om
creatieve literatuur voor te leggen in te roepen. Te bedenken valt
eveneens dat ook schrijvers uit latere periodes -- dat zelfs tijdgenoten
van ons -- zich, als aankomende auteurs soms aan vertaalwerk gezet
hebben, tussen periodes van scheppend werk in. In dit verband zij
men ook indachtig dat niet alle doodsgedichten van mensen op jaren
stammen.

lijkt en werd kennis zo intensief en zo wijd verspreid, dank zij de boekdrukkunst, dat er zoveel geleerden zijn opgestaan die de veder hebben gehanteerd
en zoveel hebben geschreven dat de wereld haast kantelt van de boekenlast
die ze dragen moet, en het haast onmogelijk wordt nog iets origineels te
schrijven. Hier een paar uittreksels : „Zu welchem denn die edle Kunst der
Druckerey so kurtz fur Menschen gedencken / durch die Deudschen erfunden
warden (da einer in einem Tag / mit dem Druck mehr ausrichtet / denn
ein ander in viel Monaten mit der hand schreiben kann) nit wenig dienstlich
vnd foerderlich geweren". Georgius Lauterbeck : Regementenbuch. 1559.

Cfr. fol. A iij. En : „Und derwegen die Jugendt darinne gantz leichtlich
kan auf f erzogen / vnd rechtschaf f en vnterwiesen werden / aus welchem denn
erfolget / das in allen hohen Professionen vnd guten Kuensten / so viel
gelerter Leut werden / welche teglich vnzelich viel Buecher schreiben /
d.adurch fast die ganze Welt erfiillet wird / vnnd zu dieser vnser zeit schier
nichts k an gecoacht ader geschrieben werden / daruon hiebeuor nit geschrieben oder meldung geschehen were". Cfr. fol. A iij.
(32) C . H. Conley : The First English Translators of the Classics. New
Haven Con., Yale Univ. Press, 1927. Cfr. o.m. p. 34.
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Het is ten anderen geweten dat soms een vertaler zijn al te
jeugdige leeftijd verweten werd en dat de vermetelheid van de onderneming van een vertaling en sommige echte of vermeende tekortkomingen ervan op rekening van de „lacke of years" gezet werden (33
Een tweede opmerking geldt de schaarste van getuigenissen die
hier kunnen aangehaald worden. Deze is treffend ; bevreemdend is
ze echter niet. En zeker niet toen, 'd.i. in een periode waarin vertalers zich graag op hetzelfde vlak als de scheppende woordkunstenaars gehesen zagen. Moeilijk was toch te verwachten dat ze talrijk
zouden opgekomen zijn om, vrijwillig en gelijkmoedig, in 't openbaar
en in geschrifte, te belijden dat artistieke scheppingskracht nooit hun
aandeel was of dat hun vindingskracht vervluchtigd was.
Des te dieper en des te warmer moet dan ook onze bewondering
zijn voor dezen die het scherp inzicht bezaten en de moed opbrachten
om wat braak lag braakland te durven heten, en uitgewonnen grond,
die geen teelt of oogst meer dragen kon, een naam te geven waarmee
).

zevrdlnmost.

(33) C. H. Conley : The First English Translators of the Classics.
Haven Con., Yale Univ. Press, 1927. Cfr. p. 30-31 & p. 71.
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Het was hoofdzakelijk met het oog op het overbrengen van cultuurgoed uit andere taalgebieden dat vertalers soms hun bedrijvigheid als
overzetters opnamen ; voor velen was dit bemiddelingswerk in feite
een „taak" ! Inderdaad, dit dienstbetoon werd zelfs door sommigen
ervaren als het nakomen van een morele verplichting tegenover God,
evenmens of een bepaalde enkeling of volksgroep.
Enkelen deden het uit onvermogen om zelf oorspronkelijk werk te
schrijven, of om gebeurelijke gapingen te vullen die, naar zij voorhielden, in de eigentijdse lectuurvoorziening vast te stellen waren.
Doch buiten deze motiveringen waren er nog andere drijfveren die
schrijvers of geleerden tot het „ver-" of „her-talen" van vreemd of
oud werk brachten.
Sommige overzetters werden door het vertaalwerk van vertalers uit
het verleden of uit den vreemde tot navolging aangespoord. Zelfs
meer ! Op het voorbeeld van vertalers uit andere cultuur- of taalgebieden beriepen zich bepaalde westerse overzetters om vertaalwerk
in het algemeen of om hun eigen activiteit als vertalers te verantwoorden ( 1 ) . Inderdaad, af en toe voelden ook deze vertalers de
nood aan hun lezers rekenschap van hun initiatief te geven, en meteen
op hun motivatie licht te werpen. Beroep op precedenten en op
gezagsargumenten speelde bij deze toelichting of verantwoording een
belangrijke rol.
Voor voorbeelden die hun eigen gedraging zouden moeten verklaren
en zelfs, naar het gevoelen van enkelen, moeten rechtvaardigen ver(1 ) Het opzet is niet hier over de toenmalige polemiek, die over het
probleem van het al of niet wenselijke van het vertalen gevoerd werd, uit te
weiden. Een later opstel kan daaraan gewijd warden.
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wezen ze dan ook traditiegetrouw ten anderen — naar de Oudheid ;
ook al eens naar eigen tijd.
Uit beschouwingen of overwegingen of eenvoudige verklaringen
ter zake blijkt tevens hoe bezielend het voortrekkerswerk van anderen
inwerkte, niet het minst dit van de „Antieken" zelf. Ook de activiteit
van vroegere of eigentijdse vertalers uit andere taalgroepen, of van
tijdgenoten, die ook taalgenoten waren, werkte inspirerend. Ten
derde kon vroeger persoonlijk succes als vertaler een andere stimulans
zijn om zich andermaal aan vertaalwerk te wagen.
Het zich kunnen beroepen op het eenvoudige feit dat vertalers
uit de Oudheid gelijkaardig werk hadden ondernomen versterkte hun
geloof in het rechtmatige en het verantwoorde van hun vertaalactiviteit, en dit gelet op het onbetwiste gezag van deze eerbiedwaardige
voorgangers ; want de kracht van de antieke traditie was groot, en de
mogelijkheid van het inroepen van dit voorbeeld, o.m. dit van de
Romeinen die uit het Grieks vertaald hadden, gaf de vertalers van
toen het zalige gevoel van geborgenheid, zoals een kleine dit voelen
kan in de warme elleboogrondte van moeders arm.
Het verwijzen naar wat overzetters uit andere taalgebieden of zelfs
naar wat leden van dezelfde spraakgemeente op dit vlak reeds gedaan
hadden, moest anderzijds een nobele wedijver, die personen of groepen bezielen zou, opwekken, aanwakkeren en in stand houden.
In het pand van het nationaal gevoel ligt inderdaad een van de
krachtige springbronnen te zoeken die in bepaalde taalgebieden plots
een machtige impuls aan de vertaalbeweging in de XVde en bijzonder
in de XVIde eeuw geven zou. Een vleugje afgunst, soms van persoonlijke aard, meestal echter naijver met een nationale inslag, vertroebelde
echter in bepaalde gevallen het klare water van deze fiere, heldere
springbron, deze wedijver onder personen en taalgroepen.
De keuze van ingeroepen argumenten en de toonaard van de verklaringen werden dan ook af en toe door deze afglijding uit de
serene sfeer van rustige redelijkheid en ootmoedig dienstbetoon
bepaald.
Zijn er nu voor dit alles bewijzen aan te voeren ? Ik meen van
wel !

*

**
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HET VOORBEELD VAN DE OUDEN

Inderdaad, een vertaler of zijn uitgever zou er bij de verdediging van
zijn onderneming in allereerste plaats op wijzen hoe oud en algemeen
verspreid de traditie van vertaalwerk was. En historisch gezien was
deze thesis juist. Theodosius Rihel b.v., een lid van het Straatsburgse
drukkersgeslacht Rihel, dat o.m. Columella en Paladius, Lucianus en
later eveneens Livius uitgaf, stelde : „Erstlich // Dasz solche Translationen zu aller zeit bei allen Volckern gemeyn vnd im gebrauch
gewesen..." (2) .
Bij deze algemeen-geformuleerde stelling bleef het echter niet !
Inderdaad, het argument van het precedent verveelvoudigde nog
zijn gewicht en waarde wanneer de vertaler of uitgever van een vertaling zich op 't voorbeeld van de „Ouden" — in casu b.v. de Romeinen zelf beroepen kon O. Een verwijzing van die aard klonk als
een gezagsargument ; zelfs meer, van het voorbeeld van de „Ouden"
,ging er als het ware een magische kracht uit ; en dit niet alleen voor
de Middeleeuwers ! Inderdaad, ook voor de humanisten en de humanistisch-gevormde Westerlingen van toen — d.i. van de tweede helft
van de XVde eeuw en van de XVIde eeuw zelf was dit antiek
pionierswerk van uitzonderlijk grote betekenis, zij het ook dat deze
geleerden van de nieuwe richting o.m. critischer tegenover het denken
en doen van de Antieken dan hun middeleeuwse voorgangers stonden (4).
Dat schrijvers in de Oudheid voor school of leven vertaalwerk
geleverd hadden was inderdaad een spoorslag voor het latere Westen
(2) T. Livius & Lucius Florus : Von Ankun f f t vnnd V rs prung des /
Roemischen Reichs / der alten Roemer herkommen / Sitten / leiszheyt...
Ietzund au f f das newe ausz di em Latein verteutscht... van Theodosius Rihel.
Strassburg, Theodosius Rihel, 1590. Het citaat komt uit het voorwoord van
T. Rihel op fol. iiij van de uitgave man 1590. In de uitgave van 1574 is
deze tekst op fol. *iiij te vinden.
(3) Cfr. de indrukwekkende lijst van Grieks werk dat in 't Latijn vertaald
werd tussen de IIIde eeuw vóór Christus en de VIIde eeuw van de christelijke
tijdrekening op p. 42-68 in : H. E. Richter : Uebersetzer und Uebersetzung
in der rómischen Literatur. Diss. Erlangen. 1938. Erlangen ( ?), 1938.
(4) Bewust van de universaliteit van het Latijn en meteen van de grotere
mogelijkheden voor een ruimere verspreiding via deze taal dan via het
Grieks, ook ten tijde van het Humanisme, pasten de eerste Westerse humanisten ditzelfde procédé van het overzetten van Grieks werk in het Latijn toe.
Een Laurentius Valla, een Desiderius Erasmus, een Willibald Pirkheimer
bezorgden Latijnse versies van in 't Grieks gestelde teksten.
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om eveneens werk uit andere taal- en cultuurgroepen in eigen taal
over te hevelen.
En niet alleen een spoorslag !
Sommigen zagen tevens in deze vertaalactiviteit van de „Ouden"
een blauwdruk, want ze meenden daarin bepaalde richtlijnen te vinden ! Zelfs méér : het was een vrijgeleidebrief ! Wat de „Antieken"
mochten, kon dit niet aan de schrijvers, geleerden en gewone lezers
uit de „nieuwe" tijd toegestaan en gegund worden ?
En westerse vertalers lieten dan ook deze kans ter verantwoording
van hun vertaalwerk, bij het voorstellen of aanbevelen ervan, aan
hun gretige vingers niet ontglippen, zomin als auteurs die oorspronkelijk werk schreven nagelaten hebben af en toe te verwijzen naar
wat antieke denkers en dichters voorgehouden en gedaan hadden.
Dichters van bij ons uit de XVIde eeuw b.v. beriepen zich op het
voorbeeld van de beoefening van bepaalde genres en literaire vormen
door woordkunstenaars uit de Oudheid om de eigentijdse letterkundige productie in haar verscheiden verschijning te verantwoorden.
De bescheiden — in casu de antieke literaire werken die zij als
bewijsstukken voorleggen wilden wensten ze soms in zo'n vorm ter
inzage aan te bieden dat zij onder het grootste aantal keurende ogen
zouden komen en met de geringst mogelijke moeite zouden gehanteerd
kunnen warden, m.a.w. niet alleen door 't leveren van tekstuitgaven
zelf van de oorspronkelijke geschriften, doch ook door 't maken en
uitgeven van vertalingen ! Waarom vertaalde b.v. een Cornelis van
Ghistele een Terentius als het niet was om juist door zijn overzetttingen aan het grootste aantal lezers en toeschouwers te bewijzen dat
de blij- en treurspelen, die hij en zijn geestesgenoten hun eigentijds
publiek aanboden, een antieke traditie voortzetten ? Getuigen wilde
hij aldus „ ... dat onse Rhetorikelijcke spelen die wy iaerlijcx (als
bequamen tijt is) den volcke exhiberen, gheen nieuwe [sic) inuentie
ofte conste en is. Maer vanden Romeynen (ick laet de Griecken staen
die de eerste inuenteurs sijn) ouer menige iaren gheploghen is. waer
af Liuius Andronicus de alder eerste gheweest is, die Latijnsche
Comedien nader Griecxscher maniere gheschreuen heeft, ... " (5).
M.awmodern kustavnoelgd ui
( 5) Terentius : Terentius Comedien // Nv eerst wt den Latine / in onser
// duytscher talen / door Cornelis van Ghistele / Rhetorikelijck ouer ghesedt : vol goeder leeringhen // ende playsant om lesen. Antwerpen, S. Cock,
1555. Het citaat komt uit zijn „Tot den Leser", fol. + ij .
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weg die de „Antieken" hun waren voorgegaan ; in het voorbeeld van
dezen vonden ze de verantwoording voor hun eigen werk.
Het lag dan ook voor de hand dat, waar scheppende kunstenaars
zoals een Cornelis van Ghistele b.v. vereringsvol, doch tevens
zelfverzekerd zich op de antieke traditie beroepen durfden, zij ook,
wanneer zij zich als vertalers aanbieden zouden, zowel als hun
collega's-vertalers tout court, eveneens deze weg inslaan zouden, en
dit ook vaak zouden doen, d.i. naar 't voorbeeld der „Ouden"
verwijzen.
Opvallend is ook dat — voor zover vooralsnog opgemerkt werd —
onze westerse vertalers uit die dagen nochtans meestal achteloos aan
het feit voorbijgegaan zijn dat deze Latijnse zgn. overzettingen uit
het Grieks in feite veeleer bewerkingen waren dan eigenlijke vertalingen in de gewone zin van 't woord opgevat (s) . Voor hen waren
het „vertalingen", en overzetters van ten Noorden zowel als dezen
van ten Zuiden van de Alpen verwezen zonder verdere bijgedachten
of bedenkingen naar het voortrekkerswerk dat in de Oudheid op het
gebied van de vertaling geleverd werd.

--

^

Uit ons eigen taalgebied hebben we a.m. het getuigenis van Cornelis
van Ghistele in zijn inleidende beschouwingen bij zijn vertaling van
de Comedien van Terentius waarvan een druk in 1555 verscheen.
Waarom antieke literatuur niet in de landstaal overzetten om op deze
manier de schoonheid van bouw en stijl en de wijsheid daarin vervat
anderen — die geen Latijn lezen kunnen — toegankelijk te maken ?
Dat is de vraag die hem bezig houdt ! Wie dat doet, meent hij, wie
vertaalt, bewandelt toch dezelfde weg als de Romeinse geleerden en
dichters die de grootmeesters van de Griekse literatuur, die toen
gekend waren, een Homerus, een Euripides, een Sophocles, in 't Latijn
vertaald hebben ! Daarenboven, er gaat geen dag voorbij of ook nu
nog warden deze auteurs elders vertaald ! Waarom zouden wij dan
aarzelen, nu „so veel gheleerde mannen de Grieksche Poeten / ghelijc
( 6) Cfr. hierover o.m. H. E. Richter : Uebersetzer u. Uebersetzung in der
romischen Literatur. Diss. Erlangen. 1938. Erlangen ( ?), 1938. Franz Blatt :
Remarques sur l'histoire des traductions latines. P. 217-242 in : Classica et
Mediaevalia. Copenhague. Vol. I (1938) . Cfr. ook s. v° Uebersetzungen,
col. 3155-3157 in : Lexikon der Alten melt. Zurich Stuttgart, Artemis, 1965.
-
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Homerum / Euripedem / Sophoclem '/ ende noch ander int Latine
ouer gheset {hebben] / en noch daghelijcx doen" (7) ?
^

De Engelse dichter Arthur Golding (1536( ?)-1605( ?)) , die werk
van Ovidius zowel als van Seneca en Caesar vertaalde, bezorgde
eveneens een overzetting van de Historiae van Trogus Pompeius in
1544. 't Is in 'de opdracht van dit stuk dat hij het o.m. heeft over
„vroeger" vertaalwerk, ni. vertaalwerk uit 't Grieks. Heeft hij hier
overzettingen op 't oog die ook in de Oudheid werden gemaakt ?
Denkelijk wel ; want dit vermoeden nopens de restrictieve zin van
„vroeger" wordt gevoed en gesterkt door de tegenstelling die hij
meent te zien tussen vertalers „of old tyme" en dezen „of our age
of all sortes of Nacions" (8).
**
^

(7) Cfr. het „Tot den Leser" fol. + ij in : Terentius : Terentius Comedien.
Nv eerst wt den Latine in onser duytscher talen door Cornelis van Ghistele
wier ghesedt. Antwerpen, S. Cock, 1555. Cfr. in dit verb an d b.v. Der Kleine
Pauly. Lexikon der Antike. München, 1975. Bd. V (1975), col. 278 : „Das
rómische Theater der republi{kanischen) Z{eitj brachte S[ophokles) fast
ebenso reichlich wie Eur{ipides1 heraus. Man záhlt 21 Titel gegen 24 des
Eur[ipides) auf ... Viele uns verlorene Dramen sind uns durch Frag{mente]
lat[einischer) Uebertragungen z.T. bekannt".
(8) Trogus Pompeius : Thabridgement of the Histories of Trogus Pompeins
••• London, Thos Marsche, 1544. Hij heeft deze vertaling aangevat en
voltooid „folowynge the Ensample of diuers wyse and well learned, both
of old tyme and also of our age of all sortes of Nacions, whose studie and
trauell hath alwayes ben to bryng into their mother tongue such workes as
they founde eyther in the Greke (the head and welspryng of all Philosophic,
connyng and lernyng) or in any other language, worthy to be knowen and
had in memory".
En al is Francis Meres, de paedagoog, geen vertaler, het compilatiewerk
Palladis Tamia, Wit's Treasury, dat hij in 1598 liet verschijnen, is een
curiosum in zijn aard. Inderdaad, omwille van de zeer uiteenlopende gegevens
die hierin over filosofie en godsdienst, muziek en plastische kunsten en ook
over dichters en dichtkunst opeengestapeld werden, is dit werk een unicum
in de geschiedenis van de Engelse literaire critiek. Zo heeft Meres het ook
over het vertalen in het hoofdstuk „A Comparatiue Discourse of our
English Poets with the Greeke, Latine and Italian Poets". Hij vermeldt daarin,
schijnbaar casueel, Latijnse, en ook Engelse auteurs die Griekse schrijvers
„vertaalden". Een ietwat onthutsende opeenhoping van zogezegde parallelle
gevallen is kenmerkend voor de door hem toegepaste methode. Zo schrijft
hij : „As Terence for his translations out of Apollodorus and Menander,
and Aquilius for his translation out of Menander, and C. Germanicus
...
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Het is echter in het Duits taalgebied dat, in dit verband althans,
een van de klaarste uitspraken gevallen is, en dit nog in 't eerste
jaar van het laatste kwartaal van de XVde eeuw, d.i. in 1475.
Het is nl. Heinrich Stainhowel die hier als onze kroongetuige
optreden kan.
Deze Duitstalige arts, die buiten zijn studies te Wenen en te
Heidelberg, ook in Padua „ter scale" liep, leerde in deze oude
Toskaanse universiteitsstad benevens werken uit de classieke literatuur
ook nog de toenmalige bloeiende jonge Italiaanse letterkunde kennen, bewonderen en vereren. 't Is echter pas veel later, op rijpere
leeftijd, ca. 50 jaar oud, dat hij als vertaler van Latijns werk zijn
eerste grote bijdrage leverde tot de werkdadige ontsluiting van in
't Latijn gestelde literatuur. Een vertaling van Aesopus wordt hem
toegeschreven ; ook nog ander literair werk zette hij in 't Duits over,
zelfs geschriften waarvan de letterkundige inslag zeer schraal en
licht was (9).
Augustus for his out of Aratus, and Ausonius for his translated Epigrams
out of Greeke, and Doctor Johnson for his Frogge-fight out of Homer, and
Watson for his Antigone out of Sophocles, have got good commendations..."
(Geciteerd volgens : Elizabethan Critical Essays. Ed ... by G. Gregory Smith.
London, Oxford Univ. Press, 1959. Cfr. vol. II, p. 322). Terentius gebruikte
a.m. stukken van de Griekse auteur Apollodorus van Karystos bij het schrijven
van zijn Hecyra en van zijn Phormio ; Terentius vertaalde ook werk van
Menandros van Athene (Cfr. zijn Adel phoe, Eunuchus en de Heauton Timorumenos). -- De hier vermelde Aquilius is denkelijk de Romeinse blijspeldichter die in de Ilde eeuw voor Christus leefde. -- Met Aratus wordt hier
hoogst waarschijnlijk Aratos uit Soloi, de schrijver van een leergedicht
Phainomena bedoeld. C. Germ.anicus Augustus a.m. heeft zich ingespannen
om dit gedicht te vertalen ; derhalve wordt hij al eens „de Romeinse Arat"
genoemd. -- Decimus Magnus Ausonius, Romeins dichter die in de IVde eeuw
A. D. in het Zuidwesten van Gallië leefde, leverde a.m. vertalingen en
bewerkingen van Griekse geschriften. Bel angwekkend en tevens handzaam in
dit verband is : Paul Kroh : Lexikon der Antiken Autoren. Stuttgart, Kroner,
1972 (Kriiners Taschenausgabe. Bd. 366) . en tevens : Der Kleine Pauly.
Lexikon der Antike. Hrsg. v. Konrat Ziegler u. Walther Sontheimer.
Stuttgart,
Druckenmuller, 1964-1975. 5 Vol.
( 9) Over Heinrich Stainhowel (1412-1478) cfr. a.m. Allg. Dt. Biographie.
35. Bd. (1893), p. 728-736. Hij voltooide een Duitse Die history des kueniges
A p polonij von Tyrus in 1461. (Oudste bewaarde druk van Augsburg, doch
niet noodzakelijk de eerste, dateert van 1471) . Van Boccaccio vertaalde hij
diens Griseldis-verhaal en diens De Mulieribus claris, vertaling die in 1473
verscheen. Uitgebreide literatuur over Heinrich Stainhówel p. 198-199 in :
Franz Josef Worstbrock : Deutsche Antikerezeption 1450-1550. T1. I. Boppard
a. R., 1976.
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Bijzonder belangwekkend voor ons zijn echter de inleidende beschouwingen in het voorwoord tot een van zijn vertalingen, nl. zijn
Der Spiegel des menschlichen Lebens, waarvan de oorspronkelijke
versie door Rodrigo Sanchez de Arevalo geleverd werd ( 10) . In deze
inleiding maakt H. Stainhowel o.m. een toespeling op zijn overzetting
van de De 1Vlulieribus claris van G. Boccaccio (11) . Hij verantwoordt
niet alleen het inschakelen van een opdracht in zijn Duitse uitgave,
doch ook het vertalen van vreemd werk zelf ; en in beide gevallen
beroept hij zich op het gezag van het voorbeeld van de Romeinen
inzake het inlassen van opdrachten én inzake het overzetten van
vreemde teksten. Inderdaad, de Romeinen hebben in dit tweede vlak
toch ook uit 't Grieks vertaald, merkt hij op, en zij hebben op deze
manier de schatkamers van Griekse kennis en wijsheid ontsloten. Zij
hebben aldus hun medeburgers, die Grieks-onkundig waren, de gelegenheid geboden aan deze geestelijke rijkdom deelachtig te worden,
hun weten uit te breiden, hun leven te beteren ( 12) . Dit trekkend
voorbeeld heeft hem, Heinrich Stainhowel, dan ook aangezet om
Latijnse geschriften aan te boren en om wat hij er nuttig, wijs en
moreel-goed in ontdekte, langs vertalingen in 't Duits met milde
hand aan zijn minder-geestelijk en -taalkundig begaafde medeburgers
voor te leggen en met weids gebaar uit te delen (13).
(10) Van Rodrigo Sanchez de Arevalo verscheen nl. in 1468 te Rome een
Speculum vitae humanae.

(11) H. Stainhówel verklaart hierin o. a. dat hij „das buche Johannis
boccacij von den claren frauwen lautende von latin in teutsche verkeret" had.
De voorrede is niet gefolieerd, noch gepagineerd.
(12) Rodrigo Sanchez de Arevalo : Der Spiegel des menschlichen Lebens.
(1575) : „Die weil aber ein yegklich gut ding so vil besser ist als vil es
gemeyner ist. so haben vil der alten hochgelerten mannen die lobwirdigen
geschichten in kriechycher geschrifft geschribes. in lateynisch sprauch vnd
geschrifft getransferieret vnd verkeret vmb das die lateynischen menschen
kriehyscher sprauche vnwissent der gatheyt in sollicher geschrifft begrif f en.
auch antaylhafftig wurdendt vnnd dar auh moechtent lernen vnd sick besseren.
Vnd haben die selben tolmetschen vnd translatores. ob sy wol auh aygen
nichtzit gedicht haben. noch danne gemaint hie mit nit nutzit sander groh
gethan haben. das sy andern sollich kunst vnnd gutheit haben geof fenbart die
sicht ewiglichen ynen gewesen waerent verborgen".
(13) Dit voorbeeld van de Romeinse vertalers liet hem inderdaad niet
onberoerd : „Auh disem ich bewoegt. auch gemeynt hab. geleich dem vorigen.
nit minder gut sein ob etwasz nutzbars hochsynnigs vnd gates in latinischer
geschrift gesetzet waere. das in teutsche sprache zetransferieren. vnd zetringen. vnnd das die teutschen der latine. vnkunnend soellicher gutheyt auch
nit waeren beraubet". (Uit dezelfde voorrede) .
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Wijst een Matthias Ringmann Philesius, die o.m. Caesar in het
Duits vertaalde, op de moeilijkheid om een trouwe, vlot leesbare en
welluidende overzetting te leveren, en dit omwille van de eigen aard
van de betreffende talen, b.v. Grieks t.o.v. Latijn, en Latijn t.o.v.
Duits, dan alludeert hij o.m. op Latijnse vertalingen van Griekse
teksten, nl. van werk van Aristoteles ( 14) . Ongelukkig voor ons is
hier niet stellig uit te maken of hij Latijnse vertalingen op 't oog
heeft die in de Oudheid tot stand kwamen, ofwel of hij vertaalwerk
bedoelt dat in de Middeleeuwen geleverd werd.
*

**
HET VOORBEELD VAN ANDERE TAALGROEPEN

De nawerking van het gezaghebbend voorbeeld van de Antieken en
van zeer geziene humanisten bleef dan ook niet uit ; twijfels die een
kandidaat-vertaler nog mocht gehad hebben met betrekking tot de
opportuniteit van het al of niet vertalen, inzonderheid van classiek
werk, losten zich op, verzwonden.
Een tweede factor die het vertalen in de landstalen ten goede kwam
was de ijverzucht en naijver die weldra overzetters aantastten, eenmaal
dezen bewust werden van de omvang die de bloeiende vertaalactiviteit
in andere taalgemeenschappen aannam en van de opgang die de
productie van vertaald werk elders kende. Uitgevers noch overzetters
bleven passief toeschouwen. Het verschijnen van een vertaling in een
andere landstaal deed hen soms koortsachtig rillen en joeg hen op
zoals een scherpe spoorslag een paard prikkelen kan, steigeren en
wegschieten doet.
Tekenen van wedijver tussen de verschillende taalgroepen op dit
plan liggen m.i. over talrijke opdrachten van, en over inleidingen of
seinen kriegen erstmals
(14) J. Caesar : Julius der erst Romisch Keiser von
vsz dem Latin in Tutsch bracht vnd now getruckt. Strassburg, G. Groninger,
1507. Cfr. fol. [ A ij v.) : „Es erforderet ein iedlich gezong / vnnd sprach
iren eignen lauff vnd forgang / wann es etwas formlich syn / vnd nitt
sunder voel luten soli. Erfinndet sich wol in den bochern die vsz Kriegischer
zungen latyn gemacht seind. Was man dem Kriegschen zu genaw off ist
gelegen / vnnd solichs zu vil getrwlichen von wort zu wort / mit aller
zugehoere vnd gantz in gleicher ordnung latyn hat gemachet / lutet nit wol /
vnd ist nit menglich gesellig Wie wir sehen das in den biichern Aristotelis 7
vnd vil andern mer geschehen is".
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voorwoorden tot vertalingen gesprenkeld ; uitingen van een zekere na
tionale naijver zelfs daarin zien lijkt me niet ongepast. Integendeel ;
een dergelijke houding vanwege vertalers en uitgevers komt veeleer
gewoon voor, zeker in deze periode waarin blijken van nationaal zelfbesef het leven van elke dag dieper en dieper kleuren gingen (15).
Komt daarbij dat deze rivaliteit van uitgevers uit verschillende taalgroepen, en meer speciaal van vertalers, in een zekere zin als een
tegenhanger kan beschouwd worden van de wedijver die onder toenmalige humanistische geleerden van verschillende nationaliteiten in
verband met de ontsluiting van de antieke literatuur meermaals tot
uiting kwam en eveneens als een geheimzinnige desem werkte (16).

Getuigenissen ter zake liggen te kust en te keur over de literaire
productie van deze periode verspreid.
^

In Engeland is er b.v. John Brende.
„Wij Engelsen" — schrijft hij — „mogen de schijn niet wekken
achterlijk te zijn in vergelijking met andere volkeren die antieke
historische geschriften in eigen taal overzetten. Daarom" vervolgt hij
— „vertaal ook ik classiek geschiedkundig werk". Zo ongeveer luidt
de verklaring die John Brende in de „Pref ace" tot zijn vertaling van
Quintus Curtius Rufus aflegde ( 17) . Waarom ten anderen zouden de
(15) Cfr. o.a. J. Huizinga : Patriotisme en nationalisme in de Europeesche
geschiedenis tot het einde der 19e eeuw. P. 497 554 in Deel IV van de
„Verzamelde werken ". Haarlem, 1949.
(16) „Die Humanisten standen in freundschaftlichem Wettkampf bei der
Erschliessung verlorener Quellentexte..." citaat uit p. 230 van Herbert Weisinger : Die Erneuerung der Bildung in Selbstzeugnissen der Renaissance, bijdrage
p. 228 244 in : Zu Begri f f and Problem der Renaissance. Hrsg. v. August
Buck. Darmstadt, 1969. (Wege der Forschung, 204). In feite is dit stuk van
H. Weisinger een vertaling van zijn Renaissance Accounts of the Revival of
Learning. P. 105 118 in : Studies in Philology. XLV (1948) .
(17) Curtius Rufus : The Historie of Qvintvs Curcius, conteyning the
Acces of the greate Alexander translated out of Latine into Englishe by John
Brende. London, 1553. Omwille van de grootheid der verhaalde daden, en
omwille van de voortreffelijkheid van de majestatische stijl en van de keur
van stichtende voorbeelden begon hij belang te stellen in deze antieke geschriften. Daarenboven „I therefore hauyng alwayes desired that we,
englishmen might be founde as forwarde in that behalfe as other nations
-

-

-
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Engelsen niet even progressief mogen zijn als de andere volkeren die
hij, John Brende, niet expliciet vernoemde, maar van wie hij, zowel
als zijn tijdgenoten, de bijdrage op het gebied van de ontsluiting van
de rijke denkwereld en van het dichterlijk patrimonium van de
Oudheid kende ? Daarenboven, hoe vaak vertaalden Engelsen geen
Griekse werken via een reeds bestaande Franse ( 18) of Italiaanse (19)
versie ?
Vertalers en uitgevers blijken dienvolgens wel geweten te hebben
wat er op de buitenlandse boekenmarkt omging
Nicolas Grimald noemde man en paard in zijn vertaling van de
De O f f iciis van Cicero. Hij werkte op de oorspronkelijke Latijnse
versie, doch wees erop dat hij zich hard ingespannen had om dit stuk
te „verengelsen". Zijn betrachting was zodoende dezelfde dienst aan
zijn landgenoten te doen als deze die Italianen, Fransen, Spanjaarden
en Nederlanders „and other foreins" aan hun eigen taalgenoten bewezen hadden door zich voor het vertalen van vreemd werk in te
zetten ( 20) .
Het reeds vermelde geval van de vertaler van Trogus Pompeius,
nl. Arthur Golding, kan hierbij betrokken worden. Ook A. Golding
werd door het vertaalwerk dat in andere taalgemeenschappen gedaan
werd — in „all sortes of Nacions" — aangezet om onder meer dit

which haue brought all worthie histories into their natural! language, did
a fewe yeares paste attempte the translacion of Quintus Curtius, and lately
vpon an occasion performed & accomplished the same". (Geen foliëring ;
geen paginering) .
(18) Sommige Engelse Aesopus-uitgaven zijn op een Franse versie gebaseerd ; uit het Frans werd eveneens werk van Aristoteles, Artemidorus,
Diodorus Siculus, Hippocrates, Homerus, Ptolemaeus en Thucydides in
't Engels vertaald. Cfr. ook wat R. R. Bolgar : The Classical Heritage and
its Beneficiaries. Cambridge, 1963 p. 328 moest vaststellen : „There were
also some writers like Adlington, Thomas Nichols and Sir Thomas North
who were not classical scholars but produced English versions based on existing
Italian or French translations".
(19) De Ethica van Aristoteles werd door J. Wylkinson uit het Italiaans
in 't Engels vertaald en in 1547 uitgegeven onder de titel : The Ethiques of
Aristotle, that is to saye, preceptes of good behauoure and fier f ighte honestie,
now newly translated into English. (London, 1547).
(20) M. Tullius Cicero : Thre bolces of duties ... turned oute latine into
english by Nicolas Grimald e. London, R. Tottel, 15 5 6. Cfr. fol. cV dij. :
„ ...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".

134E

bepaald historisch stuk in een Engelse versie in omloop te brengen (21).
Uit de geschiedenis van de Engelse vertaalliteratuur van het einde
van de XVIde eeuw valt er nog het getuigenis op te roepen van de
Homerus-vertaler George Chapman (1559-1634) ; niet dat hij de
eerste Engelse renaissancist was om Homerus aan 't Engels lezerspubliek voor te stellen ; Arthur Hall, die een twintigtal jaren jonger
was (1539-1605), had in jeugdige overmoed zijn kans gewaagd, doch
pas in 1581 Ten Bookes of Homers Iliades uitgegeven.
Van bijzonder belang hier voor ons zijn de twee stukken — twee
manifesten zou ik ze willen noemen — die George Chapman in 1598
als „Ten geleide" meegaf aan twee stellen vertalingen van Homerusteksten, nl. aan zijn Seauen Bookes of the Iliades of Homere en aan
zijn Achilles Shield ( 22) . De inleidende beschouwingen bij deze
tweede garve, het resultaat van zijn verder aren lezen in het werk van
Homerus, nl. de opdracht zowel als zijn „woord tot de lezer" — „To
the Vnderstander" heet hij dit deel van zijn voorbericht — worden
soms betiteld als „A Defence of Homer". In feite reiken deze bedenkingen en verklaringen veel verder. Inderdaad, zij leveren ons niet
alleen zijn credo inzake de betekenis en waarde van Homerus en
zijn gedichten, doch ook op 't stuk van de vertaling als dusdanig.
Vertalen moet niet alleen getuigen van de zakelijke en feitelijke
kunde en kennis vanwege de vertaler, doch ook van zijn klaar en
(21) Cfr. voetnoot nr. 8 waar een citaat gegeven wordt dat gelicht werd
uit het woord „To the Reader" dat A. Golding in het voorwerk van zijn
(London, 1544) ingeThabridgment of the Histories of Trogus Pompeius
schakeld heeft. Cfr. ook C. H. Conley : The First English Translators of the
Classics. New Haven Con., Yale Univ. Press, 1927. C. H. Conley drukt op
p. 67 in voetnoot nr. 37 de volgende verklaring van Lord Morley over :
„Consyderynge that aswel in French, as in the Italyan (in the whyche both
tongues I have some lytle knowledge) there is no excellente worke in the
latyn, but that strayght wayes they set it forth in the vulgar." — Henry
Parker, Lord Morley, T rium phes of Fraunces Petrarcke, Dedication (1553 ?
M. A. Scott) , Roxburghe Club, pp. 4-5.
(22) Seauen Bookes of the Iliades of Homere. London, John Windet, 1598.
Achilles Shield, Translated as the other seuen Bookes of Homer out of the
eighteenth bootre of Iliades. London, John Windet, 1598. Voor de eerste
publicatie schreef hij een voorwoord „To the Reader" ; voor de tweede een
opdracht „To the Most Honored Earle, Earle Marshall" en een „To the
Vnderstander". Deze drie stukken werden opgenomen in het prachtig verLondon,
zamelwerk : Elizabethan Critical Essays. Ed... by G. Gregory Smith.
Oxford Univ. Press, 1959. 2 Vol. Cfr. vol. II, p. 295-307.
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juist inzicht in de literaire eigenaardigheden en waarden van de
oorspronkelijke tekst, van zijn vermogen zich in te leven in het
vreemde werk in inhoud, vorm en geest, en tevens van zijn taal- en
kunstvaardigheid in 't algemeen. Daarenboven moet hij de in het stuk
verholen waarden en kenmerken op passende wijze weergeven kunnen, en dit in een schriftuur die het eigentijds artistiek gevormd
lezerspubliek aanspreken kan. En een vertaling leveren die aan deze
harde eisen voldoet, is een onderneming die wij Engelsen — meent
hij — in 't Engels aankunnen zowel als de continentalen dit avontuur
in hun talen aangedurfd hebben.
Heftig, hartstochtelijk, uitdagend zelfs wordt zijn toon wanneer
hij de vraag stelt wat de Engelsen weerhouden mag ook Homerus
te vertalen wanneer Italianen, Fransen en Spanjaarden geen scrupules
gevoeld hebben noch aan enige zelfoverschatting gedacht hebben toen
zij de Ilias en Odusseia vertaalden ! En hij schreef : „And if Italian,
French & Spanish haue not made it daintie, nor thought it any
presumption to turne him [ = Homer] into their languages, but a
fit and honorable labour and (in respect of their countries profit and
their poesies credit) almost necessarie, what curious, proud, and
poore shamefastnesse should let an English muse to traduce him,
when the language she workes withall is more conformable, fluent,
and expressiue ; ... " (23) .
*
En in het Nederlands taalgebied waren er eveneens vertalers en uitgevers die de lezers, naar wier geld en gunst ze dongen, het voorbeeld
van overzetters en van hun uitgevers in Frankrijk, in de Duitse gewesten, in Spanje en in de Italiaanse staten en steden voorhielden.
Een uitgever als Jan Gymnick b.v. in zijn Livius-uitgave van 1541 !
Hem bleef het een mysterie dat „alle landen" overspoeld werden
met een vloed werken, niet alleen in de „heilige" talen gesteld, doch
ook in moderne landstalen geschreven — Italiaans, Spaans, Duits en
Frans terwijl niemand het tot hiertoe gewaagd had een geschrift
op het stuk van de „vrije kunsten" of „oude historien" in 't Neder(23) Cfr. vol. II, p. 300 in : Elizabethan Critical Essays. Ed... by G. Gregory
Smith. London, Oxford Univ. Press, 1959. In Richard F. Jones : The Triumph
of the English Language. (Stanford Cal., Stanford Univ. Press, 1953 (?)
wordt dit probleem even behandeld en warden een paar andere gevallen aangehaald. Cfr. a.m. p. 45 ; p. 52 ; p. 68.

13 6

lands te vertalen. Dit is althans zijn voorstelling van de toestand
zoals hij die denkt te zien en zoals hij meent die te moeten verklaren.
De risico's die o.m. Duitse collega's vóór hem hebben durven nemen
en die hij beroepshalve moet gekend hebben, en anderzijds het succes,
dat o.m. vertalingen van antiek historisch werk elders te beurt viel,
verklaren m.i. grotendeels zijn voorstelling en interpretatie van de
feiten.
Buiten kijf staat dat het voorbeeld van buitenlandse collega's voor
hem aanleiding en aansporing zelfs geweest is tot het doen „vernederlandsen" van de toen gekende Livius-boeken en tot het uitgeven
van deze Nederlandse vertaling in 1541 (24).
De Antwerpse drukker Simon Cock, die Nicolaas van Winghe tot
het vertalen van de Bellum judaicum van Flavius Josephus overhaalde,
verdedigt zijn initiatief door in zijn voorwoord, dat aan „Den goetwillighen Lesers ende beminnaers der Waerheyt" gericht is, er op te
wijzen dat dit werk „eerst vanden Autheur in Griecxscher Talen
[gesteld werd) / ende daer na in Latijn / Walsch 7 Hoochduytsch /
Spaensch ende Italiaensch / ende ander verscheyden ghemeyn talen
ouerghesedt / solider in onse nederlantsche Duytsche sprake..." (25).
Het initiatief van een ander zestiende-eeuwse drukker van bij ons
om de vertaling van een vreemd werk uit te lokken en deze Nederlandse versie uit te geven is de uitkomst van gelijkaardige bevindingen en de gevolgtrekking van dezelfde redenering.
Inderdaad, de drukker Jan Canin, die een Nederlandse versie van
de Chronica Carionis liet maken en deze in 1586 in Delft uitgaf,
beroept zich op het feit dat deze kroniek reeds „ouerlange ouerge(24)
T. Livius : Dat is / de Roemsche historie oft Gesten / doer... Titum
Liuium ... / nv eerstmael in onser Nederlantscher spraken ghedruckt. Antwerpen, 1541. Cfr. fol. *ij : „ ... als ick neerstelick by my seluen ouerpeyst ende

ouerdacht hebbe / hoe dat by onsen tijden alderhande gheleertheyt ende
scientien haer so oueruloedelick in alle natien wtghestort ende ghelijck een
diluuie alle landen ouerloopen, hebben / also dat niet alleen die selue inder
Hebreuscher / Grieckscher / ende Latijnscher spraken / maer oock bicants
in anderen talen / in Italiaens / Spaensch / Duytsch ende Franchoys beuonden
wordden / so en can ick niet beuinden hoe dathet comen mach / dat onse
nederlantsche taele also aerm / ongheciert / oft onbequaem ghehouden wort /
dat wy iet waer in eenighe liberael consten oft oude historien begrepen
wordden daer met hebben dorren ouersetten ...".
(25) Fl. Josephus : Seuen boecken van die joetsche oorloghe. Antwerpen,
1552. In „Den goetwillighen Lesers ende beminnaers der waerheyt / Symon
Cock Prenter" is deze passus te vinden.
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„ ende Hooch-duyts" ( 27) om het goede
recht van zijn Nederlandse uitgave te verdedigen.
Niet alleen uitgevers ook vertalers zelf gebruikten het argument
van het buitenlands voorbeeld om hun eigen vertaling te verantwoorden. Een Cornelis van Ghistele b.v. beriep zich op buitenlandse
precedenten. Hij liet zich — naar eigen getuigenis -- met vertaalwerk
in, o.m. uit „liefde der scientien en der consten" en met de lerende
bedoeling zijn lezerspubliek door deze vertalingen te overtuigen van
de gave continuïteit, van de Oudheid af tot op zijn eigen dagen toe,
van de westerse dramatische traditie zoals deze, al wortelend in de
classieke literatuur, toen haar eigen natuurgetrouw-gegroeide vorm
zou gekregen hebben in het toneel van de tweede helft van de XVIde
eeuw in Zuid-Nederland ( 28) . Zijn inziens kon hij ter verantwoording
van zijn vertaalactiviteit zich beroepen, niet alleen op 't voorbeeld
van Romeinse schrijvers die Grieks werk in 't Latijn hadden overgezet ( 29), doch ook op het toenmalig vertaalwerk van Italianen,
Duitsers, Fransen en Spanjaarden die classieke geschriften in hun
landstaal overbrachten (°).
settet is" in t „Francays
'

"

( 26 )

^

**

(26) Volgens J. Ch. Brunet : Manuel du libraire. Paris, 1860. T. II, col.
1578 1579 zou er reeds in 1549 een Franse uitgave te Lyon verschenen zijn ;
deze bibliograaf wijst ook op een Franse vertaling van Simon Goulart ;
hiervan zouden uitgaven van 1579 en 1580 bestaan.
(27) Het gaat hier denke lijk over een Duitse vertaling van de in 't Latijn
gestelde bewerkingen en voortgezette versies van de Chronica die eveneens
onder de naam van Joh. Carion verschenen. Het oorspronkelijk door hem
opgestelde werk was in 't Duits geschreven.
(28) Cfr. voetnoot nr. 5.
(29) Cfr. supra.
(30) Terentius : Terentius Comedien Nv eerst rut den Latine ... door Cornelis van Ghistele ... ouer ghesedt ... Antwerpen, Simon Cock, 1555. In zijn
„Tot den Leser" : „Ende noch ooc / meest al dwelck men int Latijn bescreuen
vint / de Italianen / Ouerlanders / Franchoysen / ende de Spaensce natie
elck in zijn tale daghelijcx (soe men siet) ouersettende zijn. Sullen wy d an
haerlieden oock niet moghen nae volgen / ..." ? Dr. J. Grietens in zijn :
-

Antigone van Sophocles. Vertaald door Cornelis van Ghistele, gedrukt door
Simon Cock in 1556. Ingeleid en heruitgegeven door Dr. J. Grietens. Antwer-

pen- 's Gravenhage, 1922. (Uitg. der Antwerpsche Bibliophilen, Nr. 36) geeft
dezelfde tekst zonder meer op p. XVII van zijn inleiding.
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HET VOORBEELD VAN COLLEGA'S UIT EIGEN TAALGROEP

Het succes dat te beurt viel aan vertalingen, die door taalgenoten in
omloop gebracht waren, kon bij sommige vertalers en uitgevers als
een prikkel, als een aanmoediging of als een uitdaging werken.
„Waarom niet hetzelfde avontuur wagen" was de vraag, die bij
't zien van de bijval die anderen oogstten, oprijzen kon.
De Duitse Tacitus-vertaler Jacobus Micyllus schaamt zich niet zich
over dit soort motivering van zijn vertaalbedrijvigheid vrijmoedig uit
te laten. Hij heeft het dan ook over de weerslag die de bevinding
van het inslaan van een bepaalde vertaling door een taalgenoot op
zijn eigen vertaalactiviteit gehad heeft. Het najagen van een soortgelijk succes was een van de drijfveren van zijn werk als overzetter.
Had zijn oude goede vriend, aan wie hij gans bijzonder gehecht
was, nl. de uitgever Ivo Schof f er, de eerste stoot gegeven om de
Historiae van Tacitus te vertalen, het voorbeeld van een door hem
zeer vereerde geleerde, nl. Bernhard Schiif f erinn, die de boeken van
Livius naar gelang hij er de hand kon op leggen in 't Duits vertaalde,
was voor hem de tweede aanleiding en aansporing om zijn aanvankelijk innerlijk verzet te overwinnen. Hij vergat niet terloops te signaleren dat deze Livius-vertalingen van Schof f erinn in Duitsland van hand
tot hand gingen, m.a.w. top-hits in het toenmalige uitgeverijbedrijf
waren ( 31) . En deze vaststelling van de populariteit van dit soort
lectuur was bij hem een ander bijkomend argument geweest om zich
aan de Tacitus-vertaling te zetten.

*

**
VROEGER EIGEN SUCCES

Niet alleen 't succes van andere vertalers, ook de bevinding dat een
vroegere vertaling van eigen hand in de ogen van 't publiek genade
had gevonden kon voor de betrokkene een aanleiding of zelfs een
(31) „ ... anreitzung vnnd vrsach ... [tot het maken van deze vertaling)
[gab] nachmals das exempel des Hochgelerten Bernhards Schef f erfins weyland
Doctor der rechten / von welchem var diser zeit gleichermassen der edel vnd
hochberumbt geschichtschreiber Titus Livius / wiewol alleyn stuckweisz /
verteutscht / vnd demnach von den vnsern souil ich hoer vnd vernem fleissig
gelesen vnd beuor gehalten worden". (Uitg. v. d. Historien van 1535. Fol.
[a iiijI).
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beweegreden worden om andermaal zijn kans als vertaler te wagen.
Nicolaas van Winghe en zijn uitgever S. Cock behoren tot deze
groep van vertalers en uitgevers voor wie de ervaring dat een vroegere
overzetting insloeg een aanleiding, om niet te zeggen een reden was
om het experiment met een andere tekst over te doen.
De vertaling van Nicolaas van Winghe van de Bellum judaicum
van Flavius Josephus had veel sympathisanten gevonden, en dit
succes, zowel als het aandringen van vrienden, leek hem en Simon
Cock een voldoende reden om eveneens de Antiquitates judaicae van
dezelfde Hebreeuwse historieschrijver te „vernederlandsen" en in die
vorm in druk te verspreiden ( 32) . Ten anderen, had de uitgever
Simon Cock niet verklaard dat de voortzetting van de vertaling en
van de uitgave van „Josephus" afhankelijk zou zijn van het al of niet
inslaan van „die seuen boecken vander Joetscher oorloghen" (33)
Had dit werk bijval dan zou „corts nae dit werck" de uitgave van
de Nederlandse versie van de Antiquitates judaicae volgen ! Welnu,
deze uitgave was reeds het volgende jaar op de markt, wat toch blijkt
te bewijzen dat de zakenman Simon Cock met zijn eerste Josephusvertaling een succes moet geboekt hebben !
^

(32) Flavius Josephus : Flauij josephi des vermaerden joetschen hystoriescriuers twintich boecken / vanden ouden geschiedenissen der joden ... Antwerpen, Simon Cock, 1553. Cfr. iste kolom van opdracht, niet gefoliëerd
noch gepagineerd : „ Maer wantmen dese niet en vindt in once nederlantsche
tale / so heeft den sommighen ghedocht oorbaerlijck te sine dat ick in ghelijcker voeghen ende manieren nv / als ick int iaer voorleden ghedaen hadde
die seuen boecken vander Joetscher oorloghen / ouersetten soude die ver
historie Flauij Josephi geintituleert oft ghenaemt. Vanden ouden-maerd
gheschiedenissen der Joden / in twintich boecken begrepen".
(33) In het voorwoord van de uitgever Simon Cock in zijn uitgave van de
Ndl. vertaling door Nicolaas van Winghe van de Bellum judaicum van Fl.
Josephus, Seuen boecken van die Joetsche oorloghe (Antwerpen, 1552),
verklaarde deze Antwerpse „Prenter" het volgende : „Ende by also ick
beuinden mach dat desen tuinen cost ende arbeyt v aenghenaem valt / ende
my oock niet onprofitelijck / soe hope ick by der gracien Gods / carts nae
dit werck / in dese selue tale ende forme wt te gheuen ende voort te brenghen
des selfs Josephus twintich boecken / van die Joetsche oude geschiedenissen
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Bijzondere gevallen
Drukkers-uitgevers
in een ander opstel kan daarover uitgeweid
worden — speelden vaak een actieve rol bij 't ontstaan zelf van
vertalingen. Vaak lokten zij ze uit, voornamelijk wanneer een eerste
worp op dit stuk een gelukkige geweest was ; m.a.w. wanneer een
vorige vertaalonderneming winstgevend uitgevallen was.
Uitgevers zagen in de steun die zij van 't kopend publiek, ter
gelegenheid van het uitgeven van een vertaling, zouden ontvangen,
een aanleiding om verder in deze sector van 't uitgeverijbedrijf risico's
op zich te nemen, d.i. om gebeurlijk nog ander vertaald werk op de
markt te brengen. Zo beloofde b.v. een P. Coecke van Aalst, een
Antwerps drukker die in 1539 een stuk uit de Architectura van
Vitruvius uitgaf, dat indien deze publicatie in trek zou komen hij
andere soortgelijke werken publiceren zou. Inderdaad, als afsluitstuk
van zijn Vitruvius-fragment drukte hij het volgende bericht : „Dus
goetwillighe leser mach ick v hier aen eenigen dienst gedaen hebben,
wil ick van die propositie der menschen ooc wt laten gaen, met meer
ander dingen daerop volghende" (34).
Een andere Antwerpse drukker, Claes de Grave, die een Nederlandse versie van een werk van G. Boccaccio, nl. van diens De Mulieribus claris uitgaf, liep zelfs op de bevestiging van zijn hoopvolle verwachtingen vooruit, en deelde op 't einde van 't kolofon van zijn
Vanden doorluchtighen glorioesten ende edelsten vrouwen
(1525)
mee : „Ende men sal terstont hier na beginnen te prenten van die
doorluchtichste mannen bij den seluen Claes de graue" (35).

Uit het vertaalwerk dat Duitstaligen hebben geleverd zouden er —

gelet op het groter afzetgebied en tevens op de populariteit van
vertalingen in de XVIde eeuw in de Duitse gewesten meer voorbeelden moeten kunnen aangehaald worden.
Heinrich von Eppendorf vond in het succes van zijn vroegere
Duitse publicaties -- waaronder overzettingen in de landstaal — een
(34) W. Nijhoff & M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie
Dl. I (192 3) nr. 216-217. P. 589.
(35) W. Nijhoff & M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographi c. ...
Dl. II (1924) nr. 2521. P. 155. Claes de Grave had hier denkelijk Boccircio's
De Casibus Virorum Illustrium op het oog.

...
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aansporing om het andermaal met een vertaling te beproeven

(36).

Indera,i sthlfvndeXVIuwhaijlsvert
van classiek proza in 't Duits van toen bekendheid en invloed verworven. In 1534 verscheen van zijn hand een Duitse versie van de
Moralia van Plutarchus ( 37) . Doch daarbij bleef het niet, en negen
jaar daarop verscheen te Straatsburg zijn vertaling van de vijf boeken
van de Historia naturalis van Caius Plinius Secundus. Een moeilijke
karwei, zegt hijzelf ; en „ze" moeten hem afgeraden hebben een
waagstuk, zoals dit vertaalwerk toen ook was, te ondernemen, wijl
,,der Plinius an ym selbst dunckel vnnd schwaer / auch durch die
vngeleerten vast deprauirt oder bef leskt sey" . Dat leren we althans
uit zijn opdracht van deze Plinius-vertaling (38).
En toch greep hij toe, en beet hij door ! Waarom ? Omdat hij
vastgesteld had dat zijn vorig werk, en niet het minst zijn vroeger
vertaalwerk, bij het publiek een topper geworden was ; want vele
lezers vonden het aantrekkelijke lectuur. Waarom dan het Duitse
publiek de kans niet gunnen om, door het lezen van de beschrijving
van het wonderbare werken en leven van de natuur, en van het doen
en laten van de dieren, leer en leute te verwerven ? En 't is o.m.
daarom dat hij nu ook de Historia naturalis van Plinius vertaald
heeft (39).
(36) „Vnd dieweil ich vor etlichen jam in die vatterlaendisch Teiitsche
sprach / aller hand Historien / etwas vil von goten Sitten /vnd kurtzen
Spriiche / zu letst rhatschlege wider den erschrocklichen tyrannen vnd erbfeind
der Christenheyt den Tiircken / bracht / vnnd befunden / das es vilen zu
leszen anmuetig / binn ich dahyn bewegt worden / die buecher von den
Thyerern / ... in vnser sprach zubringen ... ". Cfr. Fol. f aj °° 1 in : Plinius
Secundus : Caij Plink Secundi von Veron Natiirlicher History Fun f f Buecher
Newlich durch Heinrich von Eppendor f f verteiitscht.
Strassburg, J. Schott,
1543.
(37) Plutarchus : Plutarchi von Cheronea unnd anderer kurtz
weire and
hó f Lich S priich. Strassburg, J. Schott, 1534. Nog in 1544 herdrukt.
(38) C. Plinius Secundus : Caij Plink Secundi von Veron Naturlicher
History Fun f f Buecher... Newlich durch Heinrich von Ep pendor f f verteiitscht.. .
Strassburg, J. Schott, 1543. Cfr. fol [aj °].
(39) In de opdracht van de Straatburgse uitgave van 1543, die J. Schott op
de markt bracht, verklaart hij a.m. dit : „Vnd dieweil ich vor etlichen jam /
in die vatterlaendisch Teiitsche sprach / aller hand Historien /etwas vil
von goten Sitten / vnd kurtzen Spriiche / ... bracht / vnnd befunden / das
es vilen zu leszen anmuetig / binn ich dahyn bewegt worden / die buecher
von der Thyerern / ... in vnser sprach zubringen. damit ein muessig gemuet
sich allerley seltzamer wiirckung der natur / mit schoepffung vnnd waeferung
der Thyerer sich do erkunden vnnd erlustigen moege".
.. .
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Ook de prolifieke vertaler C. Hedio vond in de opgang die een
vorige vertaling van hem gemaakt had, een aanleiding tot het overzetten van een tweede tekst ( 40) . En zijn versie van het verloop der
dingen is goud waard. Want zo ging het er toe !
De eerste belangrijke vertaling door deze Duitse humanist gemaakt,
en deze waarover het hier zoëven ging, was de overzetting van de
kroniek van Eusebius van Caesarea. In deze kerkgeschiedenis werd
Josephus herhaaldelijk geciteerd en talrijk waren de fragmenten —
langere of kortere -- uit de werken van Josephus die in de tekst van
Eusebius waren opgenomen ( 41) . Deze eerder toevallige ontmoetingen
met deze Joodse geschiedschrijver hebben C. Hedio ertoe gebracht
„den gantzen Josephum angefangen zuuerteutschen" . En geleidelijk
ishjzoverdgan.Ziterlgdzniuwoermg
in 't verlengde van de eerste : na de vertaling van het werk van
Eusebius voelde hij zich als 't ware genoopt om het avontuur van
een tweede overzetting te wagen.
Hij voelde eveneens zich in deze neiging om een nieuwe vertaling
op 't getouw te zetten gesterkt door geruchten die over zijn Eusebiusvertaling de ronde deden : hij zou nl. door zijn eersteling een prijzenswaardig en nuttig dienstbetoon aan Latijn-onkundige interessenten
voor kerkgeschiedenis bewezen hebben ( 42) . Ook meende hij te weten
dat deze bijdrage tot de studie van de kerkgeschiedenis ook latere
generaties nog hulp en baat bijbrengen zou. De Josephus-sprokkelin40)

( Van de Latijnse en tot 395 verder gevoerde „Kerkgeschiedenis" van
Eusebius verschenen in de XVIde eeuw, nl. in de zestiger jaren, een Italiaanse
en ook een Duitse versie. Over deze „Vader v an de Kerkgeschiedenis" en
zijn werk cfr. o.m. Hauptwerke der antiken Literaturen. Hrsg. von Egidius
Schmalzriedt. München, 1967. Cfr. p. 610-611. Te Antwerpen zou reeds in
1534 een druk verschenen zijn van Die Historie diemen heet Ecclesiastica ...
Eer ghetranslateert wten Griexsche doer den priester Ru f f inum Ende nv (tot
ghemeynen oirbore) ouerghesedt in onser duytscher spraken.
(41) Hooggeplaatsten wensten en verzochten om een „vertolmetschung
Josephi (dessenmanichmal in genanter Ecclesiasticken history gedacht / vnd
vil seins inhalts etwann in der laenge / etwann mit kurtzen worten eingefuert
wiirt ...) . Cfr. fol. {ij'°) van „Vorred" in de Duitse Josephus-uitgave van
1531.
(42) In de uitgave van de Josephus van 1531 maakt hij in zijn voorwoord
toespeling op de Eusebius-kroniek die hij „in vergangnem dreyssigsten jar"
verduitst heeft en waarvan hij de vertaling „durch den truck lassen auszgon
welche mein arbeit / wie ich hoer / vnd der herr gelobt sey / vilen liebhabern
der alten Christlichen kirchen / so des lateins nit bericht seind / fast geniitzet
hat / vnd f iirthin niitzen soli". Cfr. fol. [ij'°) van het voorwoord.
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gen, die uit deze kroniek konden samengelezen worden, hadden
daarenboven sommige lezers zo bevallen dat dezen de wens uitgesproken hadden dat hij, Hedio, al de geschriften van Josephus ver.
uitsen zou.
Dit is alleszins de voorstelling van het verloop van de feiten zoals
een C. Hedio ze geeft in het voorwoord tot zijn vertaling van de
volledige „Flavius Josephus" die in 1531 het licht zag (43).
En waarom twijfelen aan dit beeld van het gelukkig samenlopen
van drie leitmotieven die dan gebundeld en verder speels door elkaar
geweven worden, nl. eerstens zijn bewustzijn met zijn vorige vertaling
een groot succes geboekt te hebben, tweedens zijn overtuiging met
zijn eerste overzetting nuttig werk geleverd te hebben en meteen
zijn verwachting met zijn volgende ten bate van de anderen nog iets
te kunnen bijdragen, en ten derde, zijn aanvoelen van het bestaan
van een behoefte in een leeshongerig publiek dat om nieuwe leesstof
verzocht had.
*

**
BESLUIT

Tot besluit dan !
Meer dan één vertaler werd, naar eigen verklaring, opgewekt tot
het overzetten van classiek of modern vreemd werk door het vertaalwerk van de „Ouden", in casu van de Romeinen. Hadden dezen niet
verscheidene geschriften uit het Grieks in 't Latijn overgezet ? Dit
voorbeeld werd, voornamelijk in sommige XVIde-eeuwse humanistische kringen, beschouwd als een aansporing om eveneens een vertaling, ook in de landstalen te doen. Daarenboven, gelet op het
gezag dat aan ideeën, aan houding en gedragingen van antieke dichters en denkers toegekend werd, leverde dit voorgaan van de Romeinse vertalers, volgens hen, een verantwoording voor het vertalen, o.m.
van classiek werk, in Westeuropese talen.
Het schitterend vertaalwerk van de Romeinen was voor sommige
Westeuropese auteurs als een lokkende lichtzuil die plots voor hun
ogen opschoot, en hun de weg uit de verwarring en twijfel wees.
(43) Flavius Josephus : Josephus T eutsch ... Duch D. Caspar Hedion.
Strassburg, 1531. De latere uitgaven van 1532, 1533 en 1539 heb ik niet
kunnen inzien ; wèl deze van 1544 : Flavius Josephus : ...Zweyntzig buecher

von den alten geschichten... Siben buecher von dem Juedischen Krieg...
Zwey buecher wider .A p pionem Grammaticum... Strassburg, 1544.
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Achter deze wig van de zware falanx van antieke vertalers schaarden sommigen zich nu, meer zelfverzekerd dan ooit te voren, en
vaster overtuigd dan hun middeleeuwse voorgangers dat zij, in alle
recht en billijkheid, zich weerden in dienst van anderen, door het
gevecht met het vreemde woord en werk op te nemen.
In beide gevallen — of het antieke voorbeeld als aansporing dan
wel als verantwoording en dekking werd beschouwd en beleefd
staan we voor een opvatting en een houding die typisch zijn voor deze
tijd van humanistische bloesem en bloei.
Opvallend en eveneens kenschetsend voor deze periode is tevens
dat naijver onder verschillende Westeuropese taalgroepen van toen,
zowel als scheppingsdrang en dadendrift — een trits loten die alle drie
hun ontstaan en groeikracht grotendeels in een steeds sterker opkomend nationaal zelfbewustzijn vonden — ook de opgang van de
soms koortsachtig-aandoende vertaalactiviteit van toen verklaren kan.
Waarom zou men wat elders door 't ingrijpen van de mens zelf
't lot en 't leven zin en vorm, sap en kleur geven kon, niet ook in
eigen land en streek verwezenlijken kunnen ?
Het genot in den vreemde te kunnen drevelen door en onder de
lommerige, kleur- en geurrijke pergola's, die sommigen aanvankelijk
onder de invloed van het vroeg-renaissancistische Italië — eveneens in
hun lusthoven opgericht hadden en met rankende exotische bloemen
en bloesems hadden getooid, dat genot was voor enkelen inderdaad
een aanleiding om ook in eigen hovingen vreemd gewas en groen over
te planten, langs balk- en latwerk te leiden en zelfs inheems te
maken en meteen park- en tuinaanleg door deze pergola's een zeker
zuiders uitzicht te geven. Zelfs 't voorbeeld van een eigen volks- en
taalgenoot kon aanzetten om eveneens vertaalwerk te leveren. Of
lokt in de valavond het slaan en fluiten van een merel niet de wederzang uit een verre boomtop van een andere hoog-gezeten merel uit ?
En is er iets menselijker tevens dan dat een vertaler, die met een
vroegere overzetting bijval oogstte, juist in het inslaan van zijn
eersteling een aanleiding, soms zelfs een drijfveer tot verder vertaalwerk vond ? „Bis repetita placent", of iets in die aard heeft de wijze
Horatius ons toch geleerd ! En waarom zouden we een vedelaar, bij
de vreugde en verrukking die hem in zijn spelen van eigen werk doorzinderen, niet de fiere glorie van een tegenwijs gunnen, zij weze dan
nog de vertolking van wat een andere in diepste pijn of hoogste
zaligheid uitgezongen heeft ?
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INTERNATIONAAL FRANCQUI-COLLOQUIUM
Brussel-Gent, 12-14 november 1980
(150 jaar België)
LEZINGEN EN TOESPRAKEN GEHOUDEN DOOR DE LEDEN VAN DE
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

Ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van België werd
van 12 tot 14 november 1980 te Brussel en te Gent door de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
van België, de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
een Internationaal Francqui-Colloquium over België en Europa ingericht. De academische zittingen werden op 12 en 13 november te
Brussel en op 14 november te Gent gehouden.
Hieronder volgen de teksten van de spreekbeurten die vervuld
werden door leden van onze Academie, m.n. de heer Roelandts, die
op 13 november 1980 in het Paleis der Academiën te Brussel sprak,
en de heren 'Weisgerber en Goossens die beiden op 14 november
in de zaal van de Academieraad van de Rijksuniversiteit te Gent het
woord voerden, de heer Weisgerber in het Engels, de heer Goossens
in het Nederlands.
De openingstoespraak van de zitting te Gent werd gehouden door
de heer Roose, in 1980 voorzitter van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde.
De lezingen van de heren Roelandts, Weisgerber en Goossens zijn,
in Engelse versie, ook verschenen in Belgium and Europe, Proceedings
of the International Francqui-Colloquium, Brussels-Ghent, 12-14
november 1981.
De vaste secretaris,
M.

HOEBEKE.

DE TAALKUNDE IN BELGIE SINDS 1830
door

K.

ROELANDTS

Lid der Academie

In de cultuurgeschiedenis van ons land staat 1830 bekend als het
begin van een algemene ontreddering op het gebied van onderwijs
en wetenschap, aan beide zijden van de taalgrens. De drie rijksuniversiteiten, bij decreet van 25 september 1816 opgericht door
Willem I, werden door de nieuwe wetgevers (16 december 1830)
gereduceerd tot een paar faculteiten, waarbij in 't bijzonder de
Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren het moest ontgelden want die
werd eenvoudig afgeschaft. Vijf jaar later werd ze opnieuw ingevoerd
door de eerste organieke wet op het hoger onderwils in België (27
september 1835), die voorzag in twee rijksuniversiteiten nadat de
twee vrije universiteiten al in 1834 tot stand waren gekomen. Het
was de eerste van een drietal wetten (resp. nog op 15 juli 1849 en
20 mei 1876) waardoor meer geïmproviseerd dan georganiseerd werd
en de bewindslieden een halve eeuw nodig hadden om de legislatieve
inrichting van het universitair onderwijs weer op het peil te brengen
van het decreet van 1816 (P. Harsin, LML 1936 ,1 54) . Pas in de
wet van 10 april 1890 werd rekening gehouden met de voorstellen
-

van de bevoegde wetenschappelijke instanties, om de toelatingsvoorwaarden voor studenten te koppelen aan een diploma van volledige
humaniora, de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren te splitsen in
vijf afdelingen en daarin opnieuw het persoonlijk opzoekingswerk
te valoriseren door de verplichte einddissertatie. Op die manier is
het dan ten slotte mogelijk geworden, dat door een aangepast curriculum op internationaal niveau een grater aantal specialisten een
wetenschappelijke carrière konden uitbouwen en progressief steeds
meer onderzoekers in de respectieve disciplines konden opleiden.
V66r 1890 bestond het uniforme studieprogramma in de Wijsbegeerte en Letteren (MSB 572-573 ; LML 1936, 119-120) voor het
filologisch gedeelte hoofdzakelijk uit litterairhistorische vakken, met
klemtoon vooral op Latijnse en Griekse schrijvers, en gold het voor
9/10 van de kandidatuurstudenten als een voorbereiding tot de
Rechten (LML 1936, 56) . De filologen die toen — met een paar
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studenten per jaar aan de Belgische universiteiten werden opgeleid,
waren dus uiteraard classici. Dezelfde klassieke vorming gold nog
voor historici en filosofen, in grote mate ook voor juristen, en diende
tevens op middelbaar niveau als voorbereiding tot de andere studiën
zoals geneeskunde en theologie. Het hoeft dus niet te verwonderen
dat filologie en taalkunde hier in de tweede helft der 19e eeuw, ten
aanzien van de relatief geringe diversifiëring en specialisatie, een
gemeenschappelijk werkterrein was waarop afgestudeerden uit die
verschillende richtingen en ook begaafde autodidacten zich verdienstelijk konden maken. Op het gebied van de moderne talen en van de
Germaanse of Romaanse filologie waren het eigenlijk allemaal autodidacten. Sinds 1852 bestond er wel -- voor heel het land — één enkele
hogere normaalschool (l'Ëcole normale des Humanités te Luik) waar
jaarlijks een drie- of viertal internen tot humanioraleraar werden
opgeleid (LML 1936, 29), maar pas in 1876 werd daaraan een
sectie moderne talen. toegevoegd ( 1) . Parallel daarmee ontstonden te
Gent in 1852 een Ecole normale des Sciences en in 1884 hogere
normaalafdelingen (Sections normdl es supérieures) met o.m. een
sectie voor Germaanse talen, verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren aldaar (WLG 13, 127).
Het leek me noodzakelijk die toestanden even in herinnering te
brengen, om de verdiensten van onze taalkundigen uit de periode
vóór 1890 beter te kunnen beoordelen en naar waarde te schatten.
De studie van de talen was toen aan de universiteiten hier en elders
ondergeschikt aan de studie van de letteren en deze stond zelf in
dienst van de geschiedenis, vooral van de cultuurgeschiedenis der
Oudheid. Het lag dan voor de hand dat verdere specialisatie in zulke
context zou leiden tot een zelfstandige taalwetenschap die precies
ook historisch naar de Oudheid gericht was en die door minutieuze
vergelijking van de oude talen vooral in Duitsland tijdens de vorige
eeuw op streng systematische wijze in een reeks indrukwekkende
basiswerken is gegrondvest. Nadien traden ook weer andere facetten
op de voorgrond en kwamen nieuwe technieken tot ontwikkeling in
steeds toenemend aantal, naarmate het onderwijs meer uitbreiding
nam en daardoor meer mogelijkheden schiep voor professionele taalstudie. Sinds de eerste helft van deze eeuw is naast de historischvergelijkende grammatica de synchronische dimensie van het taalverschijnsel systematisch aan de orde gesteld in analyse en beschrijving van structuren en functies, vooreerst uitgaande van het comparatisme, dan ertegen ingaand, om tenslotte door wederzijdse correcties
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efficiënt samen te gaan. Hetzelfde spel van anti- en synthese voltrekt
zich doorlopend ook in de laatste decennia, die gekenmerkt worden
door een overstelpende productiviteit op het gebied van de theoretische en de empirische linguïstiek in allerlei opeenvolgende en dooreenlopende richtingen, waarin de Amerikaanse generatieve grammatica vanaf eind 1950 wel een tijd lang de sterkste blikvanger is
geweest.
Met die internationale stromingen is ook de taalkunde in België
uitgegroeid tot een aantal gespecialiseerde disciplines, naargelang
Wan de verschillende talen, de verschillende methodes en theorieën,
zodat één persoon nog onmogelijk het geheel kan overzien. Bovendien missen we een chronologische en systematische inventaris van
taalkundige onderwijsprogramma's en proefschriften, instellingen en
verenigingen, tijdschriften en publikatiereeksen, congressen en symposia, internationale activiteiten en werkzaamheden in het buitenland. Daarom moeten we ons noodgedwongen tevredenstellen met
een beknopte schets van de ontwikkeling, aan de hand van de retrospectieve overzichten die ons voor de betreffende studiegebieden
bekend zijn ( 2) . Daarbij kan uiteraard slechts een relatief geringe
keuze van namen en werken worden gegeven, om lange opsommingen
te vermijden, maar zelfs met die beperking zien we ons binnen het
vastgelegde tijdschema van dit colloquium nog verplicht om het
eigenlijke overzicht af te sluiten omstreeks 1960 en te eindigen met
de generatie der emeriti. De verdiensten van hun jongere vakgenoten
zullen trouwens beter achteraf kunnen beschreven worden.

*

**
I. De periode van 1830 tot 1890.

1.1. De eerste generatie van filologen aan de Belgische universiteiten
kon steunen op de traditie van leermeesters uit Duitsland en Nederland. Het waren classici en oriëntalisten, zoals o.m. de Limburger
Jan Hendrik Bormans (St.-Truiden 1801 Luik 1878), de Luxemburger Pierre Burggraff (Troine 1803 - Luik 1881) en de Nederlander
Jan Theodoor Beelen (Amsterdam 1807 Leuven 1884) . Tot dezelfde
generatie behoren kanunnik Jan Baptist David (Lier 1801 Leuven
1866) en dr. jur. Constant Philip Serrere (Antwerpen 1805 - Moortsele 1872), beiden hoogleraar in de vaderlandse geschiedenis en
letterkunde, resp. te Leuven en te Gent. Vergelijkende taal- en
letterkunde werden toen sporadisch en facultatief onderwezen, b.v.
-

-

-
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te Gent (1846) door de orangistische journalist dr. jur. Pierre
Lebrocquy (Gent 1797 - Nijvel 1864) , te Leuven door EdouardJoseph Delfortrie (Gent 1801 - Leuven 1860) , president van het
Maria-Theresiacollege.
Beelen doceerde Semitische talen in de theologische faculteit te
Leuven en was aldaar de grondlegger van de befaamde school van
oriëntalisten, die de oude talen en teksten van het Nabije Oosten
gingen bestuderen en publiceren ten dienste van de bijbelstudie en
de patrologie. Hij schreef grammatica's en bezorgde bloemlezingen,
waarvoor hij zelf typografen opleidde om te werken met de oosterse
lettertekens die hij zich in 1851 te Leipzig had aangeschaft (G.
Ryckmans, IOL 14 ; J. Coppens 1971, 5-6) . Bruggraff die na zijn
opleiding te Leuven, Bonn en Parijs, in 1837 te Luik werd benoemd,
bezat blijkbaar niet zulke praktische en technische gaven, want zijn
persklare editie van een middeleeuwse Koran-commentaar moest bij
gebrek aan Arabische lettertypes onuitgegeven blijven ( 3) . Hij was
tevens de eerste docent in de algemene grammatica aan de Luikse
normaalschool en behandelde die stof ten behoeve van zijn studenten
in een lijvig handboek ( 4 ), dat onlangs gekarakteriseerd werd als de
laatste publikatie in de rationalistische traditie van de 17e- en 18eeeuwse taalanalyse die door de erna komende vernieuwers, inz. door
Jacob Grimm, als onwetenschappelijk werd gebrandmerkt ( 5) . Dezelfde term zal men later nog kunnen gebruiken, bij elke vorm van
polarisering tussen empirie en theorie, inductie en deductie. Het
werk van Burggraff was alleszins nuttig om jongeren in te wijden
in de kunst van de grammatica (l'art grammatical) door systematische
oriëntering in begrippen van fonetiek, woord- en zinsleer, met verklaring van de klassieke terminologie en (in appendix, blz. 563-598)
een historisch overzicht van de algemene taalkunde, inclusief een
up-to-date bibliografie over de opkomende richting in de historische
en vergelijkende grammatica (tot 1859) . Het uitgebreide hoofdstuk
over de fonetiek bevat een kritische bespreking van de originele
zienswijzen, ontwikkeld door de omstreden taalfilosoof Pierre Kersten
(1789-1865), een classicus uit Maastricht, die zich als journalist en
drukker sinds 1821 te Luik had gevestigd (6).
1.2. De ontluikende Germaanse en Romaanse filologie stond daarentegen meer in het teken van de romantiek. De studie van het Nederlands had bovendien in de Belgische context een bijzonder maatschappelijk belang en lag, zoals bekend, aan de basis van de Vlaamse
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Beweging die door Jan Frans Willems (Boechout 1793 - Gent 1846)
eigenlijk al vóór 1830 was ingezet. Samen met deze geniale autodidact, beroepshalve ontvanger van de registratie, hebben de genoemde professoren David, Bormans en Serrere, de arts Ferdinand
Augustijn Snellaert (Kortrijk 1809 - Gent 1872) en de edelman dr.
jur. jonkheer Philip M. Blommaert (Gent 1808 - Gent 1871) zich
vol enthousiasme ingespannen om door de uitgave van Middelnederlandse teksten de aandacht te vestigen op de „rijkdom" van onze taal
en letterkunde in 't verleden. Hun hoofdbekommernis was niet de
studie, maar de verdediging van de taal, op verschillende fronten
tegelijk. Zij hadden al hun energie nodig om, tegen de verfransingsr
druk in, de Vlaamse middenstand en burgerij te wijzen op het
historisch prestige van hun moedertaal ; om anderzijds, tegen een
anti-Hollandse stemming in, de eenheid van het zogenaamde Vlaams
en Hollands in één gemeenschappelijk Nederlandse schrijftaal te doen
aanvaarden ; om ten slotte de Nederlanders zelf ervan te overtuigen
dat de zuidelijke (,,Vlaamse") woordenschat voor een beter begrip
van de oudere litteratuur ook voor hen belangrijk is en hun erkenning verdient. Die strijd voor erkenning van het Nederlands in Vlaanderen verklaart ook waarom eveneens van Vlaamse zijde al vroeg
werd geijverd voor het samenstellen van een algemeen Nederlands
woordenboek, wat direct aanleiding gaf tot de plannen voor regionale
idiotica en vakwoordenboeken die in de volgende generatie tot stand
kwamen en zo mede de Vlaamse dialectologie hebben op gang gebracht (L. Grootaers 1926, 30-32 ; M. De Smedt 1979, 124-127) .
Maar ook op strikt taalkundig terrein golden hier dezelfde motiveringen. De eerste pogingen tot een vergelijkende grammatica van de
Germaanse talen werden door hun auteurs Lebrocquy, Delfortrie
en Vanden Hove (eigenlijk de Waalse jurist V. H. J. Hubert Delecourt, Bergen 1806 - Elsene 1853) -- expliciet verantwoord als een
apologie en verheerlijking van het Nederlands : „pour détramper les
Flamands gallomanen, nos compatriotes wallons, les étrangers en
général, Bens qui tous ant sur l'admirable idiome des notions si
ridiculement erronées" (Lebrocquy, p. 66-67) ; om „de ryke buigzaemheid onzer oude tale door de pers bekend te maken" en tot
voorbeeld te stellen (Vanden Hove 1849/50, p. 246) ; om te bewijzen dat het Nederlands deel uitmaakt van een uitgestrekt taalgebied
(vgl. nadien de Aldietse Be weging) en dat de kennis ervan een
bijzonder praktisch nut heeft voor het aanleren van verwante talen ( 7) . Zij hadden geen wetenschappelijke ambitie, ondanks hun
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uitgebreide kennis van oude en moderne talen en dialecten. Vanden
Hove en vooral Lebrocquy geven blijk van grote belezenheid in de
vaklitteratuur - o. a. Rask, von Humboldt, Grimm terwijl Delfortrie
zich nog meer dan zijn voorgangers heeft laten verleiden tot een
eigen systeem van gedetailleerde regels voor verge lijking van letters
in plaats van klanken (8).
1.3. Voor de pioniers van de Romaanse filologie was de situatie
uiteraard gunstiger, echter niet in universitair verband. Zij konden
zich in elk geval beter concentreren op de taalstudie, zonder tijdrovende taalstrijd, en bovendien hadden zij het voordeel bij het
gangbaar historisch onderzoek een steunpunt te vinden in het Latijn.
De baanbrekers op taalkundig gebied waren hier, te Brussel, de
Zwitser Joh. August H. Scheler (Ebnat 1819 - Elsene 1890) die zijn
vader opvolgde als bibliothecaris van Leopold I en, te Luik, Charles
M. J. Grandgagnage (Luik 1812 - ald. 1878) die •- samen met J. H.
Bormans ! behoorde tot de stichters van de „Société liégeoise de
Littérature wallonne" (1856). Scheler had een soliede vorming genoten in Duitsland en leverde voorbeeldig werk als tekstuitgever,
lexicograaf en auteur van historisch-taalkundige bijdragen over de
Franse grammatica en woordenschat. Zijn Dictionnaire d'étymologie
française kende drie uitgaven (1862, 1873, 1888) en bezorgde hem
op internationaal niveau de opdracht om, na het overlijden van de
grootmeester Diez, in te staan voor een nieuwe uitgave (1878) van
diens Etymologisches Wrórterbuch der romanischen Sprachen. Grandgagnage is de vroege initiator van de Waalse filologie, in haar verschillende facetten zoals dialectologie, toponymie en antroponymie,
lexicografie en etymologie. Reeds in 1845-1850 verschenen de eerste
afleveringen van zijn Dictionnaire étymologique de la langue wallonne, waarvan het tweede deel postuum (1880) na bewerking door
Scheler verder werd uitgegeven ( 9) . In Wallonië werd al even
vroeg als in Vlaanderen het plan opgevat om een algemeen dialectwoordenboek samen te stellen en werd al in 1859 door advocaat
Francois Bailleux (Luik 1817 - ald. 1866) een schriftelijke enquête
ondernomen als voorbereiding tot de publikatie van een atlas der
Waalse dialectgebieden (J. Haust, CTD 62-64 en 68-69) .
2.1. Als we het werk van deze eerste generatie •- tot omstreeks
1870 -- overzien, konstateren we dat de gangbare vernieuwingen in

de taalkunde op afstand werden gevolgd en meer bepaald in de
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rom an istiek directe toepassing vonden, inzonderheid bij het etymologisch onderz oek dat trouwens op dat terrein uiteraard zijn eerste
successen heeft geboekt. Vóór 1890 komt daarin geen grote verandering. De oriëntalistiek ontwikkelt zich verder als filologische studie
van de bijbelse en patristische talen, door opsporing van manuscripten
en door tekstkritische publikaties, op internationaal niveau, o.m. van
de hand van Beelen's opvolger Thomas Joseph Lamy (Ohey 1827 Leuven 1907). Ook het S an skriet, de bron van de vergelijkende taalwetenschap, bleef een filologisch studievak, eerst als aanvulling bij
de geschiedenis der antieke litteratuur, dan geleidelijk uitgroeiend
tot een Indo -Ira an se discipline met voorliefde voor de godsdienstgeschiedenis en vertakking naar de studie der Chinese klassieken ('°)
De grote pioniers waren hier, na de jong gestorven Eugène V. S.
Jacquet (Brussel 1811 - Parijs 1838), eerst Félix J. B. Nève (Aat
1816 -Leuven 1893) en d an vooral Charles J. de Harlez de Deulin
(Luik 1832 -Leuven 1899), specialist met wereldfaam en stichter
van het tijdschrift Le Mu.réon (1881). Hun tijdgenoten-classici beoefenden de taalstudie eveneens in dienst van de cultuurgeschiedenis
en de letterkunde ( 11 ). Enkelen waren bovendien actief in het taalkundig onderzoek, o.m. Joseph Gantrelle (Echternach 1809 -Gent
1893), A. Jean Sterher (Gent 1820 - Luik 1909), August Wagener
(Roermond 1829- Gent 1896), Joseph Delbceuf (Luik 1831 - Bonn
1896), Louis Roersch (Maastricht 1831- Luik 1891), vooral Pieter
G. H. Willems (Maastricht 1840 -Leuven 1898) maar dan buiten
zijn specialiteit, door een omv angrijke dialectenquête (sinds 1885)
over Vlaanderen, zuidelijk Nederland en de Rijnprovincie ( 12). Die
indrukwekkende documentatie, bestemd voor een vergelijkende
klank- en vormleer van de betreffende Nederfrankische dialecten,
berust te Gent in de Koninklijke Academie waarvan hij de eerste
bestuurder is geweest. Zijn unieke materiaalverzameling werd a.m.
eclectisch gebruikt door Van Ginneken en is onlangs (1977) ruimer
toegankelijk gemaakt door kopieën op microfiches.
.

2.2. Overigens ging de belangstelling voor de volkstaal in die jaren

hoofdzakelijk nog naar de woordenschat, zowel in Wallonië (A.
Doutrepont, MSB 2'27) als in Vlaanderen ( 13 ) . Van de vele verdienstelijke verzamelaars en lexicografen noem ik slechts één enkele,
onze grootste taalkunstenaar, omdat wij het jaar dat nu herdacht
wordt precies als zijn geboortejaar vieren. Guido Gezelle bezat
immers een speciale gave om taalvariaties te observeren en heeft een
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onuitputtelijke voorraad van materiaal uit velerlei dialecten en geschreven bronnen bijeengebracht in zijn grotendeels onuitgegeven
„Woordentas" (thans a.m. ook bestudeerd te Leiden, inz. door
Nienke Bakker) en in talrijke gepubliceerde bijdragen, vooral in
Loguela (1881-1895), zijn tijdschrift „voor eigen vlaamsche taalliefhebberije en voor eigen vlaamsche taalgeleerdheid" (vgl. W. Pée
1939) . Verrassend is daarbij zijn aandacht voor systematiek in de
vergelijking van afzonderlijke klanken en in de analyse van ongewone
woordvormingstypes. Gezelle had bepaalde noties van klankwetten,
volgens de opvattingen van het midden der 19e eeuw, maar door
zijn originaliteit en creativiteit vond hij vaak etymologische combinaties die meer de dichter dan de taalkundige typeren. Gelet op de
stand en de aard van die discipline is dat niet zo verwonderlijk en
in elk geval bevat zijn documentatie, evenals die van Pieter Willems,
nog steeds waardevolle gegevens om door kritische behandeling het
onderzoek te stimuleren en te bevorderen. Gezelle kreeg steun van
zijn jongere medewerkers Juliaan Claerhout (Wielsbeke 1859 - Kaster
1929) en Alfons Dassonville (Heule 1860 - Kortrijk 1936) die beter
onderlegd waren in de nieuwe taalwetenschap en speciaal voor de
namenstudie belangrijk zijn geweest. Intussen was Jacob F. J. Heremans (Antwerpen 1825 - Gent 1884) , in vervanging (1854) en
opvolging (1871) van C. Ph. Serrure benoemd te Gent, waar hij voor
't eerst met vooruitstrevende denkbeelden de germanistiek in strikt
taalkundige zin kon introduceren (14).

^*
^

II. De taalkundige bedrijvigheid na 1890.
3.1. Door de wet van 10 april 1890 - 3 juli 1891 werden eindelijk
de voorwaarden vervuld voor een betere specialisatie van docenten
en studenten in de respectieve talen en filologieën. De eigenlijke
taalkunde wordt in die periode beheerst door de verfijnde methode
van de vergelijkende en historische grammatica, die sinds de zeventiger
jaren met de zgn. Junggrammatiker of neogrammatici tot hoge bloei
was gekomen, dank zij een streng positivistische techniek met radicale
uitschakeling van deductieve en speculatieve theorieën. In 1878 doet
Ferdinand de Saussure (1857-1913) daarenboven een fundamentele
ontdekking in de reconstructie van de Indo-europese vokalen, met
bijzondere aandacht voor het systeem en de interne structuur die
nadien, in zijn colleges te Genève (1906-1911), de grondslag gaan
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vormen van de synchronisch-structuralistische taalwetenschap. Terzelf derti j d worden de neogrammatische principes verder toegepast
en uitgetest, door gedetailleerde studie van steeds meer materiaal,
wat op zijn beurt leidt tot ontwikkeling van de semantiek, de dialectologie, fonetiek en taalgeografie, de toponymie en antroponymie, de
studie van de kindertaal, taalpsychologie en taalsociologie, met het
gevolg dat de opvattingen van de Saussure, postuum gepubliceerd in
1916, een tijdlang in de schaduw blijven.
3.2. In deze context begint en evolueert de taalkunde aan onze
universiteiten als onderdeel van de respectieve filologische secties.
De romanistiek start te Luik met één titularis, Maurice Wilmotte
(Luik 1861 - Brussel 1942), de germanistiek te Gent met Jozef
F. Vercoullie (Oostende 1857 - Gent 1937), Hendrik Logeman
(Haarlem 1862 - Sleidinge 1936) en Andreas Bley (Echternach 1849
- Gent 1936), even later te Leuven met Philemon Colinet (Aalst
1853 - Sleidinge 1917) , Charles of f iciëel Carolus Franciscus Petrus
— Lecoutere (Antwerpen 1865 - Knokke 1921) en Willy Bang Kaup
(Wesel a.d. Rijn 1869 - Darmstadt 1934) . Met zeer beperkte middelen, maar met buitengewone werkkracht en veelzijdige begaafdheid,
hebben zij het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in aanzienlijke mate gediend en gestimuleerd. Wilmotte is erin geslaagd een
aantal vooraanstaande romanisten op te leiden voor al de Belgische
en verschillende buitenlandse universiteiten en door zijn persoonlijke
publikaties bij te dragen tot de vooruitgang van de Middelfranse
filologie en de Waalse dialectologie ( 15) . Vercoullie vormde docenten-germanisten, inz. neerlandici, voor binnen- en buitenland en
schreef beknopte maar voortreffelijke handleidingen, vaak primeurs,
o.m. over de Nederlandse historische grammatica, de algemene taalkunde, het Westvlaamse dialect en vooral een waardevol Nederlands
etymologisch woordenboek ( 16) Logeman, anglist en foneticus,
introduceerde te Gent de moderne Scandinavische talen (1903) , nadat
de allemannist Bley daar al sinds 1893 met een college Oudi j slands
was begonnen ( 1?) . Te Leuven stond Lecoutere daarvoor in (1909).
DezwascliunhdevasoriëtlnCeBag
de lessen van de Harlez gevolgd. Maar alle drie hebben zij verbazend
vlug in de respectieve germanistische vakken hun weg gevonden en
zelfs belangrijke initiatieven genomen : Lecoutere als ontwerper van
een groot Middelnederlands onomasticon en auteur van een „Inleiding
tot de taalkunde en tot de geschiedenis van het Nederlands" (1915)
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waarvan zijn opvolger Grootaers een ruim verspreid universitair
handboek heeft gemaakt ( 6 1948) ; Colinet, nog belast met colleges
over Sanskriet, Grieks en Oudslavisch, maar tevens pionier voor de
Vlaamse dialectmonografie (1896) , oprichter van een fonetisch laboratorium (1902) en stichter, samen met Leo Goemans (Leuven 1869
- Brussel 1955), van het tijdschrift Leuvens(ch)e Bijdragen (1896) ;
de Duitser Bang Kaup, enerzijds iranist en wijdvermaard grootmeester in de historisch-vergelijkende grammatica der Turkse en andere
Altalsche talen, anderzijds als anglist de promotor van de diplomatische reproductie en filologisch-technische studie van de oudere
Engelse toneelliteratuur, in een statige reeks „Materialien zur Kunde
des filteren englischen Dramas" (1902-1914) die door zijn opvolger,
de humanist Henri A. De Vocht (Turnhout 1878 - Leuven 1962) ,
sinds 1927 onder de titel „Materials for the Study of the Old English
Drama" werd voortgezet en in 1963-1964 volledig (71 delen) in
reprint is verschenen (18).
Het Leuvens germanistisch kader nam spoedig uitbreiding door
de benoeming (1898) van Lodewijk Scharpé (Tielt 1869 - Betekom
1935), oprichter (1906) van de reeks „Leuvensche Studiën en Tekstuitgaven" en in taalkundig opzicht o.m. bekend door zijn „Nederlandsche uitspraakleer" (1912). Hij was een leerling van Vercoullie,
evenals Willem L. de Vreese (Gent 1869 - Voorschoten 1938) die
weldra het Gentse driemanschap aanvulde (1895) en na een studie
over gallicismen en ander lexicografisch werk zich vooral toelegde op
de beschrijving van handschriften betreffende de Middelnederlandse
letterkunde, in zijn indrukwekkende „Bibliotheca Neerlandica Manuscripta" die in de Universiteitsbibliotheek te Leiden wordt bewaard
en aangevuld. Ook zonder taalkundige scholing konden harde werkers aan het onderzoek deelnemen en bruikbare hulpmiddelen verschaffen. Dat bewezen o.m. de archivaris en leraar Karel F. Stallaert
(Merchtem 1820 - Everberg 1893) , alsmede de drukker en archivaris
Edward Gailliard (Brugge 1841 - ald. 1922), leerling van Gezelle,
met hun rijk gedocumenteerde Middelnederlandse glossaria ; de provinciale beambte Karel de Flou (Brugge 1853 - ald. 1931) , met zijn
18-delig toponymisch woordenboek, en de priester-leraar Jozef Jacobs
(Lippelo 1873 - Mechelen 1938) met studiën over het Oudfries, de
vergelijkende klankleer van de Middelvlaamse dialecten enz. (19).
Heinrich Pottmeyer (Reckenfeld Westf. 1862 - Munster 1930) begon
als havenwerkman (1896) en tijdelijk bilbiotheekbediende (1912) te
Antwerpen aan het systematisch onderzoek van onze oude plaats-

156

namen en werd een gewaardeerd medewerker aan E. Fbrstemanns
Altdeutsches Namenbuch ( 20).
De toponymie had eind vorige eeuw een sterke impuls gekregen
met het ophefmakende ta.algrenswerk (1896-1898, kaart 1899, herdruk 1974) van de Luikse historicus Godefroid Kurth (Aarlen 1847
Asse 1916), tevens dertig jaar lang enthousiast professor in de vergelijkende Europese letterkunde (21). Met zijn hulp ontstond gelijktijdig (1897) een prototype van lokale toponymische monografie,
door zijn oudleerlingen Jef Cuvelier (1869-1947) en Camiel Huysmans (1871-1968) gewijd aan hun geboorteplaats Bilzen. Het eerste
verdienstelijk boek over onze familienamen werd twintig jaar vroeger
(1876) gepubliceerd door de Gentse advocaat Gustave van Hoorebeeke (Mariakerke 1825 - Gent 1907).

3.3. In de Romaan se taalkunde is hier rond de eeuwwisseling vooral
de Waalse dialectologie en toponymie in volle opgang, ten dele door
het werk van filologen uit de school van Wilmotte, zoals de gebroeders —Auguste (Herve 1865 - Luik 1929) en Georges (Herve 1868
Leuven 1941) — Doutrepont en Albert Counson (Francorchamps
1880 - Luik 1932), door bijdragen van self-made onderzoekers en
meer in 't bijzonder door de activiteit van twee leraars-classici, Jules
Feller (Roubaix 1859 - Verviers 1940) en Jean Haust (Verviers 1868
Luik 1946), beiden geaggregeerden van de Luikse normaalschool,
evenals b.v. de germanisten Vercoullie en Huysmans. De grammaticale bel angstelling gaat bij voorkeur naar klank- en vormleer. In
1900 verschijnt al een dialectkaa rt over het arrondissement Namen,
door Alphonse M. V. Maréchal (Luik 1856 - Luik 1936), en komt
J. Feller tot een ontwerp van uniform Waals spellingsysteem, waarop
spoedig een specimen van Waals dialectwoordenboek volgt (1904)
en weer het plan voor een taalatlas wordt opgenomen (22).

3.4. Bij de classici en oriëntalisten heerst omstreeks 1900 een drukke
filologische bedrijvigheid die we hier niet nader kunnen beschrijven,
maar die -- zoals het werk van de Bollandisten (H. Delehaye 1959,
P. Peeters 1961) bijvoorbeeld -- vaak internationale erkenning heeft
afgedwongen. Vele namen zouden we moeten noemen, maar de tijd
—enmijbvogdh-steprkomlnchtea
wedervaren. Uit de lijst van de gedoceerde vakken kan men zich
toch enig idee vormen van de groeiende taalgeleerdheid in die jaren.
Behalve de klassieke talen onderwijst men in de vier universiteiten
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ook Sanskriet (Charles Michel, Louis de la Vallée Poussin, Eugène
Monseur, Philemon Colinet) ; in drie universiteiten Hebreeuws
(Victor Chauvin, Marc-Antoine Kugener, Albinus Van Hoonacker
e.a.), ook Chinees (de scheutisten Jan Baptist Steenackers te Luik en
te Gent, Karel Van Sante te Leuven) ; in twee universiteiten Iraanse
talen (Auguste Bricteux, L. C. Casartelli resp. Willy Bang Kaup) ,
Syrisch (M. -A. Kugener, Jacques Forget) , Arabisch (Chauvin, Forget)
en Turks (Bricteux, Bang) ; bovendien te Luik Japans (Théophile
Gollier) , te Leuven Assyrisch (Van Hoonacker) , Egyptisch en
Koptisch (Adolphe Hebbelynck) . Sporadisch worden ook al Bantoe
onderwezen (23).
-talen
4.1. Na 1900 gaan enkele van onze classici en oriëntalisten duidelijker en meer uitgesproken in de richting van het taalkundig geïnspireerde en gefundeerde onderzoek. Het werk van Émile Boisacq
(Namen 1865 - Brussel 1945) , Joseph Mansion (Gent 1877 - Luik
1937) en Albert J. Carnoy (Leuven 1878 - Leuven 1961) heeft een
haast exclusief taalkundig karakter, dat meer bepaald gevormd werd
in de school van de historisch-vergelijkende grammatica. Daarbij is
het wel merkwaardig dat zij alle drie, evenals b.v. Pieter Willems,
Ph. Colinet en C. Lecoutere, buiten hun eigenlijk opleidingsveld, of
naast hun vakonderzoek met toch vele en uiteenlopende leeropdrachten, toch nog belangstelling en tijd hebben kunnen overhouden om
mede op modern terrein de studie te bevorderen. Boisacq is na zijn
dissertatie over de Dorische dialecten (1891) beroemd geworden
met zijn Grieks etymologisch woordenboek (Heidelberg-Parijs 1916,
4 1950), maar schreef tussendoor ook kortere etymologische stukjes
over Waalse dialectologie en naamkunde. Mansion, zoon van de
Gentse mathematicus, promoveerde (in 1898) op een studie over de
Griekse gutturalen (uitg. 1904) , doceerde te Luik voor germanisten
en classici en publiceerde achtereenvolgens o.m. een succesvol Oudhoogduits handboekje met gecommentarieerde teksten (Heidelberg
1912, '1932), een baanbrekend werk over Oudgentse naamkunde met
daaruit gedistilleerde klank- en vormleer van het Oudnederlands
('s-Gravenhage 1924) , een historische schets van het Sanskriet (Parijs
1931) en een doordacht woordenboek van toponymische bestanddelen
(Brussel 1935) dat vele jaren een veilige gids is gebleven voor de
etymologie van de Vlaamse plaatsnamen. Zijn Leuvense collega
bewandelde nagenoeg dezelfde wegen, en daarnaast ook vele andere,
met nog wijdere blik maar minder zin voor preciesheid en bedacht

158

zaamheid. Hij werd destijds „Carnoy racine" genoemd, naar analogie
met zijn oom „Carnoy cellule" en zijn vader „Carnoy chiffre" (24).
AlbertCanoyschfvrtelijkdsaovrelnkleer, morfologische en lexicale kenmerken van de Latijnse inscripties
in Spanje (1901/05, 2 1906) ; handboeken over Griekse stilistiek
(1910) en historische spraakkunst (1924, 3 1946) ; een vergelijkende
Sanskriet grammatica (Leuven-Parijs 1925, 2 193 7) ; originele werken
over Iraanse mythologie (Boston 1917) , Indo-europese prehistorie
(Brussel-Parijs 1921), semantiek (1927) ; etymologische woordenboeken, van ongelijke waarde, over de Belgische gemeente- en riviernamen (1939/40, '1948/49), dito familienamen (1953), het zgn.
Proto-Indo-europees (1955), de Grieks-Romeinse mythologie (1957)
endGriksplatmen(195);bovdijragenspct
van taalpsychologie, slang, kindertaal, enz.
De systematische studie van kindertaal en taalverwerving is hier
echter heel in 't bijzonder vertegenwoordigd door de oorspronkelijke
en zeer gedetailleerde werken (1937, 1939, 1947) van Antoine
Grégoire (Leuven 1871 - Ukkel 1955), de Luikse latinist, die tevens
als oudleerling van l'abbé Rousselot reeds in 1905 begon met colleges
over experimentele fonetiek, bovendien een algemeen taalkundige
handleiding (Parijs 1915, 6 1948) en, samen met de Vlaamse dialectoloog Goemans, een Franse uitspraakleer (1919, 6 1954) met lexicon
(1923, 3 1938) heeft geschreven. Zijn naamgenoot aan de Universiteit
te Brussel, de hellenist en vooral byzantinist Henri C. G. Grégoire
(Hoei 1881 - Brussel 1964) , is o.m. de oprichter van verschillende
tijdschriften (inz. Byzantion 1924, La nouvelle Clio 1949), van het
„Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves" (1930
samen met Jacques Pirenne) en organisator, met zijn Gentse collega
Paul S. E. V. Graindor (Luik 1877 - Brussel 1938), van een Faculteit
voor Letteren en Wijsbegeerte te Kaïro (1925 e.v.) . Eigenlijk behoort
hij niet tot de taalkundigen stricto sensu, evenmin als de briljante
oriëntalisten Louis É. J. M. de la Vallée Poussin (Luik 1869 - Brussel
1938) en Étienne P. M. Lamotte, L. Théophile Lefort (Orchimont
1879 - Leuven 1959) en René Draguet (Gosselies 1896 - Leuven
1980) die van 1948 af de algemene directie van het monumentale
„Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium" heeft waargenomen
(G. Ryckmans, IOL 18-19, 24 26) . Met andere illustere vakgenoten
(o.m. Gonzague Ryckmans en Georges Dossin) hebben ook verschillende van hun oudleerlingen of opvolgers onvergankelijk ontginningswerk verricht. Onder hen vermelden we nog, van de emeriti,
-
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Gérard Garitte als autoriteit voor het Georgisch en het Armeens, de
indoloog Adriaan Scharpé, en meer bepaald met het oog op de
linguistiek, de egyptoloog en hellenist Jozef A. L. M. Vergote, auteur
van een vernieuwde Koptische grammatica. Voor de Iraanse taal
kunde is het vroege overlijden van Antoine Ghilain (Petit-Rceulx-lezBraine 1901 - Arquennes 1947) werkelijk een verlies geweest (25).
4.2. In de loop van deze eeuw is het arbeidsveld nog aanzienlijk
mimer geworden o.m. door actieve deelneming a an de studie van
het Hettitisch en het Tochaars (Walter Couvreur, Albert J. Van
Wipdekens), aan de ontwikkeling van keltologie, etruskologie en
mykenologie, door de oprichting van secties slavistiek ( 26), indologie
en scandinavistiek ; intussen ook door toenemende belangstelling
voor de sinologie en de afrikanistiek, waar doorgaans onze missionarissen als pioniers zijn opgetreden.
De Mongoolse en de Chinese taalkunde heeft bijzonder veel te
danken aan Antoon J. E. M. J. Mostaert (Brugge 1881 Tienen
1971), Jozef L. M. Mullie (Sint-Denijs 1886 - Korbeek-Lo 1976),
Paul L.-M. Serruys en an dere paters van Scheut, zoals vooral Willem
A. Grootaers die het taalgeografisch onderzoek uit de school van zijn
vader, de Leuvense dialectoloog L. Grootaers, eerst op Chinese en
na 1950 op Japanse dialecten is gaan toepassen ( 27 ). Zijn confrater
Louis B. De Boeck (Vilvoorde 1914 -Kinshasa 1966) deed dat sinds
1942 voor de Bantoetalen. Op dit terrein zijn in verschillende opzichten merkwaardige resultaten bereikt o.m. door Gaston (Vedastus)
van Buick S.J. (Berchem 1903 -Leuven 1966) en Gustaaf Edw.
Hulstaert M.S.C., met zijn confraters Edmond Boelaert (Aaigem
1899 - Ekeren 1966) en Albert De Rop (Asre 1912 -Halle 1980) ;
door Amaat F. S. Burssens, Achiel Emiel Meeossen (Jette 1912 Tervuren 1978) en andere linguïsten ( 28). Anderzijds is de germanist
Frans M. S. Olbrechts (Mechelen 1899 - Aken 1958) werkzaam
geweest op het gebied van de Indianentalen, maar spoedig naar de
etnologie overgeschakeld.
-

4.3. Tegelijkertijd is in de germanistiek en romanistiek het taalkundig onderzoek gekenmerkt door intensieve ontwikkeling en institutionalisering van de naamkunde en de dialectologie. Beide vormen
immers een aantrekkelijk oefenterrein voor de toepassing en precisering van de historische grammatica en bovendien is de dialectologie
uitermate geschikt om, bij synchronische behandeling, een beter in-
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zicht te geven in aspecten van de taalwetenschap in 't algemeen, zoals
beschrijving en interpretatie van taalstructuren, of van ruimtelijke
en sociale variaties in taalsystemen. Aan Vlaamse zijde is de toponymie en antroponymie tot hoge bloei gekomen dank zij de methodisch
geconcipieerde publikaties van Jan Lindemans (Opwijk 1888 - Laken
1963) en de organisatorisch-stimulerende werkzaamheid van Hendrik
Jozef van de Wi j er (Budingen 1883 - Leuven 1968) , stichter van het
Leuvens Instituut voor Naamkunde en het Internationaal Centrum
voor Onomastiek — met respectieve tijdschriften en reeksen — waaraan
de taalgrens-specialist Henri Draye zijn beste krachten is blijven
wijden ( 29) . Het systematisch dialectonderzoek werd te Leuven ingericht en geleid door Ludovic Grootaers (Tongeren 1885 - Heverlee
1956) en ten dele voortgezet door de neerlandicus J. Louis Pauwels ;
te Gent, door Edgard Blancquaert (Opdorp 1894 - Mariakerke 1964),
initiator van de „Reeks Nederlands (ch) e Dialect-atlassen" die door
Willem Pée werd voortgezet ( 30) . Te Brussel heeft Adolf van Loey,
opvolger van Vercoullies leerling Willem Duf lou (Gent 1869 Elsene 1939) , de kennis van de Nederlandse historische grammatica
aanzienlijk verrijkt en o.m. gezorgd voor een nieuwe Middelnederlandse spraakkunst (I. 1948, 8 1976 ; II. 1949, 7 1976) met bijzondere
aandacht voor de dialectische verscheidenheid in klank- en vormleer (31) .
4.4. Aan Waalse zijde worden naamkunde en di al ectologie, naar het
voorbeeld van Feller en Haust, doorgaans niet gescheiden maar gezamenlijk beoefend. De naamkundige publikaties, zoals die van Jules
Vannérus (Diekirch 1874 - Brussel 1970) en vooral Jules Herbillon,
zijn hoofdzakelijk historisch georiënteerd en voorzien van onvergankelijke materiaalverzamelingen ; repertoria van familienamen werden
door Omer Jodogne opgesteld. De dialectologische produktie is zeer
omvattend en gevarieerd, met leidinggevende onderzoekers als Plisée
Legros (Jalhay 1910 - Luik 1970) en Louis Remacle, die er tevens
in geslaagd zijn de uitgave van de l an g voorbereide „Atlas linguistique de la Wallonie" op gang te brengen (1953 e.v.). De Brusselse
bibliothecaris Auguste Vincent (Oudergem 1879 -Ukkel 1962), gediplomeerd classicus zoals Haust en Legros, bezat de gave om in een
meesterlijk gecomprimeerde vorm toch inhoudelijk essentiële etymalogische repertoria over de plaatsnamen (1927, 1947) en de familienamen (1952) in België, daarenboven zelfs een st an daardwerk over
de toponymie van Fran krijk (1937) samen te stellen (32). In 1950
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publiceerde de Roemeen Sever Pop (Poiana 1901 - Herent 1961) als
visiting professor te Leuven een tweedelig compendium over de geschiedenis van de dialectologie en de methoden van taalenquêtes in
de Romaanse en andere taalgebieden binnen en buiten Europa (S.
Pop 1950). Het jaar daarop stichtte hij het „Centre International de
Dialectologie générale" en in 1952 het tijdschrift Orbis, waarvan de
redactie sinds 1962 door de classicus-oriëntalist Albert J. Van Windekens wordt waargenomen.
De filologische opleiding was blijkbaar efficiënt genoeg om naast
of samen met de dialectologie en naamkunde nog de vele andere
vormen van taalonderzoek, binnen of buiten de gevolgde diplomarichting, aan te leren en door persoonlijk werk te helpen bevorderen.
Daarvan getuigen de gevarieerde publikaties van Eugène Ulrix (Tongeren 1878 - ald. 1936) de eerste Vlaamse romanist, uit de school
van Wilmotte — en van zijn opvolgers of latere vakgenoten Maurice
Delbouille, Louis Michel (Bagimont 1906 - Aalst 1944), Guy De
Poerck, Albert Henry, Louis Mourin, Jacques Pohl, Joseph (Joe)
Larochette, Maurice Piron, Willy Bal.
Met hun generatie komt de romanistiek in België tot volle ontplooiing, uitdeinend over de hele Romania en inhoudelijk zich vertakkend naar verlerlei aspecten van taal en grammatica. Na de vlotte
comparatistische inleiding (1947) van Pierre Groult (Lessen 1895 Leuven 1968) wordt voortgewerkt aan de verfijning van het historisch
en vergelijkend onderzoek, vooral op morfologisch gebied, maar
daarnaast gaat de belangstelling ook naar taalsociologie en -psychologie (later socio- en psycholinguïstiek), naar bilinguïsme, beschrijvende syntaxis en stilistiek, fonologie en functionele grammatica en
problemen uit de algemene linguïstiek ( 33) . De normatieve grammatica bereikt een hoogtepunt in het werk van Maurice Grevisse (Rulles
1.895 - Jolimont, Haine-Saint-Paul, 1980) en is handig opgesteld in
het woordenboek van Joseph Hanse (1949).
4.5. Met een germanistische opleiding is men eveneens vele kanten
uitgegaan, soms ook naar de afrikanistiek (A. Burssens), of de etnologie (F. Olbrechts). Binnen de taalgroep vond George Meir
(Antwerpen 1900 - ald. 1944) de weg naar de scandinavistiek en
kwam G. Gustaaf A. E. Scheurweghs (Schilde 1904 - aid. 1965) er
toe om over de Engelse syntaxis nog een nieuw handboek samen te
stellen dat te London zelf een internationaal erkende uitgever kon
vinden (Longmans 1959, in hetzelfde jaar nog een tweede verbeterde
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druk) . De Gentse anglist Georges Ch. Van Langenhove (Lokeren
1892 - Gent 1943) trok als indogermanist de aandacht met zijn oorspronkelijke „Linguistische studiën" (1936-1946) . De Brusselse anglist Eric Buyssens is tevens een meester in de theorie en praktijk
van de functionele linguïstiek in 't algemeen, met een klare kijk op
de universele vraagstukken van de synchronie en de ermee complementaire diachronie (34).
5. In 1963 publiceerde zijn collega, de indo-europeanist Maurice
Leroy, een werk van blijvende waarde over de grote stromingen in
de moderne linguïstiek, dat een heldere en kritische analyse en syntese geeft van de ontwikkeling der methoden en ideeën en dat in
verschillende uitgaven en vertalingen een wereldwijde verspreiding
heeft gevonden. Sindsdien heeft zich in de taalwetenschap een
explosie voorgedaan, waarvan de verblindende kracht blijft nawerken
zodat de gevolgen nog niet in hun geheel te overzien zijn. De massale
aangroei van de studentenbevolking dwong tot een uitbreiding van
het wetenschappelijk personeel en vandaar tot een grotere differentiëring in het onderzoek. Men vond al direct een uitweg in de generatieve theorie en beschrijvingsmethode van Noam A. Chomsky, die
op het gunstigste moment verscheen om onmiddellijk -- ook buiten
de linguistiek — een ongehoorde weerklank te vinden. Op slag werden
daardoor nieuwe vergezichten geopend voor een ambitieuze universele grammatica, waarvan de geformaliseerde beregelingstechniek
soms zelfs de illusie ging wekken dat ze puur historische taalveranderingen oorzakelijk kon verklaren. De actualiteit ervan was echter zo
ogenblikkelijk dat vernieuwingen zich snel opdrongen en dat spoedig
ook andere richtingen werden ingeslagen. Die ingrijpende veranderingen der laatste twee decennia worden in ons land ten dele ook
met participerende en kritische bijdragen eventueel mede door filosofen (35) op de voet gevolgd : van de generatieve grammatica en
semantiek naar de linguïstische pragmatiek, vergezeld van een reeks
meer specifieke ontwikkelingen in tekstlinguïstiek en valentiegrammatica, socio-, psycho- en neurolinguïstiek ; studie van taalverwerving,
diglossie en meertaligheid ; typologie en contrastieve grammatica ;
toegepaste, mathematische, kwantitatieve en differentiële taalkunde ;
taalact- en dialoogstudie ; een lukrake opsomming die toch enig
idee kan geven van de veelheid en verscheidenheid der opvattingen
en standpunten waarmee de linguïst thans wordt geconfronteerd.
Verschillende facetten van taalstudie zijn zo door het groter aantal
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beoefenaars tot een grater aantal afzonderlijke disciplines aan 't uitgroeien. De toekomst zal vanzelf het verbalisme als een consumptieartikel laten verdwijnen en alleen het essentiële uit theorieën en
instrumentaria overhouden. Samenvattend constateren we dat nu naast
en soms door elkaar zowel de taal in 't algemeen als zowat elke taal
in 't bijzonder in haar verschillende elementen, functies en structuren
beschreven en onderzocht wordt volgens verschillende theorieën en
modellen, met of zonder formaliseringstechnieken of computerbewerkingen. Voorzover de nieuwere inzichten en hulpmiddelen er wezenlijk kunnen toe bijdragen wordt daarvan ook gebruik gemaakt in de
dialectologische, naamkundige en taalhistorische onderzoekingen die
naast andere traditionele richtingen op beproefde wijze warden
voortgezet en met fundamentele aanwinsten gestadig vorderingen
maken. We denken a.m. voor het Nederlands aan de monumentale
basiswerken en tekstedities, bezorgd door Maurits Gysseling.
De scherpe scheiding tussen de meer recente vormen van linguïstiek
en de „taalkunde B.C." ( = before Chomsky) is de zoveelste herhaling
van een generatieconflict, dat intussen al weer voorbijgestreefd is en
pas op zijn juiste waarde zal te beoordelen zijn in het ruimere perspectief van de linguïstische historiografie. Dit is merkwaardig genoeg
een van de jongste vernieuwingen, die weer voldoet aan de blijvende
noodzaak om door bezinning op de verdiensten en tekortkomingen
van de voorgangers efficiënte vooruitgang te kunnen maken. Mijn
taak was zo omvattend en de toegemeten tijd zo beperkt, dat in dit
noodgedwongen oppervlakkige en onvolledige overzicht slechts
elementen en bibliografische hulpmiddelen voor een grondiger onderzoek, in de nieuwe historiografische optiek, konden bijeengebracht
worden (36) .

*
**
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BIBLIOGRAFISCHE AANTEKENINGEN
Meestal volgen hier slechts verwijzingen naar de benedengenoemde retrospectieve overzichten. Zij moeten vanzelfsprekend aangevuld worden met de
bio-bibliografische litteratuur die voor de respectieve personen meer in het
bijzonder te vinden is in vakbibliografieën en algemene referentiewerken,
de Biographie Nationale en het Nationaal Biografisch Woordenboek, de
afzonderlijke feestbundels, de tijdschriften c.q. jaar- en gedenkboeken van
universiteiten, academiën en andere geleerde genootschappen (inz. levensberichten) .
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met o.m. een cursus over algemene grammatica en filologische oefeningen
in het Latijn en Grieks (P. Harsin, LML 1936, 19) .
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we dankbaar hulp mochten ontvangen van J. F. Vanderheyden, E.
Rombauts, H. Draye, J. Moors, H. Plomteux, G. Pollet, P. Swiggers.
3. A. Roersch, HBC 199 ; V. Chauvin, MSB 214 215 ; A. Bricteux, LML
1936, 198-203.
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6. P. Kersten, Essai sur l'activité du principe pensant considérée dans
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langage par signes fugitifs ou du langage en action) . Paris-Liége 18511863. Zie voorts P. Bergmans, in Biographie Nationale 10, 662-665.
In 1843 verscheen te Brussel een „Essai d'étymologie philosophique ou
recherches sur l'origine et les variations des mots qui expriment les
actes intellectuels et moraux" van Honoré-Joseph Chavée (Namen 1815Parijs 1877) die nadien, vooral als indogermanist, te Parijs werkzaam
was. Vgl. É. Boisacq, in Bulletin du Dictionnaire wallon 17 (1932),
49 52 ; P. Lebrocquy, Analogies linguistiques (1845), 10 voetnoot 3 ;
E. Boisacq-M. Wilmotte 1933, 520-521.
7. H. Vandenhoven, La langue flamande, son passé et son avenir. Projet
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Bruxelles 1844. — V. H. Vanden Hove, Over de verbuigingen-duitsch.
der oud-, middel- en niew-nederduitsche tale. Brief aan Professor Bormans. Het Taelverbond jrg. 5, deel 6 (Antwerpen 1849-1850), 246-265,
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-

-

-

165

8.
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12.
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16.
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P. Lebrocquy, Analogies linguistiques. Du flamand dans ses rapports
avec les autres idiomes d'origine teutonique. Bruxelles 1845 / Gand
s.d. — E.-J. Delfortrie, Mémoire sur les analogies des longues flamande,
allemande et anglaise, ou étude comparée de ces idiomes. Bruxelles 1858
(in verkorte uitgave : Analogies ... Gand 1859) . -- Volgens Lecoutere
(MSB 249) werden beide werken goed onthaald in Duitsland en
Engeland.
Terloops vermelden we nog J. Octave Delepierre (Lebrocquy, op. cit.
208bis), G. Désiré Franquinet (uit Maastricht : Basse, VB 222), Mgr.
de Haerne, M. B. Renard, die samen met („Peter") Lebrocquy, Delfortrie
en Delecourt besproken worden door F. Van den Weghe 1900, 462-467.
Vgl. bovendien, als curiosum, de publikatie van baron Ph. de Ryckholt
over „La province de Liége ... et le flamand, longue primordiale, mère
de toutes les longues", die zelfs in 1868 nog (te Luik) het licht kon
zien als late nabloeier van de fantasieën van Becanus (1569), Schrieckius
(1614), De Grave (1806) : zie o.m. Lebrocquy 13 en J. Vercoullie,
Algemeene inleiding tot de taalkunde (Gent 3 1922), 153.
A. Doutrepont, MSB 220-221, 225-226 ; P. Thomas 1922, 209-210 ;
F. Desonay, HBC 207-209, 216-17 ; É Boisacq, in Bulletin du Dictionnaire wallon 17 (1932), 52-55 ; J. Feller, ibid. 143-163 ; J. Feller, CTD
35 en J. Raust, ibid. 62-63 ; Ê. Legros 1956 en CRD 198-199. — Over
een andere voorloper, Pierquin de Gembloux ( = Charles Claude) zie
S. Pop 1950, 31-33.
G. Ryckmans, IOL 15, 21-22 ; V. Chauvin, MSB 215-216 ; A. Roersch,
HBC 198-201.
A. Roersch, MSB 192-207 en HBC 189-192 ; P. Thomas 1922 ; R. Van
Pottelbergh, WLG 64-65 ; W. Couvreur, WLG 120 ; M. Rutten 1964E
(Stecher) ; M. Leroy 1976.
L. Grootaers 1926, 35 ; J. L. Pauwels 1941, 15 ; J. Coppens 1963,
413-414 ; J. Goossens 1970, 221-222 ; J. Goossens, GNT 289.
L. Grootaers 1926, 30-34 ; J. L. Pauwels 1941, 6-12 ; inz. J. Goossens
1968a en Id. 1970, 202-208.
C. Lecoutere, MSB 251-252 ; F. Van den Weghe 1901, 67-68 ; M. Basse,
VB 220 ; L. Grootaers 1926, 30 en 34 ; H. de Vocht, HBC 223 ; P.
De Keyser en E. Blancquaert, WLG 126. — Vgl. A. Cornette, Over den
tegenwoordigen toestand der Nederl andsche taalstudie in België. Neder
1881, II, 375-399.
-landschMuem
A. Doutrepont, MSB 224-225 en 228 ; F. Desonay, HBC 210-211 ;
P. Harsin, LML 1936, 61-62, vgl. ibid. 469-474 ; R. Lejeune, WPH
19-25 en F. Pirot, ibid. 159-162, 171.
M. Basse, VB 225 ; J. L. Pauwels 1941, 13, 22, 24 en passim ;
P. De Keyser en E. Blancquaert, WLG 128-130.
M. Basse, VB 225-226 ; WLG 120-121 (W. Couvreur), 132-133 (P.
De Keyser en E. Blancquaért), 189-191 (F. de Backer), 194-196
(R. Foncke en H. Uyttersprot), 205-207 (R. Derolez) .
H. Draye 1949, 2-10 ; — tevoren en/of ten dele C. Lecoutere, MSB 257 ;
M. Basse, VB 228 ; L. Grootaers 1926, 38-40 ; H. de Vocht, HBC 226,
228-229 ; J. L. Pauwels 1941, 13 ; J. Goossens 1977, 288.
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Van Mierlo en J. Salmons) ; J. L. Pauwels 1941 ; H. Draye 1944.
20. J. Mansion, in Leuvensche Bijdragen 22 (1930), 1-5, ook in Mededeelingen Vlaamsche Toponymische Vereeniging 6 (1930), 1-5. Zie over het
geplande „Oud -Vlaamsch Naamboek" Zeitschri f t fur Ortsnamen f orschung
6 (1930), 263.
21. E. Witmeur 1950, 4-7 ; P. Harlin, LML 1936, 41 ; J. Closon, ibid.
248-302 ; J. Feller, CTD 28-30.
22. A. Doutrepont, MSB 226-232 ; F. Desonay, HBC 218-219 ; J. Raust,
CTD 68-78 ; G. De Poerck, WLG 87-91 ; E. Legros, CRD 199-205.
23. Te Leuven door de scheutist August De Clercq (Avekapelle 1870 Schilde 1939), blijkens de Annuaire Univ. Louvain 1910, 106. Zie voorts
G. Ryckmans, IOL 16 (over J. Forget) ; A. Roersch, HBC 204 ; -- voor
de tevoren genoemde talen inz. V. Chauvin, MSB 216-217 (Arabisch
ook in 1878-1891 te Brussel) ; P. Naster 1978.
24. G. Ryckmans, IOL 21. -- Vgl. terloops HBC 433-435 over de bioloog
kanunnik J.-B. Carnoy, oprichter van het tijdschrift La Cellule (1884),
en ibid. 393-394 over de mathematicus Joseph Carnoy (ibid. 397-399
over de Gentse mathematicus Paul Mansion) .
25. Vgl. het levensbericht door G. Garitte in Jaarboek Univ. Leuven /
Annuaire Univ. Louvain 1944-1948 (dl. 87), III, 304-307. Van zijn
dissertatie over het Parthisch werkwoordsysteem (1939) kon in 1966 een
herdruk verschijnen. — Over de voortijdig gestorven Oegarit-specialist
Robert A. De Langhe (Vinkt 1911 - Leuven 1963) schreef o.m. J.
Coppens : La carrière et l'ceuvre scientifique de Mgr. De Langhe. Ephemerides Theologicae Lovanienses 40 (1964), 104-125.
26. Zie voor Luik J. Stiennon, LML 1967, 96-97 ; voor Leuven J. Scharpé,
in : Van Vicus Artium tot Nieuwbouw, 550 jaar Faculteitsgeschiedenis,
Catalogus van de tentoonstelling (Leuven, Acco, 1975), 179. Tevoren al
in Brussel (C. Backvis, IHE, biz. XCI-XCV) en Gent.
27. J. Mullie 1940 en 1957 ; W. Couvreur 1945/49, 154-155 ; S. Pop
1950, 1101-1119 ; M. A. Nauwelaerts 1959, 174 ; R.-A. Blondeau 1974,
367-368. — Zie voorts W. A. Grootaers en Dries Van Coillie, Proeve
eener bibliographie van de missionarissen van Scheut (Bijvoegsel a an
Kerk en Missie 19, 1) . Brussel 1939 : rubriek Taalkunde in het register
biz. 113-114 ; A an vullingen en verbeteringen, 1939-1941. — P. Serruys,
Philologie et linguistique dans les études sinologiques. Monumenta Serica
8 (1943), 167-219, inz. 169-171. — P. Yang Fu-mien, The Catholic
Missionary Contribution to the Study of Chinese Dialects. Orbis 9 (1960),
158-185, inz. 169-172 en 182-184. — Speciaal over W. A. Grootaers :
T. Sibata, in IVetenschappelijke Tijdingen 36 (1977), 47-52 ; H. Draye,
in Onoma 21 (1977), 577-580 ; enz.
28. G. van Buick, Les recherches linguistiques au Congo beige. Résultats
acquis, nouvelles enquêtes à entreprendre (Institut Royal Colonial Beige,
Mémoires, 16. Bruxelles 1948) , 120-133 en passim. Voorts W. Couvreur
1945/49, 155 ; S. Pop 1590, 1083-1090 ; G. van Buick 1962 en 1963 ;
A. De Rop, CRD 96-105. — Vgl. o.m. de tijdschriften Aequatoria en
Kongo- Overzee, opgericht door Hulstaert en Boelaert, resp. door Burssens.
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OPENINGSTOESPRAAK
door

L. RoosE
Voorzitter der Academie

Mijnheer
Mijnheer
Mijnheer
Mijnheer
Mijnheer

de Grootmaarschalk,
de Minister van State,
de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Gent,
de vertegenwoordiger van de Bisschop te Gent,
de vertegenwoordiger van de Gentse Universiteit,
en andere Hoogwaardigheidsbekleders,
Members of Foreign Academies and Societies of Learning,
Waarde Collega's,
Dames en Heren,
Een lid van de Academia dei Filomati te Siena, Cesare Ripa, publiceerde in 1593 in het Italiaans onder de titel Iconologia een handboek,
waarin uiteengezet werd hoe men allerlei begrippen, ook de meest
abstracte, in beelden kan voorstellen. Het kende onmiddellijk bij de
beoefenaars van alle mogelijke kunsten -- het was ook voor alle
soorten kunstenaars bedoeld -- in het Europa van de Renaissance en
de Barok een overweldigend succes. In 1644 werd het met de aanvullingen van Giovani Zaratina Castellini te Amsterdam door zijn
Nederlandse vertaler, Dirk Pieterszoon Pers, van verre Zuidnederlandse afkomst, gedrukt en uitgegeven. Zes jaar later zou de lektuur
ervan door Joost van den Vondel, ook van Zuidnederlandse afkomst
zoals u weet, in zijn Aenleidinge (d.i. inleiding) ter Nederduitsche
dichtkunste aan alle beginnende poëten met nadruk aanbevolen worden, want, zegde hij, het levert „geestige vonden, om het werk
levendigh uit te drucken, en rijckelijck te bekleeden'.
Het eerste begrip dat in de uitgave van Pers — en zeer uitvoerig —
behandeld wordt, is toevallig aan de toevoegingen van de genoemde
Castellini ontleend en is ook toevallig — niets anders dan het
concept Academie, gedefinieerd als „Oef f en-plaets der Geleertheyt".
Gesuggereerd wordt — ik verkort en moderniseer de tekst — Academie
uit te beelden als „een vrouw in glans gekleed, bedaagd van uitzicht
en van jaren, met goud gekroond, hebbende in de rechterhand een
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vijl, boven het hecht waarvan geschreven staat `detrahit atque polk',
dat is `zij neemt af en maakt glad', hebbende in de linkerhand een
krans, samengesteld uit laurier en mirte, waaraan twee granaatappels
hangen. Zij zal zitten in een stoel met bladeren en olijftakken versierd.
Voor haar voeten zal ze hebben een hoop boeken, waartussen een
baviaan, die bontgekleed zal zijn om de variëteit van wetenschappen
uit te drukken".
De symbolische betekenis van de meeste elementen uit deze voorstelling is voor u alien duidelijk. Ik voeg er alleen bij dat de granaatappels een imago vormen van -- ik citeer opnieuw — „een verzameling
van volk en gezelschap dat in een plaats vergaderd is", dat vrouw
Academie zittend moet uitgebeeld worden, omdat — zo wordt gezegd
-- „de oefeningen van de Academisten gewoonlijk alzo geschieden".
Ik veroorloof me hierbij een korte excursie : Dit zitten, is, naar men
mij van „bevoegde" zijde mededeelde, de reden waarom de Vlaamse
Televisie geen reportage over de openingsvergadering van ons colloquium heeft willen maken en waarom ze ook nu afwezig is. Vergaderingen als deze zijn, volgens de expert die mij te woord stond,
wegens hun te statisch karakter niet geschikt voor het T.V.-medium
en, werd er bijgevoegd — ik citeer letterlijk „de meeste kijkers
hebben voor dergelijke gebeurtenissen toch geen belangstelling". Wij
moetnhirudclstekn,a vozeAcdmis
nog ooit het Vlaamse T.V.-scherm wil halen, zij er zullen moeten van
afzien een geleerde of een staatsman met het niveau van Edward Heath
uit te nodigen, zij zal beter een acrobaat huren die de noodzakelijk
geachte beweging kan waarborgen. Wat zeg ik nu : Arm Vlaanderen
of arme Televisie ? Maar laat mij nu terugkeren naar de Iconologia :
de baviaan tussen boeken -- hij beweegt helaas ook niet ! -- was reeds
bij de Egyptenaren een symbool voor de artes.
Waarom Academie als een vrouw wordt voorgesteld legt de
I conol ogia niet uit, het kan ook -- weer terloops gezegd — als troost
worden opgevat voor dat miskende deel van het mensdom (het
grootste deel) dat vaak moeite zal hebben om in genootschappen als
academies -- moet ik er bijvoegen ministerraden ? -- te warden opgenomen.
De vertaler van de Iconologia besluit : „Wie zijn plicht van geleerd
Academist wil oefenen, moet gestadig in de kunsten en wetenschappen bezig zijn, die flink zullen groeien door het regelmatig in de
Academien vertoeven" -- dit laatste een veroordeling inhoudend van
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het absenteïsme op de vergaderingen, die ook nu nog wel eens op de
leden van bedoelde instellingen van toepassing is.
De afkomst van Pers en van Vondel, hun aandeel in de opbouw
van Hollands gouden eeuw (na de Middeleeuwen de grootste uitstraling van Vlaamse geestelijke volkskracht in het verleden) , de wens
waarmede onze grote Amsterdamse dichter zijn Aenleidinge besluit
(de oprichting ni. „van eenen Parnas naar den stijl van Italië... om de
Neerlantsche pëozy haren vollen glans te geven") , de beschouwingen
van Castellini zelf maken de verleiding groot om dit alles als zovele
uitgangspunten te nemen voor een aantal nieuwe bespiegelingen. Zij
zouden de meestal nog onderschatte, in wezen massale inbreng van
Zuidnederlanders in Hollands kulturele grootheid tot onderwerp
kunnen hebben, ze zouden het blijvende streven kunnen behandelen
naar eenheid van Noord en Zuid zoals dit juist in het jaar dat de
afscheiding van België uit het Koninkrijk der Nederlanden herdacht
wordt, in de ondertekening van het Taal-unieverdrag tot uiting is
gekomen, maar evenzeer de betekenis kunnen ontleden van academies
in het algemeen en van onze Nederlandstalige academies in België
in het bijzonder. Zulke bespiegelingen zouden we meteen toelaten met
copia verborum te wijzen op de deugden die hun leden moeten
beoefenen en op de ondeugden die ze moeten vermijden.
De plaats echter waar ik, in letterlijke en figuurlijke zin sta, nl. de
raadzaal der Gentse universiteit en de voorzittersfunctie van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, die
hier als gastvrouw optreedt, noopt en verplicht mij evenwel tot het
uitspreken van enkele gedachten die minder abstract zijn en tot het
vertolken van aan concrete feiten en personen gebonden gevoelens
die beide de mij toegemeten tijd al in ruime mate in beslag zullen
nemen.
Laat mij dan u allen -- het komt na een te lang exordium -- het
meest uitgelezen publiek dat onze Academie ooit in haar lange geschiedenis op een van haar openbare vergaderingen samen heeft
gezien, hartelijk begroeten en verwelkomen en vooral zeer oprecht
bedanken om de eer die u, door uw aanwezigheid als blijk van
belangstelling, ons genootschap aandoet.
Het weze mij, met opnieuw tijdsgebrek als excuus, toegelaten af
te zien van het bij name vermelden van vele personaliteiten uit
binnen- en buitenland die door de sluitingsdag van het Francquicolloquium niet te spijbelen, aan deze slotvergadering een bijzondere
luister verlenen. Maar het ware ongepast in mijn begroeting en
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bedanking niet een paar uitzonderingen te maken, al moet ik mij ook
op dat stuk meestal in algemeenheden uitdrukken.
Het is mijn plicht mijn en onze grote erkentelijkheid uit te spreken
tegenover allen die de Gentse colloquium-dag mogelijk hebben gemaakt, de personen en instanties die ons hun morele en ruime financiële steun hebben verleend, de voorzitters en secretarissen der zusteracademies, in het bijzonder Prof. Verbeke, de onstuitbare, onvermoeibare initiatiefnemer en spil van het hele congres en als ik deze vaste
secretaris nominatim vermeld mag ik toch ook niet nalaten de vaste
secretaris van onze Academie, Prof. Hoebeke, te noemen die wij
morgen voor een verdiende rustkuur naar een luxe-hotel in Florida
of een ander zonnig strand elders in de wereld moesten kunnen sturen
maar die, en zo kennen we hem, hoogstwaarschijnlijk genoegen zal
nemen in zijn bescheiden vakantiewoning in Beauvoorde even te gaan
uitblazen... als hij nog zo ver geraakt. Indien ik bij deze namen
ophoud betekent dit geenszins dat ik de velen vergeet die op ministeriële departementen, in de kantoren van onze academies en elders
gewoon zijn in anonimiteit belangrijk werk te verrichten en zich voor
dit colloquium bijzonder hebben ingespannen, uitgesloofd zal ik maar
zeggen. En als ik „uitgesloofd" zeg, dan denk ik in het bijzonder aan
het aandeel dat Mevr. G. van Cauwelaert en Mevr. Mewis in de
voorbereiding en de begeleiding van ons colloquium gehad hebben
en bij inrichters en deelnemers een zeer speciale indruk zal nalaten.
Mijnheer de vertegenwoordiger van de Rector der Gentse Universiteit, U heb ik nog niet vermeld. Indien u in mijn dankzegging als
laatste komt, gebeurt dit door een uitdrukkelijk gewilde toepassing
van de Engelse zegswijze „Last but not least". U spreek ik niet alleen
toe om onze erkentelijkheid te betuigen voor de gastvrijheid die u ons
in deze universiteit verleent, maar omdat de aanwezigheid van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde naar
aanleiding van 150 jaar België in dit gebouw een vér-reikende symbolische betekenis bezit. Volgende week herdenkt u de 50ste verjaring
van de vernederlandsing der instelling waar wij thans, als gastvrouw voor anderen, zelf te gast zijn. Jarenlang hebben destijd voor het bekomen van een universiteit waar gedoceerd zou worden in de taal van de
meerderheid der bevolking van dit land en de inspanningen om een
autonome Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te verwerven parallel gelopen.
Ook u, zoals wij, kunt 150 jaar België niet anders zien dan als
150 jaar Vlaamse Beweging, een beweging die van bij de oprichting
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van de Belgische staat de stichting van zulke universiteit en van zulke
academie onder haar voornaamste doelstellingen in haar programma
had ingeschreven. Zij staan niet alleen naast elkaar vermeld in het
bekende petitionnement van 1840. Amper zes jaar nadat in 1830 in
een Antwerps blad tegen de verfransing van het universitair onderwijs
geprotesteerd werd bracht Jan David zijn mede-strijder Jan Frans
Willems ervan op de hoogte, dat hij bij de minister onder wiens
bevoegdheid deze aangelegenheid toen viel op de oprichting van een
Vlaamse academie voor taal- en letterkunde had aangedrongen. Het
verdere verloop moet ik u niet verhalen. Davids plan ging in 1886
met meer onenigheid onder de Vlamingen zelf dan tegenkantingen
van regeringswege, in vervulling, de vernederlandsing der Gentse
universiteit werd niet vóór 1930, toen het onafhankelijke België juist
een hele eeuw bestond, een werkelijkheid. Nog acht jaren meer
hebben de Vlamingen moeten wachten om de droom van twee andere
autonome academies te Brussel in vervulling te zien gaan. Zij werden
geopend in aanwezigheid van meer rijkswachters dan genodigden,
geen rijkswachters die een soort militaire eer kwamen brengen maar
om de reacties van steeds dezelfde vijanden van Vlaanderens ontvoogding, indien nodig, te beteugelen. De herrie rond de stichting van de
Academie voor Geneeskunde deed een regering vallen en dwong een
verdienstelijk Vlaming, een der eerste leden van deze Academie,
ontslag te nemen.
Dames en Heren, het ware niet moeilijk om nu bij een groot deel
mijner toehoorders en zeker bij velen die hier niet aanwezig zijn maar
misschien iets uit mijn toespraak in de kranten zullen lezen, populariteit te verwerven door resoluut de anti-Belgische toer op te gaan.
Om emoties van welke aard ook op te wekken zou het niet eens
nodig zijn gebruik te maken van de bekende overtuigingsknepen die
een redenaar ten dienste staan :
-- het meeslepende pathos, of
-- de manipulatie van feiten naar het voorbeeld van Shakespeare's
Marc Anthony, die vertrouwen afdwong met een in de retorica al te
bekende verklaring van onkunde en oprechtheid — „I am no orator ...
but as you know me all, a plain blunt man" en „I only speak right on,
I tell you what you yourselves do know" Marc Anthony die, feiten
interpreterend selecteerde en zo in zijn gehoor de gevoelens opwekte
die hij doelbewust tot leven wilde zien komen.
Een nuchter objectief relaas van 150 jaar Vlaamse in de Belgische
context verstrengelde geschiedenis, met niets dan feiten, naakte feiten
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zoals een hier aanwezige staatsman -- een der trouwste bezoekers van
onze openbare vergaderingen, Minister van State De Schrijver, ooit
eens Brits koel in verband met de taaltoestanden in het Belgische
leger tijdens de eerste wereldoorlog voor Franssprekende T.V.-kijkers
gegeven heeft, zulk relaas zou volstaan om felle emoties wakker te
roepen. Maar emoties van welke aard ook wil ik niet oproepen. Ik
wil sereen zijn, de Iconologia van Pers nog steeds indachtig, waar
voorgehouden wordt de Academie als een bedaagde vrouw voor te
stellen, „van wege de volmaakte en rijpe kennis van de dingen die
zij bezit" ... en als een „die begaafd is met een vast gemoed en een
gezond oordeel", een aanmaning tot kalmte en bezadigdheid dus.
Ik wil sereen zijn en blijven, geen passies in verband met onze houding
tegenover België opwekken, ook omdat er reden bestaat de term
België niet alleen te beschouwen als de samenvatting van alles wat
Vlaams-vijandig is geweest en Vlaams-vijandig is, maar omdat deze
term zoals velen nu geloven ook als de naam kan gelden van een
land waarin de Vlamingen over grotere mogelijkheden beginnen te
beschikken om te tonen dat zij een verworven autonomie maximaal
kunnen benutten. Het moet niet onderstreept worden dat bij de verdere uitbouw van Vlaanderens opgang ook voor de academies een
belangrijke taak is weggelegd.
Nog één gevoel moet mij, alvorens de sprekers voor wie u dan
toch in de allereerste plaats naar hier gekomen zijt het woord te
verlenen, van het hart. Ik zou het mezelf nooit vergeven, als ik op dit
ogenblik geen hulde bracht aan honderden, duizenden uit het verleden, zonder wie de bijeenkomst zoals wij die nu houden volkomen
onmogelijk ware geweest : de tallozen uit alle lagen van onze gemeenschap die het mirakel van de Vlaamse Beweging verwekt en in leven
gehouden hebben, in de eerste plaats de „kleine luiden" die met hun
werk geen ereposten hebben veroverd, maar vaak voor hun onbaatzuchtig ijveren vernederd, gebroodroofd en uitgerangeerd zijn geworden : de eenvoudige onderwijzers, de leraars uit colleges en
athenea, de kapelaans, de studenten — hun levenwekker Rodenbach
herdenken wij ook dit jaar de vrouwen en mannen uit kleine kulturele verenigingen van alle gezindheid, de IJzerjongens, vaak vrijwilligers voor België, al de onbekende en bekende idealisten, die mét
geleerden en staatslieden, want die waren er ook, vaak voor een
onverschillig volksdeel — dat is het mirakel ! het beste van zichzelf
gegeven hebben. Aan hun dienstvaardigheid, aan hun offers is het
te danken en als ik deze personen een eresaluut breng impliceert
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dit geenszins de miskenning van wie vandaag op hoge posten hun
werk voortzetten en voltooien, integendeel daaraan is het te danken,
dat Vlaanderen nog Vlaams of Nederlands is, dat wij hier thans nog
in het Nederlands kunnen spreken, dat wij in een universiteit kunnen
vergaderen waar in onze moedertaal gedoceerd wordt, dat er tenslotte
een Nederlandstalige academie in Gent bestaat en vooral dat er zulke
academies te Brussel in leven zijn. Op deze academies kan Vlaanderen
trots blijven als deze instellingen nederig het hoofd buiken voor hun
vaders en hun moeders. Ik wil het ook anders zeggen : Wie zich
aan deze plicht van dankba a.rheid meent te mogen onttrekken is in
geen van de academies die wij nu bezitten op zijn plaats.
Het lijkt mij nu niet verder nodig de deelname van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de herdenking
van 150 jaar België te verantwoorden. Wij zijn hier omdat we zo de
gelegenheid krijgen ons van een grote dankschuld te kwijten en tevens
om wat het best Vlaanderens diepste wezen vertolkt, zijn taal en
letterkunde, in eigen land en aan een buitenlandse élite beter kenbaar
te maken.
De onderwerpen der referaten die hier voorgedragen zullen worden
passen volledig in het kader van het Francqui-colloquium dat „België
en Europa" als algemeen thema heeft en liggen tevens in de specifieke
lijn van een academie die bij haar stichting de opdracht kreeg toegewezen de beoefening en de studie der Nederlandse taal- en letterkunde te bevorderen.
Mij rest alleen nog onze twee leden te bedanken die zonder aarzelen
de zware taak op zich hebben genomen vandaag voor u, elk vanuit
zijn onbetwistbare deskundigheid, het woord te voeren : Prof.
Dr.JeanWEISGRBvdeUnirstBuldeza
spreken over The Flemish Contribution to World Literature
en
Prof. Dr. Jan GOOSSENS van de Universiteiten te Munster en te
Leuven die het onderwerp zal behandelen De gevolgen van 150 jaar
België voor het taalgebruik in Vlaanderen.

THE FLEMISH CONTRIBUTION TO WORLD LITERATURE
by
J. WEISGERBER
Fellow of the Academy

If it is true that the clever general is known by his skill in choosing
his battlefield, I must be a very poor strategist indeed because the
area I have selected for manoeuvring is by no means devoid of
obstacles and pitfalls. Even the most innocuous words, we know,
are misleading and a term such as `contribution', for example, is
certainly not easy to define. Moreover, it is always a tricky job to
talk about languages in Belgium, especially about Dutch and French.
All the same, this should not prevent us from doing so. On the
contrary, prejudices are a challenge to the mind and, personally, I
think it is good to explode some myths, no matter how time-honoured.
Clarification of meaning will be the first move towards our goal.
Exactly what do we mean by `Flemish' ? According to dictionaries,
`Flemish' is an adjective associated with a region (Flanders) , the
people who live there (the Flemings) , and the language which is
spoken by them. This, however, requires qualification because
`Flanders' can designate a medieval county, two provinces of the
Belgian State, and more loosely the northern half of Belgium, that
is the territory bounded on the south by the French-speaking area.
The French, too, use the word, meaning by it a subdivision of the
Département du Nord'. Geographical ambiguities are paralleled by
social distinctions. Most of the Belgians living in the North do
speak Flemish but there are still more particularly in the large
towns — small groups belonging mainly to the upper classes whose
native tongue is French. The fact that status and language were
formerly so closely connected was even one of the major causes of
the Flemish Movement, which preeminently gave expression to a
craving for social and economic freedom. The philological aspect of
the problem is not simple either. Of course, every language has its
local forms of speech and the rule applies to this country as well.
So Northern Belgium presents a wide variety of dialects but
philologists contend that `Flemish' refers only to some of them, other

groups of dialects being peculiar to areas such as Brabant and
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Limburg. They also say that our standard language is Dutch but the
trouble is that they are almost alone in calling it so - for many of
us still call it `Flemish' ('Vlaams') . (While dialects are mostly used
at home, Dutch -- or `Flemish' refers to the official language of
the press, the Civil Service, scholarship, literature, etc.).
Roughly speaking, we could say that `Flemish' marks out all
Belgian citizens who usually speak Dutch or a Dutch dialect. Two of
the questions I have just raised, however, are more especially relevant
to our topic. First, do we actually speak Dutch ? As I have said,
Belgian philologists are quite positive on that point. But the Dutch,
I mean our neighbours who live just across the border and make up
the most extensive market for our books, sometimes maintain we
murder the language. Some of them even obstinately refuse to
acknowledge what they call a kind of lingo and they argue - let us
admit they are right up to a point •- that differences of pronunciation,
syntax, and vocabulary between their Dutch and ours are too striking
for the two varieties to be regarded as identical. I am not going to
discuss the matter but it is essential to emphasize the fact that this
situation has given rise on both sides to some complexes and disagreements. One of them is that Flemish authors are sometimes
praised in the Netherlands on account of qualities we are not so
keen on •- a certain kind of picturesque regionalism, for instance.
Inversely, some of our best novelists are practically unknown to the
Dutch. But let us rather see the bright side of things. The situation
has considerably improved since the last war and at present our
writers are not only widely read in the Netherlands but also
frequently published in Amsterdam and The Hague -- in spite of all
that bickering about the propriety of sounds and words. After all,
the gap between American and British English, Low and High
German, or Canadian and Belgian French is certainly as noticeable
and regional variations are no obstacle to mutual understanding.
When all is said and done, Flemish literature is now well received
in the Netherlands.
A moment ago, I referred to social conflicts in connection with the
language or rather with the two languages used in this country. Of
course, the French-speaking minorities in Flanders are `Flemish' too
and this is a second point I want to dwell upon. The Flemish
Movement was a success in that it did away with the class distinctions
that depended on whether you had a good command of French or
not. At least, it did so to a great extent. To put it plainly, you no
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longer need to learn French nowadays to have access to your betters,
to make money, to assume power, or to attain knowledge — and
perhaps happiness. In a sense, more social justice was achieved by
making Dutch the only official language in Northern Belgium and
by depriving the language of the upper classes of its traditional
prestige. Undoubtedly, it was unfair to identify the medium used by
a small part of the population with a badge of wealth and authority.
But, as the saying goes, `There is no rose without a thorn'. It is a
well-known fact that some outstanding French writers were of
Flemish origin. Verhaeren, Maeterlinck, Van Lerberghe, Georges
Eekhoud, Georges Rodenbach, Max Elskamp contributed in a large
measure to the extraordinary flowering of French Belgian literature
about 1880 and many of them even became world-famous. At the
same time, they popularized abroad some aspects of their sensibility
— above all a certain blend of sensuality and mysticism which has
almost become proverbial whenever foreigners are talking about
Flanders. In actual fact, this trend is at most a reflection of either
Symbolism or individual temperaments, even though it is sometimes
also ascribed to our primitive painters. The tradition of Flemish
literature in French has been carried on in the 20th century by such
eminent writers as Franz Hellens, Marie Gevers, Jean Ray, Suzanne
Lilar, Francoise Mallet-Joris, Guy Vaes and many others. Maybe it
would not be exaggerated to mention in this connection a series of
novelists, poets, and playwrights who were not born and bred in
Flanders but felt nevertheless the fascination of its scenery, its
history, and its people. I think more particularly of Charles De Coster
and Michel de Ghelderode, both of whom made Flanders known as
far as the United States and the Soviet Union. Now once the Flemish
Movement had achieved its aim and the laws on the use of languages
had started taking effect, things did not look promising for the
development of French writing in Flanders. As a matter of fact,
the language we often write best is not the one spoken at home but
the one taught at school. Owing to social progress, the whole process
of education is now taking place in Dutch so that native speakers
of French will sometimes give up their mother tongue when taking
up writing. Their choice is of no consequence as far as the quality
of their poems or novels is concerned. It can even be a gain for
Flemish literature but it certainly implies that it will not be so easy
for them to get known abroad because Dutch is not a universal
language. This makes us also more keenly aware of the paradoxical
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fact that Flanders has been mainly brought into public notice, at
least from a cultural point of view, by her French-speaking authors.
Needless to say, I do not forget the considerable contribution of
painting, of which more presently. Meanwhile, we can notice a
historical fact of the utmost importance, which is, however, often
wilfully overlooked in present-day discussions about Belgium's
political future, and that is the close interrelation and interpenetration
of the two literatures and cultures. History can show us the way in
politics. Regional government is probably a good thing -- though the
proof of the pudding is in the eating — but it should not lead to
localism, provincialism, and parish-pump politics. No matter what
system of government will prevail tomorrow in Belgium, let us not
forget that we cannot tamper with history and geography by dint of
laws and regulations. Instead of turning one's back on the neighbours
next door, it is always more pleasant -- and more profitable -- to
greet them with a smile. This is one of the lessons that can be drawn
from the Flemish contribution to world literature, namely that we
are interdependent.
To conclude this brief semantic survey, I should like to point out
another meaning of the word `Flemish', which is still to be found
on and off in foreign publications. In this case, the term is used
with reference to the entirety of the southern Low Countries (roughly
speaking, Belgium before it became independent) and it has become
so general as to apply to Walloon towns, painters, and writers. In
17th-century Italian parish registers, for example, we come across
surprising definitions : `fiamengo di Namur', `vallove fiamengo
d'Aras,' `fiamengo di Liegi', etc. and, quite recently, I was struck by
a similar instance in a French paper. It is obvious that this historical
acceptation is now totally obsolete.
To sum up, I will say that our literature in its most limited
meaning has hardly spread outside the Dutch-speaking area, i.e. the
Netherlands and, up to a point, South Africa. Most Flemish authors
who enjoy an international reputation wrote in French. The word
`Flemish' is widely used but it is generally connected with Verhaeren
and Maeterlinck, or with painting and sports. This is a rather
distressing conclusion but I think we ought to look facts in the face.
Now the sore spot has been localized, it only remains to provide
the cure.
One of the main hindrances is, of course, the language and in this
respect Flemish writers are on a strictly equal footing with their
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Danish, Swedish, Hungarian, Rumanian, Polish, Czech, Portuguese,
or Greek colleagues, since world literature, as this misnomer is
commonly understood, chiefly consists of books written in the
so-called international languages English, French, German, Russian,
and Spanish. Would translations help matters ? Special efforts,
sometimes sponsored by the Belgian and the Dutch government,
have been made in this field. But is is not enough to publish books.
Printing books which are left unread is sheer waste of energy.
Mention might be made of several series : the `Bibliotheca Neerlandica' published by Sythoff (Leyden) and Heinemann (London),
`Le Plat Pays' edited by Jacques De Decker and Pierre Brachin's
anthologies, not forgetting the admirable translations made by Maddy
Buysse. How many people read them ? I wonder. What is needed,
if we want to cross the threshold of indifference, is a change of
heart, more curiosity on the part of foreign literary critics and editors
of journals and magazines. The amount of translations is impressive,
as appears for instance from Jean-Pierre Pepin's Essai de bibliographie
des traductions françaises des oeuvres de la littérature néerlandaise
d e puis 50 ans (191 8-1968) ; their influence remains negligible. I do

not know of any Flemish best-seller in the United States or in
Germany. Actually, apart from painting, Flemish culture is hardly
ever referred to in foreign papers except in France and the Netherlands. As for that, it is also the case with French Belgian authors,
whose credit has been going downhill compared to the attention
they were given 50 or 60 years ago.
Do not think I am a downright pessimist. On the contrary. Indeed,
I firmly believe that, in addition to our French-speaking writers, we
have got something of great value to give to world literature. There
is in the first place the influence of our painters not only on other
painters but also on critics, poets, and novelists. Some fine poems
by W. H. Auden and W. C. Williams were inspired by Brueghel, to
whom Huxley too devoted a long essay in Along the Road and
Baudelaire a few laudatory pages in his Curíosités esthétiques.
Likewise, Baudelaire praised Jordaens and Rubens „La Flandre a
Rubens, l'Italie a Raphaël et Véronèse" while Diderot reckoned
Rubens and Van Dyck among the great portraitists. However, let
us not wander from the point for today we are preeminently concerned
with literature.
I have already said how difficult it is to determine the significance
of the word 'contribution'. Since it means something given jointly

189

with others, it also implies someone who takes. Gifts can be rejected
or just ignored. At this stage, it seems advisable to make a distinction
between actual and potential contributions. The former category in
fact belongs to the field of comparative literature. It concerns influences exercised by Dutch-speaking authors and undergone by other
countries. As we already know, evidence of such relationship is rather
scarce. Few of our writers proved influential in Europe — with the
exception of Ruusbroec and some of our mystics, provided they were
translated into Latin, or of Vondel and Conscience who were read in
Germany and in France, respectively. Other names could still be
mentioned but lists of this kind, however short, are never beyond
question : Vondel, who was born of Flemish parents in Cologne,
spent his life in Holland and can be claimed by our Dutch friends
as well. Strange enough, none of the poets and novelists who hold
a foremost place in our Pantheon Gezelle, Van de Woestijne,
Van Ostai j en, L. P. Boon has been included among the world's
classics. Publishers' catalogues are illuminating in this respect. In
the 1979-80 Penguin Booklist, for instance, world literature is
chiefly represented by French, German, Italian, Spanish, and Russian
works in addition to some Asian and African authors. Besides,
Scandinavians like Ibsen and Strindberg still seem to be in fashion
while only one Czech novel (Haek's The Good Soldier Svejk) is
advertised. From similar random tests in French and German
catalogues it appears that the Poles Witkiewicz and Gombrowicz
and the Norwegian Hamsun are popular whereas Flemish and Dutch
writers are conspicuous by their absence — except Streuvels, Claes, and
Timmermans who were translated into German. According to me,
there are two reasons for this neglect. One is to be found in our own
attitude towards our literature and the other, which is more or less
related to it, in the nature of literary reception.
It is easy for us to complain that our classics are seldom given
a chance outside the Dutch-speaking area. But what about their
prestige within our frontiers ? To start with, have we actually got
`classics' ? Are Vondel, Bredero, Hooft, Multatuli, Gezelle, Van de
Woestijne, and Kloos standard authors from whom a whole artistic
tradition took and is still taking its inspiration ? Are they models
to whom we turn as the French do to Racine and Molière, the
British to Shakespeare and Keats, the Italians to Dante, and the
Germans to Goethe, Schiller, and Holderlin ? It is not fashionable
nowadays to praise the past ; our century has become allergic to
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history — probably because it had to take an overdose of it. In any
case, it is undeniable that our great 17th-century authors have not
succeeded in keeping their ground against the rising tide of
Modernism. Vondel certainly acted as a magnet for quite a long
time although even in Amsterdam his attractive power could seldom
compare with that of Shakespeare in Britain or Molière in France.
The tricentenary of his death passed almost unnoticed in the
Netherlands as well as in Flanders and there are no such contemporary remakes or adaptations of his tragedies as Edward Bond's
Lear or Tom Stoppard's Rosencrantz and Guildenstern Are Dead.
Characteristically, the plays Hugo Claus chooses to rewrite are usually
Greek, Latin, English, or Spanish. In other words, our true `classics'
are foreign and we neglect our heritage so much that lesser authors
are often out of print. While some of us may still read Hooft,
Multatuli, and Gezelle with pleasure, their works are not regarded
as a fount of wisdom and youth from which tomorrow's literature
could originate. I am not advocating an improbable revival of
Humanism. I just want to remind my compatriots of the fact that
there is no good writing -- however revolutionary as T. S. Eliot
showed — without a tradition and that ours starts in the Middle
Ages and not as some people in this country seem to believe in
1950. Hugo Claus, for one, is perfectly aware of that. Contempt of
the past amounts to taking a vow of poverty, which is exactly the
reverse of the impression any country wants to make on the foreign
public.
On the cultural market you cannot convincingly advertise goods
whose value you question. Our pusillanimity in this field is all the
more puzzling as we are enterprising and successful exporters of
painting and sometimes also of music. But it is not entirely our fault
that our best writers do not attract notice in other countries. I have
said that the language is a barrier though, after all, it did not prove
one in the case of Ibsen and Strindberg or, more recently, of
Witkiewicz, Cavafy, and Solzhenitsyn. By all accounts, Solzhenitsyn
is a famous novelist, at least in the West, and this example shows
how the machinery of literary reception really works. Talent is not
enough, neither are translations. What is required in the first place
is a certain predisposition or receptiveness of the foreign public, which
can be fostered by totally extraneous considerations. I mean circumstances which have nothing to do with literature — politics, habits
of thought, the prestige of a country and of its language (French in
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the 18th century, English in our time, German in Central Europe,
etc.) . To go back to Flemish literature, Pierre Brachin has argued
that it flourished too late to spread in France, for instance. Whereas
Russian and Scandinavian novels were the craze in Paris about
1885-1890, the wind soon chopped round and cosmopolitanism was
succeeded by a wave of nationalism that kept foreign authors out.
Now it is just at that time that our literature, after half a century
of tentative efforts, was eventually coming into line with European
trends. Unlike Verhaeren and Maeterlinck, who had made their
debut some years before — besides, they spoke French and were
published in Paris —, Van de Woestijne and Streuvels hardly caught
attention in France. Matters did not improve later on for as Brachin
observes,
(...) les impressions, surtout négatives, sont tenaces et les Francais oat
gardé, plus ou mains consciemment, la conviction qu'il y a une littérature scandinave, mais point de littérature néerlandaise. ( 1)

Similarly, it will be noticed that some Czech or Polish authors are
now popular in Western countries for purely non-literary reasons.
As a matter of fact, leaving talent aside, the international reputation
of an artist is often closely bound up with extraneous events. Various
factors can account for Belgium's loss of political — and consequently
cultural — prestige in the world since the war : the defeat of our
army in May 1940, which exploded the 1914 myth of `gallant
Belgium', the colonial question, and more particularly our domestic
quarrels over King Leopold, our system of education, and our
language problem, which have given an impression of instability in
spite of a thriving economy. Bigger countries have been through worse
than that, I know, but they can afford it because their reputation is
not so apt to fluctuate. To say the least, there is nothing nowadays
that predisposes international opinion in favour of Belgian literature,
whether Dutch or French, the less so as our writers -- unlike our
(1) Pierre Brachin, `Que traduit-on du néerlandais en francais ?', Septentrion, Vol. III, 1974, 3, pp. 5-10, p. 10. See also Paul de Smaele, `De Nederlandse letterkunde op de Europese weegschaal', Dietsche Warande en Belfort,
July-August, 1951, pp. 333-352 ; M. Rutten, `De Nederlandse literatuur in
internationaal verb and', Spiegel der Letteren, Vol. XV, 1973, 3, pp. 187 210 ;
and José Lambert, `De verspreiding van Nederlandse literatuur in Frankrijk :
enkele beschouwingen', Ons Erfdeel, Vol. XXIII, 1, January-February, 1980,
pp. 74-86.
-
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painters -- cannot boast a long tradition of outstanding achievements.
It is extremely difficult to shake off stereotypes, to correct the fixed
and conventional pattern which is believed to represent a country
abroad. Most people think in terms of ready-made notions that allow
of no critical judgment and which are hard to kill. It is always a
strange experience, as Alice realized, to walk through the looking
,glass. Familiar things in `the old room' look `as different as possible'
when we read about them in the foreign press. By some feat of
legerdemain, the country we fancy we know so well is altered beyond
recognition. Artists, writers, scholars, the things we most value have
vanished into thin air and it looks as though a mass of 10,000,000
people consisted only of businessmen, Tour de France riders, Eurocrats, publicans, and language maniacs. Of course, I am making
things look a bit worse than they are. Anyhow, the image is a
caricature — even though it is not entirely undeserved. Are we not
responsible, at least in some degree, for the distortion ? Have we
not sometimes displayed narrow-mindedness, a lack of common sense,
dignity, and brotherly feeling, for instance when bickering over our
respective languages ? Let us pay serious attention to our own
conduct. If we wish the others to change their minds about us, let us
first change our own minds. The fact is, we have to cope with an
almost insuperable difficulty if we want to compel recognition on
the international literary scene. But difficulties should not deter us.
With the help of the Dutch and Belgian `Arts Councils', of American,
British, French, and German translators and publishers, and of the
scholars who teach Dutch literature all over the world, I trust we
shall eventually assert ourselves and knock down the wall of
ignorance, a wall built partly by ourselves partly by others, by prejudice, routine and, worst of all, indifference. Anyway, the situation
is much better today than it was in 1950 or 1960.
But what about this contribution of ours, which has so far remained
largely potential ? Let us first remember that so-called `minor'
literatures have no less intrinsic merit than the others, due allowance
being made for the amount of books published. In fact, our writers
share their lack of international popularity with an overwhelming
majority of foreign authors. For the `first-rate' books that everybody
reads are more or less the same everywhere and they represent only
a very small part of world literature as a whole, in the literal sense
of the phrase. So if we are unlucky, we are in good company. Making
a virtue of necessity, we could even carry the idea to the point of
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asserting the exemplary character of Flemish literature. Its representativeness, however, is not only a negative one, it does not confine
itself to this sad experience of common neglect. I have already pointed
out the interpenetration of the French and the Dutch culture in
Flanders. From this point of view, I should also mention the strong
influence of German and, more especially since the war, of AngloSaxon literature. As they take a keen interest in what is going on
outside the narrow limits of their native tongue, most of our intellectuals have developed a talent for languages. This seems to be
characteristic of small communities in Europe. For as a rule, the
language spoken by a large group of people living in a large area
seemingly satisfies all their requirements and even tends to become
identified with the language par excellence. The result is that most
of these people do not feel the necessity of learning other tongues
and that, having little experience of foreign customs, ideas, and arts,
they grow indifferent, if not hostile, to them. Paradoxically, the
more universal the language you speak, the less ready you are to
welcome other cultures. Conversely, judging by the relative amount
of translations, foreign books seem to be more widely read in Italy
than they are in France or in the United States. In a sense, `minor'
literatures can be regarded as melting pots in which foreign trends
meet and mix together. They are places where visitors from abroad
can both feel at home and recognize some of the things they hold
dear but, as it were, in a different shape, in a different guise. The
scenery is at once familiar and strange. This double process of
absorption and transformation of ideas and techniques is particularly
striking in Flanders, which is, like Belgium for that matter, a crossroads, an epitome of world cooperation. This receptiveness of our
writers, their `liberality of spirits', a quality which stands out in sharp
contrast to our political squabbles, is according to me one of their
major assets. Yet, the example we thus give does not specifically
pertain to literature and, besides, we are not alone in Europe in serving
as a link between nations.
But in addition to the useful part they are playing on account of
their belonging to a `minor' literature, our writers also have quite
a lot to offer to those who are fond of good reading. The problem I
am dealing with today is in the first place one of aesthetic evaluation.
Strong and numerous though they are, foreign influences do not
necessarily stand in the way of originality. Naturally, our poets,
novelists, and critics tackle the same questions in ethics, politics, and
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aesthetics as their French, German, and Anglo-Saxon colleagues do.
Owing to the internationalization and the standardization which have
accompanied the scientific and industrial revolution since the turn of
the century, these issues have become somehow identical in all
countries, at least in Europe and North America. It is not to be
wondered at, therefore, that in contemporary Flemish literature we
come across such commonplaces as alienation, angst, women's lib, sex,
pacifism, and so on and so forth - although the topics of the day are
usually adapted to local circumstances and discussed without affectation or pathos. Do not forget we show special devotion to Eulenspiegel and Reynard the Fox, those two famous disparagers of sham
and cant. But literature is not just a catalogue of themes ; it is above
all an art, an uncommon way of using words and of creating forms,
whether pleasing or not. It is especially in this respect, I think, that
our modern literature deserves attention. Surprisingly, in spite of his
being one of the major European poets of this century, certainly the
equal of Machado and Hofmannsthal, sometimes even that of Rilke
and Valéry, Karel van de Woestijne is not so much as mentioned
in the otherwise excellent Bibliography of Symbolism as an International (...) Movement published in the United States a few years
ago (New York University Press, 1975). And how many French
critics are aware that Herman Teirlinck used the second-person
narrative in Zel f portret (The Man in the Mirror) as early as 1955,
that is two years before Michel Butor's La modification ? Or, more
generally speaking, that the Flemish novel has been indulging since
the 1930's in a variety of formal experiments which might interest
not only foreign craftsmen but the general public as well ? Applying
musical forms to fiction •- its so-called musicalization is by no
means a new device. It is already to be found in Thomas Mann's
Buddenbrooks and in Huxley's Point Counter Point but few novelists
have put the principle into practice as consistently and skilfully as
Maurice Gilliams did in the opening chapters of Elias of het Gevecht
met de Nachtegalen (Elias, or the Fight with the Nightingales).

Almost at the same time ,in the 1930's, Willem Elsschot wrote a
series of stories about the failures and frustrations of a nondescript
clerk, which derive their value not so much from their haunting
description of mediocrity but first and foremost from their flawless
composition and stylistic terseness. After the war Louis Paul Boon
published a three-tiered saga (The Road to the Chapel and Summer
at Ter-Muren) in which episodes of the main plot the history of
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Socialism — are sandwiched between commentaries of the narrator
and his friends on the work in progress and variations on themes
such as Reynard the Fox and Jan de Lichte, a famous 18th-century
highwayman. Simultaneity is also the principle at work in the composition of Boon's Menuet (Minuet) since its plot unfolds at the
same time as a kind of long tape printed at the top of the page and
consisting of apparently unrelated news items. One of the most
thrilling experiments of Flemish fiction, however, is the `magic
realism' devised by Johan Daisne in De Trap van Steen en Wolken
(The Stairs of Stone and Clouds) and De Man die zijn haar kort liet
k ni p p en (The Man Who Had his Hair Cut Short)
and worked out
by Hubert Lampo. While it bears a resemblance to some works by
Gracq, Kasack, Borges, Ernst Jünger, and even John Cowper Powys,
it has nonetheless an unmistakable flavour of its own. In this field
Daisne undoubtedly produced something new and particularly impressive. At this point, I should also talk about Gerard Walschap,
No Michiels, and Ward Ruyslinck and stress the importance of poets
like Paul van Ostaijen, Richard Minne, or Hughes Pernath. But it is
time to round off a survey which lengthiness would probably not
make more convincing. Yet, there is still one author to whom I wish
to draw your attention, although some of you may already be familiar
with his poetry, his novels, and his plays. I mean Hugo Claus, whose
works now enjoy outside Flanders a success they largely deserve.
As you see, I started with the dark side of the picture since I spoke
mainly about errors, misunderstandings, and prejudice. In fact, I did
not spare the rod because I did not want to spoil the child. Turning
now to Belgians and foreigners alike, I should like to repeat the
message Byron once sent from Calais to England — `with all thy
faults I love thee still'. To be sure, faults can be put right and it is
never too late to turn over a new leaf. It will take time, a lot of time
indeed, to achieve a `change of heart' both in Flanders and abroad,
to persuade some to give a better image of themselves in public
affairs, and some to take an interest in writers who, though practically
unknown to them, are nevertheless well worth reading. It is a matter
of self-respect for the former, of justice for the latter. It is above all
a matter of goodwill on both sides, of perseverance and of faith,
which, as we know, can move mountains.

DE GEVOLGEN VAN 150 JAAR BELGIE VOOR HET
TAALGEBRUIK IN VLAANDEREN
door
J. GOOSSENS
Lid der Academie

Wie de gevolgen van het 150-jarig bestaan van de staat België voor
het taalgebruik van de noordelijke helft ervan, die sinds korte tijd
ook volgens de wet Vlaanderen heet, wenst na te gaan, moet eerst
bepalen wat hij onder „taalgebruik" verstaat en vervolgens aanvaardbaar maken dat het methodisch mogelijk is, bepaalde aspecten
van dat taalgebruik als het gevolg van het Belgische staatsverband
te interpreteren.
Met de term „taalgebruik" bedoel ik twee dingen. Ten eerste het
bezigen van talen in de zin van de bekende vraag van Fishman : Who
speaks what language to whom and when ? ( 1) De taalvormen waar
het in ons geval om gaat en waarvan de gebruiksverhouding onder de
aspecten taalgebruiker, communicatiepartner en omstandigheden voor
afhankelijk van een typisch Belgische constellatie wordt gehouden,
vallen in twee groepen uit elkaar. De eerste bestaat uit taalvormen
van meerderheden, twee in getal, namelijk een aantal in elkaar overgaande dialecten van Germaanse structuur en een aantal benaderende
realisaties van de Nederlandse standaardtaal. De dialecten zijn in
Vlaanderen taalvormen van een meerderheid in hun gesproken, de
benaderende realisaties van het Nederlands in hun geschreven en
gedrukte vorm. De tweede groep bestaat uit taalvormen van minderheden, die sociologisch definieerbaar zijn, namelijk realisaties van de
Franse standaardtaal (vooral door een sociale bovenlaag van geografisch wisselende dikte) en realisaties van andere talen, door personen
die in het buitenland zijn opgegroeid en eventueel hun afstammelingen (daaronder vormen de z.g. gastarbeiders de meerderheid) .
Onder „taalgebruik" versta ik ten tweede de gevarieerdheid in de
manieren waarop talen worden gebruikt. In de taalkunde heeft men
(1) J. A. Fishman, Who speaks what language to whom and when ?
Linguistique 2 (1965), 67-88.
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zeer lang de aandacht toegespitst op het systeemkarakter van het
verschijnsel taal, maar sinds de jaren zestig is er hoe langer hoe meer
belangstelling voor de variatie die er in de performantie van talen
valt waar te nemen : er zijn verschillen in het gebruik van dezelfde
taal door leden van verschillende sociale groepen, verschillende leeftijdsgroepen, verschillende sekses, in verschillende situaties. Deze
verschillen zijn meestal van relatieve aard : het gaat om verschuivingen in frequentieverhoudingen van twee of meer taalelementen die
dezelfde communicatieve functie hebben, zoals b.v. zoen en kus, die
een lexicale variabele vormen, kommunikaatsie en kommunikaasie
„communicatie" (een fonologische variabele), je kunt en je kan (een
morfologische variabele) het uur waarop deze lezing beëindigd zal
zijn of zal zijn beëindigd of zal beëindigd zijn (een syntactische
variabele) . Verderop in mijn lezing zal ik gemakshalve alleen met
lexicale variabelen werken. Ik neem dus aan dat de variatie in het
gebruik van de genoemde talen of taalvormen in Vlaanderen eveneens van een typisch Belgische constellatie afhankelijk is.
Bestaan er middelen om een causaal verband te leggen tussen het
in Vlaanderen observeerbare taalgebruik en het feit dat dit in een
Belgisch staatsverband tot stand komt ? Het spreekt vanzelf dat een
exacte tegenproef niet alleen niet mogelijk, maar zelfs onzinnig is :
we kunnen de generaties van de Vlaamse bevolking die in de laatste
150 jaar hebben geleefd, niet nog eens buiten Belgisch staatsverband
opnieuw een taalverwervingsproces laten doorlopen om te zien wat
er dan uit zou komen. Wanneer wij tot het besluit komen, dat België
de oorzaak is van de verhouding der in Vlaanderen gebruikte talen
en van de manieren waarop die gebruikt warden, dan kan die conclusie alleen berusten op vergelijkingen in tijd en ruimte, die, op één
geval na, minder exact uitvallen.
Wat de factor tijd betreft, kan er door een vergelijking met de
taaltoestanden vóór de totstandkoming van België wel het een en
ander in verband met de invloed van het staatsverband op het taalgebruik in Vlaanderen verduidelijkt worden. Deze factor is echter
voor ons probleem vooral in die zin van belang, dat voor België
specifiek is de trapsgewijze uitbouw van een taalwetgeving tussen
1873 en nu, waardoor voorschriften voor het taalgebruik in de
eerstgenoemde zin tot stand kwamen. Het is bijvoorbeeld niet moeilijk te constateren, dat vóór het vigeren van bepaalde wetten de taal
van het gerecht, de administratie, het leger, het bedrijfsleven, het
middelbaar en hoger onderwijs, gedeeltelijk ook het lager onderwijs
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in Vlaanderen het Frans was en dat zij sedertdien het Nederlands is.
Het causale verband is hier zonder meer duidelijk. De eerste wetten,
waardoor het gebruik van het Nederlands naast het Frans in de
genoemde sectoren van het openbare leven in beperkte mate mogelijk
werd, kwamen nog in de negentiende eeuw tot stand, de wetten die
op het principe berusten dat in België de streektaal de officiële taal
dient te zijn en die dus de definitieve vernederlandsing van Vlaanderen tot gevolg hebben gehad, tussen de twee wereldoorlogen (van
192'6 tot 1938) . De taalwetgeving van na 1945 heeft de resultaten
van die van vóór de tweede wereldoorlog geconsolideerd, waarbij
Vlaanderen zijn interne homogeniteit met het prijsgeven van enig
terrein te Brussel en omgeving en in een aantal taalgrensgemeenten
heeft moeten betalen (2).
De factor ruimte levert een taalgeografische visie op onze problematiek op. Hier kan er met andere landen in West-Europa vergeleken
worden. Het ontwikkelingspeil in Vlaanderen zal wel niet zo sterk
van dat van die landen afwijken, dat opvallend andere taalverhoudingen hoofdzakelijk aan die factor toegeschreven zouden moeten warden. Daar komt nog het volgende bij. De in de meeste omstandigheden door de meerderheid van de Vlaamse bevolking gesproken
taal is zoals gezegd een dialect. Het belang van deze taalvorm voor
de communicatie was 150 jaar geleden ongetwijfeld nog veel groter
dan nu. Welnu, het mozaïek van Vlaanderens dialecten vindt enerzijds zijn natuurlijke voortzetting in het zuiden van Nederland, anderzijds in een deel van het Franse Département du Nord. Het gebruik
van z.g. standaardtalen boven de dialecten in een min of meer groat
aantal spreeksituaties heeft zich in West-Europa pas in de laatste
150 jaar ruim verspreid en steeds meer doorgezet. Daardoor zijn
verhoudingen in het taalgebruik zowel in de eerste als in de tweede
zin ontstaan, waardoor Vlaams-België zich zowel opvallend van het
zuiden van Nederland als van Frans-Vlaanderen onderscheidt. Het
ligt dan voor de hand, de verklaring daarvan in het telkens wisselende
staatsverband te zoeken.
De genoemde vergelijkingsmogelijkheden in tijd en ruimte zal ik
in het vervolg van mijn lezing niet systematisch uitwerken. Wel
vormen zij de impliciete achtergrond van de nu volgende poging
(2) Een overzicht van de Belgische taalwetten, met verwijzingen naar
oudere literatuur, biedt het artikel Taalwetgeving door F. Wildiers, W.
van den Steene, W. Debrock en R. Victor in het tweede deel van de
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt Amsterdam 1975, 1604-1647.
-
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tot beschrijving van het taalgebruik in Vlaanderen voor zover dat
als het resultaat van een ontwikkeling binnen Belgisch staatsverband
wordt opgevat. Men zou mij kunnen verwijten dat ik op die manier
een logische schakel uit het betoog weglaat, maar de beschikbare tijd
laat geen andere werkwijze toe.
We beginnen met de vraag van Fishman. Van de vier talen of
taalcomplexen met een bepaalde gebruiksverhouding, Nederlandse
dialecten, Nederlandse standaardtaal, Franse standaardtaal en talen
van vreemdelingen kan de vierde buiten beschouwing blijven, aangezien het taalgedrag van de vreemdelingen in Vlaanderen zich
nauwelijks onderscheidt van dat van hun landgenoten die als vreemdeling elders in West-Europa leven. Een uitzondering lijkt mij wel
gemaakt te moeten worden voor vreemdelingen die Frans kennen.
Hun inspanning om Nederlands te leren en het te gebruiken is wel
meestal geringer dan die van de anderen. Het moet dus wel zo zijn
dat het in Vlaanderen op het ogenblik nog meestal mogelijk is, zich
in elementaire communicatiesituaties buiten de gezinskring met Frans
te behelpen.
Tussen de drie andere taalcomplexen bestaat er een dynamische
verhouding, die met behulp van de dichotomie formeel-informeel kan
worden beschreven. Tot het formele taalgebruik reken ik het visuele
(taal die geschreven, gedrukt en gelezen wordt) en het mondelinge
dat een officieel karakter draagt (dat van de administratie, het
gerecht, het onderwijs, de kerk, naar gelang van de omstandigheden
ook het leger, het bedri j f s- en het verenigingsleven) . De Nederlandse
standaardtaal heeft zich hier vrijwel een monopoliepositie verworven.
Aan deze situatie is niets typisch Belgisch ; het is integendeel vanuit
Europees perspectief normaal dat de met de dialecten het engst
verwante standaardtaal deze functie vervult. Wel typisch Belgisch is,
dat deze toestand zeer jong is en dat er nog resten van een vroegere
zijn aan te treffen. Hij is het resultaat van een aantal Belgische taalwetten, voor een klein gedeelte ook van decreten van de door de wet
van 24.12.1970 opgerichte Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, voor een veel belangrijker deel verder van maatregelen
op het gebied van het onderwijswezen door de kerkelijke overheid,
die zich genoodzaakt voelde, het door haar opgelegde taalgebruik aan
het door de wet geregelde van de officiële inrichtingen aan te
passen. De grootste veranderingen zijn door de taalwetten tussen
beide wereldoorlogen tot stand gekomen. Voordien waren er in
Vlaanderen twee schrijftalen met gedifferentieerde functies, die vóót
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de taalwetten op het einde van de vorige eeuw nog veel duidelijker
verschilden : de hogere taalfuncties in onderwijs, administratie, bedrijfsleven en het gehele socioculturele leven werden alle door het
Frans, de lagere gedeeltelijk door het „Vlaams" vervuld. Dit was
in de grond de voortzetting en versterking van een toestand die al in
de Oostenrijkse Nederlanden had bestaan en waarin de positie van
het Frans door het Franse intermezzo van 1794E tot 1814, die van het
Nederlands door het Nederlandse van 1815 tot 1830 was verstevigd.
Een rest van de vroegere dominerende positie van het Frans is de nog
steeds vrij ruime verspreiding van de Franstalige pers in Vlaanderen,
hoewel er hier zeker een gestadige achteruitgang is. Een duidelijke
illustratie daarvan is het feit dat de drie Franstalige dagbladen die
na de tweede wereldoorlog nog te Antwerpen of Gent verschenen
en die zich met de steun van Brussels kapitaal nog een tijd konden
handhaven, sinds 1 juli 1974 niet meer bestaan.
Het dialect speelt in formele situaties in Vlaanderen zo goed als
geen rol en ik ga er daarom niet op in. Er bestaat b.v. in tegenstelling
met andere gebieden in West-Europa vrijwel geen dialectliteratuur ;
omgekeerd wordt er bij individualisering van de situatie in een officiële omgeving (b.v. in een gesprek aan een loket) waarschijnlijk
vaker dan elders dialect gesproken. Beide verschijnselen zijn symptomen van de nog steeds sterke functiegebonden dominantie van het
dialect in de informele omstandigheden, waarop nu moet warden
ingegaan.
Over het aandeel van het dialect, het Nederlands en het Frans in
informele situaties bestaan er weinig exacte gegevens. De Vlaamse taalkundigen hebben zich met dit probleem tot nog toe zo goed als niet
bezig gehouden, tenzij in de laatste jaren indirekt, bij het onderzoek
van de vraag naar de correlatie tussen taalgebruik en taalattitude (3).
Eenuitzodrgpahievomtndlcgishequêt,
waarop dadelijk wordt ingegaan. Verder heeft de socioloog Meeus
onderzoek op dit gebied verricht ( 4) en werden er te Leuven een
(3) G. Geerts, J. Nootens en J. van den Broeck, Opinies van Vlamingen
over dialect en standaardtaal. Taal en Tongval 29 (1977), 97-140. -- Id.,
Flemish attitudes towards dialect and standard language. A public opinion
poll. International Journal of the Sociology of Language 15 (1978), 33-46.
(4) B. Meeus, Sociologische analyse van het taalgebruik. Het gebruik van
het ABN en het dialect in België. Poli tica 21 (1971), 228-245.
Id., Het
gebruik van het ABN en het dialect in het Vlaamse land. Brochure van Mens
en Ruimte en het Ministerie van de Nederlandse Cultuur, Brussel 1972. --
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paar licentiaatsverhandelingen over het taalgedrag in een gemeente
geschreven (5).
Wat het aandeel van enerzijds het geheel van de dialecten en het
Nederlands, anderzijds het Frans betreft, leverden de tienjaarlijkse
met de Belgische volkstellingen verbonden talentellingen gegevens
op. Daar in gemeenten met een aanzienlijk percentage Franstaligen
langs de taalgrens en bij Brussel het gebruik van het Frans prestigebevorderende, dat van het Nederlands, waartoe ook de dialecten
werden gerekend, stigmatiserende uitwerking had, leidden de talentellingen via een door de wet geregeld mechanisme tot gebiedsverlies
voor Vlaanderen. Door de pressie van de Vlaamse Beweging werd
er verhinderd dat er na 1947 nog talentellingen werden gehouden.
Daardoor is het niet mogelijk -- hoewel er pogingen zijn gedaan —
om op grond van systematisch verzameld materiaal een van de belangrijkste evoluties in het taalgebruik sinds de tweede wereldoorlog te
beschrijven, namelijk de geleidelijke verdunning van de Franstalige
bovenlaag in het Vlaamse „binnenland". Deze kon vóór de oorlog
in steden tot een kleine tien percent bedragen en op het platteland
toch nog een paar percent. Vóór de taalwetten uit het begin der
jaren dertig had deze bovenlaag geen enkele stimulans om zich door
haar omgeving te laten assimileren ; integendeel, het gebruik van het
Frans bracht haar economisch en onder het opzicht van het sociale
prestige slechts voordelen. Tengevolge van de taalwetten ontstonden
echter voor haar bepaalde nadelen indien zij zich verder tegen de
assimilatie verzette : een aantal prestigeberoepen zouden voor de
leden van deze groep in Vlaanderen zelf niet meer toegankelijk zijn ;
zij hebben verder geen andere juridische bescherming dan die van
hun louter individuele rechten, geen eigen overheidsinstanties, geen
onderwijs in de eigen taal, geen subsidiëring van hun cultuurmanifestaties. De groeiende welvaart van de Vlaamse gemeenschap na de
tweede wereldoorlog -- met een zich ontwikkelende eigen elite '-leidt verder automatisch tot prestigenivellering. Op die manier is een
Id., Het gebruik van het ABN en het dialect in het Vlaamse land. De Gids
op maatschappelijk Gebied 65 (1974), 391-414. — Id., De discrepantie tussen
taalgebruik en taalhouding of de oplossing van een verkeerd gesteld methodologisch probleem. Taal en Tongval 32 (1980), 26-52.
( 5 ) Taalgedrag in de gemeente Genk. I : Invloed van sociale klasse, sekse
en leeftijd, door L. Jacobs ; II ; Invloed van de immigratie, door L. Bring-

mans. Onuitgegeven licentiaatsverhandelingen, Leuven 1978.
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aanpassingsproces van de bovenlaag in Vlaanderen op gang gekomen ; voltooid is dit echter zeker nog niet (6).
De genoemde studies en de talentellingen leveren gegevens met
een factor die als storend te beschouwen is : zij steunen niet op
observatie, maar op uitspraken van personen over zichzelf en hun
gezinskring. Naarmate een informant aan zijn uitspraken meer
waardeconnotaties verbindt — wat in tweetaligheidssituaties regel
blijkt te zijn —, groeit de kans dat zijn mededelingen onoprecht zijn
wanneer hij niet tot de prestigegroep behoort. Er is een derde bron,
waarop hierboven werd gezinspeeld, waaraan dit nadeel niet verbonden is. Zij levert bovendien, in tegenstelling tot de talentellingen,
gegevens op over de verhouding van dialect en standaardtaal. Bedoeld
is de Reeks Nederlandse Dialectatlassen van Blancquaert en Pée (7).
871 plaatsen in Vlaanderen (met de twee- Dezbvatopnm r
talige taalgrensstrookjes en de Brusselse agglomeratie) . Op het einde
van elke opname wordt op grond van mededelingen der informanten
de verhouding in het gebruik van dialect, Frans en Nederlands in de
plaats waarvoor de opname geldt, beschreven. Het materiaal heeft
twee nadelen : het is ten eerste een verzameling van -- weliswaar
kleinschalige indrukken, niet van tellingen, ten tweede levert de
enquête slechts gegevens op voor de tijd van ongeveer tussen 1925
en 1950, niet voor later. Daardoor kan zij slechts het begin van een
tweede belangrijke evolutie in Vlaanderen vasthouden : het toenemende gebruik van vormen van de Nederlandse standaardtaal in de
huiskring en andere informele situaties. Vóór de jaren dertig van deze
eeuw vervulde het Nederlands zoals gezegd slechts de rol van
formele taal van tweede rang. Dan kwamen de taalwetten waardoor
het in Vlaanderen de enige officiële taal werd ; ook werd door het
ontstaan van de radio als openbare dienst van 1931 af een gesproken
algemeen beschaafde taalvorm in steeds meer Vlaamse huiskamers
beluisterd. Een gevolg van de gewijzigde situatie was, dat in de
jaren dertig in sommige gezinnen een vorm van algemeen Nederlands
de huistaal werd. Dat gebruik is sedertdien toegenomen. De opmer(6) Een overzicht van de pogingen om op basis van gegevens die door
storende factoren doorkruist warden, de omvang van de Franstalige groep en
zijn afname te leren kennen (de evolutie v an het aantal Franstalige studenten,
van de verspreiding der Franstalige pers, van het Franstalige lager onderwijs
en het aantal Franstalige gemeenschaps- en cultuurmanifestaties in Vlaanderen) biedt het artikel Franstaligen in Vlaanderen in deel 2 van de Encyclopedie
van de Vlaamse Beweging, Tielt-Amsterdam 1975, 1562 1575.
(7) Reeks Nederlands(ch)e Dialect-atlassen. Antwerpen 1930-.
-
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kingen in de RNDA houden slechts het begin van deze ontwikkeling
vast : algemeen Nederlands wordt er volgens deze gegevens in een
aantal plaatsen hier en daar door een intellectueel gesproken ; het
aantal Franssprekenden overtreft nog duidelijk dat der Nederlandssprekenden. Een opvallende toename van het gebruik van het Nederlands is in de laatste twintig jaar waar te nemen, maar precieze
gegevens hierover bestaan er niet, en evenmin over de geografisch
nogal verschillende graad van verdringing van het dialect door vormen
van algemene taal. Wel hebben de genoemde studies duidelijk gemaakt dat het proces voor een deel op dezelfde manier verloopt als
in het buitenland : er zijn generatie- en situatiegebonden glijdende
overgangen in deze zin dat jongeren meer de algemene taal gebruiken
dan ouderen en dat die taal meer gehanteerd wordt naarmate de
situatie de formele benadert. Ook blijkt een stedelijk milieu het
gebruik van de algemene taal te bevorderen, een landelijk is eerder
een rem. Bij een verdere factor die in dit verband steeds genoemd
wordt, de sociale, is de toestand ingewikkelder dan in het buitenland.
Daar wordt het „natuurlijke" taalgebruik, de moedertaal van een
bovenlaag, overgenomen door de lagere strata. In Vlaanderen begon
de beweging bij een middenlaag van hoofdzakelijk onderwijsmensen
en intellectuele Vlaamsgezinden, van wie de „natuurlijke taal een
dialect was. Voor de eerste generatie sprekers van een algemeen
Nederlands was dit de tweede taal (na het dialect) of zelfs de derde
(na het dialect en het Frans) . Die algemene taal verspreidt zich in
twee richtingen : zij knaagt enerzijds langzaam de Frans sprekende
bovenlaag aan, anderzijds de traditioneel dialect sprekende lagere
strata. De oorzaak van het aanvankelijk opvallend langzame tempo
van de verschuiving heeft Grootaers in 1952 als volgt geformuleerd :
„Zijn het de geleerden, de dichters, de docenten in de verschillende
takken van onderwijs, die door de meerderheid als toonaangevend
worden beschouwd ? Neen, het zijn diegenen, die economisch het
sterkst staan en dit ook in hun levenswijze tonen (en dit is zeker niet
het geval met de hierboven genoemde intellectuelen) . Wanneer de
in Vlaanderen wonende kasteelheren, de Antwerpse en Gentse bankiers, grootindustriëlen, groothandelaars, reders enz. in en buiten
huiskring en bedrijf alleen A.B. zullen gebruiken, dan zullen ook
al degenen die het enigszins kunnen ... het ook doen' ' ( 8) . De
versnelling van de verspreiding der algemene taal sindsdien heeft
(8) L. Grootaers (Kanttekeningen bij een Algemeen Verslag van A.
Mussche over de actie ter bevordering van de beschaafde omgangstaal) in
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zeker ook te maken met de totstandkoming van zo een nieuwe elite,
bestaande uit mensen die de sociale ladder opgeklommen zijn, van
huis uit dialect spreken, maar parallel met de genoemde intellectuelen
het algemeen Nederlands als omgangstaal hebben aangenomen, verder voor een aanzienlijk deel door taalpedagogische inspanningen in
en buiten het onderwijs.
Samenvattend kunen we constateren, dat een overal in West-Europa
waar te nemen verschijnsel, het verdringingsproces van de dialecten
door vormen van een overkoepelende taal, zich ook in Vlaanderen
voltrekt, zij het dan met een achterstand van verscheidene decennia
op het Europese gemiddelde. De richting waarin die verschuiving
zich voltrekt, is in tegenstelling tot elders complex, en dit heeft te
maken met het feit dat een vreemde cultuurtaal prestigeverlenende
posities had verworven, die haar in de loop van deze eeuw door
officiële maatregelen zijn ontnomen. Het langzame tempo van de
ontwikkeling in haar eerste fase is te verklaren door het feit dat zij
inmderatlsvoeiutnplasige
tussen sociale groepen waardoor evoluties in de mode, in allerlei
leefgewoonten en gedragspatronen en ook in het taalgebruik kunnen
warden verklaard. Deze factor wordt echter geleidelijk aan belangrijker en heeft op het ogenblik misschien al meer invloed dan de
taalpropaganda die door ijveraars voor het gebruik van de cultuurtaal
wordt gevoerd.
In mijn behandeling van de variatie in het gebruik van de in
Vlaanderen gesproken taalvormen zal ik wegens gebrek aan cornpetentie en het ontbreken van voorstudies nauwelijks in kunnen
gaan op het Frans. We kunnen samen met romanistische linguisten
uit de tijd voor de tweede wereldoorlog stellen ( 9), dat er in het
Frans van een groot deel van het betrekkelijk hoge percentage tweetalige Vlamingen uit die tijd min of meer talrijke interferenties vanuit
de moedertaal voorkwamen. De tweetalige groep is na de oorlog
steeds kleiner geworden ; bij de jongere generatie Vlaamse intellectuelen kan er vaak niet meer van een echte tweetaligheid gesproken
warden, maar is de kennis van het Frans als „schoolfrans" te bestempelen, dat zich als zodanig niet sterk onderscheidt van b.v. het
schoolfrans van Nederlandse of Duitse intellectuelen. We mogen verVerslagen en Mededelingen van de Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde 1952, 711-713 (citaat p. 712) .
(9 ) B.v. A. Meillet, Les langues dans l'Europe nouvelle. Paris 1918,

191-192.
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moedelijk aannemen dat met de inkrimping van zowel de groep met
het Frans als moedertaal als die van de tweetaligen met een dialect
of Nederlands als moedertaal de homogeniteit van het in Vlaanderen
gesproken Frans is toegenomen en dat dit in zijn geringere variatie
ook dichter staat bij datgene wat in Frankrijk en het Frans sprekende
deel van België als norm wordt beschouwd.
Ook wat de dialecten betreft ontbreken er studies van de variatie.
De in het buitenland vaak gehoorde klacht van taalminnaars, dat het
dialect verwatert doordat de jeugd het niet meer behoorlijk kan
spreken, klinkt ook in Vlaanderen de laatste tijd luider. Zij lijkt mij
een emotionele verwoording van de juiste waarneming te zijn, dat
de variatiespeelruimte in het gebruik van het dialect aanzienlijk is
gegroeid en bepaald wordt door verschijnselen die genetisch als
interferenties uit de aan belang winnende standaardtaal te beschouwen zijn ; deze warden wel door bedoelde taalminnaars, maar nauwelijks door hun gebruikers zelf als afwijkingen van een dialectnorm
aangevoeld. We kunnen vermoeden dat deze variatie met behulp van
dezelfde buitentalige parameters onderzocht kan warden als die in
het gebruik van standaardtalen, d.w.z. leeftijd, sociale groep, geslacht,
gesprekssituatie enz. Maar empirisch onderzoek hierover is bij mijn
weten tot nog toe niet alleen niet in Vlaanderen, maar ook niet in
het buitenland doorgevoerd. Ik kan dus alleen maar vermoeden dat
de ontwikkelingen in de variatie van het dialect in Vlaanderen
weinig specifieke Belgische kenmerken vertonen.
De variatie in het gebruik van de standaardtaal is daarentegen in
hoge mate het resultaat van een typisch Belgische situatie. Er vallen
twee met elkaar samenhangende verschijnselen sterk in op. Het eerste
is de buitengewoon grote speelruimte van de variatie, zonder dat die
bij de meeste Vlaamse gesprekspartners tot het gevoel leidt dat de
spreker „onverzorgd" zou praten. In 1957 schreef Van Coetsem
nog : „Elk min of meer ernstig streven tot distantiëring van het
dialekt in de richting van de algemene taal kan op het ogenblik in
Vlaams-België „beschaafd" worden genoemd... De taalvorm van de
Vlaamse „beschaaf dsprekers" beweegt zich ... tussen een soort van
gezuiverd dialekt en, in enkele gevallen, een zo goed als zuiver
Noordnederlands" ( 10) . Dat oordeel lijkt mij in 1980 niet meer
(10) Fr. van Coetsem, De rijksgrens tussen Nederland en België als taalgrens in de algemene taal. In : A. Weijnen - Fr. van Coetsem, De rijksgrens
tussen België en Nederland als taalgrens. Amsterdam 1957, 16 28 (citaat
-

p. 21).
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helemaal juist te zijn — met name op het gebied van de uitspraak
zijn de grenzen enger geworden —, maar toch valt niet te ontkennen
dat het verschil tussen Vlaanderen en andere streken van WestEuropa onder het opzicht van de speelruimte der variatie zeer opvallend is. Het tweede verschijnsel is de eigenaardige spanning die
door die variatie is ontstaan tussen het Vlaamse taalgebruik en de
Nederlandse taalnorm. De gebruiksnorm van het Nederlands bevat
de mogelijkheid en zelfs de verplichting tot variatie al naar gelang
van de omstandigheden, zoals dat bij alle standaardtalen het geval
is. In het Vlaamse algemene taalgebruik vallen echter zeer veel
elementen buiten de grenzen van de variatie van die gebruiksnorm
zoals de native speakers van de Nederlandse standaardtaal die trekken ; bovendien worden er vele elementen die wel tot de norm behoren, gebruikt op een manier die niet met de juiste toepassing van
de variatieregels overeenstemt, zoals b.v. het veelvuldige bezigen van
het vertrouwelijkheidspronomen jullie tegenover personen tot wie
men een afstand wenst te bewaren. Een in principe slechts schijnbare,
maar in de Vlaamse waardeoordelen over taalgebruik een belangrijke
rol spelende complicatie is daarbij, dat velen een aantal in Vlaanderen min of meer verspreide taalelementen tot bestanddeel van de
Nederlandse standaardtaal zouden willen zien verheffen. Van Coetsem heeft dit probleem al in 1957 juist beoordeeld. De vraag, welke
Vlaamse taalelementen algemeen Nederlands zouden moeten worden, kan volgens hem „niet worden beantwoord om de eenvoudige
reden dat men hiermee een vraag a priori stelt, terwijl men hierover
alleen maar een conclusie, a posteriori, kan trekken. Pas wanneer
er in Vlaams-België, overal waar het behoort, een ook in het Noorden
algemeen erkende Nederlandse koinê zal warden gebruikt, zal men
kunnen nagaan welke zuidelijke elementen eventueel daarin zijn opgenomen. Tot zolang zal voor de ene Vlaming het woord goesting
als een dialektwoord gelden en voor de andere als „algemeen Nederlands" (11), en, zo kunnen we eraan toevoegen, voor de Nederlanders
als Vlaams.
Een paar elementen in de Belgische situatie die tot de nog steeds
buitengewoon grote speelruimte van het verzorgde taalgebruik in
Vlaanderen en de eigenaardige spanning tussen dat gebruik en de
Nederlandse norm hebben geleid, zijn al genoemd : de zeer late
erkenning van het Nederlands als de officiële taal van Vlaams-België
(11) Van Coetsem

(zie noot 10),

21.
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en een zwakke eigen Nederlandse schrijftaaltraditie, die echter tussen
de late zestiende en de twintigste eeuw nauwelijks nog contacten met
het Noorden had gehad, waardoor aanzienlijke verschillen met de
taal van dit laatste gebied tot stand waren gekomen. Dit gebrek
aan contact leidde er ook toe dat men er zich onvoldoende bewust
van was dat een cultuurtaalvorm van de eigen volkstaal in een andere
staat al functioneerde op het ogenblik dat het formele gebruik van
een eigen cultuurtaal in Vlaanderen veralgemeend werd en het informele ervan zich begon te ontwikkelen, en wel zonder dat de manier
van spreken van een eigen elite als voorbeeld kon fungeren. Gebrek
aan vertrouwheid met de taaltoestanden elders in West-Europa verhinderde de meeste sprekers, de eigen situatie als uitzonderlijk en
niet normaal te ervaren. Binnen de grenzen van de Belgische staat
moesten er sociaal-economische dominanties met als gevolg ook dominanties in het taalgebruik van sommige streken over andere tot stand
komen of geconsolideerd worden, hoewel het dominerende gebied
binnen de Vlaamse gemeenschap, Brabant, zelf anders sprak dan het
kerngebied van het Nederlands. Tenslotte is nog op gevoelsfactoren
te wijzen : een frustratie tegenover de Franstalige landgenoten en
hun taal, die het automatische gevolg van de gehele Belgische
context is, maar ook een frustratie tegenover de Nederlanders en hun
taalgebruik. Hiervoor kunnen wel een aantal oorzaken worden aangewezen, buitentalige zoals patriottische gevoelens tegen de laatste
vijand van voor de eerste wereldoorlog en een ultramontaanse achterdocht tegenover protestantse buren evenals binnentalige zoals de
machteloosheid ontstaan bij het leren schatten van de afstand tussen
het eigen taalgebruik en de noordelijke standaardtaal en de constatering van het verschil in vlotheid bij het hanteren van de taal, tenslotte
ergernis over het gebruik van woorden van Franse oorsprong in het
Noorden. Toch ben ik telkens opnieuw verbaasd over de ingeworteldheid en de irrationaliteit van de Vlaamse rancunes tegenover Nederland.
De variatie in het algemene taalgebruik in Vlaanderen die het
gevolg is van al deze factoren, is in zijn eigenheid, d.w.z. in zijn
afwijking van de norm, al het onderwerp geweest van vrij veel
onderzoek ( 12) . De eerste studies steunden op indrukken en observa(12) Fen groat deel van de belangrijkste literatuur is te achterhalen via de
bibliografische gegevens in de twee bloemlezingen die G. Geerts over deze
problematiek heeft uitgegeven, Aspekten van het Nederlands in Vlaanderen,
Leuven 1974 en Taal of Taaltje, Leuven 19782, evenals die in K. Deprez -
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ties, zonder eigenlijk experimenteel werk. In de laatste tien jaar
hebben een aantal sociolinguisten daarin verandering gebracht. Hun
correlatieve studies van de gelaagdheid in de variatie op basis van
enquêtes zijn als een belangrijke methodische vooruitgang te beschouwen. Toch zou men ongelijk hebben, het begin van het wetenschappelijk onderzoek van de Vlaamse taalvariatie met het begin van de
correlatieve sociolinguistische studies te laten samenvallen. De observaties en indrukken van de anderen, die gedeeltelijk tot een oudere
generatie behoren, zijn veelal juist gebleken in die zin dat zij als
werkhypothesen voor de sociolinguisten hebben gefungeerd en in het
experimenteel onderzoek werden bevestigd. Anderzijds hebben we
na een decennium sociolinguistische bedrijvigheid in Vlaanderen wel
voldoende afstand om te stellen dat sommige generalisaties van deze
nieuwe tak van de taalkunde bij ons te ver zijn gegaan.
Te ver gaan vooral twee beweringen. De eerste is die dat met
behulp van de doorgevoerde enquêtes het Nederlandse taalgebruik
in Vlaanderen gemeten zou worden. Wat gemeten wordt, is daarentegen een zeer speciaal soort taalgebruik van super-formele aard, dat
van schriftelijke en mondelinge testsituaties, en dit onderscheidt zich
in de verhouding van de variabelentypes (b.v. je/jij tegenover ge/gij)
met zekerheid vaak bijzonder kras van dat van de niet-officiële situaties waarin er in Vlaanderen een vorm van algemene taal wordt
gesproken. Zo geven b.v. Deprez en Geerts aan, dat „zelfs in het
minst gunstige geval (de verbinding je broer, in Kortrijk) ... nog
58 To van de informanten je gebruiken ( 13) . Ik ben ervan overtuigd,
dat dit percentage bij observatie van het spontane algemene taalgebruik van dezelfde sprekers ten minste tien keer lager zou liggen.
De Vlaamse sociolinguistiek heeft m.a.w. het waarnemersparadox
nog niet kunnen overwinnen, dat zegt dat we zouden willen weten
hoe mensen spreken wanneer ze zich niet geobserveerd voelen, maar
anderzijds gegevens over die vraag slechts door middel van systema-

G. Geerts, Lexical and pronominal standardization. The evolution of standard
Netherlandic in West Flanders, Wiesbaden 1977 en Sociolinguïstische studies
1, Bijdragen uit het Nederlandse taalgebied, bijeengebracht door G. Geerts
en A. Hagen, Groningen 1980.
(13) K. Deprez - G. Geerts, Pronominale varianten in West- Vlaanderen.
Forum der Letteren 17 (1976), 215-238 (citaat p. 218) . Vgl. ook id., Lexical
.,and pronominal standardization (zie noot 12), 130 v.v.
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tische observatie verzameld kunnen warden ( 14) . Haar resultaten
mogen bijgevolg slechts gelden voor de situationeel uiterst beperkte
gebieden waarop zij haar proeven heeft gedaan (15).
Het tweede punt, dat met het eerste samenhangt, betreft het belang
dat de sociolinguisten aan het verschijnsel exogeniteit in het algemene
taalgebruik in Vlaanderen hechten. Exogeen zijn elementen die niet
tot de primaire taal, d.w.z. in ons geval in de regel niet tot het dialect
van de Vlaamse spreker behoren. Exogene Nederlandse variabelentypes zouden zich in het algemene taalgebruik van Vlamingen zeer
gemakkelijk, hun tegenhangers, endogene types, daarentegen zeer
moeilijk doorzetten. Dit is een verkeerde veralgemening van vaststellingen in de reeds genoemde super-formele situaties. Zij is in
tegenspraak met de vele pleidooien voor het goed recht van Vlaamse
elementen in het Nederlands, die de mening van de meerderheid
weerspiegelen en met de dagelijkse waarneming van het feit dat
verreweg de meeste Vlaamse „beschaaf dsprekers" voortdurend woorden uit het dialect gebruiken in plaats van algemeen Nederlandse
die zij nochtans ook kennen (b.v. camion in plaats van vrachtwagen
en gij in plaats van jij) . De bedoelde verhoogde exogeniteit van het
Nederlandse taalgebruik is slechts inherent aan situaties waarin de
angst om fouten te maken bij taalonzekere sprekers -- en dat zijn er
nogal wat in Vlaanderen gaat domineren (16).
Tot besluit van mijn lezing probeer ik de resultaten van het
onderzoek in verband met de variatie in het gebruik van de algemene
taal in Vlaanderen samen te vatten, rekening houdend met de aan(14) Dit geldt slechts voor één correlatief sociolinguistisch onderzoek niet,
dat van J. van den Broeck in Maaseik, waarover de auteur herhaaldelijk heeft
gerefereerd (o.a. in de bundel v an Geerts-Hagen (zie noot 12), 97 130.
Ongelukkig levert juist dit onderzoek geen gegevens op voor onze vraagstelling.
(15) Vlaamse sociolinguisten zouden hiertegen kunnen inbrengen, dat de
term taalgebruik door hen in een technische zin wordt gebruikt, namelijk die
van het gebruik in een specifieke testsituatie. Het blijkt dan echter, dat zij
zelf de inhoudelijke grenzen van de term uit het oog verliezen, zoals o.a.
duidelijk wordt uit de kritiek van Deprez en Geerts op mijn (overigens onjuist
weergegeven) opvatting in verb and met de je/jij-ge/gij-kwestie. Deze „blijkt
door (hun) gegevens niet bevestigd te worden", schrijven zij (Pronominale
varianten, noot 13, p. 218), maar in een technische interpretatie van de
term taalgebruik raken hun gegevens mijn opvatting niet.
(16) Vgl. o.a. K. Deprez - G. Geerts, De verspreiding van bet algemeen
Nederlands in West-Vlaanderen. De Nieuwe Taalgids 69 (1976), 283-303,
i h.b p. 303.
-

.

.
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gebrachte reserves. Ik doe dat met een poging om de vraag wat
er gebeurt als een native speaker van een dialect een verwante
standaardtaal gaat spreken, tegen de achtergrond van de Vlaamse
verhoudingen te beantwoorden. Deze verwante standaardtaal is in
haar elementen en haar structuur per definitie gedeeltelijk identiek
met de moedertaal van de spreker, gedeeltelijk ervan verschillend.
De volmaakt tweetalige dialectspreker slaagt er bij zijn overschakeling
in, alle elementen en structuren van zijn dialect die van de standaardtaal verschillen, maar ook alleen die, in de juiste omstandigheden,
door de passende elementen en structuren van deze laatste taal te
vervangen. Dit zet een hoge mate van secundaire taalbeheersing
voorop, een eis die moeilijker haalbaar is naarmate de verschillen
tussen de eerste en de tweede taal groter zijn, naarmate de psychische
en motorische aanleg van de spreker op het gebied van de secundaire
taalverwerving geringer is, naarmate het contact met taalgebruikers
die de tweede taal benaderend perfect realiseren, geringer is en
naarmate de eigen psychische remmingen om de tweede taal volgens
de norm te realiseren, grater zijn. Van deze vier storende factoren
hebben de eerste twee voor de specifiek Vlaamse situatie geen constituerende betekenis, wel de laatste twee : er is weinig contact met
native speakers van het Nederlands, doordat die bijna allemaal aan
de andere kant van een grens wonen, hoewel dit contact groeit,
vooral door het passieve ondergaan van het Nederlands via de
media ; ten tweede zijn er psychische remmen, de genoemde frustraties.
De afwijkingen van de norm in het taalgebruik die door deze
factoren worden veroorzaakt, kunnen op grond van de tegenstelling
endogeen-exogeen gegroepeerd worden. Het exogene taalaanbod bestaat voor de tweetalige dialectspreker niet alleen uit de levende
elementen van de standaardtaal die van zijn dialect afwijken ; het
komt ook uit andere bronnen, namelijk uit nog andere taalsystemen
waar hij in contact mee komt, d.w.z. andere dialecten en talen, verder
uit marginale registers van de standaardtaal, d.w.z. uitgestorven of
bijna uitgestorven elementen evenals elementen van uiterst formeel
taalgebruik, tenslotte uit secundair door zijn omgeving geschapen
elementen, waarmee men de bedoeling heeft zich tegen een als
dreiging ervaren vreemde taal af te zetten, d.w.z. purismen. Tegen
de kunst om uit het exogene aanbod alleen op het juiste ogenblik
het juiste standaardtalige element te kiezen, kan gezondigd worden
door verkeerde trekking van de grens tussen endogeen en exogeen.
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Wordt die tot in het exogene gebied verlegd, dan bevat het algemene taalgebruik van de spreker dialectismen (b.v. knoesel voor
enkel, hesp voor ham) , die dikwijls in tweede instantie uit het Frans
komen (b.v. camionnette voor bestelwagen, compassie voor medelijden) . Wordt de grens daarentegen in het endogene gebied verschoven, dan bevat het vreemdtalige elementen (in Vlaanderen gaat het
dan om Frans taalgoed in meestal formelere situaties : ontleningen
zoals promotie voor reklame, ook Franse woorden in andere toepassingen dan die waarin ze in de Nederlandse standaardtaal voorkomen, zoals localiteit in de betekenis „dorp", en vormingen naar
Frans model, zoals de aandacht weerhouden voor de aandacht hebben, naar retenir l'attention), verder elementen uit andere dialecten
(in Vlaanderen gaat het bijna uitsluitend om brabandismen bij sprekers van meer perifere dialecten, zoals kuisen in de mond van Limburgers die in hun dialect schoonmaken zeggen, of voorschoot in die
van Westvlamingen die in hun dialect schort zeggen) , ten derde
elementen uit min of meer marginale registers van de standaardtaal
die in meer als centraal bedoelde registers worden gebruikt (b.v.
doch voor maar, te drie uur voor om drie uur) , ten vierde purismen
(b.v. geldbeugel voor portemonnaie, uurwerk voor horloge) . Een
vijfde type lijkt mij zeldzaam te zijn, en ik weet niet of het in andere
taalgebieden ook verspreid is ; semantische vergissingen bij overname
van exogeen taalgoed uit de standaardtaal, zoals noemen voor heten
of onooglijk in de betekenis „klein" i.p.v. „lelijk". Het kan ook wel
eens gebeuren dat een niet verkeerd endogeen element door een
exogeen uit de standaardtaal wordt vervangen, waardoor men zich
binnn het kader van het toelaatbare blijft bewegen, waarbij lichte
registerverschuivingen kunnen optreden, zoals in doe het raam dicht
voor doe het venster toe (17).
In een Europese context typisch Vlaams is dat de afwijkingen in
beide richtingen, zowel de dialectismen als het ongepaste gebruik
van exogene elementen, een hoge frequentie bereiken ( 18) en dat er
(17) Ongewilde registerverschuivingen kunnen ook tot duidelijke stijlfouten
leiden, zoals in het al genoemde gebruik van jullie, dat ik al herhaaldelijk in
interviews door tv-jou rn alisten tegenover een minister heb horen gebruiken in
de betekenis „de leden van de regering" of iets dergelijks. Vermoedelijk is
er hier invloed van het endogene element gijlie aan het werk.
(18) Een andere vraag, die nog experimenteel onderzocht moet warden,
is of de afwisseling tussen als correct en als niet-correct te beschouwen
variabelentypes andere verhoudingen oplevert als in het buitenland.
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in die van de tweede soort ondertypes voorkomen die of elders
ontbreken (dat geldt uiteraard voor de brabandismen) of zeer specifieke eigen kenmerken vertonen, zoals de Vlaamse purismen, waardoor men zich zowel tegen het Nederlands als tegen het Frans kan
afzetten ( 19) (b.v. droogzwierder tegen Nederlands centrifuge en
Frans essoreuse), terwijl men niet de behoefte heeft om dat tegen
het Engels te doen, waardoor er nogal eens pseudo-Engels via het
Frans wordt binnengehaald (zoals living voor huiskamer en pull voor
trui) . Ook zijn er bij met een extreem goede vertegenwoordiging, de
Franse elementen, waarvan het aantal dan nog door endogeen taalgoed via het dialect wezenlijk wordt verhoogd.
Deze speciale aspecten van het algemene taalgebruik in Vlaanderen, zowel de hoeveelheid van de afwijkingen in beide richtingen als
de eigenaardigheden van de ondertypes, komen op twee manieren
tot stand, door tekorten op het vlak van de kennis en vaardigheid
en door de werking van emoties, zoals hierboven al werd aangestipt.
De eerste oorzaak bepaalt vooral de kwantiteit van de afwijkingen,
het voorkomen van brabandismen en het verhoogde gebruik van
Franse elementen van het exogene type naarmate de situatie formeler
wordt, de tweede het optreden van purismen, maar ook dat van een
deel der dialectismen. Het verschijnsel dat in de sociolinguistiek
„solidarity" heet, d.w.z. de - veelal uit angst geboren i- behoefte om
zich in zijn taalgedrag als lid van de eigen gemeenschap te laten
kennen, leidt in Vlaanderen, daar anti-Hollandse gevoelens krachtig
voortleven, tot de behoefte, een groot aantal dialectwoorden, vooral
weer uit het Brabantse gebied, als goed Nederlands te beschouwen ( 20) . Hoe dit verschijnsel te beoordelen is, heb ik al met een
citaat uit Van Coetsem trachten duidelijk te maken ; daar is vergoelijkend aan toe te voegen, dat van de gewone taalgebruiker geen
uitgebreide kennis van de Nederlandse dialectgeografie verwacht kan
worden. Interessant is tenslotte, dat door de spanning tussen de behoefte om algemeen Nederlands te spreken enerzijds, solidarity anderzijds, hybridische nieuwvormingen kunnen ontstaan het type jonggezel
voor vr ij gezel, dialectisch jonkman, vannamiddag voor vanmiddag,
dialectisch deze namiddag.
(19) J. Goossens, Vlaamse purismen. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde 91 (1975), 112-132.
(20) R. Willemyns, Invloed van „Power" en „Solidarity" op het gebruik
van dialect en standaardtaal in Vlaanderen. De Nieuwe Taalgids 72 (1979),
289-302.
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In mijn bespreking van de variatie in de algemene taal in Vlaanderen heb ik geen systematisch onderscheid doorgevoerd tussen het
informele en het formele gebruik ervan. Ik denk dat het ter afronding van de kijk op de situatie voldoende is, twee dingen te constateren. Ten eerste is de marge van de variatie tussen onze twee grenzen
in formele situaties kleiner dan in informele. In termen van waardering uitgedrukt, het schriftelijke Nederlandse taalgebruik van de
Vlamingen is beter dan het mondelinge. Dat komt door de verhoogde
aandacht van de taalgebruiker en door de afzwakking van het
solidarity-effect die bij distantie ontstaat. Ten tweede betekent de
inkrimping van de marge niet noodzakelijk een verschuiving van de
twee grenzen naar elkaar toe. Weliswaar kan aangenomen worden
dat het aantal afwijkingen van endogene aard in formeler taalgebruik
altijd vermindert, maar naarmate de taalgebruiker onzekerder is,
groeit ook de kans dat hij exogene elementen gaat inzetten.
Dames en Heren, het zal U duidelijk zijn, dat ik met de gevolgen
van 150 jaar België voor het taalgebruik in Vlaanderen niet onverdeeld gelukkig ben. We kunnen onze staat echter ten goede houden,
dat hij zelf langs de wegen van de parlementaire democratie Vlaanderen de mogelijkheid heeft gegeven om zijn taaltoestanden te verbeteren. Het is niet de schuld van België, dat Vlaanderen daar te
weinig gebruik van maakt. Ten tweede zal duidelijk zijn geworden,
vanwaar een versnelling van de verbetering te verwachten is. Ook
daarvoor heeft de Belgische staat nieuwe mogelijkheden geschapen,
door het op 9 september van dit jaar afgesloten taalunie-verdrag met
Nederland. Ik hoop dat dit rijke vruchten zal dragen.

VERKENNINGEN IN VROEGER VERTAALWERK 1450-1600
VERTALEN OP VERZOEK OF IN OPDRACHT
door

JAN F. VANDERHEYDEN
Binnenlands Ere lid der Academie

INLEIDING

Een vertaling werd niet altijd op eigen initiatief van de vertaler zelf
ondernomen ; evenmin werd ze immer op aandrang van de maker
ervan gedrukt en uitgegeven.
Vaak werd een overzetting op het getouw gezet omdat „anderen"
suggereerden dat er van een bepaald werk een versie in de eigen
landstaal zou gemaakt warden of dat er van een zekere soort vreemde
publicaties een staal ook in de volkstaal zou verspreid worden. Ook
kon het voorkomen dat buitenstaanders om een vertaling verzochten,
en zo kon het eveneens gebeuren dat een bepaalde persoon aan een
,,,geleerde" of een „woordkunstenaar" een wel omschreven opdracht
in die zin toevertrouwde, of dat een nationale of locale, een wereldlijke of geestelijke overheidspersoon, met of zonder veel omhaal,
bevel gaf om een of ander werk over te zetten.
En wie het feitenverloop op het stuk van het ontstaan, maken en
verspreiden van sommige vertalingen nagaan kan zal inderdaad in
talrijke gevallen vaststellen moeten dat de vertaler zelf niet immer
de eerste stap deed, o.m. omdat hij, de overzetter, terugschrok voor
de moeilijkheid van de taak die hij op zich nemen zou. Vaak stond
hij immers huiverig tegenover een dergelijke zware onderneming ;
en dit om verschillende redenen. Om er een paar te noemen : inhoudelijk gezien wegens de aard van de te vertalen tekst een
Gewijd of een zeer gespecialiseerd geschrift, of eenvoudigweg : een
duistere tekst — of wegens de taal zelf waarin de oorspronkelijke of
de te vertalen versie gesteld was, ook wegens de stijl van de schrijver
van het originele stuk, of wegens de stand en aard van de taal waarin
zou moeten vertaald worden. Sommige vertalers leggen zonder
schroom of schaamte hun hart open, en laten hun lezer de pijnlijke
momenten medebeleven die zij doorgemaakt hebben vóór de uit-
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eindelijke beslissing viel, op eigen initiatief ofwel onder invloed van
buitenuit, het avontuur te wagen ( 1) . Nicolaas van Winghe b.v.
somt enkele van dergelijke moeilijkheden op die o.m. in 't bijzonder
een Bijbel-vertaler van bij ons ontmoette. Hij ontleedt ze, en wijst
bij deze analyse op de bijkomende zwarigheid voor wie het Nederlands hanteert om Gewijde Geschriften over te zetten ; de Italianen,
Spanjaarden en Fransen hebben het z.i. heel wat lichter om Latijnse
teksten in hun moedertaal te vertalen dan vertalers die de H. Schrift
in de Nederlandse taal overbrengen moeten (2).
De stoot kwam dus vaak van buitenuit ! Van wie wel ?

*
**
DRUKKERS-UITGEVERS

Niet alleen vrienden, sympathisanten of familieleden van vertalers,
of collega's uit hun eigen werk- en kunstkring, of leden van de adel
of vertegenwoordigers van de overheid, o.m. ook drukkers-uitgevers
hebben veel bijgedragen tot het tot stand komen en verspreiden van
vertalingen van antiek of ander vreemd werk.
Leden van deze laatste groep, d.i. sommige „printers" of drukkers
die ook vaak als uitgevers, dat is als boekhandelaars „in 't groot" en
ook wel „in 't klein" konden optreden, konden een geleerde of een
woordkunstenaar het leveren van een vertaling suggereren ( 3) , hem
om de overzettting van een bepaald werk verzoeken, hem zelfs een
(1) Den gheheelen Bybel... Leuven, 1548. Cfr. fol. 44 iij : „Welck werck
ick niet gheerne en heb willen aennemen / ende dat om verscheyden redenen..." schrijft Nicolaas van Winghe, de vertaler, in zijn voorwoord tat
de lezer.
iij : „Daer en
(2) Den gheheelen Bybel... Leuven, 1548. Cfr. fol.
bonen / soo es die Duytsche tale zeer onghelijck den Latijne / soo wel in
manier van spreken / als in woorden. Want het es een eyghen tale / niet
gemaect aft ghesproten wten Latijne / als die Yba l iaensche / Spaensche /
ende Walsche spraken / die wten Latijne comen zijn / ende daer om meer
dan half Latijn zijn / waerom dat het Latijn oock veel lichtelij cker ende
beter mach ouerghesedt warden in een v an dien talen / dan int duytsche".
(3) Onder zijn vrienden of sympathisanten telde de vertaler in spe soms
een drukker of uitgever die allicht in een gebeurlijke publicatie van een
vertaling een winstgevende zaak zag. Michael Herr maakt in zijn „Vorrede"
tot zijn overzetting van een Columella-tekst een toespeling op de tussenkomst
„ettlicher gister freund / vnnd nemlich des Truckers". Hij schrijft : „Dasselbig
hat mit auch verursacht neben fleissigem ansuchen ettlicher gister freund /
vnnd nemlich des Truckers / das ich dises werck vnderstuend zuverdolmet-
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zakelijke opdracht geven om een vertaling van een vreemde publicatie
te maken.
En ze deden het ook !
^

Twee opmerkingen hier.
Eén in verband met dit optreden van drukkers-uitgevers.
Het is niet altijd gemakkelijk of zelfs mogelijk nu nog precies uit
te maken van welke aard de betrekkingen tussen drukker en vertaler
toen waren ; het uitpluizen van het voorwerk van een vertaling kan
slechts enkele fragmentaire elementen opleveren die een zeker inzicht
in deze relatie geven ; toch kan een grondig onderzoek van het
voorwerk, in bepaalde gevallen althans, zeer leerzaam zijn.
Dat winstbejag de meeste drukkers-uitgevers niet vreemd was ligt
voor de hand ; dat neemt echter niet weg dat sommigen onder hen
grote risico's namen om gebeurlijk ook nog op andere -- meer verhevene -- doelwitten te kunnen mikken, nl. verspreiding van kennis,
wijsheid en schoonheid. Verwonderen moet het ons dan niet dat
vertalers vaak graag en gul hulde brachten aan sommige uitgevers
die met nieuwe vertalingen aan de markt kwamen. De Ovidiuscommentator Gerhard Lorich o.a., in zijn opdracht van de Ovidiusvertaling die Jorg Wickram geleverd had, wijst op de uitzonderlijke
rol die het Mainzer boekdrukkersgeslacht Schof f er •- „der Stamm
Schoffer", zoals hij het heet — in deze vertaalbedrijvigheid gespeeld
heeft. Het zijn inderdaad de Schbffers geweest die de Duitse Livius-,
Tacitus- en Ovidius-vertalingen hebben uitgegeven ( 4) . Hun verdienste op dit stuk was z.i. des te groter wijl deze ontzagwekkende
uitgeversactiviteit zich ontplooide in een tijd waarin de barbaarsheid
schen / ...". Cfr. fol. ij in : L. J. Columella : Dass Ackerwerck // Luck
liebColumelle vnd Palladij // ... Verteutschet / Durch Michael Herren /
habern der // freien kunsten vnd artznei. Strassburg, W. Rihel, 1538.
(4) In zijn „opdracht" bij zijn commentaar op de vertaling van de Metamorphoses, die door Georg Wickram bezorgd werd en door Ivo Schóffer in
Mainz in 1545 gedrukt en uitgegeven werd, schrijft Lorich von Hadaniiar :
„Inn disem { = het verspreiden van „heidense" werken) var nemlich der
Ersam; vnnd weisz Juo Schoeffer Buchtrucker zu Meyntz eynes ewigen
numbs werdt ist / das seine eltern / vnd er durch jre verleg vnnd vnkosten /
die theuren Authores / Liuium / Cornelium Taciturn / Vnnd jetz den
Ouidium / inn Teiitsch sprach vertolmetzscher / zu tag bracht haben etc.".
Cfr. fol. {bv0J in P. Ovidius : P. Ouidij Nasonis desz aller sinnreichsten
Poeten Metamorphoses... Mainz, 1545. Jacobus Micyllus o.a. wijst eveneens
op de tussenkomsten van Ivo Schiiffer in dezen. Cfr. infra.
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de „barbaries" in de wereld heerste, en de mensen volgens hem
nog slechts twee goden, of liever twee afgoden, zouden kennen, nl.
„den Bauch vnd Mamon" ( 5) . Zo waanzinnig en mensonterend was
de toenmalige toestand in de ogen van een Gerhard Lorich die de
commentaar bij de Duitse Ovidius-tekst bezorgde en in 1545 uitgaf.
De tweede opmerking geldt het bevel-geven tot het leveren van
een vertaling.
Deze formule moet m.i. uiterst voorzichtig gehanteerd worden.
Inderdaad, hoeveel middeleeuwse auteurs schreven niet „op bevel" ?
Meestal is hun verklaring in dezen een traditionele, loze formule,
een voorstellingswijze die tot een „topos" verworden was ( 6) .
Zou het dan vermetel zijn in de gelijkluidende mededeling van de
meeste vertalers uit de XVde en XVIde eeuw een echo te horen van
ditzelfde conventionele vooisje, temeer daar de vertalers uit deze
periode zich zo graag op 't niveau van scheppende woordkunstenaars
hesen ?

*
**
DRUKKERS EN VERTALINGEN

Talrijk zijn dan ook de vertalingen die door toedoen van drukkersuitgevers ontstonden. Ofwel waren deze drukkers-uitgevers eenvoudigweg promotoren van vertalingen, hetzij dat ze deze suggereerden,
hetzij dat ze als sponsors voor een bepaalde overzetting optraden ;
m.a.w. dat zij ze financierden. Een andere mogelijkheid was dat
zijzelf teksten vertaalden die zij dan in hun eigen versie in druk
verspreidden.

*
(5) „ ... Ich acht / so die welt nhiie teglich mehr and mehr grab /
vndanckbar / vnnd unerdttig wirdt...". En na deze diagnose gaat hij voort :
„ ... es ist nun eyn sollich Barbaries auff der welt / ich wil nit sagen inn
der Kirchen / das such die / so zu sollichen beruf fen sein / zu solichen
gut vnnd ehr Naben / solichs am wenigsten then" { = d.i. uitvinders,
uitgevers en vertalers steunen en eren !) . Uit dezelfde opdracht door Gerhard
Lorich.
(6) Ernst Robert Curtius : Euro páische Literatur and lateinisches Mittelalter. 2. Au/i. Bern, Francke, 1954. Cfr. p. 94/95 : Hij wijst ook op 't geval
van Cicero, Vergilius, Plinius de Jongere uit de Oudheid. Volgt dan :
„Unzahlige mittelalterliche Autaren versicheren, sie schreiben auf Bef ehl.
Die Literaturgeschichten nehmen das als bare Miinze. Doch ist es meistens
nur ein topos".
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DRUKKERS-VERTALERS

Inderdaad, drukkers-vertalers komen voor, — en niet alleen in de
vijftiende of zestiende eeuw ; en zo spijst de drukker (of drukkeruitgever) zelf zijn pers met vertalingen van eigen hand.
W. Caxton, de Engelse „aartsprinter" is een classiek voorbeeld.
Ook bij ons kent men gevallen van geleerden die zowel de veder
van de vertaler als de haak van de letterzetter hanteren konden (7).
Een Jan van Ghelen zette een Latijnse versie van het Narrenschi f f
van Sebastian Brandt in 't Nederlands over, en gaf in 1584 zijn
vertaling in eigen bedrijf uit (8).
Een ander Antwerps uitgever, Willem Silvius, zorgde zelf voor
een vertaling van een soort epitome van het standaardwerk van de
Zweedse historieschrijver en cartograaf, Olaus Magnus, nl. diens
Historia de gentibus septentrionalibus, dat in 1555 te Rome verschenen was (9).
Er is ook de Antwerpenaar Felix van Sambix de Jonge, die zich
in 't Noorden vestigde, werk uit het Frans vertaalde dat dan door
hem of een collega „boecvercooper" werd uitgegeven (10.

„DOEN VERTALEN"

Van ondernemende drukkers en/of uitgevers, die in de Nederlanden
gevestigd waren, stammen vaak belangrijke initiatieven inzake vertalingen ; herhaaldelijk verklaren zij dat zij hebben „doen vertalen".
De vraag kan gesteld : wat houdt deze formule in ?
(7) Zelfs nu komt het nog voor dat een drukker (of drukker-uitgever)
zich eveneens in dicht of proza aan het literair spel waagt.
(8) „ ... soo hebbe ickt ... ouerghestelt ende getranslateert wten Latijne ...". Cfr. fol. [A2v0] in : Der Sotten Schip. Antwerpen, J an van Ghelen,
1584.

(9) Olaus Magnus : Die wonder lijcke Historie vande Noordsche landen....
Antwerpen, M. Willem Silvius, 1562. Cfr. fol. [iijvO) : „Alle welcke redenen
aenghemerct ... heeft my goet gedocht tselue der ghemeynten tot dienst in
onse Nederlantsche tale ouer te stellen...".
(1O) Antwerpen 1573 - Delft na 1655. Cfr. over hem p. 431-434 in
J. G. C. A. Briels : Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de
Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570 1630. Nieuwkoop,
de Graaf, 1974.
-
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Gaat het hier om een suggestie die een of ander geleerde ertoe
leiden kon zich in te zetten voor het vertalen van een werk ? Of
geldt het ene formele opdracht die dan een bepaalde financiële vergoeding of een andere vergelding voor de vertaler met zich zou
kunnen brengen ? Voorlopig moeilijk om zeggen ! Eén zaak is zeker :
een geldelijke tussenkomst was niet uitgesloten. Er zijn gevallen
waarin de drukker en/of uitgever van een vertaling inderdaad allusie
maakt op de kosten die hij heeft moeten dragen ( 11) . De vraag is
dan : slaan deze toespelingen en verklaringen op de belegging in het
gebruikte materiaal en voorziene grondstoffen én op de financiering
van het typografisch- en bindwerk van de uitgave van de betrokken
vertaling alleen, of gaat het hierbij om de globale geldelijke lasten
van het druk- én vertaalwerk ?
Dit laatste zou men althans kunnen afleiden uit een verklaring die
de Antwerpse drukker, boekhandelaar en uitgever Simon Cock, in
zijn voorwoord tot zijn Josephus-uitgave aflegde en waarin hij het
had over het „vertalen" ofte „translateren" én het „drukken" (12).
't Is van de uitgever Jan Gymnick, die de eerste Nederlandse Liviusvertaling op de markt bracht, dat het plan uitging om dit monumentaal werk in een Nederlandse versie in omloop te brengen. Door het
succes van talrijke vertalingen van antieke werken over diverse
materiën in het buitenland werd hij in zijn opzet gestijfd. Naar zijn
eigen getuigenis liet hij dan ook wat men van Livius toen bezat in het
Nederlands vertalen.
Dit was in 1541 (13)
De XVIde eeuw is echter niet alleen de eeuw van de groatsopgezette vertalingen van antiek historisch werk, hij is ook, zoniet
(11) De Leuvense drukker-boekhandelaar B. van Grave, die Nicolaas van
Winghe opdracht gaf hem een goede Nederlandse versie v an de Bijbel te
bezorgen, heeft het zelfs over „zijnen groten coste ...". Cfr. fol. ÷ ij in :
Den gheheelen Bybel. Leuven, 1548. Cfr. infra.
(12) In het voorwoord tot de lezer in de Josephus-uitgave van 1552
verklaart de Antwerpse drukker-boekhandelaar Simon Cock : „welck werck
ick eerst heb dorren bestaen en becostighen om ghetranslateert te warden
ende ghedruct...".
(13) T. Livius : Titus Liuius, Dat is / de Roemsche historie o f t Lesten...
nv eerstmael in onser Nederlantscher spraken ghedruckt.
Antwerpen, 1541.
In het privilegie van mei 1541 wordt verklaard dat „Johannes Gymneus"
het werk van T. Livius heeft „doen translateren". Er wordt bijgevoegd :
„roten latine" ! In het voorwoord (gedagtekend 13 augustus 1541) is er
alleen sprake van het laten drukken en verkopen : „ ... so heb ick den seluen
= dit boeck) ... inden druck laten wtgaen ...". Cfr. fol. [Aiijvo).
{
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vooral, de eeuw van de Bijbelvertaling ; de Zuidelijke Nederlanden
zouden in de eerste helft van deze eeuw, toen in hun volle verdere
geestelijke en materiële opgang, ook op dit stuk niet achterblijven.
De Leuvense drukker, Bartholomaeus van Grave, of „M. Bertholomeus Grauius meester inden arten / ghesworen printer ende boeck
vercooper binnen der Uniuersiteyt van Loeuen" ( 14), aan wie een
tijdlang het monopolie van de uitgaven van de Bijbel in 't Latijn,
in 't Frans en in 't Nederlands verleend was, verzocht Nicolaas van
Winghe, uit het klooster van Sint-Maartensdal te Leuven, om hem
een betrouwbare Nederlandse versie van de Bijbel te leveren -- „een
goede ongheualschte Duytsche Bibel" —. Deze tekst zou steunen op
de Latijnse druk die hij zopas verzorgd had (15).
Bijzonderheden over sommige wisselvalligheden van deze vertaling
en uitgave leren we deels uit de tekst van het „Priuilegie", en deels
uit het voorwoord tot de lezer door de vertaler. Uit deze bescheiden
en verklaringen blijkt duidelijk dat B. van Grave zelf, de drukkeruitgever, het initiatief tot deze vertaling (en) had genomen en dat
hij de financiële lasten van het vertaalwerk had gedragen (16).
(14) Den gheheelen Bybel... Leuven, B. van Grave, 1548. Cfr. fol. 44 ij.
(15) Den gheheelen Bybel... Leuven, B. van Grave, 1548. Cfr. fol. CI iij :

„Soo heeft my die voorseyde printere by aduys vanden voerscreuen commissarisen aenghesocht / die Duytsche Bybele te willen corrigeren / nae den
ghemeynen Latijnschen text te Loeuen onlangs ghecorrigeert / ende byden
voerseyden Bartholomeus aldaer ghedruct".
(16) Door het patent van 9 november 1546 werd aan „M. Bertholomeus
Gravius meester inden arten / ghesworen printer ende boeck vercooper binnen
der Uniuersiteyt v an Loeven" de vergunning verleend om het monopolie
uit te baten van het drukken en het verkopen v an „de voerscreuen Bybelen /
te wetene / doude / ende nyeuwe Testament in Latijn / Walsche / ende
Duytsche talen". Daarenboven kreeg hij door dezelfde „open brief" hiervoor
het monopolie voor drie jaar. Want in het „Privilegie" v an de druk van 1548
lezen we op fol. 44 ij : „Ende heeft ons oock ghelieft bijden voerscreuen
brieuen te interdiceren / ende verbieden allen anderen printers / ende boeckvercoopers / wie sij sijn / de voerscreuen Bybelen int gheheel oft in deele /
te wetene doude ende nieuwe Testament inde voerscreuen drie talen / nae
te printen I vercoopen / oft distribueren in onsen landen / ende heerlicheyden
/ binnen den tijt van drie iaren doen naestcomende / ...".
Op 11 augustus 1548 moest echter vastgesteld warden dat deze termijn
van drie jaar te kort uitviel om deze drie opdrachten integraal te kunnen
vervullen, nl. 1° het vastleggen en drukken van een betrouwbare en door
leden van de Leuvense faculteit van Godgeleerdheid goedgekeurde Latijnse
tekst van de Bijbelboeken ; 2° het persklaar maken en drukken van een
nieuwe versie van de Nederlandse Bijbel op basis van deze herziene Leuvense
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Het waren men zou haast zeggen : uiteraard -- de Antwerpse
drukkers die zich bij ons blijkbaar het meest actief opstelden, als
echte „entrepreneurs" in het vlak van de uitgeverij, om het op zijn
Engels te zeggen. En niet alleen waar het oorspronkelijke uitgaven
gold, doch ook daar waar het om vertalingen ging. Simon Cock en
Jan Gymnick werden hier reeds even vermeld ; zo dadelijk worden ze
andermaal in verhoor genomen.
En Simon Cock het eerst !
Inderdaad, er is het geval van de vertaling van Flavius Josephus,
nl. de eerst-gedrukte Nederlandse versie van diens Antiquitates
Iudaicae, de „twintich boecken i van den ouden gheschiedenissen der
goden", een veelzeggend voorbeeld van de bemoeiing vanwege een
Latijnse tekst ; 3° het leveren en het drukken van een nieuwe Franse versie
van dezelfde Latijnse tekst.
Men kon wel vaststellen dat „die voerscreuen suppliant tot zijnen grooten
roste / ende moeyte die Latijnsche Bybelen / heeft doen corrigeren ... Ende
uuyten Latijnschen Bybel alsoo bijden voerscreuenen ghecommitteerde ghecorrigheert zijnde / van nieuws doen translateren den Bybel in Duytsche /
ende in Walsche talen". (Cfr. fol. 4-4 ij) .
Dit alles vroeg veel tijd, en het project kwam binnen de gestelde termijn
niet klaar : „Maer want om tselue te doen vele tijts ghedaen is / soo is
ghebuert dat den voerscreuen Latijnsche Bybel eerst voldruckt is gheweest
int eynde van Octobre anno vijfthienhondert ende seuenveertich. Ende den
Duytschen Bybel noch ter tijt niet en is voldruct. Ende den Walschen noch niet
teenemale ghetranslateert / ende alsoo niet begonst te drucken / noch en
heeft apparentie dat de selue binnen eenen haluen iare ghereet sal zijn om
drucken". (Cfr. fol. ■-1-4 ij) .
De overheden tot wie de drukker-uitgever zich richtte waren bewust van
de zware financiële last die deze op zich genomen had. Om de reeds gedane
beleggingen veilig te stellen en hem zelfs van 't bankroet te redden werd zijn
monopolie met drie jaar verlengd.
Bemerkenswaard is hoe B. van Grave — die om een verlenging van acht
jaar verzocht had — de klem legde op de geldelijke inzet in zijn onderneming
en op de hachelijke gevolgen v an een gebeurlijke afwijzing van zijn verzoek.
Telkens werd er gewezen op het feit dat hij, de drukker-uitgever, voor het
„doen translateren" van de Latijnse tekst instond. Hij oordeelde dan ook
dat zijn privilegie moest verlengd warden ; een financiële ramp zou anders
onafwendbaar zijn : „ ... w ant naer dien hy tot zijnen grooten / ende
excessiuen costen ende moeyte die voerscreuen Bybelen zoude hebben respectiue doen corrigeren / ende translateren / naer den rechten ende gheapprobeerden text / zouden eenighe printers hen voorderen de selue nae te
drucken / ende soo hen den cost te vooren ghedaen soude wesen / souden
de macht hebben die beetercoop te gheuen dan de suppliant. Midts welcken
den suppli an t de selue Bybelen soude gheraken opde hant te blijuen / tot
zijnder totaelder destructie / ende verderffenisse". Cfr. fol. ij.
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drukker-uitgever. In de zogezegde anonieme opdracht van de uitgave
van 1553 die echter in feite van de hand van Nicolaas van Winghe,
de Bijbelvertaler, is -- wijst de vertaler op de mangel van historisch
werk in 't Nederlands. „Maer wantmen dese niet en vindt in onse
nederlantsche tale / so heeft den sommighen ghedocht oorbaerlijck
te sine dat ick in ghelijcker voeghen ende manieren nv / als ick int
iaer voorleden ghedaen hadde die seuen boecken vander Joetscher
oorloghe / ouersetten soude die vermaerde historie Flauij Josephi
geintituleert oft ghenaemt. Vanden ouden gheschiedenissen der Joden
/ in twintich boecken begrepen..." (17).
^

Onder deze „sommighen" die het nut en wellicht ook de opportuniteit van het uitgeven van een dergelijke Nederlandse versie aanvoelden en op wie hier door de vertaler gezinspeeld wordt, was er
Simon Cock, alias „Symon Cocus / ghesworen prenter / ende boecvercooper binnen der stadt van Antwerpen". Deze zakenman had
immers reeds een aanvraag gedaan om 't monopolie van 't drukken
en 't verkopen van „dye boecken Flauij Josephi" te verkrijgen. Uit
het „Octroye", hem te Brussel op 2 oktober 1551 verleend ( 18) , leren
we eveneens dat hij , door groote costen / heeft doen translateren dye
boecken Flauij Josephi / des Joetschen vermaerden histori scriuers
van dye oude gheschiedenissen / der Joden ... ". Kon het klaarder ?
Simon Cock had dus wel degelijk de vertaling van de Antiquitates
Judaicae bekostigd. Is het vermetel te veronderstellen dat hij eveneens het iniatief tot het overzetten van dit werk genomen had ? Wie
weet dat ?
Deze Simon Cock liet het hier niet bij ! Werk van andere kleur en
geur, doch waarvoor hij met zijn flair van een fis afzetmogelijkheden in 't Nederlands taalgebied vermoedde, liet hij eveneens in
't Nederlands overzetten. Het bestaan van Een Spieghele der Rechte,
een Antwerpse publicatie van 1560, in feite een Nederlandse versie
van een werk van de Duitse zestiende-eeuwse rechtskundige Justinus
Gobler (of "bler), hebben wij aan zijn ondernemingsgeest en zin
;

(17) Flavius Josephus : Flauij Josephi des vermaerden Joetschen hystoriescriuers twintich boecken / vanden ouden gheschiedenissen der Joden... Antwerpen, S. Cock, 1553. ('t Voorwerk is niet gefolieerd, noch gepagineerd) .
(18) Afgedrukt vóór de opdracht door Nicolaas v an Winghe in de uitgave
van 1553. Niet gepagineerd, noch gefolieerd.
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voor zaken te danken ( 19 ) . Hij werd in zijn opzet gestijfd „door
versoecke ende begheerte van sommighe mijne goede vrienden".
Is deze laatste zinsnede een koopmanschappelijk-gekleurd toemaatje ? Of beantwoordt deze verklaring aan de werkelijkheid ? Wie zal
ons dit zeggen ? In elk geval, in zijn opdracht aan „Jan Scheyffrien
Ridder Cancelier van Brabant" verklaart Simon Cock dat hij het
werk van Justinus Gabler „wt die Ouerlandtsche tale tot mine sware
costen in dese onse sprake doen stellen" heeft (20).
Deze uiteenzettingen, overwegingen en beschouwingen in verband
met practijken die in 't vertaalwerk van toen toegepast werden,
gelden niet enkel, zoals nu reeds uit de gehoorde getuigenissen zal
gebleken zijn, voor overzetwerk met betrekking tot geschriften uit
de Oudheid alleen ; werk uit de Middeleeuwen of vreemde ,,literatuur" uit eigen tijd vindt eveneens uitgevers die de risico's én van
het vertalen én van het drukken en het uitgeven van de overzetting
ervan dragen durven. Soms zullen ze zelfs deze vertalingen uitlokken !
Doch, deze gang gingen ze niet met gesloten ogen !
Al weet b.v. de uitgever van de Nederlandse vertaling van Alonso
Ulloa's biografie van Karel V dat dit werk een relaas is van betrekkelijk recente gebeurtenissen, en dat de auteur ervan een Spanjaard, een
Spanjool is, en dat deze schrijver over wat er toen in de Nederlanden
roerde ietwat uitvoeriger had mogen handelen „dat hy van eenighe
gheschiedenissen van herwaerts over wel meer en breeder hadde
moghen rueren" — toch besloot Jan Steels een vertaling en uitgave
ervan te financieren. Hem persoonlijk leek deze onderneming inderdaad een interessante investering, en wat de gemeenschap betrof was
deze uitgave, naar zijn inzien, een bron waaruit nuttige lessen konden
getrokken warden ; in zijn ogen was derhalve zijn tussenkomst een
vorm van dienstbetoon, zijn taal-, streek- en tijdgenoten ten bate !
„Alsoo ic dan... desen boeck Nebbe doen ouersetten wt den Italiaenschen in onse moedertale, hopende bouen de vercoelinge van myne
costen, den inghesetenen van dese landen door grooten dienst by te
doen..." (21) .
(19) Justines Gabler : Der Rechten Spiegel, auss den beschribenen geijst-

lichen, weltlichen, natiirlichen and andern gebrauchlichen Rechten. Frankfurt
a. M., 1550. (0.a. in 1564 en in 1573 verschenen en nog andere uitgaven) .
(20) Justines Gabler : Een Spieghele der Rechte. Antwerpen, Simon Cock,
1560. Cfr. fol.
ij.
(21) Alonso Ulloa : Die Historie ende lenen vanden Aldermachtichtsten
ende Victorieusten Roomschen Keyser Kaerle de vijfde van dien name ...
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Een andere Antwerpse drukker wilde niet in gebreke blijven ;
Willem Silvius is hij genaamd, hij die De wonderlijcke ende warachtighe Historie vant Coninckrijck van Peru (Antwerpen, 1573) a an
deMagistrvnzjdopagt,einzjdrchametn
verklaart dat hij dit werk uit het Spaans heeft laten vertalen (22) .
Dat het in de XVIde eeuw als een gewoon procédé beschouwd
werd dat drukkers-uitgevers het initiatief namen om vertalingen van
populaire werken uit te lokken en eventueel opdrachten in die zin
te geven, blijkt m.i. nog uit de formulering van het privilegie dat in
1553 aan de Antwerpse drukker-uitgever Govaart Vanderhaghen verleend werd. Hem werd toen betekend dat hij „mach ende sal moghen
doen translateren ... wten Latijn in vlaemsche ende andere sprake //
ende prenten oft doen prenten" de kerkgeschiedenis van Eusebius
van Caesarea, waarvan dan ook, het jaar daarop, een Nederlandse
versie te Antwerpen verscheen (23).
Jan Canin — Gentenaar van. geboorte ,drukker te Dordrecht — gaf
een Nederlandse vertaling uit van de Chronica van Johannes Cation.
In zijn voorwoord liet hij niet na er op te wijzen dat hijzelf het
initiatief genomen had „den gemeynen Man tot nut ende profijt dese
Chronijcke met groote costen ende moeyte ouer te doen setten in
dese onse Nederlansche [sic] sprake / ende in Druck wt te
geuen" (24)
Eerstmael in Italiaensche sprake beschreuen / Door Alonso Ulloa / nv
Antwerpen, Jan
nieuweliick in Nederlantsche Duytsche sprake ouergheset.

Stelsius, 1570. Cfr. de opdracht fol. ijs^°.
(22) Het „heeft my Boet gedocht dese Historie wt de Spaensche tule in
ons Nederlandts-duytsch te doen ouerstellen, ende in druc te brenghen...".
De wonderlijcke ende warachtighe Historie vant Coninckrijck van Peru...

Antwerpen, 1573. Cfr. fol. [*3).
(23) Eusebius : Die Historie diemen / heet Ecclesiastica... Eerst ghetranslateert wten Griexsche... Ende nv... ouerghesedt in onser duytscher sprake.

Antwerpen, 1534. Het privilegie, afgedrukt op fol. ij, is gedagtekend
26 Nov. 1533, en het werd „Ghegeuen in onse stadt van Brussel den .XXVI.
dach
van Nouember int iaer van gracien. M.D. xxxiij . ende ons keyserdoms
...

iiij

)f

(24) Johannes Cation : Chronica Carionis : Van den Beghinne der IVerelt
oen tot op Keyser Carolum den Vijiden van dien Name... Wt de HoochDuytsche Sprake getrouwelicken ouerghesett in de Neder -Duytsche Tale /
door 1V. V. N. Dordrecht, Jan Canin, 1586. — Over Jan Canin, zonen en
kleinzonen, cfr. p. 194-228 in : J. G. C. A. Briels : Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden
omstreeks 1570-1630. Nieuwkoop, de Graaf, 1974.

225

Het succes van de uitgave van de oorspronkelijke versie zelf van
een werk was soms de spoorslag, of althans een van de aanleidingen
om de druk van een vertaling te ondernemen. De eerste stap was dan
een vertaling helpen te ontstaan. Minstens twee overzettingen, die
door de zorgen van de firma Plantijn in omloop werden gebracht
werden op het getouw gezet en uitgevoerd na de bevinding dat de
uitgaven van de oorspronkelijke 'teksten waren ingeslagen. Plantijn
liet La maison rustique van Charles Estienne overzetten en gaf deze
vertaling in 1566 te Antwerpen uit. Dit was De Landtwinninge ende
Hoeve van M. Kaerle Steuens. In de opdracht ervan kan U lezen :
„Ick hadde het voorleden Jaer gedruct eenen Boeck genaemt La
maison Rustique de M. Charles Estienne, int Fransoys, welcken van
yegelicken seer begeert is geweest. Maer vele ... baden my daerom,
dat icken inde nederduytsche sprake wilde doen ouersetten... Ende
hoe wel dat hen redene warachtich was, nochtans en wilde ick den
last niet geerne aenveerden, gemerckt dat ick dese Nederduytsche
sprake niet so wel en verstae als ic wel wilde... Maer hebbe ten
laetsten met grooten cost ende arbeyt, de copye te wege ghebracht,
ouergestelt in deser duytscher talen" (25).
In hetzelfde jaar verscheen er eveneens bij Plantijn een Nederlandse
versie van de Emblemata van Johannes Sambucus. De aanleiding hiertoe was het succes van de Latijnse versie ; de verklaringen van Plantijn, zoals men deze in het voorwerk lezen kan, laten geen twijfel
ter zake bestaan. „Aenmerckende ... dat de Emblemata des edelen
H. Io. Sambuci ... int Latijn den geleerden lieden seer aengenaem
zijn gheweest ... soo heeft my goet ghedocht ... de selue te doen
ouersetten op mijnen cost in de Nederduytsche sprake ... " (26).

Ook voor de Engelse bijdrage in dezen doch blijken de gevallen
eerder schaars te zijn, om niet te zeggen onbestaand zover ik het
althans zag — kan een Antwerpse publicatie vermeld worden.

(25) W . De Vreese : Over de benamingen onzer taal inzonderheid over
„Nederlandsch". P. 416-592 in : Verslagen en Mededeelingen d. Kon. Vla.
Academie v. Taal- en Letterkunde. 1909. Cfr. nr. 1057 (p. 531).
(26) W. De Vreese : Over de benamingen onzer taal inzonderheid over
„Nederlandsch". P. 416-592 in : Verslagen en Mededeelingen d. Kon. Via.
Academie v. Taal- en Letterkunde. 1909. Cfr. nr. 1059 (p. 531).
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Inderdaad, op 5 mei 1520 gaf Jan van Doesborch te Antwerpen een
met houtsneden verluchte Der dieren palleys uit ( 27) . In een van de
volgende jaren bracht hij een Engelse versie ervan op de markt, nl.
The wonder f ulle shape ; de Engelse tekst had hij door een inwoner
van Kales, Laurens Andrewe, laten maken (28).
*

Dat het er in 't Duits uitgeverijbedrijf in verband met vertalingen
op dezelfde wijze toeging als bij ons lijdt geen twijfel.
Neem b.v. het geval van Jacobus Micyllus, de Duitse Tacitusvertaler.
Dat deze geleerde zich aan de vertaling van de Historiae van Tacitus
zette is grotendeels het gevolg van de „aansporingen" „das anregen
vnd vermanen" -- van degene die deze overzetting dan ook in 1535
op de markt bracht, nl. de uitgever Ivo Schof f er van Mainz. Dit
verklaart Micyllus zelf volmondig in zijn voorrede (29).
Een uitgever geeft niet alleen opdrachten om te „vertalen", hij
laat soms een bepaalde versie die reeds in de volkstaal bestaat
„hertalen", om een modewoord van nu te gebruiken.
Van de De Bello Gallico van Julius Caesar werd in 1507 door
Johannes Groninger te Straatsburg de vertaling van de hand van
Matthias Ringmaan Philesius gedrukt ( 30) . Herhaalde malen werd
deze versie van uit Mainz en van uit Frankfurt a.M. opnieuw ver(27) Cfr. nr. 1667 in Deel I (p. 595-596) in : W. Nijhoff en M. E.
Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. 's-Gravenhage,
1923.

(28) Cfr. nr. 1901 in Deel I (p. 677-678) van W. Nijhoff en M. E.
Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. 's -Gravenhage,
1923. In de „Prologus" : „ ... I Laurens andrewe of the towne of Calis haue
translated for Iohannes doesborowe booke prenter in the cite of Andwarp
this present volume... which was neuer before in no maternall langage
prentyd tyl now...". Bij Jan van Doesborch verscheen eveneens een Engelse
vertaling van de Dialogus creaturarum, nl. : The dialoges of creatures
moralysed, waarschijnlijk in 1530.
(29) „Zu welchem mir Bann auch weittere anreytzung vnnd vrsach geben /
erstlichen das anregen vnd vermanen des vorsichtigen Juonis Schaef fers
meines alten vnd sonderlichen goten freundts ...". Cfr. fol. [a iiijv'0] in :
C. Tacitus : Der Roemischen Keyser Historien... Mainz, Ivo Schóffer, 1535.
(30) C. J. Caesar : Julius der erst Rómisch Keiser von seinen kriegen.
erstmals vsz dem Latin in Tutsch bracht ... Strassburg, J. Groninger, 1507.
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spreid, gewoonlijk ontdaan van de voorrrede van de oorspronkelijke
vertaler, Matthias Ringmann Philesius (31).
In de uitgave van 1565, die te Frankfurt a. Main verscheen,
„ ... auffs newe nach M. Ringmanni Philesij verteutschung / ausz
dem Original Exem-/plar gebessert..." werd dit voorwoord vervangen door de opdracht, geschreven door de uitgever van toen, nl.
„Sigmund Feyerabend Buchhandler" . In dit nieuw stuk verstrekt deze
„uitgever" ophelderingen over wat hij op het titelblad aangekondigd
had ; hij heeft nl. de oorspronkelijke Duitse versie van M. Ringmann
Philesius „in das gut Oberlendische Teutsch bringen lassen", taal die
hij op het einde van zijn opdracht „unlere Sprache" noemt.
In 1580 herhaalt S. Feyerabend deze stunt in verband met een
Duitse vertaling, ditmaal van een Grieks werk, nl. de Vitae van
Plutarchus. Zaken zijn nu eenmaal zaken ! Opvallend is echter hoe
graag uitgevers de indruk wekken willen van hun bezorgdheid voor
de degelijkheid en betrouwbaarheid van hun uitgaven, in casu van
vertalingen die zij aan de man wensen te brengen. S. Feyerabend, de
uitgever-boekhandelaar, speelt ook dit spel. En meesterlijk ! In de
opdracht van de Duitse uitgave van de Vitae in 1580 vermeldt hij het
bestaan van vroegere Duitse overzettingen (en die waren er inderdaad geweest ( 32)) ; doch onmiddellijk daarop wijst hij er op dat,
met het oog op de uitgave die hij thans bezorgt, deskundigen de
teksten van deze oudere Duitse versies herzien hebben, ze hebben
gecollationeerd met „dem Original", en dat hijzelf soms ingesprongen
is om „etlichs besser... verteutschen [zû) lassen" (33).
Dit „besser ... verteutschen lassen" of iets gelijkklinkend is soms
een elegante formule om een tekstherziening, die dan in enkele
gevallen als een nieuwe vertaling voorgelegd wordt, aan te kondigen.
Ingrijpen in de taal van een vroegere vertaling — voornamelijk in
de woordvoorraad — en dit in opdracht van de drukker-boekhandelaar
(31) Lawrence S. Thompson : German Translations of the Classics 1450
1550 in : Journal of English and Germanic Philology. XLII (1947) . Cfr.

-

353.
(32) Reeds in het begin van de XVIde eeuw verschenen er Duitse versies
van enkele afzonderlijke Vitae in druk ; de eerste „volledige" Duitse uitgave
is deze van H. Boner, uitgegeven door B. Griininger te Kolmar in 1541.
Cfr. o.a. p. 117 118 in : Fr. J. Worstbrock : Deut.nche Antikerezeption 14501550. Boppard a. Rh., 1976.
(33) Cfr. fol. iij in : Plutarchus : ... von den herrlichsten / loeblichsten /
namha f f tsten Historien / Leben / handlungen vnd Ritterlichen thaten ...
Frankfurt a.M., 1580.

p.

-
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van de nieuw geplande uitgave, komt nog in andere taalgebieden
voor, zo b.v. bij ons.
De „katholieke" overzetting van de Bijbel die in onze streken als
de oudste volledige gedrukte versie wordt beschouwd is deze die in
1548 te Leuven door Bartholomeus van Grave gedrukt en uitgegeven
werd ; de tekst ervan werd bezorgd door Nicolaas van Winghe die
hem -- zoals hijzelf zegt „nv corts in duytsche van niews ouerghestelt [had] wt den Latijnschen ouden text". Zo leert ons de titel van
de uitgave ! In het voorwoord expliciteert Nicolaas van Winghe deze
termen. Hij, die een geboren Leuvenaar was en die in de Universiteitsstad Leuven gewoonlijk, om niet te zeggen „altijd" verbleven
had, schrijft aldaar : „Aldus ... heb ick dit swaer werck aenueert
ende ten eynde ghebrocht ende den gheheelen bybel ouerghesedt
ende ghescreuen / in die ghemeyn Brabantsche tale / alsmen die
vseert te Loeuen daer ick gheboren ende eenpaerlijc residerende
ben" (34).
Dit voor zijn : „in duytsche" !
Wat het „van niews ouerghestelt" betreft kan eraan herinnerd dat
hij, bij het klaarmaken van zijn „nieuwe" versie, gebruik gemaakt
heeft van een oudere „nederlandse" of „dietse" vertaling, „in Hollant
ghedruct", en van twee in alle opzichten betrouwbare Hoogduitse
versies ( 35).
De nieuwe druk van 1553 die Anthonis Maria Bergaigne '— „ghesworen Boeckdrucker" te Leuven op de markt bracht, gaf de tekst
van Nicolaas van Winghe - tekst die reeds in 1548 klaargekomen
was — ; doch deze was nu taalkundig herzien door een dominicaan
Jan Vander Haghen. Deze revisie gebeurde op last van de nieuwe
drukker-uitgever, die na het vervallen van het „privilegie", dat aan
Bartholomeus van Grave in 1548 was toegekend, „dit selue Priuilegie
vande Keyserlijcke Maiesteyt vercreghen [had), om wederom te

(34) Den gheheelen Bybel... Leuven, 1548. Cfr. fol. {CI
(35) Cfr. Den gheheelen Bybel... Leuven, 1548. Fol. [CI-iij°'°] : „Maer
hierteghen is my beloeft ende ghedaen groot behelp daertoe dienende.
Want sonder een duytsche Bybel ouer tseuentich iaer in Hollant ghedruct.
Item noch twee versceyden hoochduytsche bybelen / waer aff die eene ouerghesedt was vanden hooghe gheleerden heere Joannes Eckius / die ander
vanden eerweerdighen Joannes Dietenbergius vander predicaren orden...".
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drucken in ons Duytse tale, nae dat oude exemplaer" ( 36) . Het is de
taalkundige revisor zelf die ons het hoofdbezwaar van de nieuwe
drukker-uitgever mededeelt, nl. diens bedenkingen tegen en zijn
afwijzing van de sterk-dialectaal-getinte versie van Nicolaas van
Winghe waarover vele lezers zich zouden beklaagd hebben. Hij
omschrijft zijn ingrijpen in de tekst, en wijst op het eindresultaat,
nl. een versie in een eenvoudige taal, die algemeen in de Nederlandstalige gewesten verstaanbaar zou zijn en, vóór alles, in een taal die
een klare vertaling zou helpen tot stand komen. „Maer mits datter
gheclaecht wordt, datter menighe termen oft woorden waren, die niet
veel iemant dan die binnen Louen gheboren waren oft ghewoont
hadden verstaen en consten ... Daerom heeft my den voornoemde
Printer i = Anthonis Maria Bergaigne) aenghesocht, dat ic den Bibel
heel ouerlesende, die selue corrigeren soude daert van noode zijn
soude, ende die harte niet wel luydende woorden veranderen soude in
platte Nederduytsche ofte Vlaemsche tale, sonderlinghe daer andere
natien met dier accorderen, dwelc ic met grooten arbeyt ende veel
neersticheyt, nae mijn cranck vermoghen, ghedaen hebbe, niets niet
vanden text scheedende, maer dien altemet claerder ouerstellende..." (37).
Jan Vander Haghen, geboortig van Ranse, dominicaan geprofest te
Gent, lector in het Dominicanerklooster in Den Haag, prior te
Leeuwarden, subprior in Rotterdam, en die ook te Leuven „ten
Predicheeren" verbleef, daarenboven een predikant met weergaloos
talent, was dan ook, gelet op zijn contacten met talrijke dialecten
over Noord en Zuid, en tevens gelet op zijn taalvaardigheid, ten
volle aangewezen om deze taak op zich te nemen (38).

**
^

(36) Den gheheelen Bibel... Leuven, 1553. De drukker was Anthonius
Marie Bergaigne ; exemplaren waren verkrijgbaar bij de drukker Bergaigne
zelf, bij de drukker van de eerste uitgave, nl. Bartholomeus van Grave, en
ij.
bij Jan Waen. Cfr. het „Priuilegie", afgedrukt op fol.
(37) Den gheheelen Bibel... Ghedruct ... by Anthoni Marie Bergaigne.
Leuven, 15 53. Cfr. fol. [ ÷ ij'° 1.
(38) Tenminste als deze „Broeder Ian vander Haghen, Predicheere" dezelfde is als de Joannes vander Haghen (of Dumaeus) van wie een levensschets te vinden is o.m. in : Biographie Nationale. (Bruxelles) . Vol. XXVI
(1936-1938) col. 342-343 s. v°. Vander Haghen (Jean), of in : Nieuw
Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Dl. I (1911) col. 1019-1020. s. v°.
Vander Haghen (Joannes) .
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DRUKKERS : GELEERDEN ÉN ZAKENLUI

Het is niet bijdragen tot de ontluistering van het werk van filologen
„filologen" in de mime, de classieke zin van 't woord genomen —
te erkennen dat de drukkers, o.m. ook bij het proces van overheveling
van vreemd cultuurgoed naar het taalmilieu waarin zij leefden en
werkten, een rol gespeeld hebben. Zelfs meer : billijkerwijze moet
het belang van deze bijdrage vanwege drukkers-uitgevers — alle
betwistingen van sommige „idealisten" ten spijt -- dankbaar toegegeven worden.
Ik zei „ook", en dit in verband met de eigenlijke „translatie" van
kennis, wijsheid en schoonheid. Inderdaad, in andere, in een zekere
zin belendende domeinen, zoals b.v. de taal- en talenstudie, o.m.
spelling en lexicografie van de landstalen — om slechts deze twee
gebieden te noemen -- heeft de invloed van hun bewust ingrijpen
zich eveneens vroeg, diep en lang laten voelen.
Ten anderen, dat drukkers vroeger bij de spreiding van literatuur
of van andere bepaalde soorten van geschriften, en zelfs bij de studie
van de landstalen rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken werden
kan grotendeels verklaard worden ten eerste door de vorming van
sommigen van deze drukkers-uitgevers en meteen door hun gerichtheid op geestelijke en culturele waarden ; ten tweede door de eisen
van hun beroep en door de eigen aard van hun onderneming zelf.
't Is echter hun rol van promotoren van vertaalwerk die ons hier
aanbelangt ; bij de behandeling van dit aspect van hun bedrijvigheid
zouden we ons dan ook hier graag willen houden (39).
Vooraf dit : verdubbelde omzichtigheid is echter bij de bespreking
van de getuigenissen van drukkers van vertaalwerk, en in casu van
hun opdrachtgevers, d.i. de uitgevers, geboden.
Inderdaad, men verliest wel eens bij de behandeling van de verhouding „vertalers"-„uitgevers” uit het oog dat deze laatsten, die soms
drukkers en/of „boeckvercoopers" waren, vaak geleerden waren, en
daarenboven, en niet het laatst van al, zakenlui.

--

(39) Basis van de bespreking zouden hierbij zijn de verklaringen die
drukkers-uitgevers in 't voorwerk van vertalingen aflegden. Ook uitspraken
van vertalers over deze laatsten en over hun werk worden hierbij af en toe
betrokken. Gelet op het groot aantal, op de omvang en op de verscheidenheid
van deze verklaringen vanwege drukkers en „boekhandelaars" van toen in het
voorwerk — soms in het colofon -- van hun publicaties, is het m.i. verantwoord
even bij deze mededelingen stil te staan.
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Terloops kan hieraan toegevoegd dat het evenmin ergernis of
wrevel verwekken mag te moeten horen dat ook sommige vertalers
op winstbejag uit waren, of dat zij soms voor andere voordelen, zoals
b.v. betuigingen of uitingen van erkenning, waardering en erkentelijkheid vanwege het publiek ( 40) in 't algemeen, of vanwege de overheid meer in 't bijzonder, niet ongevoelig zouden geweest zijn.
Gelet op deze soms zeer zakelijke aanpak •- zeker vanwege
drukkers-uitgevers, af en toe ook vanwege vertalers - komt het er
bijgevolg op aan ook hier sommige uitlatingen van uitgevers, in hun
opdrachten van of in hun voorwoorden tot hun uitgaven van vertalingen vervat, nuchter en kalm onder ogen te nemen om overdrijving
(40) Reeds in een vorig opstel werd, in verband met de „topos" van de
„niders", daarop gewezen. Is er ten anderen iets menselijker dan dat men
zijn bijdragen, en zeker deze tot het geestelijk goed van zijn evenmens, af
en toe dankbaar erkend zou willen zien ? Luther in zijn „Send brief vom
Dolmetschen" wees op het taalkundig piratenwerk van „die Papisten" die
van hem Duits leerden ; dezen „danken mir aber nicht dafur" schrijft hij.
En nochtans dat is toch van het minste dat een vertaler verwachten mocht,
zoals een Cornelis van Ghistele het erkende, hij die niet vertaalde „om daer
dore eenighen grooten lof oft eere te behaelen" (cfr. fol. 44 ij), doch om zijn
taalgenoten geestelijk te verrijken en beter te leren leven. Mocht hij dan niet
hopen dat zij hem „dan ... bedanken" zouden (cfr. fol. 44 iij in de uitgave
van 1555 van zijn vertaling van de „T erentius Comedien'') . Een vertaler weet
maar al te best dat lof nog minder zijn aandeel zal zijn, of althans dat deze
hem vrekkig-zuinig zal toegemeten warden ; hij weet dat hij „selten vnd
claw nit von yederman gelobt word" vertrouwt ons Jeronimus Ziegler in
zijn Boccaccio-vertaling toe. (Cfr. Fornemmste Historien vnd exempel von
Widerwertigem Gluck / mercklichem vnd erschroecklichem Vnfall.
Augsburg,
15 45) . Ontroerend is dan ook de deemoed van een Bernhard Schaf f erlin, de
grote Duitse Livius-vertaler. Zijn bede is zo eenvoudig als eenvoudig zijn
: ik „bit ein yeden der disz buch lesen wirdt / das er myner geprechen- kan
licheit verzyhen vnd ich sey lebend oder tod myn zu dem besten woell ouch
gedenken". (Cfr. fol. {a') van de Livius- uitgave Roemische Historien.
Mainz, J. Schaffer, 1505). Misleidend koel is de toon en zwaargeladen met
het gevoelen en besef van de waarde en de adel van eigen inzet en geleverd
werk zijn de woorden van het plechtig slotaccoord van het „Epistle" van
John Stradling, de vertaler van Justus Lipsius, aan zijn lezer : „If those
{ = the reader] reape any pleasure or profit by this discourse, giue thankes
(next vnto God) to my Author ; then to the patron, for whom onely and by
whome the same was both englished and published. For mine owne part
I desire no more but curteous acceptation of my trawaill, I hope I deserue no
lesse. A little good-will and a few good wordes for many dales work, is no
vnreasonable rewarde : ...". (Cfr. J. Lipsius : Two Kookes of Constancie.
Written in Latine, by Justus Lipsius... Engl ish ed by John Stradling.
London,
R. Johnes, 1595).
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en verdichtsel van werkelijke verhoudingen en vaste waarheid scherp
en juist te onderscheiden. Deze stelregel geldt eerst en vooral hier
in verband met hun verklaringen inzake de drijfveren die hen tot het
uitlokken van een vertaling en tot de publicatie ervan zouden gebracht hebben ; ook inzake de betekenis en het belang die zij aan de
uitgave die zij ons voorleggen hechtten ; voorts inzake de moeilijkheden waarmede zij, naar hun zeggen, af te rekenen hadden ; eveneens inzake de hoge financiële risico's die zij manmoedig op zich
zouden genomen hebben voor het bekostigen van het vertalen, drukken en uitgeven van het werk ; en zelfs inzake hun vrijmoedige
erkenning dat zij -- als drukkers en als uitgevers op een billijke
winst rekenden.
De werkelijkheid van elke dag, van werk in de drukkerij, in de
binderij of achter de winkeltoog, zette zich ook toen in harde cijfers
om, en de wisselvalligheden van productie en afzet doorkruisten vaak
de best doordachte en sterkst uitgebouwde plannen.
Ter inleiding mocht dit nog wel eens gezegd (41) i
Kortom, en meer bepaald : uit deze voorwerk-literatuur kunnen
we o.a. leren welke doelstellingen de drukkers-uitgevers beoogden ;
ook : welke drijfveren hen tot het uitgeven van vertaald werk
bewogen.
En dit laatste is wat ons hic et nunc interesseren mag, hoe belangrijk de antwoorden op de talrijke andere vragen ook klinken kunnen.
Want wie naar dit voorwerk luisteren wil staat niet voor een zíeligvereenzaamd klepperend kloosterklokje, maar voor een machtig
beiaardspel.

(41 ) Inderdaad, ze zijn verre van denkbeeldig de perikelen die, roerloos
loerend, de filoloog of historicus bij zijn betreden van het bloemenveld, dat
een voorwerk soms lijkt te zijn, wachten. Koen, doch koel en kalm,, zal hij
deze wondertuin ingaan om echter alleen die tuilen samen te lezen waarvan
de kleur en geur hem niet bedwelmen zullen. Bloemen met frisse en gulzigopengespreide, rijkgekleurde kronen en kelken staan er op sterke stengel
talloos te keur, naast flodderdingen die pralerig en protserig aandoen. Want
sommige drukkers en uitgevers konden ook het woord met zwierig en weids
gebaar hanteren ! Vergaar de eerste, en deze a lleen, in Uw kristallen vaas
waarin 't glorierijke licht spelen kan. Vergaar deze eerste alleen ; dit is de
leus ! En Uw tuil zal nog rijk en kleurig zijn. Want alle pomperijen ten
spijt, is deze voorwoord-literatuur van de drukkers-uitgevers immer belangwekkend, wijl sommige zakelijke gegevens hieruit af te leiden zijn, zelfs als
men zijn vragen tot het filologisch terrein beperken zou.
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Inderdaad, vernemen kunnen we eveneens daaruit, zoals ten
anderen reeds vermeld, of drukkers-uitgevers belangstelling opbrachten voor het lexicaal-, grammaticaal- of stilistisch-eigenaardige van de
taal en schriftuur van de oorspronkelijke tekst en/of van de vertaling
zelf. Meteen kunnen we soms meer in 't bijzonder uitmaken welke
hun opvattingen waren inzake practische taalaangelegenheden, zoals
b.v. de spelling van de landstalen, of het soort woord dat zij hanteren
ofwel verwerpen zullen.
Ook bevat dit voorwerk soms elementen die de lezer toelaten zich
een beeld te vormen van de esthetische achtergronden waartegen
vertaler en uitgever zich bewogen ; want voor het uittekenen en etsen
van de contouren, profielen, licht- en schaduwvlakken van het literair
panorama van toen vindt hij allicht aanduidingen verscholen in het
inleidend proza van drukker en uitgever.
En wellicht leren we eveneens iets over de smaak van hun toenmalige lezerspubliek. Inderdaad, als drukkers-uitgevers waren zij
zoveel als de parabolische antennes die signalen opvingen, die door
hen vertaald, ons leren kunnen wat, volgens hen, de specifieke leesverzuchtingen, althans van sommigen, op bepaalde momenten waren.
De vraag rijst dan wellicht in hoeverre zijzelf, door de richting
waarin zij hun uitgeversbedrijvigheid — en ik meen in 't bijzonder op
het stuk van de editie van vertaalwerk gestuwd hebben, bepaalde
strekkingen onder het leespubliek hebben in 't leven geroepen of
eenvoudig verruimd of versterkt hebben !
Of omgekeerd ! Hoe sterk hebben de gangbare opvattingen van
lezers, literaire theoretici en auteurs hun uitgeversactiviteit bepaald,
zelfs op het gebied van de verspreiding van vertalingen. Zo kan men
zich afvragen b.v. in hoeverre de voorkeur van sommige middeleeuwers voor de „res Besta" veeleer dan voor de „res ficta", benevens
de toenmalige groeiende belangstelling in antieke en eigen, zgn.
„vaderlandse" geschiedenis, ook niet verantwoordelijk is voor de rijke
oogst aan vertaalde historische werken die men in de XVde en
vooral dan in de XVIde eeuw schuren kan.
Of een andere vraag ! Hoe zwaar heeft het gewicht van de spreiding
van vertaalde „filosofische" geschriften uit de Oudheid, en de belangstelling voor dit soort antieke werken vanwege vertalers en
drukkers-uitgevers, naast de nawerking van de patristische opvattingen
over het eerbiedafdwingend zedelijk gezag van sommige antieke
schrijvers, het inzicht stilaan ingang doen vinden (of het bij sommigen
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verstevigd) dat ook uit de literatuur van de Oudheid levenswijsheid
te puren viel ?
Voorlopig laten we best deze vragen hier rusten ; verantwoord
lijkt het echter dat wij allereerst hier, in verband met deze relatie
vertalers enerzijds en drukkers-uitgevers anderzijds, twee facetten van
dit probleem onder de loep nemen zouden. Onderzocht zouden immers vooraf moeten worden de twee zijden van de geheimzinnige
zegel die de binding waarmerkt die er soms tussen het maken van
vertalingen en het drukken en verspreiden ervan bestaat. Dit betekent
dat inzicht vereist is in de gebeurlijke ingreep vanwege drukkersuitgevers in beide bewerkingen. En inderdaad in meer dan een geval
doen drukkers-uitgevers zich in beide sectoren -- deze van het vertalen
én de andere van het drukken en uitgeven — gelden, en dit wijl ze
vaak geleerden en tevens meestal ook zakenlui waren.
*

De drukkers-uitgevers waren vaak geleerden !
Inderdaad, in de eerste periode van de uitzaaiing van de ateliers
van drukkers en of f icina's van „boeckvercoopers" in de XVde en
XVIde eeuw, telde de groep van drukkers en uitgevers talrijke academisch-gevormden, zelfs geleerden die in de cultus van de nieuwe
cultuur en van de nieuwe wetenschap opgingen. Bartholomaeus van
Grave, de Leuvense „ghesworen printer ende boeck-vercooper binnen
der Uniuersiteyt van Loeuen" ( 42), de uitgever van de Bijbelvertaling
van Nicolaas van Winghe, was een „Magister artium" van de
Leuvense Alma mater ( 43) , en in het voorwerk van sommige van
zijn drukken wordt deze titel vermeld, zij het soms ook in afgekorte
vorm (44).
(42) Den gheheelen Bybel... Leuven, 1548. Cfr. fol. ij.
(43) Biographie Nationale. T. V. Bruxelles, 1876. Cfr. col. 112-114. —
Anne Rouzet : Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et
XVIe .siècles dans les limiter géographiques de la Belgique actuelle. Nieuw-

koop, de Graaf, 1975. Cfr. p. 81-82.
(44) In het voorwoord van „Broeder Ian vander Haghen Predicheere",
dezelfde die de uitgave van 1553 van de Bijbelvertaling van Nicolaas van
Winghe bezorgde, verwijst deze revisor naar „den eertarnen M. Bartholomaeo van Graue". „M." is echter blijkbaar niet immer de afkorting van
„Magister artium", doch eenvoudigweg van „Meester", althans volgens de
anonieme schrijver van de notitie over Michael Greyff, een Duits drukker
in de tweede helft van de XVde eeuw en in het eerste decennium van de
XVIde. (Cfr. Neue Dt. Biographie. Bd. VII (1966), p. 55, s. v° Greyff
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Het ligt voor de hand : van Grave was de enige drukker-uitgever
niet die een dergelijke academische titel haalde. Inderdaad, verscheidenen onder de eerste westerse drukkers, boekhandelaars en uitgevers
hebben ten noorden of ten zuiden van de Alpen aan een universiteit
als student, soms zelfs als hoogleraar gewerkt.
Anderzijds zijn ze talrijk onder hen dezen die door hun wetenschappelijke en letterkundige geschriften bewijs geleverd hebben van
een humanistische en academische opleiding en vorming zonder dat
officiële getuigenissen betreffende enige binding tussen hen en een
universiteit kunnen ingeroepen worden.
Ten derde is er een belangrijke groep van drukkers, boekhandelaars
en uitgevers die, uit zakenbelang, omwille van de koopmanschappelijke voordelen die uit een formele band met een universiteit voortvloeien konden, zich als student in de „artes", in de „rechten", zelfs
inde„gsku"hbnlateimrcu,ndaozelf
met de speciale wereld, die een universiteit nu eenmaal is, contacten
hebben gelegd.
Drukkers die het leggen of het inniger maken van banden met
de academische kringen door immatriculatie aan een universiteit als
voordelig voor hun bedrijf beschouwden vond men ook bij ons.
Jan Veldener, die denkelijk de eerste Leuvense drukker was, zou
in dezen het voorbeeld gegeven hebben ; in 1473 liet hij zich in de
Faculteit van Geneeskunde inschrijven ( 45) . Lodewijk van Raveschote ( 46), Matthias Crom ( 47), Rodolphus Loeffs Vanden Driele
(Michael), waar hij verklaart „Greyff der sich 1491 in einem Impressum
„Magister" nennt, hat wohl die Universitat nicht besucht (Magister bedeutet
wohl nur „Meister") . Anderzijds wordt in het „Priuilegie" van de druk
van 1548 (Fol. 44 .ij.) deze drukker-uitgever vermeld als „M. Bertholomeus
Grauius meester inden arten / ghesworen printer ende boeck vercooper ... ",
en ietwat verder is er sprake van „M. Bartholomeum". Nicolaas van Winghe
zelf gebruikte in zijn woord tot „den goetwillighen Lesex", gedateerd 6
Augustus 1548, (cfr. fol. 44 iii) dezelfde formule zonder echter de „M."
in te schakelen, daar waar hij schrijft : „dat ... verleent es gheweest / den
Eersamen Bartholomeo van Graue / ghesworen Printer der Uniuersiteyt van
Louen".
(45) Anne Rouzet : Dictionnaire des imprimeurs... Nieuwkoop, 1975. Cfr.
p. 227.
(46) Anne Rouzet : Dictionnaire des imprimeurs... Nieuwkoop, 1975. Cfr.
p. 185.
(47) Anne Rouzet : Dictionnaire des imprimeurs... Nieuwkoop, 1975. Cfr.
p. 50.
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(48) , Aegidius van der Heerstraeten ( 49) en Willem Silvius, die
ca. 30 jaar was, toen hij zich te Leuven liet immatriculeren, ( 50)
-- om deze enkelen te noemen — volgden in het spoor van Jan
Veldener.
Sommige drukkers-uitgevers waren geleerden van wereldfaam, of
zij nu universitaire studies voltooid hebben of niet. Of kan men zich
de opkomst en ontplooiing van het Humanisme en van de Renaissance in 't Zuiden indenken zonder het werk van een Judocus Badius
van Asse ( 51) of van een Etienne Dolet ( 52) of van een Henri
Estienne ( 53) als drukkers en ook als geleerden hierbij te betrekken ?
Een Dirk Martens bij ons onze zgn. „aartsprinter" =- had wel geen
academische titel, doch deze „drukker en humanist" bezorgde o.m.
woordenboeken waarbij het Latijn en het Hebreeuws betrokken
waren ( 54) . De Leuvenaar Hendrik Baer, die drukker en uitgever
was, schreef een stel wetenschappelijke werken ( 55) . In Gent leidde
Cornelis de Rekenare een drukkersatelier, hij die ook als schoolman
en als humanist naam en faam verwierf ( 56) en, als het ware, de
drukker, boekhandelaar en uitgever Hendrik vanden Keere als drukker afloste ; deze Vanden Keere had eveneens als leraar in een
Gentse school in een „walsche schole" aldaar gestaan ( 57) . De
in Antwerpen als drukker-uitgever gevestigde Antonius De Goos of
(48) Anne Rouzet : Dictionnaire des imprimeurs...

Nieuwkoop, 1975. Cfr.

p. 132.

(49) Anne Rouzet : Dictionnaire des imprimeurs...

Nieuwkoop, 1975. Cfr.

p. 89.
(50) Anne Rouzet : Dictionnaire des imprimeurs... Nieuwkoop, 1975. Cfr.

p.

201.

(51) Biographie Nationale... T. I. Bruxelles, 1866. Cfr. col. 610-616.
(52) Dolet studeerde rechten te Toulouse, doch hij voltooide deze studies
niet. (Cfr. o.a. 0. Galtier : Etienne Dolet. Vie, ceuvre, caractère, croyances.
Paris, 1908) .
(53) Estienne was de grootstevertegenwoordiger van een Frans drukkersgeslacht ; hij kende perfect Grieks. (Cfr. o.a. L. Clément : Henri Estienne et
son ceuvre française. Paris, 1899) .
(54) Nationaal Biografisch Woordenboek. Dl. VI. Brussel, 1974. Cfr. col.
633-637 de notitie van K. Heireman s. j . die Martens een „drukker en
humanist" noemt.
(55) Anne Rouzet : Dictionnaire des imprimeurs... Nieuwkoop, 1975. Cfr.

p. 3-4.
p.

(56) Anne Rouzet : Dictionnaire des imprimeurs... Nieuwkoop, 1975. Cfr.
185.

(57) Anne Rouzet : Dictionnaire des imprimeurs...
p. 108-109.

Nieuwkoop, 1975. Cfr.
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Goynus schreef en publiceerde Latijnse en Griekse verzen, dit in de
eerste helft van de XVIde eeuw ( 58) , en de „boecvercooper'' Petrus
van den Kerckhove vertaalde Latijns werk voor Plantijn ( 59), evenals
de drukker-boekhandelaar en uitgever Jan Beelaert voor een hele
reeks vertalingen uit het Latijn, Italiaans en 't Portugees instaat (Go).
Er was echter toen ten tijde een bent drukkers, boekhandelaars en
uitgevers die in feite zich eveneens aan universitaire studies wijdden
of hadden gewijd, academische graden hadden verworven, zelfs leerstoelen aan hogescholen hier in 't land of in den vreemde bekleedden
of hadden bekleed.
De drukker Johann Sturm, die te Leuven werkzaam was, heeft aan
de Leuvense Alma Mater gestudeerd en zelfs aan het Collège de
France gedoceerd ( 61) ; Rutger Rescius, die zijn partner in het
drukkerijbedrijf was, was te Leuven student geweest, en werd er
hoogleraar in 1518 ( 62) . Een ander Leuvens drukker, nl. Koenraed
Braem, heeft naar alle waarschijnlijkheid te Parijs aan de Sorbonne
gestudeerd, vooraleer zich te Leuven in de Faculteit van Canoniek
Recht te laten inschrijven en zich aldaar als drukker te vestigen (63).
DeGntarMSoucketvanhwburg,diezjn
vaderstad als drukker, uitgever en papierfabrikant bedrijvig was,
studeerde Rechten te Leuven en aan verschillende Franse faculteiten (64) . In dezelfde stad werkte eveneens als drukker een vriend
van Erasmus, de man die, tot driemaal toe, (te vergeefs, helaas !)
gepoogd heeft om te Doornik een universiteit voor 't Waals gebied
van de Spaanse Nederlanden te stichten, nl. de Gentse drukker Robert
(58) Anne Rouzet : Dicfionnaire des imprimeurs... Nieuwkoop, 1975. Cfr.
p. 75-76.

(59) Anne Rouzet : Dictionnaire des imprimeurs...

Nieuwkoop, 1975. Cfr.

p. 111.
(60) Anne Rouzet :
o.a. p. 11.
(61) Anne Rouzet :
p. 213.
(62) Anne Rouzet :
p. 186-187.
(63) Anne Rouzet :
p. 27.
(64) Anne Rouzet :
p. 205.

Dictionnaire des imprimeurs...

Nieuwkoop, 1975. Cfr.

Dictionnaire des imprimeurs...

Nieuwkoop, 1975. Cfr.

Dictionnaire des imprimeurs...

Nieuwkoop, 1975. Cfr.

Dictionnaire des imprimeurs...

Nieuwkoop, 1975. Cfr.

Dictionnaire des imprimeurs...

Nieuwkoop, 1975. Cfr.
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de Keysere, die eveneens te Parijs gedrukt had, doch daar ook de
graad van Magister Artium had verworven (65).
En Antwerpen bleef natuurlijk niet ten achter.
Frans I van Raphelingen, schoonzoon van Plantijn, tijdelijk leider
van het Plantijn-bedrijf te Antwerpen en later hoofd van de „Of ficina Plantiniana" te Leiden, had te Parijs gestudeerd en werd zelf
hoogleraar in de Hebreeuwse taal aan de Leidse universiteit (66).
Johann Birckman van het drukkersgeslacht Birckman, waarvan leden
te Antwerpen, te Keulen en zelfs in Londen als drukkers actief
waren, had aan de Universiteit te Keulen gestudeerd ( 67) . Cornelis
de Jade, een uitgever te Antwerpen was student aan de Universiteit
van Douai geweest (68).
Soortgelijke academische contacten hadden talrijke drukkers en uitgevers in 't buitenland uiteraard evenzeer als hun collega's hier in de
Nederlanden.
Hoevelen onder de e-erste Duitse drukkers hadden niet in hun
jeugd een universiteit bezocht ? Thomas Amhelm ( 69), Jakob Cammerlander ( 70) , de gebroeders Johann en Konrad Hist ( 71) , Johann
Bergmann (72), Christian Egenoeff (73), Heinrich Eggestein (74) -om er slechts enkelen te noemen -- waren alumni van ene of andere
universiteit. Sigmund Grimm, die als drukker in Augsburg bedrijvig
(65) Anne Rouzet : Dictionnaire des im primeurs... Nieuwkoop, 1975. Cfr.
p. 114-115.
(66) J. G. A. Briels : Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers...
Nieuwkoop, 1974. Cfr. p. 406-413. -- Anne Rouzet : Dictionnaire des im primeurs... Nieuwkoop, 1975. Cfr. p. 183-184.
(67) Anne Rouzet : Dictionnaire des imprimeurs... Nieuwkoop, 1975. Cfr.
p. 17.
(68) Anne Rouzet : Dictionnaire des im primeurs... Nieuwkoop, 1975. Cfr.
p. 105.
(69) Neue Dt. Biographie... Bd. I (1953). Cfr. p. 312. Hij zou in Basel
gestudeerd hebben.
(70) Neue Dt. Biographie... Bd. III (1957) . Cfr. p. 108. Behaalde de
titel „Magister artium" in Mainz.
(71) D e gebroeders Johann en Konrad Hist, die in Speyer als drukkers
gewerkt hebben, studeerden te Heidelberg. Cfr. Neue Dt. Biographie... Bd.
IX (1972), p. 249-250.
(72) Johann Bergm an n drukker te Bazel had aan de Universiteit aldaar
gestudeerd. Cfr. Neue Dt. Biographie... Bd. II (1955), p. 87.
(73) Christian Egenolff was een alumnus van de Universiteit te Mainz.
Cfr. Neue Dt. Biographie... Bd. IV (1959), p. 325.
(74) Heinrich Eggestein was ook een „Magister" en was in Straatsburg
als drukker gevestigd. Cfr. Neue Dt. Biographie... Bd. IV (1959) ; p. 336.
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geweest is, had zelfs de titel van Doctor in de Geneeskunde gehaald (75).
John Fowler, een Engelse drukker die naar de Zuidelijke Nederlanden uitweek, en voornamelijk te Leuven, te Antwerpen en in Douai
werkte, was een Oxford-man met een M.A. graad ( 76 ) ; Laurence
Kellam, de Engelse drukker die te Leuven, Valenciennes en Douai
een atelier gehad heeft, had aan het Engels College in Reims gestudeerd (77) ; en wie Richard Verstegen in dit verband wil zien, herinnere zich dan ook dat Verstegen als uitgever, en niet als drukker,
in onze streken althans, zijn man stond, hij die een oud-student van
Christ Church College van Oxford was (78).
Sommige van deze drukkers die a.m. vertalingen uitgaven waren
humanisten die soms zelf classieke teksten bewerkten met het oog
op het uitgeven ervan en die verhandelingen over „filologische"
onderwerpen -- in de ruime zin genomen schreven en uitgaven.
Dank zij hunne universitaire vorming en hunne persoonlijke belangstelling in de Oudheid en in de nieuwe geestesstromingen, dank zij
eveneens hun beroepsbezigheden hadden sommigen van deze drukkers en uitgevers innig contact met humanisten die in de academische
kringen actief waren, en van wie zij a.m. de werken (tekstuitgaven,
commentaren of studies) publiceerden. Zij wisten meteen wat er
roerde in deze wereld van geleerden die opgingen in het onderzoeken
van de antieke cultuur, en meer in 't bijzonder in het bestuderen van
de classieke geschriften. Zij hoorden van de nieuwe „ontdekkingen"
van teksten, die, naargelang aan deze vondsten ruchtbaarheid werd
gegeven, aanleiding tot nieuwe uitgaven konden warden en gebeurlijk
stof voor nieuw vertaalwerk leveren konden.

(75) Cfr. Allg. Dt. Biographie... T. IX (1879), p. 690.
(76) Cfr. W. Schrickx : John Fowler, English Printer and Bookseller in
the Low Countries. 1564-1579. P. 1-{50] in : De Gulden Passer, 54e Jg
(1976) . Cfr. p. 2 : „John Fowler was born in 1537, educated at Winchester
School and New College, Oxford, and took the degree of M.A.". Cfr. p.
64-65 s. v'° Foulerus, Joannes in : Anne Rouzet : Dictionnaire des im prim eurs ... Nieuwkoop, 1975.
(77) Anne Rouzet : Dictionnaire des im primeurs... Nieuwkoop, 1975. Cfr.
p. 110.
(78) Anne Rouzet : Dictionnaire des imprimeurs... Nieuwkoop, 1975. Cfr.
p. 235.
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De drukkers-uitgevers van toen, zowel als dezen van nu, waren —
„honi soit qui mal y pense" — eveneens zakenlui.
Waarom zich dan ergeren dat ze hun waar aanprijzen ? Dat was
en is hun recht ! Waarom zouden ze niet allerlei kunsten en knepen
hanteren om de goedwillige lezer hun kraamwaar aan te praten ? Zij
wisten dat alle kopers nog geen kenners waren ; doch, gewiekst als
sommigen onder hen konden zijn, wisten zij ook best hoe zij hun
katjes wiegen moesten.
Zware citaten, machtspreuken en gezagsargumenten en sterke affirmaties die onweerlegbaar schenen, soms zelfs flemende formules
tegenover de gezagsdragers, aan wie een druk opgedragen werd, veel
van deze festoenen — want dat zijn het toch ` slingerden ze met losse
en lenige handgreep door het voorwerk ; in feite echter horen vele
van deze formuleringen in het gewone arsenaal van de „topoi".

Toegegeven dat deze beschouwingen ook op de inleidende bedenkingen en verklaringen van sommige vertalers toepasselijk zijn ; er
valt nochtans een onderscheid tussen de uitgevers en overzetters te
maken.
Bij de drukker-uitgever gaat het eerst en vooral, zo niet uitsluitend,
om veiligstelling van zijn belegging en om winstbejag. Dit laatste is
de bruid waarom gedanst wordt. En men verlieze dit best nooit uit
het oog !
Ten anderen, het uitgevers j bedri j f had soms zware risico's ; meer
dan ene zaak uit deze zelfde periode ging over de kop ( 79) , ook soms
naar aanleiding van het verspreiden van een vertaling. Zo b.v. de
onderneming van een Bartholomaeus Groninger, een drukker die te
Straatsburg en in Kolmar gewerkt heeft ; zijn bedrijf ging ten gronde
toen het verwachte succes van zijn luxe-uitgave van de Plutarchusvertaling door Hieronymus Boner uitbleef ; zijn drukkerij kwam
onder de hamer (80).

(79) O.a. een Konrad Dinckmut (Cfr. Neue Dt. Biographie. Bd. III
(1957), p. 727) of een Moritz Brandis van wie de biograaf meldt dat „der
druck des Sassenspegel ... brachte ihm ... den finanziellen Ruin" . (Cfr. Neue
Dt. Biographie. Bd II (1955), p. 5 26) .
(80) Meer bijzonderheden o.a. in Neue Dt. Biographie. Bd. VII (1966),
;

p.

201.
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En ik meen dat het niet billijk zou zijn zo maar lichtvaardig een
uitspraak, die een Bartholomeus van Grave in een verzoekschrift
inbedde, als los en loos geschrijvel van het berd te schuiven.
Volgens het „Priuilegie" van de druk van de Leuvense Bijbel van
1 548 had deze „printer ende boeck vercooper", Bartholomeus van
Grave, om verlenging van zijn eerste privilegie, dat oorspronkelijk
geldig was, verzocht. Deze prolongatie zou hem in vordieja
staat stellen om zonder verontrust te worden door piratenpraktijken
van een of ander collega, ongestoord en ongehinderd, nog een belangrijk aantal exemplaren van de eerste druk aan de man te brengen.
Indien hij inderdaad niet een groot gedeelte van de voorziene oplage van de hand zou kunnen doen dan zou dit zijn „tot zijnder
totaelder destructie / ende verderfenisse" (81).
Een zekere dosis overdrijving en een vleugje dramatisering van de
gebeurlijke hachelijke gevolgen van een afwijzing van het verzoek
kunnen op rekening van de aard van het geschrift, dat een rekwest
was, geschreven worden ; dat neemt nog niet weg dat hier grond voor
grote angst bestaan kon, gelet op de benauwelijk netelige omstandigheden — omvang, verscheidenheid en tijd van het vertalen en drukken
waarin hij de uitvoering van deze grootscheepse onderneming op
zich genomen had.
Anderzijds moet vastgesteld dat in bepaalde gevallen het leveren
van een vertaling van o.m. classieke historische of „filosofische"
teksten — die toentertijd bijzonder populair geworden waren financieel gezien, zelfs een interessante onderneming geworden was. Eén
van de gevolgen hiervan was dat schrijvers, die zich niet aan het
overzetten van classiek werk rechtstreeks uit het Grieks of uit het
Latijn wagen durfden — doch die uit het helpen voorzien in deze
nieuw-modische leesbehoefte niet alleen eer doch ook, of zelfs eerst
en vooral, geldelijk voordeel hoopten te halen — niet aarzelden als
basis voor hun vertalingen Franse of Italiaanse versies van de oorspronkelijke teksten te gebruiken. 0.m. in Engeland kozen verscheidene vertalers, die zich niet al te voetvast en zelfverzekerd in de
classieke wereld voelden, deze onverwachte omweg ( 82).
Bij anderen kon dit beroep op bestaande vertalingen in andere
landstalen eenvoudig een uiting van gemakzucht geweest zijn. In de
(81) Den gheheelen Bybel... Leuven, 1548. Cfr. fol. •I ij.
(82) R. R. Bolgar : The Classical Heritage and its Beneficiaries. Cambridge,
1963. Cfr. o.m. p. 328 waar hij verwijst naar Adlington, Thomas Nichols
en Sir Thomas North.
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meeste gevallen staat men voor een raadsel. Om er een van bij ons
bij te betrekken : niemand heeft ooit uitgebracht -- noch de uitgever
Jan Gymnick, die hier opdrachtgever was, noch de anonieme vertaler
zelf -- waarom nu precies bij de eerste vernederlandsing van Livius
de Duitse uitgave zo vaak betrokken werd. Komen alleen de Duitse
relaties van Jan Gymnick hiervoor in aanmerking ?
Kortom, vermits alles zijn goede kanten kan hebben, valt de gebeurlijkheid niet uit te sluiten dat ook deze omstandigheid, nl. het
uitzicht op mogelijk geldelijk gewin, een bijkomende oorzaak kan
geweest zijn van de belangrijke vertaalbedrijvigheid die o.m. de
XVde en vooral de XVIde eeuw kenmerkt.
Een feit is en blijft onloochenbaar : uitgevers zowel als vertalers
hebben in het geestelijk leven van deze eeuwen een grote rol gespeeld.
Vooralsnog, meen ik althans, is het onmogelijk juist uit te maken
in welke richting deze actie van de drukkers-uitgevers spreiding van
de kennis van de antieke wereld en van de antieke cultuur via de
vertalingen in de volkstalen zou gestuwd hebben, en in hoeverre zij
de omvang en de diepgang van deze stroming en inwerking zou
bepaald hebben.
Is zo'n invloed ten anderen meetbaar ? Doch al is er geen haarfijnjuiste balans van op te maken, passend leek het me toch hier even
te herinneren aan wat drukkers en uitgevers in dit verband ingebracht
hebben.
Of deze invloed die door de drukkers uitgeoefend werd, altijd uitgevallen is ten goede van de zgn. „bonae litterae" -- om zich tot dit
enger gebied te beperken -- is evenmin juist te bepalen. Opvallend
alleszins is dat vertalingen van classiek werk, dat tot het domein
van de zgn. „schone letteren" behoort, in sommige taalgebieden
o.a. het Nederlandse -- betrekkelijk laat in druk verschenen zijn.

Eén nadeel van dit „litterair" promotorschap vanwege drukkersuitgevers is de overhaasting die aan de vertalers vaak door de uitgevers opgedrongen wordt ; af en toe doen de overzetters hierover
hun beklag bij de lezers van de voorrede tot de vertaling die ze
voorleggen. Inderdaad, in hun zucht om een mogelijk concurrerende
collega op de markt vóór te zijn gunnen drukkers-uitgevers aan de
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vertalers een korte tijdspanne voor het inleveren van hun overzetting ;
respijt kennen ze niet. Deze schraperige toemeting van de vastgestelde termijn schrikt soms de stoutste overzetter af, bijzonder als
het om de vertaling van een quantitatief belangrijke of/en moeilijke
tekst gaat : de „des tijts cortheyt ende des wercs grootheat en swaricheyt" zijn de drie factoren aan dewelke Nicolaas van Winghe
herinnert om de lezer om begrip en welwillendheid t.o.v. zijn „vertaling" van de Bijbel te verzoeken (83).
En let er op : wanneer hij de drie grote moeilijkheden, die hij in
dit geval te overwinnen heeft, in een samengebalde formule onderbrengt dan is „des tijts cortheyt" de eerste hindernis die in deze
wedren te nemen valt, althans deze die voor hem het eerst opspookt.
En nochtans Nicolaas van Winghe was iemand die van werk verzetten iets afwist ! Was hij het niet die o.m. het omvangrijk oeuvre
van Josephus vernederlandste en tevens „den gheheelen Bibel" in
zijn moedertaal overzette zij het ook dat hij bij dit laatste vertaalwerk een bestaande Nederlandse overzetting ter hand nemeii kon ?
Daarenboven is er nog een vertaling van de Imitatio Christi, die o.m.
in 1576 gedrukt werd, en die eveneens op zijn naam staat.
Nicolaas van Winghe stond niet alleen om zich over siommige
onverantwoorde eisen, die uitgevers als ware slavendrijvers soms
stellen konden, te beklagen ; soortgelijke gevallen, die uit dezelfde
periode dagtekenen, komen eveneens in andere taalgebieden voor (84).
*

**
(83) Den gheheelen Bibel... Leuven, 1553. Cfr. fol. [ I iijvl : „Maer
bonen al nochtans heeft my van dit werck veruaert die swaericheyt des
wercks / ende cortheyt des tijts / want die Printer zeer haestich was. / eensdeels want hem beuolen was dat hy hem haesten soude / om dat die valsche
ende incorrecte Bibelen te eer wter lieden handen souden ghenomen. warden
/ ende eensdeels / om dat hy oock vernomen hadde / datter sommighe
ondercruypers op hande hadden desghelijcks werck buytenlants te dowen. printen / te sijnen grooten achterdeele / alst naemaels ghebleken heeft' ,
(84) Richard Stanyhorst vertaalde vier „boeken" van de .Reneis van Vergilius (Leidse druk van 1582). In de opdracht behandelt hij sommige punten
van verschil en ook van overeenkomst tussen zijn overzetting en deze van
een van zijn voorgangers, nl. Thomas Phaer (15 5 8 en 1562). Mag men uit
sommige van zijn woorden besluiten dat hij, alth ans voor een stuk van zijn
met Thos. Phaer aangaan wilde ? Hij vertalwk,nshidetrj
schrijft nl. „Thee three first bakes I translated by startes ,as my leasure and
pleasure would serue mee. In thee fourth booke I did task my self, and persued
thee matter soomwhat hoatlie. M. Phaer tooke too thee making of that booke
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VRIENDEN EN SYMPATHISANTEN

Al wordt af en toe aan koper en lezer ondubbelzinnig medegedeeld
dat het de drukker-uitgever is die, ofwel het vertalen van een
bepaald werk suggereerde, ofwel eenvoudigweg een vertaling als
opdracht aan een taalgenoot (bijgeval zelfs aan een geleerde uit den
vreemde) toevertrouwde, toch moet anderzijds bij bepaalde uitgaven
de lezer soms vrede nemen met vage aanduidingen in verband met
de persoon die de facto terzake de suggesties maakte, verzoeken
richtte, opdrachten gaf of bevelen uitdeelde.

Nicolaas van Winghe vermeldt koelweg in de opdracht van zijn
vertaling Joetschen hystorie van Flavius Josephus (Uitg. Antwerpen,
1553-64) dat het „sommighen ghedocht [heeft) oorbaerli jck te sine"
dat hij na het leveren van zijn Nederlandse versie van het werk van
Josephus over de „Joetsche oorloghe" — dat hij vroeger op last van
de uitgever Simon Cock vertaald had nu ook het andere groots
opgezet historisch geschrift van Josephus, namelijk diens Antiquitates
judaicae, „Joetsche hystorie", d.i. „Van den ouden gheschiedenissen
der joden in twintich boecken begrepen", in 't Nederlands overzetten
zou (85 ) . Verdere preciseringen over deze „sommighen" ontbreken
hier. Er komen nochtans gevallen voor waarin we toch iets meer
leren over de banden die er bestaan of bestaan hebben tussen de
vertaler en de „anderen" die op ene of andere manier bij de genesis
fifteen dayes. I hudled yp myne in ten. Wherein I coouet no prayse, but
rather doe craue pardon. Fore lyke as fore littring biches whelp blynd puppies,
so I may bee perhaps entwighted of more haste then goode speede ...".
London, Oxford
Elizabethan Critical Essays, ed ... by G. Gregory Smith.
Univ. Press, 1959. Cfr. vol. I, p. 139.
(85) Flavius Josephus : ... twintich boecken vanden ouden gheschiedenissen
der Joden ... ouergeset in Duytsche ... Antwerpen, 1553. „ ... Maer wantmen
dese { = de werken van Thucydides, Statius, Suetonius, Plutarchus ...) niet
en vindt in onse nederlantsche tale / so heeft den sommighen ghedocht
oorbaerlij ck te sine dat ick in ghelijcker voeghen ende manieren nv / als ick
int iaer voorleden ghedaen hadde die seuen boecken vander Joetscher oorloghe
/ ouersetten soude die vermaerde historie Flauij Josephi geintituleert oft
ghenaemt. Vanden ouden gheschiedenissen der Joden / in twintich boecken
begrepen". (Uit de lste kolom van de opdracht die niet gefolieerd of
gepagineerd is) .
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van de overzetting van een bepaald werk betrokken werden. Toch
moet vermeld, en zelfs herhaald, dat namen zeldzaam zijn. Ten
anderen, veel van deze mededelingen doen als cliché's aan.
Dit zoëven aangehaalde getuigenis van Nicolaas van Winghe b.v.
herinnert aan de verklaring die hij een jaar tevoren afgelegd had in
zijn „Prologhe des Translateurs" in de uitgave van de Nederlandse
versie van de Bellum judaicum die in 1552 te Antwerpen verscheen.
Dit was zijn eerste vertaling van een Josephus-werk, en hij leverde
deze overzetting eveneens o.m. omdat „sommighe goeden mannen
minen goeden vrienden" -- zoals hij dat schrijft het best vonden
dat hij, na de voltooiing van zijn Bijbelvertaling, „dese voorseyde
seuen hystorie boecken / oock soude willen in die selue onse tale
ouer setten"
Vermeldenswaard is echter in dit verband dat ietwat verder in de
dedicatie van zijn Nederlandse versie van de Antiquitates judaicae
van Josephus — om tot dit werk even terug te komen — Nicolaas van
Winghe, meer bepaaldelijk na dit koele „sommighen" — wien het
„ghedocht oorbaerlijck te sine dat [hi ] ... ouersetten soude die
vermaerde historie Flauij Josephi ... ghenaemt. Vanden ouden gheschiedenissen der Joden / in twintich boecken begrepen" ( 8?) -- de
lezer toevertrouwt dat het vrienden waren die hem persoonlijk aangezocht hadden om ook deze taak aan te vatten (88).
Waarom heeft D. V. Coornhert een tweede vertaling van de De
Consolatione philosophiae van Boethius en ditmaal geen „hertaling"
doch recht uit het Latijn gezet ? Op verzoek van sommige collega's
van hem, leden van de Rederi j kerskamer „In Liefde Bloeyende", die
hem „tót alle meerder voorderinghe onzer talen zuiveringhe ghebe( 86 )

(86) Flavius Josephus : ... seuen boecken van die Joetsche oorloghe...
Antwerpen, S. Cock, 1552. In de „Prologhe des Translateurs" fol. 014 ij maakt
hij toespeling op deze tussenkomst : „ ... so heuet sommighe goeden mannen
minen goeden vrienden goet ghedocht my te versoecken ende te bidden / dat
ick na het ouersetten der gheheelder Bybelen in onse nederlantsche Duytsche
tale / dese voorseyde seuen hystorie boecken / oock soude willen in die
selue onse tale ouer setten".
(87) Cfr. supra.
(88) Flavius Josephus : ... twintich boecken vonden ouden gheschiedenissen
der Joden ... ouergeset in Duytsche... Antwerpen, 1553. „Dese redene want
si my dunct seer eerlijcken te sine / ende om dat oock goede vrienden aen
minen persoon dat versocht hebben. Also heb ic desen arbeyt aengeueert...".
In de 3e kolom van de opdracht die niet gefolieerd of gepagineerd is.
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den (hadden) iet over te zetten in ghoeden Neerduytsche, dat stichtelyck ware". Dit deelt hijzelf mede in de opdracht (89).
Klinkt deze verklaring niet als een echo van deze die Everaert
aflegt in zijn vertaling van de Emblemata van J. Sambucus die Plantijn
in 1566 te Antwerpen uitgaf ? Ook hij Everaert ondernam deze
overzetting „door t' verwecken ende vermanen van Benen goeden
vrient" en dit „tot verbeteringhe ende verrijckinghe van onser Nederlantscher tal e" (90) .
In deze samenhang komt het me billijk voor en diensvolgens ook
verantwoord hier te vermelden dat deze manier om de genesis van
een vertaling voor te stellen reeds vroeg in de „litteraire" traditie
bij ons en elders voorkomt.
De vertaler van de Legenda Aurea zou, naar hij ons mededeelt,
lang geaarzeld hebben vooraleer hij zich aan de Nederlandse vertaling van dit werk zette ; in de „prologus" van Dat Winterstuc van
den passionael, verklaart hij o.m. : „Langhe tijt hebbe ic gheweest
versocht, ende seer ghebeden om wt te Latijn in duutsche te maken
een boec datmen in latijn hiet aurea legenda. dat beduut in duutsche.
gulden legende ofte dat passionael" (91).
Niet alleen vertalers maken toespeling op vrienden of zelfs op
gewone leden van het lezerspubliek wier suggestie of verzoek aanleiding zou kunnen geweest zijn tot het aanvatten van een vertaling,
drukkers-uitgevers eveneens verklaren dat zij soms op verzoek van
vrienden een overzetting van een bepaald werk ter perse legden. Een
P. Coecke van Aalst b.v. gaf in 1539 te Antwerpen zijn Inventie der
colommen uit, een stuk getrokken uit de De Architectura van Vitruvius. Dit werk, verzekert ons de drukker, werd „Ter begheerten van
goeden vrienden wtghegheuen" (92).
Het komt zelfs voor — doch dit lijkt wel uitzonderlijk te zijn •-- dat
wij de naam leren van de vriend van de vertaler of van de drukker
(89) Uit zijn „toeschryvinghe" „Aande Gildebroeders des Rederycx Kamer
tot Amstelredam. In Liefd Bloeyende", cfr. p. 5 in : Boethius : Van de Vertróósting der Wysheyd : Uyt t'Latyn op nieus vertaalt. MDLXXXV. Amsterdam, Bolkema, 1945.
(90) W. De Vreese : Over de benamingen onzer taal inzonderheid over
„Nederlandsch". P. 416-592 in : Verslagen en Mededeelingen d. Kon. Vla.
Academie v. Taal- en Letterkunde. 1909. Cfr. nr. 461 (p. 486) .
(91) Legenda Aurea. Passionael. Dat Winter Stuc vanden passionael. Gouda,
Gheraert Leeu, 1478. Cfr. fol. Ai.
(92) M. Nijhoff & M. E. Kronenberg : Nederlandsche Bibliographie...
Dl. I (1923), p. 217. Nr. 589.
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die voor het ontstaan van een vertaling gedeeltelijk verantwoordelijk
is.CornelvaGhtb.rcdevwatnmope
vertaling van de Lingua van Erasmus aan te durven. Hij waagde deze
sprong omdat „sinen beminden vrient", „den eersamen Jan van
Gerwijn", aan wie hij dan ook zijn vertaling opdroeg, hem herhaaldelijk had laten horen hoe graag hij een Nederlandse versie van dit
opstel zou hebben willen lezen ( 83) . Cornelis van Ghistele heeft zich
dan, na lang beraad, verstout ; uit vriendschap voor Jan van Gerwijn
heeft hij het stuk van Erasmus vertaald, te meer, daar -- naar zijn
oordeel - het lezen van deze bijdrage voor elkeen, ook voor Latijnonkundigen, een „must" was (94).

*
Het blijkt dus dat de vertaler soms in zijn vriendenkring sympathisanten ontmoette die hem aanspoorden tot het overzetten van bepaalde werken. Verder in het practische vlak van de uitvoering lagen
er dan nog de bemoeiingen van vrienden die hun invloed gebruikten
om een overzetter tot het uitgeven van een reeds bestaande vertaling
te brengen.
Indien b.v. een Niklas von Wyle in 1478 tot uitgave van sommige
van zijn vertalingen overging dan was dit te danken aan de raad en
zelfs aan het aandringen van zijn vriend „Jorg von Absperg". Deze
wist inderdaad het talent van Niklas von Wyle te waarderen, en
had hem dan ook aangeraden zijn Duitse versie van de De Consolatione philosophiae van Boethius uit te geven ; wat toen niet ging,
wijl Niklas von Wyle, volgens zijn eigen verklaringen, met de overzetting van het laatste boek van dit filosofisch essay nog niet klaargekomen was. Uiteindelijk volgde hij dan toch in zekere mate de
raad van zijn vriend en maecenas op, en — schrijft hijzelf zo heb
ik „dann etlich ander meiner Translatzen vnd schrifften : die ich
(93) Erasmus : Lingua Erasmi dat is dye tonghe wt den Latine // in
duytsche eerst ouer gheset... Antwerpen, 1555. In de opdracht van de vertaler, Cornelis van Ghistele, aan „Den eersamen Jan. van Gerwijn, sinen
beminden vrient" leest men „ ... aenmerckende dat ghy sulcken begeerte
altoos gehadt hebt / ende mi daer af dicwils vermaent hebt /in onser duytscher
talen sulcx te lesen".
(94) In dezelfde opdracht stelt Cornelis van Ghistele : „so hebbe ick dat
stoutelijck bestaen / want den ghemeynen menscen nv grootelijc van noode
is al sulcx te lesera ... ".
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inn vergangnen zeyten auss schwerem vnnd zierlichem latein nicht
on arbayt zu Teutsch gebracht hett : ... lassen trucken vnd aussgehen ..." (95).
Hierbij een paar aanmerkingen ! Ten eerste terloops dit : hier gaat
het om het a an dringen van een vriend op het publiceren van een
bestaande vertaalde versie, niet op het aanpakken van de vertaling
van een vreemd werk.
Voorts is eveneens opvallend dat hier man en paard genoemd wordt.
Inderdaad, namen duiken in dit verband zelden op. Schimmen van
sympathisanten, die om een of andere vertaling zouden verzocht
hebben, de publicatie ervan zouden gesuggereerd hebben, of die
verder onrechtstreeks bij de genesis van een vertaling of bij haar
verschijnen een rol zouden hebben gespeeld, waren inderdaad in
groten getale in de voorwerken van toenmalige vertalingen rond. Zij
blijven echter meestal naamloos. Vrienden, verwanten, schutsheren
zelfs, gaan veelal schuil achter het wazige, het onbepaalde „men"
of „man" !
De Duitser Kaspar Hedio geeft ons een schijnbaar onbevangene,
alleszins een ondubbelzinnige voorstelling van de toedracht van soortgelijke, daarom toch niet immer onaangename wederwaardigheden
of ervaringen in zijn „Vorrede in alle buecher Flauij Josephi" (96).
Zijn vertaling van Eusebius, die hij een jaar tevoren (1530) had
laten verschijnen, was bij het Duitslezend publiek ingeslagen, met
als gevolg dat hij, Kaspar Hedio, meende aan de raadsheren van
Straatsburg te kunnen verklaren : „Dieweil ich aber seyther auch
von etlichen euwer meiner gnedigen herren / vnnd andern verstanden
;/ wie das mann nach vertolmetschung Josephi ... fragens vnd begird
habe / hab ich auch in solchem souil mir muglich gewesen ist i ...
den gantzen Josephum angefangen zei verteutschen / ... vnnd ... die
sach ... zum end bracht" ( 97) . En inderdaad, heel dit avontuur

(95) Niklas von Wyle : Translation ... Nicol. v. 17yle ... etlicher Biicher
Enei Siluii, Pogii ... Augsburg, 15 36. Cfr. fol. [a ijv°) . De „h" is slecht
gevormd, en zou gebeurlijk als „b" kunnen gelezen warden ; in de onmiddellijke omgeving gebruikt N. von Wyle echter nog tweemaal „aussgehen" !
(96) In het voorgaande opstel werd over dit geval reeds gehandeld, zij het
ook in een ander verband.
(97) Flavius Jasephus : J ose phus T eutsch ... Strassburg, 1531. Cfr. fel.
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mondde uit in de uitgave van de volledige werken van Josephus, en
dit in een Duitse versie, in 1531 te Straatsburg bij Balthasar Beck (98).
Er zijn echter sommige vertalers die vrijmoedig namen noemen.
Daarom zijn nog niet alle overzetters in deze aangelegenheid zo
direkt en zo persoonlijk als de Duitse Caesar-vertaler, Matthias
Ringmann Philesius. Voor deze was het door contact met een
geestverwant dat de vuursprank uitsloeg die hem in lichtelaaie voor
de geschiedenis van de Oudheid en voor de spreiding van de kennis
ervan ontvlamde. Hij erkent dat - hoe leerrijk en aantrekkelijk de
lectuur en de studie van de geschiedenis van de oorsprong van het
Keizerrijk ook mochten zijn het gedeeltelijk toch ook de omgang
met Jacob von Fleckensteyn geweest is die hem tot de vertaler van
Caesar gemaakt heeft. Inderdaad, deze heer von Fleckensteyn was een
verwoed lezer van Romeinse geschiedeniswerken ; hij bezat een hele
bibliotheek van Latijnse historische geschriften en was daarenboven
een onuitputtelijke verteller wanneer het om antieke geschiedkundige
verhalen ging (99)
J acob Micyllus, alias Moltzer, die leefde en werkte in de eerste
helft van de XVIde eeuw en die bijzonder bekend is om zijn Duitse
Livius- en Tacitus-vertalingen, kan allicht hier eveneens als getuige
opgeroepen worden. Inderdaad, de „Vorrede" tot zijn Tacitus-vertaling, gedagtekend : Heidelberg, 4 december 1534, is in dit verband
bijzonder belangwekkend (100).
Er is eerst zijn uitweiding over het nut van de geschiedkundige
studie in 't algemeen en zijn enthousiaste beschouwingen over de
intrinsieke waarde van het historisch werk van een Tacitus meer in
.

(98) Cfr. de bibliografische beschrijving ervan onder nr. 207 p. 79-81 in :
Franz Josef Worstbrock : Deutsche Antikerezeption 1450-1550. Ti. I. Boppard a. Rh., 1976. Herdrukken o.a. in 1535, 1539 en 1544.
(99) Hij verklaart in de uitgave van 1532 van zijn vertaling van de
De Bello gallico fol. [ee iijv°) dat hij „Herrn / Jacoben von Fleckensteyn
loben vnd breisen musz / der / wie wol er stedts mit der ritterschaft /
darinnen er auch fiirtrefflichen / geschefftig ist / jedoch so hat er nichts
desterminder alle zeit eyn sondern lust and anmut zu der gleichen Roemischen
historien / die er gem liset / welcherley biicher er gleich als eyn gantze
liberei hat / vnnd der alten geschicht vil kan erzelen / mich auch eynstheyls
geursacht hat Julii des Keysers Commentarien zu transferiern vnnd teutschen...". Op enkele spellingsvarianten na komt deze passage voor op fol.
[ee iijv'°) van de uitgave die in 1530 te Mainz verscheen.
(100) P. Cornelius Tacitus : Der Roemischen Keysers Historien ... durch
Cornelium Taciturn beschriben ... Mainz, Ivo Schóffer, 1535. Cfr. fol. aij
tot en met fol. [aVJ.
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het bijzonder ; dan volgt er de uiteenzetting van de redenen die hij
doet gelden en die hem geleid hebben tot de vertaling van de
geschriften van Tacitus die men toen ter hand kon nemen.
Hij wijst tevens op het werkdadig voorbeeld van Bernhard Schofferlin die, wat er toen van Livius gekend was in 't Duits had overgezet
en wiens vertaling een merkwaardig succes kende. Hij beklemtoont
het uitzonderlijk belang van zijn auteur, Tacitus, voor de Duitsers ( 101 ) . Naar hij voorhoudt is het werk van deze Romeinse historieschrijver één lofzang op de deugden van de Germanen, de voorvaderen
van zijn lezers ; het is tevens een onuitputtelijke bron van kostbare
zakelijke gegevens over de cultuur en beschaving van de Duitsers in
't verre verleden. Daarenboven hoopte Micyllus dat door zijn vertaling
anderen, nl. geleerden onder de Duitsers zelf, aangespoord zouden
worden om zelf hun eigen, hun vaderlandse geschiedenis in 't Duits
te schrijven (102)
Wat echter dit kloek en fraai stuk, bijzonder in dit verband, zo
aantrekkelijk maakt is de rangorde die hij in zijn uiteenzetting van
de motivering van zijn vertaalwerk toepast. Inderdaad op de allereerste plaats vermeldt hij als argument om zijn vertaling van Tacitus
te verantwoorden de aansporing van zijn oude goeie vriend Ivo
Schoffer. Het was nl. deze drukker uit Mainz, die o.m. de eerste
Duitse Caesar-, Livius- en Ovidius-vertalingen in druk bezorgde, die
ook hem, Micyllus, aanried en aanzette om Tacitus te vertalen. En
zijn er eenvoudiger en schoner woorden te vinden als deze waarmede
hij deze vriend herdenkt en waarmee hij herinnert aan de raad
„eines alten vnd sonderlichen guten freundts" ( 103) ?
.

(101) In dit verband is het belangwekkend de studies van Prof. Jacques
Ridé ter hand te nemen, nl. zijn bijdrage : Les humanisten allemands face
aux informations gréco-romaines sur la Germanic' et les Germains. P. 133-139
in : Influence de la Grèce et de Rome sur l'Occident moderne. Actes du
Colloque des 14, 15, 19 décembre 1975. ... Edités par R. Chevalier.
Caesarodunum XIIb i s Numéro spécial. (1977) ; er is ook zijn werk : Jacques
Ridé : L'image du Germain dans la pensée et la littérature allemandes de la
redécouverte de Tacite à la fin du XVIe siècle. Paris, Champion, 1977, 3 vol.
— Cfr. ook : Ludwig Krapf : Germanenmythus and Reichsid eol ogie. Friihhumanistische Rezeptionsweisen der taciteischen „Germania". Tubingen, Niemeyer, 1979. (Studien zur deutschen Literatur. Bd. 59) .
(102) Cfr. fol. {iiiivO) van zijn „Vorrede" in : Der Roemischen Keysers
Historien... durch Cornelium Taciturn beschriben...
Mainz, Ivo Schoffer,
1535.
(103 )

„

Zu welchem mir dann auch weittere anreytzung vnnd vrsach geben
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Een fascinerende figuur in de rij van de toenmalige Duitse vertalers
is ook de humanist Simon Schaidenreisser. Deze liet zich Simon
Minervus benamen, d.i. leerling en volgeling van Minerva, de godin
van de Vrije Kunsten. Ambtenaar en schoolman, o.a. in Munchen,
wijdde hij een groot deel van zijn vrije tijd aan de poëzie zowel als
andevrtlkus.Zijnamefblvdnokgehcta
de eerste Duitse vertaling van Homerus -- uit het Latijn ( 104) . Zo
Simon Schaidenreisser zich aan de vertaling van de Odyssea zette,
dan was dit op aanmoediging van Johann Sieder (105).
Het was eerst en vooral deze menselijke relatie die hem tot dit
vertaalwerk leidde !
*

En ook elders gingen vertalers soms dezelfde weg op, en dit om
dezelfde reden, nl. een suggestie, een aansporing van een vriend of
kennis.
De Cambridgeman, Christopher Watson, kon -- om zijn woorden
over te nemen -- niet langer aan de aansporingen van sommige vroede
en grote geleerden weerstaan. Dezen zetten hem aan om al zijn
inspanningen en studie te besteden aan werk dat de mens, als een met
rede en verstand begaafd wezen, dat de hogere waarden in ere
houden kon, waardig was. En z.i. lag vertaalwerk in die lijn. Dat
was dan ook één van de redenen om Polybius ter hand te nemen en
hem te vertalen (106)
.

/ erstlichen das anregen vnd vermanen des vorsichtigen Iuonis Schaeffers
meines alten vnd sonderlichen geiten freundts...". Cfr. de „Vorrede" fol.
[ a iiij } van de Duitse uitgave van Tacitus in 1535.
(1°4) De Duitse overzetting van de Paradoxa van Cicero die in 1538 in
Augsburg verscheen wordt hem eveneens toegeschreven. Van hem zou ook
een vertaling van de Somnium Scipionis van Cicero bestaan hebben (van rond
of vóór 1537) en de overzetting van een fragment van de Ilias. Cfr. hierover
p. 165 166 in : Franz Josef Worstbrock : Deutsche Antikerezeption 14501550. T. I. Boppard a. Rhein, 1976. De studie van Winfried Zehetmeier :
(München, 1961) heb
Simon Minervius Schaidenreisser. Leben u. Schriften.
ik niet kunnen inzien.
(105) Homerus : Odyssea ... durch Simon Schaidenreisser zu Teutsch transsf eriert. Augsburg, A. Weissenhorn, 1538. Cfr. fol. [V} : „ ... so hab ich
demnach ausz anregung des Edlen Ehrnfesten Johan Seckers ... mich erstlich vnderfangen ainzige buecher Odyssee Homeri zei Teiitsch ze bringen
/ ...,,
(106) Polybius : The Histories of the most famous and worthy Cronographer Polybius. London, 1568. Cfr. fol. A V : een reden om zich aan deze
-
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In het Engels taalgebied is er ook nog een ietwat laat geval, ni.
van 1656 ; daaruit blijkt echter hoe diep dit verwijzen door vertalers
naar gedienstige vrienden en sympathisanten in de traditie vastgeankerd lag. Er moet echter op gewezen dat de stoot van buitenuit
ook hier bedoeld was om een reeds in handschrift bestaande vertaling
in druk te verspreiden ( 107) ; een geval dat herinnert aan dit van
Niklas van Wyle en diens vertaling van de De Consolatione philo
-

sophiae (108).

^

**
OVERHEID

Niet alleen vrienden zetten een of ander geleerde aan om een werk
te vertalen, (of gebeurlijk om een overzetting waarvan ze het bestaan
vernomen hadden te publiceren) , een overheidspersoon of -orgaan,
een lid of leden van de hogere standen gebruikten soms hun gezag en
macht om een schrijver tot het leveren van een vertaling te overhalen,
of zelfs om hem formeel met een taak in die zin te belasten.
Deze promotoren van het vertalen (en eventueel, verspreiden van
overzettingen) waren vaak in de hoogste maatschappelijke, culturele
of wetenschappelijke kringen te zoeken. Het was echter niet immer
een expliciete opdracht van hunnentwege die aan de basis lag van
het ontstaan van sommige vertalingen waaraan hun naam verbonden
vertaling te zetten was voor Christopher Watson „ ... sundry exhortations
written by 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 hash formed prone and subject to the filthy lustes of
the belly".
(107) Het gaat hier over de uitgave van een Engelse versie door Thomas
Lancaster van het Latijns relaas van 't beleg van Antwerpen door F. Strada
geschreven, nl. The Siege of Antwerp written in Latin by F. Strada. Englished
by Thomas Lancaster, Gent. London, H. Moseley, 1656. De vertaler Thomas
Lancaster, had dit stuk als proef van zijn kunnen inzake overzettting aan
't oordeel van sommige vrienden voorgelegd ; en 't was op hun aandringen
dat hij zijn Engelse versie had laten publiceren. In het voorwoord „The
Translator to the Reader" van de uitgave van 1656 leest men het volgende :
„This for my owne private practice I assayed to translate ; which after shewing
to some friends (to whose judgment and authority it were presumption in
me not to subscribe) their pleasure and desire was to have it sent to the
presse".
Cfr. supra.
(108)
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werd. De bewondering, en verering zelfs, die sommigen uit de
hogere maatschappelijke standen aan humanisten betoonden en nog
meer de persoonlijke belangstelling die leden van de clerus of van
de hogere burgerij voor de Oudheid en voor haar studie hadden,
werkten nu en dan als een stimulans, en deze houding zette al eens
een geleerde aan om een classiek werk in de landstaal over te
zetten (109)
Nieuw is dat niet in deze periode ! Het Boeck van Sidrac, waarvan
de Nederlandse versie tot het begin van de XIVde eeuw opklimt, is
daar om hiervan te getuigen. Inderdaad, de vertaler deelt aan wie
het lezen wil mee dat talrijke „edel heeren" hem aangezocht hebben
om dit werk te vernederlandsen (110).
Mogen we Gerhard Lorich van Hadamar geloven, de geleerde
humanist die commentaar o p de Metamorphosis van Ovidius schreef,
dan zou wie van echte oude Duitse adel was, er niet weinig toe
bijgedragen hebben om antiek heidens werk in 't Duits te verspreiden. In de opdracht van zijn Ovidius-commentaar schreef hij toch :
„Derhalb ich ewer Ehrenueste recht art des alten Adels erken / inn
dem jr eyn sundere zu neigung vnd getallens habt / das auch die
alten heidnische bucher inn Teutscher sprach zu tag komen" (111) . of
moeten we deze verklaring niet letterlijk opnemen ? Was deze daadwerkelijke belangstelling voor antieke literatuur dan een oude adellijke traditie in de Duitse gewesten ? Die vraag mag gesteld, want
reeds een zeventigtal jaren vroeger, nl. in 1478, signaleert Niklas
von Wyle dat hij van vorstelijke zijde een wenk ontving om Latijns
werk '-- en dan nog geschriften van een veeleer licht allooi — te
vertalen. En wijl hij vroeger reeds twee stukken in 't Duits overgezet
(109) Cfr. supra waar gewezen wordt op de verklaring v an Matthias Ringmaren Philesius in zijn Caesar-vertaling (uitg. 15 30) en waarin hij een
toespeling maakt op de boekenliefhebberij van Jacob von Fleckenstein en op
het interesse van deze bibliofiel voor werk uit de Latijnse Oudheid.
(110) In de Leidse druk v an 1496 staat op fol. 10v (rechter helft) een
gedicht door Peeter Oris. Hierin 't volgende : „binnen die stadt al van
Antwerpen // deur die bede van veel edel heeren // translateerde ick dit
boeck tot hunder eeren". Cfr. p. 22 in : Joh. F. J. van Tol : Het Boeck van
Sidrac in de Nederlanden. Proefschrift. A'dam, Paris, 1936. In de epiloog
van versie K is er geen sprake v an „edel heeren". Cfr. p. 226, o.c.
(111) Ovidius : ... Metamorphosis ... Etwan durch ... M. Albrechten von
Halberstat ... verteutscht. Jezt ... gebessert ... durch Georg W/ickram :
Epimythivm. Das ist Der liistigen Fabeln ... Auszlegung ... Gerhardi Lorichij
Hadamarii. Mainz, 1545. Cfr. fol. {bv'°).
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had kreeg hij thans de opdracht nog verder vertaalwerk te leveren.
Of is het pocherij wanneer hij verklaart : „ward ich von etlichen
Fiirsten / Furstin / Herrn vnd frawen / geboten weytter etlich
andere ding zu Transferieren : woellich bitt mir waren ein gepot
vmm nit zuuerachten" (112) . Dit was één van de twee redenen waarom
hij vertaalde (113) . Ten anderen, hij kon er niet buiten, want hij wist
maar al te goed dat hij uit hun hand leefde (114).
Of wenst U nog een ander geval ? In de inleiding tot een Duitse
vertaling van Cicero's De O f f iciis, verschenen in 1531, zegt ons de
vertaler dat hij deze overzetting geleverd heeft op verzoek van zijn
„heer" (115) . Wat meer is : op het titelblad leest men de laconische
mededeling dat dit werk „auf f begere Herren Johansen von Schwarzenbergs etc. verteutschet ,/ Vnd volgens / Durch jne in zyerlicher
Hochteiitsch gebracht ..." werd (116) . M.a.w. de anonieme vertaler
bezorgde denkelijk een letterlijke vertaling ; deze werd dan door
J. von Schwarzenberg in een sierlijk en zwierig Hoogduits, dat niet
als een gewestelijk idioom kon doorgaan, overgezet (117).
Ook Engelse vertalers werkten soms in opdracht.
Gentian Hervet leverde in 1532 een vertaling van het tra staat
Oeconomicus van Xenophon ( 118), en dit om te gemoet te komen
(112) Niklas von Wyle : Translation ... des hochgeachten Nicolai von
Wleil... Augsburg, 1536. Cfr. fol. Aiij.

(113) D e eerste reden om te vertalen was zijn leerlingen nuttige en
aangename lectuur te bezorgen. Op fol. Aiij schrijft hij het onomwonden :
„Diser bayder vrsachen halb : meinen jungern zu gut : vnnd das ich disen
Herren vnd frawen jres willens auch lebte".
(114) Cfr. voorgaande voetnoot nr. 113.
(115) Op fol. {ijs} van de uitgave v an 1531 het volgende : „So aber er
disc treflich tugent lere Ciceronis darausz vernemen mogen / hat er ausz
sonderer neygung der tugent / disz volgendt Buch / seinem Capl an (dann
er nye kein latein gelernt / noch kundt) zuuerteutschen gebeten".
(116) Citaat ontleend aan het titelblad van de uitgave v an 16 Februari
1531 : Officia M.T.C. Ern Buch / So Marcus Tullius Cicero der Romer /
zs seynem Sune Marco. Von den tugentsamen ám ptern vnd zugehórungen /
eynes wol vnd rechtlebenden Menschen / in Latein geschriben / WVelchs auf f
begere Herren Johansen von Schwartzenbergs etc. verteutschet / Vnd volgens
I Durch jne / in zyerlicher Hochteutsch gebracht / .... Augsburg, H. Steiner,
1531.
(117) Deze „anonieme vertaler" die voor „Johann, Freiherr zu Schwarzenburg und Hohenlandsburg" werkte zou Johann Neuber geweest zijn.
(118) Xenophon : Xenophons treatise. Translated from Greek into English
by Gentian Hervet. London, Berthelet, 1537. (De eerste uitgave van 1532
heb ik niet kunnen inzien) . Deze overzetting werd nog uitgegeven in 1534,
1544, ca. 1550,, 1557, 1573 en 1579. Cfr. Henry B. Lathrop : Translations
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aan de „wens" van „Geferey Pole", zoals dit op het verso van het
titelblad in zijn woordje „To the reader" te lezen staat (119).

*
**
VERWANTEN

Een paar opmerkingen kunnen hier wellicht aan de voorgaande vaststellingen en beschouwingen vastgeknoopt warden.
Waarom zou er af en toe niet door een vertaler verwezen worden
naar een verwante die hem zou aangezet hebben om vertaalwerk ter
hand te nemen ? En in feite, talrijk zijn ze niet de referenties naar
de inmenging van een of ander familielid dat op het ondernemen
van een overzetting zou aangedrongen hebben, of deze zelfs maar zou
gesuggereerd hebben. Toch komt het voor dat een vertaler verwijst
naar een dergelijke al of niet uitgelokte bemoeiing van een lid van
de familie, of dat hij er toespeling op maakt.
Sir John Bourchier, alias Lord Berners, sloot zijn Engelse vertaling
van het werk van de Spaanse Franciscaan Antonio de Guevara, nl.
diens Libro áureo de Marco Aurelio emperador : y eloquentissimo
orador af met de mededeling dat hij dit stuk vertaald had „ ... at the
instaunt desire of his neuewe sir Frauncis Bryan Knighte ... " (120).
Ditwerkhfgnusametdblforisnvewfrom the Classics into English from Caxton to Chapman. 1477-1620. Madison
Wis., 1933, cfr. p. 311. Cfr. ook p. 118 : Henriette R. Palmer : List of
English Editions and Translations of Greek and Latin Classics Printed before
1641. London, 1911.
(119) „This bake of householde ... is right counnyngly translated out of
the Greeke tonge into Englisshe by Gentian Heruet at the desyre of mayster
Gefferey Pole ...". Is deze Pole dezelfde als Sir Geoffrey Pole (1502-1558)
die heel wat scherpe vervolging en bittere ellende onder Hendrik VIII na
1532 gekend heeft ? (Cfr. Dictionary of National Biography. s. v° : Pole
(Sir Geoffrey) .
(120) Helemaal achteraan in de Londense uitgave van 1553 van The
Golden Boke of Marcus Aurelius onder „Finis" kan U lezen : „Thus endeth
the volume of Marke Aurelie, Emperour, otherwise called the golden booke,
translated out of Fren,che into Englishe by John Bourchier knight lorde
Barners, ... at the instaunt desire of his neuewe sir Frauncis Bryan knighte... ".
Een exemplaar van de vroegere uitgaven (van 1534, 1535 of 15 37) heb
ik niet kunnen inzien. Er bestaat een studie over Guevara in Engeland
(tezamen met een herdruk van de Engelse uitgave van 1535) door Jose Maria
Galvez, nl. „Guevara in Engeland. Nebst Neudruck von Lord Berners „Golden
Boke" of Marcus Aurelius 1535. Berlin, Mayer & Muller, 1916. (Palaestra,
CIX)".

256
gingen van keizer Marcus Aurelius Antoninus ( 122) . Dit Spaanse
werk is een weefsel van anecdoten met lerende inslag dat Guevara,
die het geschreven zowel als het gesproken woord met adembenemende virtuositeit moet gehanteerd hebben, ontworpen en afgewerkt had.
Tien jaar lang stond dit werkstuk op 't getouw : tien jaar lang speelde
Guevara met klos, kam en spoel om dit kleurig wandtapijt vol
wriemelend leven en spelend licht af te weven en ons een werk na te
laten dat, wegens de geestige zetten en grote wereldkennis en levens-.
wijsheid daarin vervat, een van de machtige successen in de boekhandel van toen worden zou. Verscheen het in 1528 voor de eerste maal,
en dit buiten wil en weet van de auteur, als Libro áureo ... (122) , in
1529 werd het door Guevara in zijn definitieve vorm vastgelegd en
in diens El relox de Principes ingeschakeld, al bleven er nog nadien
uitgaven en vertalingen van de Libro áureo als afzonderlijk stuk de
markt overspoelen. Het was inderdaad een werk dat insloeg, niet
alleen in Spanje (123), doch over heel West-Europa, te meer daar
het niet alleen in 't Latijn, doch eveneens in verschillende uit de
bonte rij van de westerse landstalen van toen vertaald werd (124),
zonder dat daarom de vertaler telkens naar 't oorspronkelijke stuk
terugging. Lord Berners' Engelse vertaling is een illustratie van deze
laatste procedure. Deze edelman, die het denkelijk te saai vond
immer over historisch werk gebukt te zitten hij die reeds op „ver(121) Nl. diens
of Semetipsum XII libri.
(122) Het jaar daarop reeds, nl. in 1529 bracht een ondernemende Antwerpse drukker een Spaanse nadruk op de markt.
(123) Cfr. hierover José Simon Diáz : Bibliogra f ia de la Literatura hispanica. Tomo XI. Madrid, Consejo superior de investigaciones cientifioas, 1976.
Er verschenen in Spanje en elders in de XVIde eeuw alleen een 40-tal
afzonderlijke uitgaven van de Libro áureo zonder rekening te houden met de
uitgaven in El Relox de Principes, waarvan er 10 uitgaven in de XVIde eeuw
het licht zagen.
(124) In Frankrijk was het werk ook vroeg doorgedrongen : een eerste
Franse vertaling verscheen er reeds in 1530 ; 20 andere afzonderlijke uitgaven
volgden in de XVIde eeuw, zonder de 17 edities van L'Horloge des Princes
— waarin het Libro "lureo was opgenomen en die in dezelfde periode van
de pers kwamen -- mede te rekenen. (Cfr. José Simon Diáz : o.c. T. XI
(1976), p. 376-377) . In Duitsland daarentegen was de doorbraak laat en
slap (pas na 1572 !) ; in de Nederlanden kan men drie uitgaven v an een
Nederlandse versie in 't Zuiden, en twee in 't Noorden tellen ; (Cfr. José
Simon Diáz : o.c. T. XI (1976), p. 388) ; in Engeland daarentegen werden
er niet minder als 13 uitgaven van een Engelse versie van de Libro áureo in
omloop gebracht. (Cfr. José Simon Diáz : o.c. T. XI (1976), p. 380-381) .
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zoek" van Hendrik VIII de kronijken van Froissart vertaald had
ontdekte de Franse ridderromans ; hij kon aan de schittering en
charme van deze literatuur niet weerstaan, zodat hij een paar van
deze avontuurlijke verhalen vertaalde. Zo geraakte hij geleidelijk in
de ban van het lichtere genre. Had hij, die in Calais „residerende"
was eenmaal de hand kunnen leggen op een Franse versie van dit
„gulden boeck van Marcus Aurelius" - een Franse versie verscheen
amper twee jaar na de oorspronkelijke Sevillaanse druk en maakte
onmiddellijk furore in Frankrijk - dan is het geen wonder voor ons
dat hij graag op 't dringend verzoek van zijn neef inging, voorzover
we deze verwijzing naar de „instaunt desire of his neuewe" als
historisch-juist aanvaarden kunnen.

***
BESLUIT

Het initiatief tot het vertalen van classiek of ander uitheems werk
-- zij dit laatste oud of eigentijds ging toen ook niet immer van de
vertalers zelf uit.
Bevruchtende dauw en levenwekkende kracht en licht kwamen
soms van vreemde horizonten.
Drukkers en „uitgevers" hebben in deze aangelegenheid vaak een
belangrijke rol gespeeld ; hun inzicht in de vraag vanwege een
bepaald lezerspubliek, hun kennis van de afzetmogelijkheden voor
een nieuwe vertaling, hun bekendheid met wat op de buitenl an dse
boekenmarkt roerde, soms hun academische vorming en opleiding •- en
daardoor, bij sommigen althans, hun persoonlijke belangstelling zelf
in het spreiden van kennis van de antieke cultuur, zowel als in het
populariseren van de verworvenheden van de nieuwe, de jonge
wetenschap van toen, - hebben hun actie bij de vertalers bepaald suggestie, aansporing of opdracht -- de perikelen van hun eigen vak
ten spijt !
Licht en leven sproten echter niet alleen uit de bezielende, doch
daarom nog niet onbaatzuchtige belangstelling van drukkers, „boeckvercoopers" en uitgevers voort ; ook het meeleven van vrienden en
van sympathisanten werkte bevruchtigend.
In 'de tuin van het eigen huis waarin nog de blauwe bloem van
trouwe vriendschap bloeide werd dan ook menig vreemd gewas uit
alle vier windstreken overgeplant dat zich aan het nieuwe licht en
de nieuwe lucht wennen kon, tot vreugde van wie er woonde, als een
genade soms voor wie er toevallig komen kon.

QUASI-ZONDERLINGE DIMINUTIEFFORMATIES
door
A. VAN LOEY
Lid der Academie

als diminutief van anekdote, is een vrij zeldzame vorm :
in 1898 vermeldt het W NT II 445 hem wel, maar zonder citaat ;
alleen het Supplement (a' 1956) 1142 tekent aan : „als verkleinwoord
bezigt men wel den ingekorten vorm anekdootje", met de bewijsplaats
„Vermeer is typisch van zijn land, zonder in de anecdootjes te belan„den, die mij menig Hollander der XVIIe eeuw minder doen smaken".
Deze zin komt van de hand van de Vlaming Avermaete (in Phoenix
I, 4, 14, a'° 1946) (').
Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik, in mijn brief van 15
september 1979, aan prof. P. Brachin dorst te schrijven : „Anekdote
kan inderdaad geen diminutief anekdotetje `genereren' ; daarentegen
zien heel veel Vlamingen geen bezwaar tegen de relatie anekdoot :
anekdootje". De Vlaming immers kent het woord uit de Zuidnederlandse spreektaal (d.i. zonder -e), de Nederlander uit de schrijftaal
(met -e). Zie thans laatstelijk P. Brachin in Ntg. 73 (a. 1980), 293,
sub 2.
Anekdotetje,

Diminutiefformaties op -tje van woorden met een slotsyllabe -te
zijn niet talrijk en worden zelden gebruikt.
Een eerste verkenning bij Koenen25 bracht slechts aan het licht
na -ien (naast -ine) aspirientje, machientje O.
(1) Op die „ingekorte" vorm kom ik aan het eind van mijn betoog terug.
(2) In het Zuidnederlands is het suffix : ke c.q. gemouilleerde k'e / t'e.
In het lijvige werk „Dialectgeographie der Nederlandsche Diminutiva", door
Willem Pée, deel II : Materiaal (Tongeren, 1938) is voor ons doel ( ke c.q.
ee na te, ke) niets te vinden. Bij J. L. Pauwels echter : „Het Dialect van
Aarschot en omstreken" (1958) levert het onderzoek iets meer op (blz.
302 G) : „na toonloze -a : bijvoeging van -ka : /ramcntak/ bij
/ramcnta/ `gemeente', dus uiteraard suffix ke na slotsyllabe te (anders
dan in Noordnederlands bijv. hoogte tje) ; boeiend is het geval slotsyllabe
in het Aarschots ke + dim. suffix ke dat niet /-kaka/ wordt, maar (eigen
aan het Zuidndnl.) /-k-ske/ ; slechts één voorbeeld keuke `keuken', dim.
keukske ; „de an dere op ke warden omschreven".
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Bij vlijtig en aandachtig speuren viel de oogst wat grater uit.
Uit Koenen 25-27 diepte ik op : tantetje, ook nog stobbetje (niet
in W NT) , — uit Van Dale : tantetje, hoogtetje, — uit WNT : hoogtetje VI, let wel, kol. 1047 sub 7 b : geen citaat uit een werk, maar
wel een voorbeeld : „op al de hoogtes, op een hoogtetje klimmen"
(a° 1912), — hoogtetje las ik intussen wel bij Laura Ingalls Wilder :
Het kleine huis op de prairie, in de „toegelaten vertaling in het
Nederlands" van A. C. Tholeman (3) : „Vanaf een hoogtetje in de
prairie zag hij een witte stip in het lage rivierland". — Voorts W NT
IV 1393 (a. 1889) : „weinig in gebruik" (geen citaat) : gemeentetje.
Enigszins langer werd de lijst door te snuffelen bij W. de Vries'
Iets over woordvorming (4), blz. 84 : „Van tante zal men desnoods
„tantetje afleiden, daar torntje een zotte bijgedachte wekt ( 5), maar
„koelte vormt koeltje (6), terwijl ik ook gemeentje `voor kleine ge„meente' gelezen heb. Waar men volle vormen aantreft, acht ik ze,
„voor 't naast, bewust onverminkt gehouden ; zo maken ruimtetje,
„dieptetjes bij Scharten-Antink op mij een literarren' indruk. Als
„voorbeelden van inkorting noteerde ik : van een Noordhorner
,,,hoogtje `kleine hoogte". In deze aanhaling lette men op de woorden
desnoods en gelezen, die wel kenmerkend zijn voor het zonderlinge
karakter van zulke diminutieven in de ogen van W. de Vries.
Verder op verkenning uit treffen we bij Koenen 27 aan : alpino,
-muts, -petje `klein, rond mutsje', als familiare verkleinvorm alpientje.
Dit woord doet, als structuur, denken aan aspirine, dim. aspirientje.
In het kader van de diminutiefvorming van het type anecdotetje verwachten we, met e, aspirinetje, maar de betekenis van de diminutiefvorm aspirientje (zonder e) wijst op een voorwerpsnaam : `een
tabletje', terwijl aspirine een stofnaam is. Merkwaardig is intussen
dat het Supplement bij het W NT, kol. 1825 van de bijvorm aspirien,
onder de rubriek stofnaam, (slechts) één vindplaats te lezen biedt :
„ik nam aspirien" (uit H. van Eyk, Kl. Parade 90, a° 1932, Amsterdam) .
(3) Amsterdam, Ploegsma, blz. 59, reg. 7 v.o.
(4) Opnieuw uitgegeven door C. Kruyskamp bij N.V. W. J. Thieme & C°,
Zutphen s. d. maar aangeschaft bij verschijnen op 1 febr. 1972 ; blz. 84.
(5) Bijgedachte nl. aan tandje ? In het Leuvens en Aarschots zijn tand je
en tant je (dit laatste uit tant voor Frans tante) samengevallen, met mouillering van de dentale consonanten.
(6) Hier tast W. de V. mis, daar koeltje de verkleinvorm is van het
zelfstandig gebezigd bijv. nw. koel : vgl, bittertje, oudje en dgl.: W NT VII,
ao 1938, 4958.
-

-
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Bij alpientje liggen de zaken enigszins anders.
Enerzijds denkt men aan het eerste lid van de samenstelling
alpino, Italiaans alpino (waarschijnlijk met gedachte aan de Alpini
of Alpenjagers), en de „normale" diminutiefvorm van deze zelfstandig gebruikte verkorting alpino (kol. 973) zou alpinootje moeten
luiden (vgl. kadootje, autootje). Maar alpientje kan, als gemeenzame
benaming, wel bij alpino aansluiten, zoals aspirientje bij aspirine.
Anderzijds kan alpientje een zelfstandig gebruik te zien geven van
het bnw. alpien (bijv. in alpine-uitrusting, het alpiene reddingswezen,
alpine zóne, de Alpine mens : Supplement W NT kol. 972), evenals
Nederlands (nog) blauwtje, zuurtje, zwartje, (hij lust zijn) natje en
droogje (= eet en drinkt veel en smakelijk).
Het Winkler Prins Woordenboek (1970, I) vermeldt als zelfstandig
naamwoord alpine (mannelijk), na alpino (ook m.).
Deze hele lijst bevat dus exemplaren van woorden die eindigen op
een syllabe (met de functie van een suffix) -te (uitgenomen de twee
Franse leenwoorden tante en an ecd ote : maar het fonische bouwsel
is hetzelfde) .
Nu bestaan er in het Nederlands meer zulke woorden op -te, maar
een diminutiefvorm op -tje schijnt er niet van voor te komen, wil men
althans de woordenboeken vertrouwen : gewoonte, holte, vlakte,
Frans collecte, cantate, sonate, brochette, couchette, enz. Tot het ontstaan van diminuering kan de betekenis van het woord zich misschien
wel verzetten (bijv. cantatetje, vlaktetje) , maar de door W. de Vries
aangehaalde gelezen (!) vorm gemeentje, een (zeer ?) zeldzaam geval,
laat zien dat het toeval ook eens een beurt kan krijgen ; — tergend
blijft intussen een vorm gemeentje (i.pl.v. gemeentetje), te voegen
bij Noordhorns ( ?) hoogtje. Hier rijzen vragen : staan we voor inkorting van -tetje tot tje, of staan we voor toevoeging van -je aan
hoogt (met e apocope) , of toevoeging van -je aan hoogd (met d
geworden t : W NT VI 1043, 1045, 4, a: Herckmans, Amsterdam
a° 1634, kol. 1047 : Zaans, Boekenoogen, kol. 1047 : N.-Brab. en
Utrecht) ; voorts : ghemeent W NT IV 1393, bijv. bij Bredero) .
-

*

**
Zoveel dus de oogst door W. de Vries uit spreektaal en romans
vergaard.
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Uit eigen lectuur van Jac. van Looy : Jaapje ( 7 ) moge ik aan het
boven vermelde nog enkele voorbeelden van diminutief suffixen
(-de)tje, (-te)tje toevoegen.
-- „In het schimmige ruimtetje ('t doelt op een keukentje) gewend
geworden deden zij wat moeder hun gelastte" (blz. 89),
„Binnen in zijn hoofd bleef het natte plekje schijnen, een donker
rondtetje (sic) dat Bram door mekaar had gewreven ... " (blz. 91) .
Tot recht begrip van dit rondtetje op blz. 91 dient uit het daaraan
voorafgaande op het volgende te worden gewezen : met rondetje
wordt gedoeld op gespuugd bloed van Bram : (blz. 88) „Plotseling
„moest hij hoesten en keek naar de plek waar 't neêrgevallen was met
„een verveeld gezicht", en (nog op dezelfde blz. 88 : „Hij zette zijn
„goeie been boven op het plekje, draaide zich om op zijn zool, wreef
„het met het vloerzand door elkander".
Het rondtetje is dus het open gewreven spuugsel, het „natte plekje", „het donker rondtetje".
Al is de betekenis van dit woord rondtetje wel duidelijk, in filologisch opzicht rijst de vraag omtrent de identiteit ervan : rondte of
ronde ?

Voor zover dit rondte geen zetfout is (van rondte-tje) kan de betekenis wel zijn `schijfvormige figuur', maar een ernstig bezwaar
hiertegen ligt in de omstandigheid dat van rondte in deze zin slechts
één vindplaats van a. 1614 bestaat (W NT XIII.1, 1130 : Metius A. :
Sterrekonst) .
Is daarentegen rondtetje wel een zetfout voor rondetje, dan moeten
we aansluiten bij ronde `cirkel- of schijfvormige figuur'. Dit is een
woord dat in Zuid-Nederland ( 8) nog leeft, maar in Noord-Nederland verouderd is (W NT XIII.1, kol. 1067, bet. I 6, kol. 1068) . Hoe
dan ook : de bet eken i s `schijfvormige figuur' blijft onaangetast,
maar de f o r m a t i e is anders : rondte-tje of ronde-tje.
Een tweede, doch enigszins duidelijker vindplaats is de volgende.
Op blz. 82 lezen we : (het is bar winterweer) „Nu hadden zij
„vakantie en zaten met rooie neuzen om de tafel, maakten pluksels
„met mekaar omdat het oorlog was... Je kon nog op de ruiten het
„rondetje zien en het aapje van de duit die Bertus daarop had ge„maakt en iedereen moest telkens zijn neus ophalen, je neus was
„altijd nat".
(7) Antwerpen, N.V. Het Kompas, 1937 (Feniks-reeks) .

(8) H. Teirlinck : „Een klein winterzonneken... speelde op den muur met
geellaaie rondekens" (W NT XIII. 1, kol. 1068).
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Hier alweer kunnen we rondetje opvatten als `schijfvormige
figuur'.
Er zijn in Van Looys jaapje meer diminutieven van het type -te-tje.
Blz. 156 lezen we : „Tante ... bleef altijd met Koos de boel omwas„schen en praten... ; Jaapje was dan niet noodig en mocht naar buiten
„gaan. Meer en meer werden zijn gewoontetjes vrij, dan zag je stipt
„hem naar de witte keitjes turen, die voor het huis, achter het groene,
„stijve hek netjes waren neêrgelegd of op zijn hurken bij de sloot
„gaan zitten..."
Al is gewoontetje in de woordenboeken en dgl. niet te vinden,
hier toch wordt gedoeld op gewoontes van Jaapje, van hèm alleen,
overeenkomstig zijn „natuurlijke bedeesdheid, in alle bescheidenheid
en huiselijkheid" (9).

***
In zijn merkwaardige en nog steeds zeer lezenswaarde mededeling
aan de Nederlandse Akademie van Wetenschappen, in 1942 ( 10) :
Diminutieven en a f f ektieve suffixen in de Germaanse talen, behandelt E. Kruisinga o.m. de al of niet bestaande mogelijkheid van
diminutiefvorming, semantisch en formeel. Zo schrijft hij o.m. blz.
480 (blz. 38 v.d. overdruk) : „Diminutieven van het type laatje van
„woorden als lade en la komen uitsluitend voor wanneer de een„lettergrepige vorm bestaat : dus wèl sneetje, zootje (of zooitje),
„sjokolaatje, maar niet van kade, made, spade ( 11), parade, limonade,
„en nog minder van het boeken-woord gade, al zou ik egaatje niet
„onmogelijk vinden (van ega) . Evenmin van bede, zede ; en van rede
„is hoogstens redetje mogelik, geen tweelettergrepige vorm [versta
„nl. reedje : A.v.L.). En hetzelfde geldt van woorden als bode, mode,
„dode ; ook van aarde, waarde, voorde (wèl voortje van voor) . Ook
„is er geen diminutief van padde, lisdodde, en van kudde alleen
„'n vorm op -etje net als bij rede : kuddetje" (12).
(9) All ard Pierson, aangehaald in de paragraaf over diminutieven bij
M. Schónfeld : Hist. Grammatica v. h. Nederlands, 8e dr., blz. 232.
(10) Afd. Letterkunde, N. Reeks, deel 5, n° 9, blz. 443-504.
(11) Toch bestaat spa, spaatje 'graafwerktuig' bij Koenen 25-27, bij Van
Dale 8e dr., 1961. Het W NT XIV (193 6) 2560 vermeldt spade, ook spa,
maar geen diminutief.
(12) Van Dale heeft kuddetje, kuddeken : het W NT VIII 1 493 kuddeken
alleen in een citaat uit Vondel.
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Uit deze waarnemingen van Kruisinga blijkt dat spontane en gewone diminuering van woorden op -de voorkomt wanneer, door
apocope van de syllabe -de, een eenlettergrepige vorm uitgaande op
ongedekte vocaal overblijft (bije. laatje), maar dat geen diminuering
bestaat bij de volle vorm : kade, made, bede, zede, bode, mode, dode.
Formeel dienen woorden op -de in het kader van de d-syncope geplaatst te worden (op redetje na ?) ; semantisch bezien kan evenwel
— opgevat als vooral affectieve diminuering toch, dunkt me, voorkomen bij kade (ironisch : „o, weet je wel : dat is toch maar een
kadetje" ?), maar een kaaitje is wel ondenkbaar (of niet ?) ; bij
bede, rede, mode (,,dat is alweer maar een modetje ?) , van dode is
een diminutiefvorm evenmin mogelijk, ook niet van bode (maar naast
spreektalig dooie, booien is boodje, doodje onmogelijk) .
Hoe aarzelend en veelal in hoge mate individueel het „genereren"
van diminutiva op -tje in zijn werk gaat, blijkt (o.m. bij Kruisinga)
uit redetje, kuddetje, bij W. de Vries : met ruimtetje, dieptetje uit
Scharten-Antink (en J. v. Looy !), terwijl anekdotetje, hoogtetje,
tantetje, gemeentetje reeds eind 19de eeuw, weliswaar weinig, in
gebruik zijn (13).
Bij deze soort diminuering (op -tje na ongearticuleerde -e na consonant) is er dus wel verband met het affectieve gebruik van het
woord. Met dit affectieve gebruik strookt dan ook de kenschetsing
van de diminutiefvormen als „stemmingscheppertje", om F. C.
Maatje Ntg. 73. 293 aan te halen.
Is er ook structureel verband met de fonische bouw van het
woord ?
Na de reeds behandelde structuur : ongedekte vocaal -de : redetje,
gedekte vocaal -de : kuddetje, gedekte of ongedekte vocaal -te :
ta-n-te-tje, hoo-g-te-tje, -- dienen nog te warden bekeken : ongedekte ( ?) vocaal + cons. met -e : boete, hoeve (geen vindplaatsen met
(blousetje / bloezetje, -bloesje) , machine
-tje) , tu-be-tje, blouse
(machinetje), gedekte vocaal + consonant + e : tobb e (tobb-e-tje),
-- merkwaardig is ur-n-(e) : urntje (en niet *urnetje : zie over dit
woord beneden bij machien, blz. 265.
-

(13) Zou men mogen denken aan een traditie zonder onderbreking sedert
de 14de eeuw beginnende met naamvormen zoals Hugetgin, Elletiaen, T yd e(en) toch niets anders is dan een Ho ll andse palatalitiaen, waar het suffix -ij(en)
wring van -kin ?
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Regel is dat na -e het suffix -tje voorkomt : onder de Nederlandse
woorden ken ik alleen jongetje (Cohen : Ntg. 21. a. 1958, 42 sub 3
a) ; — bloemetje : Kruisinga 1942 : 479 (c.q. 37) ziet in bloeme het
„Hollandse" meervoud bloeme (,,terwijl bloemetje in de streken waar
men het meervoud bloemen gebruikt, dus met de -n, niet voorkomt") ,
maar laten we de opmerking van Van Haeringen niet vergeten : „de
/u/ naast /i/ en /y/ zou een aparte plaats innemen in het vocaalsysteem van het Ned. ; vandaar vormen als priemetje" (Cohen, Ntg.
LI, a. 1958, 44 vn. 3) . De overige woorden met -e zijn Franse leenwoorden, die ik nu ga behandelen.
Zulke Franse leenwoorden dan zijn bijv. broche, brochette, couchetenz.,
te, collecte, console, visite, vitrine, cantine, coupure, brochure,
die allemaal op één na geen diminutief naast zich hebben (althans
naar de woordenboeken, en bij mijn weten) .
Daarentegen stoot men op aspirine : aspirientje, machine : machineentje en machientje, blousetje en bloesje ; kotelet(te) : koteletje,
velop (pe) : envelopje, — papillot (niet : papillotte) : papillotje
Aspirine, -ientje is wel een apart geval : zoals boven is vermeld is
aspirine een merknaam en een stofnaam, aspirientje slaat, als voorwerpsnaam, op een tablet aspirine en is aldus wel een affectieve
taalvorm (W NT Suppl. 1825).
Machinetje is de „normale" vorm : Koenen" (met -ientje op de
tweede plaats, na machine) , Van Dale idem, W NT IX, a° 1913,
68 sub 4 : „in het verkl. van allerlei voorwerpen die men niet nader
kan of wil aanduiden", met een citaat uit de gesproken taal : „wat
heb je daar voor een machinetje ?", maar van machientje geen bewijsplaats, echter wel machien : „Zoo'n driedeks opgericht machien" (t.w.
eene tribune, om een optocht te zien voorbijkomen) : uit Van Zeggelen I, 50, ongeveer a° 1850.
Hier staan we voor één van die Franse woorden, die in het Nederlands thans een leesuitspraak op -e te horen geven, terwijl de gesproken Franse vorm de slot-e miste : machien, a° 1850.
Iets dergelijks bestaat bij blousetje : W NT II 2926, á° 1898 en
aldaar ook blousje (beide zonder citaat) : in een excerpt uit Couperus
krijgen we : „Een pijnlijk nauwe blouse van donkere zij".
Meer doubletten van dat soort zijn : enveloppe, envelop (W NT
III 2, 4150) : met -pe oudste citaat 1861, maar met p ca. 1900 ; de
diminutiefvorm bij Koenen : „een envelopje lucifers" (geen : enveloppetje) ; dezelfde verhouding bij epaulet W NT III 415 0 :
enkelvoud -let, meervoud -letten, Koenen idem, maar geen diminu.

-
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Lief ; — kotelet, kotelette, mv. -tes, gewoner -ten (W NT VII 5822,
a° 1941) ; van de twee meervoudsvormen kan die op -ten gewaardeerd warden als meervoud zowel van kotelet als van kotelette ; die
op -s is dan de Nederlandse meervoudsvorm van kotelette, of de
behouden Franse vorm.
De enkelvoudsvorm kotelette komt in geen vindplaats voor, daarentegen wel : „een schrale kotelet" bij Van Lennep, -- de meervoudsvorm cotelettes vinden we bij C. Huygens jr, a° 1688, in Willem
Leevend eind 18e e. (behouden Franse vorm, ook in de spelling) ;
— de meervoudsvorm koteletten komt in hetzelfde werk : Willem
Leevend, als koteletten voor.
Hoe dan ook : van belang voor ons onderzoek is dat de diminutiefvorm kotelette eerst in de 20e eeuw opduikt als enige vorm (niet :
kotelettetje) : in een toelichting, cursief tussen haakjes, van de redactie van het W NT XII 1, 399, a'° 1931 : „steek er een pijpje
macaroni in (t.w. in de ki p pekoteletjes) , wat voor beentje dienen
moet, steek er papillotjes op, schik ze in de rondte van den schotel"
(de bron van dit citaat is : Blom F., Moderne Kookkunst, a° 1910,
288), en bij Top Naeff, in de roman Letje 14, a`° 1926 : „het hoofd
met de koteletjes (van zekeren dominee : schertsend voor : bakka
baardjes) ", W NT VII 5822.
Een Franse vorm zonder -e is papillot, papiljot, met in het meervoud (anders dan cotelettes met s) alleen papillotten (met -en) ,
althans in het hedendaagse Nederlands (Koenen, Van Dale) . Vindplaatsen zijn : enkelvoud papillot (V. Effen) , meervoud papillotten
(Doedyns a. 1697, Boudewijn 1779, en voorts in de 19de eeuw :
Beets C.O., Kneppelhout, Falkland : -en) ; daarnaast eind 18de e. :
papiiottes : Willem Leevend, papillotes : Berkhey.
Nog een merkwaardige Franse vorm, met in het Nederlands behouden spelling op slot-e en behouden Franse uitspraak zonder slot-e,
is directoire `zekere damespantalon', met (in het • Nederlands) uitspraak dierektwaar (overgenomen tijdens het bewind van het Franse
Directoire, in het Nederlands -twaar gesproken, eind 18de eeuw) ,
waarvan de Nederlandse diminutief dan ook is directoirtje : Koenen,
Winkler Prins Wdb. (vgl. zndl. anecdootje : Frans anecdot'), en niet
*directwaretje (vgl. machien / machine :
dim. machinetje, zndl.
machientje), -- blouse : ndl. bloesje en blousetje.
Een (denkelijk) hoogduitse vorm is urn, met diminutief urntje,
naast een blijkbaar jongere vorm urne (Koenen ; in het W NT nog
niet verschenen) . De Duitse vorm is thans Urne. Het woord is een
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ontlening van Lat. urna, over Sudtirol in laat-mhd. als urn (als vochtmaat in het Bairisch-Tirools nog bekend in de vorm yrn) . Nieuwe
geleerde ontlening geeft in 1616 urna, in 1656 de verduitste vorm
Urne ( 14) . De Nederlandse vorm urn kan dan aanvankelijk Duits
zijn, later aangepast aan nhd. Urne (of misschien ook wel aan herverfransing) . Urntje is dan te verklaren uit urn ; -- *urnetje is niet
totstandgekomen.
Bij het Nederlandse „mijn armoedje" `mijn klein bezit' zij men, uitgaande van armoedetje, op zijn hoede voor een voortvarende opheldering, d.i. „zgn. ingekorte vorm". Armoede (reeds in het onfrk.,
os., ohd. op -i) vertoont in de 17de eeuw armoe (Coster, Hooft),
naast veel vaker armoede, ook nog armoed (Huygens, 0.-I. en W.-I.
Voyag.) : met dialectische apocope van -e, of volksetymologische
verhaspeling onder invloed van moed ? Een diminutiefvorm (waarschijnlijk affectief geladen met de betekenis `schamel bezit') is bij
Vondel reeds : „in ons armoedtje vallende", met suffix -tje bij armoe,
of door de spelling beïnvloed : -dtje, thans nog armoedje (V. Lennep,
— Koenen) . W NT II, 684E-687.
De zuidnederlandse vorm is klankwettig èrmoej (evenals roei =
roede, enz.), uit armoede.
Wat we uit het bovenstaande zeer summiere overzicht kunnen onthouden is dat reeds sinds een eeuw of twee drie ingeburgerde Franse
woorden op -e (enveloppe, k otel ette, papillotte) geen diminutief op
-e-tje laten zien. Dit wil m.a.w. zeggen, dat dgl. Franse woorden
met de Franse uitspraak zonder eind-e zijn overgenomen. Wanneer we te maken hebben met Franse woorden met leesuitspraak -e
is de diminutief die op -tje : anecdotetje, enz. Machien (belegt in
1850) is dan voorgoed „herverfranst" in machine ; bloesje ook in
(beschaafder ? deftiger ?) blousetje, evenals vacatuur (1824, 1846,
1857 in woordenboeken ! : W NT XVIII a. 1957, 12 5) verdrongen is
door vacature (15).
Een bevestiging van het verschijnsel dat Franse woorden op -e in
Nederland met deze -e gaan prijken (op basis van de spelling) en
(14) Friedrich Kluge, Etym. W/ rterbuch der deutschen Sprache,
17. Aufl.,
a. 1957, blz. 810.
(15) Maar gebleven zijn bijv. structuur, signatuur, ratuur, ceintuur, figuur,
natuur, tegenover coupure, brochure.
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daardoor gaan behoren tot de dieptestructuur, tegenover wat in
Vlaams-België gebeurt door de afwezigheid van de slot-e (op basis
van de Franse uitspraak : dieptestructuur zonder slot-e) vinden we,
als verschijnsel van „Herverfransing" in de volgende zeer juiste waarneming van C. B. van Haeringen ( 16) : „De positie van de franse
„woorden in het geheel van de woordenschat is in Vlaams-België
„anders als in het Noorden... In hun fonetisch uiterlijk staan ze niet
„zelden dichter bij het franse (d.i. soms Belgisch-franse) voorbeeld.
„Het zoëven genoemde sjo f aasj (= chauf f age `verwarming) is zo'n
„geval : was het in Nederland in gebruik, dan zou het drieletter„grepig s j of aaz j e luiden" ! (vgl. het in Nederland wel in gebruik
zijnde drielettergrepige garage !).
Vandaar Noordndl. anekdotetje, vs. Zuidndl. anecdootje, en deze
laatstgenoemde is geen „ingekorte" vorm, t.w. uit -dotetje > -dootje.
De aanhechting van het suffix geschiedt op eenvoudige en regelmatige wijze : na -e met het suffix -tje : hoogte-tje, jongetje, blouse-tje,
anecdote-tje ; — na -t met het suffix -je : boot-je, draad-je, voorschoot-

je (17).

Bij verklaring van gevallen als anecdote-tje : anecdoot-je, urne :
urn-tje, machienetje : machientje ( 18), directoire : directoir-tje is het
aangewezen na te gaan in welke vorm (gesproken, gelezen) en in welke tijd dergelijke Franse woorden zijn ingevoerd en sedert in hun vorm
nog zijn gewijzigd. Met de uit B. P. F. Al's Proefschrift (1976) door
Frank C. Maatje Ntg. 73 1980 - 516 aangehaalde kanttekening „dat
„de taalkundige zijn informanten niet de vraag mag voorleggen of
„een zinsuiting al dan niet aanvaardbaar is. Hij dient verschillende
„zinsuitingen tegelijk te presenteren en deze door zijn proefpersonen
„in onderlinge volgorde te laten rangschikken" ben ik het als taal(16) Herverfransing. Med. der Kon. Akadernie van Wet., Nieuwe Reeks,
20, n° 5. Amsterdam, 1967. Herdrukt in Prof. Dr. C. B. van Haeringen,
Gramarie. Keur uit het werk v an zijn hoogleraarstijd. Assen, Van Gorcum

deel

& Co, 1962, blz. 275.
(17) Men verwarre deze Zuidnederlandse bovengewestelijke formatie niet
met de eigenlijke dialectische : vrij alleenheersend is het suffix - (e) ke :
bloes-ke, koteletteke, envelo p peke, viske, — geitje, bootje, hoedje, mondje,
knechtje, stoeltje (met tj uit gemouilleerde k), — putteke, stalleke, — statieke
(= station), gemeenteke (Aarschot, p. 300 vv.).
(18) Over machinetje (met een vraagteken), cabinetje (= cabine) en
Carolientje (beide wel a anvaardbaar), zie Maatje t.a.p. p. 517.
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waarnemer vanzelfsprekend eens. Maar
an dere problemen (19)

de

taalpedagoog staat voor

.

(19) Wie bijv. van modinette (`naaister in een confectieatelier') (modinette
is de in Nederland gebruikelijke vorm i.pl.v. Frans midinette) een diminutief
zou moeten of willen maken, zal in Nederland allicht niets anders te horen
geven dan modinettetje, en in Vlaanderen zeker midinetje, (misschien, voor
zover bekend en geaccepteerd !) modinètje.
Het Franse voile heet in het Nederlands sluier (lang neerhangend en het
gezicht bedekkend : bruiden, nonnen, bij rouwplechtigheden) . Wenst men
een benaming voor een „korte sluier die van een dameshoed afh angt", dan
gebruikt men in het Fr. voilette, in het Nederlands voile (reeds Beets !).
De uitspraak van dit woord ndl. voile is vwaa'le (met slot -a) ; het
verkleinwoord is voilette, met uitspraak vwaaltje (zonder -a-) . Dit is
het gebruik in Nederland (Koenen 25 en 27) ; in België heet de zaak
voilette (vwalèt) , verkl. voil ettek e, wellicht ook voil èt je. Men denke eens
terug aan anekdotetje, anekdootje !

VERZORGD NEDERLANDS (1)
door
A. VAN LOEY

Lid der Academie

In 1935 schreef L. J. Guittart in de Nieuwe Taalgids jrg. 29, 378

het volgende : „In Nederland bestaat er naast de dialecten en de
vulgaire taal een „Algemeen Beschaafd", dat de beschaafde Nederlanders in hun onderlinge omgang bezigen en ook in redevoeringen,
lezingen, brieven, verhandelingen, kranten, boeken, enz.".
De voornaamste drie lagen daarin zijn :
1. de verzorgde taal,
2. de „normale" taal,
3. de gemeenzame omgangstaal.
Met die constatering kunnen de Vlamingen het voor Nederland
wel eens zijn en die als doelwit voor Vlaanderen wel wenselijk
achten. Aan punt 1 en 2 moge wel meer dan oppervlakkige aandacht
besteed worden : „verzorgde" taal en „normale" taal moeten het
object zijn van bezinning over het huidige gebruik en van bepaling
van wat als beschaafd gebruik in Vlaanderen mag verwacht worden
met als criterium : verzorging van taal.
Zoveel mogelijk aansluiting bij Nederland (maar niet op blinde
wijze) kan het Zuiden in hoge mate ten goede komen, niet het minst
tevens om taalpolitieke redenen, d.w.z. : Algemeen Beschaafd, laten
( 1) Enige tijd geleden heeft de Academie mij de vererende opdracht toevertrouwd om, samen met coll. J. L. Pauwels, zitting te hebben in de
Commissie belast met de beoordeling van ingezonden werken i.v.m. de „tweejaarlijkse staatsprijs voor een werk over een wetenschappelijk onderwerp".
Onder de criteria waaraan de werken moeten beantwoorden komt o.m.
voor : „in keurige taal en stijl geschreven zijn".
Ik heb me afgevraagd wat onder „keurige taal" dient te worden verstaan.
In een voorafgaande maar later gewijzigde redactie stond : „keurig qua taal
en voortreffelijk qua stijl". Kennelijk is deze zin samengevat in „keurige
taal en stil", maar dan slaat „keurig" zowel op taal als op stijl. Niet vermeld
is de, althans in Zuid-Nederland nog steeds gebruikelijke wending : „Algemeen Beschaafd Nederlands" (ABN) .
Na lang wikken en wegen is mijn voorkeur uitgegaan naar de aanduiding
„Verzorgd Nederlands". Nader hierover dan in het hierna volgende betoog.
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we het misschien anders zeggen : Algemene Standaardtaal moet in
Vlaanderen zo dicht mogelijk bij de verzorgde taal in Nederland
aanleunen om aan het lang niet denkbeeldige bezwaar of verwijt
van Waalse zijde te ontkomen als zou het Nederlands in België een
andere, een „nationalistische" taal zijn. En niet alleen van „Waalse"
zijde : ook Nederlanders — en zelfs sommige Vlamingen ` kunnen
„op straat" die indruk ook wel krijgen.
Met terzijdelating dan van literaire taal (impressionistisch en expressionistisch), — van gemoedelijke huistaal, — voorlopig ook nog
van de losse, spontane, gemeenzame taal in de gezellige omgang,
maar om in de sfeer te blijven van geschreven en gesproken taal in
aangelegenheden des geestes :
verwachten we dat geweerd worden : 1) alle „zuidnederlandse"
woorden die in Vlaanderen niet algemeen verspreid zijn, alsmede ook
die woorden die tengevolge van misleidende verschillen met het
Noorden de onderlinge verstaanbaarheid hinderen of onmogelijk
maken ; — 2) alle gallicismen : vooral de verkapte, d.i. onherkenbare
gallicismen die in de denotatie en ook nog in de connotatie van
woorden kunnen schuilen, en die tenslotte erger zijn dan Franse
woordvormen zelf.
Een en ander verdient wel wat nader te warden bekeken.
In het tweemaandelijks tijdschrift Nu nog (jrg. XXIII, n° 1,
1975, blz. 8 v.v.) heeft J. Naë een lijstje gepubliceerd van een
honderdtal woorden die thans als algemeen Zuidnederlands beschouwd worden, bijv. 's anderendaags, ajuin, arduin, beiaard, briefenz., en er zal, meen ik,
papier, discuteren, dokwerker, eigentijds
geen bezwaar tegen het gebruik ervan kunnen rijzen, maar jammer
zou het toch zijn als iemand afluisteren boven beluisteren zou verkiezen, omdat een nuance dan teloorgaat : afluisteren is `met opzet
beluisteren, zonder dat anderen het merken', terwijl men met een
gerust gemoed wel een uitzending, een concert, de mooie uitspraak
van een redenaar mag beluisteren. Niemand zal, meen ik, graten vinden in het woord prietpraat naast kletspraat (en kletsica, kletskoek)
in gemeenzame taal. En zouden Zuidnederlands „een echte Jan Gemak" „een echte pallieter" geen plaats mogen hebben naast Noordnederlands „Jantje Goddome", „Jan Gat", „Jan Publiek" e.a. in
„gemeenzame taal" ?
Verwijdering van wat niet algemeen is, m.a.w. van gewestelijke
woorden, verouderde of verouderende woorden, gallicismen (een
ware plaag in onze taal : Frans denken met Nederlandse taalelemen-
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ten, terwijl het passende woord in het Standaardnederlands bestaat)
wijst op een negatieve hoewel onmisbare houding, waartegenover de
positieve houding moet gesteld warden van een bewust en gemotiveerd duidelijk verzorgen van taal.
In 1951 heeft G. G. Kloeke een brochure het licht doen zien onder
de titel „Gezag en Norm bij het gebruik van verzorgd Nederlands" (2) . Kloeke had het in dat boekje voornamelijk over de
verzorging van de uitspraak (tegenover gemeenzaam of vulgair) , zo
bijv. het weren van vormen als sigeret, meziek, che f eur, het bestrijden
van de diftongering van ee en van oo : zeiven = zeven ( = getal 7) ,
loupe (= lopen), zelfs econoumisch (= economisch), en andere
„Hollandse" hebbelijkheden. De strijd werd dus aangebonden tegen
vulgarismen, een kwaal waarmee we in Vlaanderen (nog ?) niet zo
zeer geplaagd zitten omdat op in aantal toenemende uitzonderingen
na -- nog heel vaak dialectische uitspraak wordt gehoord, d.i. geografische verschillen, die niet vulgair aandoen.
Naar aanleiding van die verzorging geeft Kloeke enkele beschouwingen van algemene aard ten beste, die ik m.m. tot de mijne wil
maken, met het oog op het hanteren van bewust-gecultiveerde, verzorgde taal voornamelijk inzake woordenschat en uitdrukkingen.
De tijd immers mogen we gekomen achten dat we een intellectuele
bovenlaag beginnen te krijgen : geleerden, onderwijsmensen, sprekers, zangers, radio- en T.V.-voorlezers en voordragers, ambtenaren,
kortom prominenten die, hoewel nog gering in aantal, bij het ruimere
publiek model kunnen staan voor een „beter" taalgebruik, (een term
die ik verkies boven „betere taal", dit laatste eigenlijk een statisch
begrip) . Kloeke (blz. 35) haalt de gezaghebbende Franse linguïst
Antoine Meillet aan : „La langue est éminemment un fait social" en
de beschaving of cultuur die van die laag uitstraalt is een factor die
ertoe strekt „door zich te beheersen verzorgdheid te bereiken". Dat
is, m.a.w., cultuur, wat Huizinga omschreef als „Alle cultuur is een
streven. Naar het beheersen van natuur, door kunnen en kennen, door
„vormgeven en begrijpen", de habitus der culturele leiders, niet die
van de „algemeenheid".
Wat de benaming van die „betere" taal betreft, had Kloeke tegen
de term „beschaafd" zo herhaaldelijk bezwaren aangevoerd dat de
mogelijkheid diende overwogen te worden „of deze term misschien
ook door een betere kan worden vervangen". Natuurlijk had de
(2) J. M. Meulenhoff, Amsterdam, VII + 59 blzz.
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gebruikelijke benaming Algemeen (+) beschaafd ( + ) Nederlands
het voordeel het gewestelijke en het vulgaire als onduldbaar te weren ; over de bezwaren van Kloeke tegen de term Algemeen Beschaafd
Nedrlanswikhtuedn(mlzijbrochue).
Kloeke zoekt naar een andere benaming. Ik moge hem in-extenso
aanhalen (blz. 31) :
„Uit de scala van epitheta, die ons ter beschikking staan (fatsoen„ljk, gaaf, keurig, onberispelijk, sierlijk, klassiek, model, standaard-,
„correct, gedisciplineerd, gecultiveerd, verzorgd) verkies ik tenslotte
„de term 'verzorgd'. Niet alleen heeft zijn tegendeel ('onverzorgd'
„ofdesn`gkutl',arij)enmdkwtsar„ter dan b.v. `onbeschaafd', maar bovendien komt bij `verzorgd' het
„dynamisch karakter beter tot zijn recht dan b.v. bij termen als
„klassiek, model, standaard-, correct (waarbij immers een bestaand
„statisch begrip wordt verondersteld) . Terwijl `beschaafd' onwille„keurig iets suggereert dat welomlijnd en `af' is, denkt men bij `ver„zorgen' aan een min of meer actieve (en vooral voortgezette)
„medewerking van het individu”.
Bij verzorgen denkt men dus aan actieve, bewuste, gemotiveerde
taalhantering, niet éénmaal, maar bij voortduring, dus een voortgezette medewerking.
Gewoon publiek klampt zich vast aan een norm, aan de gezaghebbende, éne en goede vorm. Waar is die norm te vinden ? In het
Noorden, uiteraard en grotendeels : in de verzorgde taal van gecultiveerde mensen. Denkende en keurige mensen echter moeten in Noord
zowel als in Zuid zich rekenschap geven van de vorm (algemeen,
duidelijk, passend, overeenkomende met de aard van de landstaal)
waarin ze hun uitingen willen leggen, ze moeten zich wel-overwogen
gedragen, keurig zijn, niet toegeven aan sleur. Ze moeten steeds zeer
goed toezien op de taal die ze gebruiken, niet alleen de schrijftaal,
maar ook daar waar het woord mondeling moet gevoerd warden.
Ik heb hierboven het epitheton keurig gebruikt in verband met
keurige mens en. Daarbij wordt aan de betekenis `nauwnemend,
zorgvuldig, veeleisend' gedacht (WNT VII. 2., 2670) . Keurige t aa 1
is `voortreffelijk door juistheid en preciesheid' : een keurige uitdrukking, een keurig Nederlands woord (ibid. 2672) . Met betrekking tot
het gebruik van Nederlands in werken over wetenschap is het moeilijk
een grens tussen keurig en verzorgd te trekken ; mijn voorkeur gaat
uit naar verzorgd terwille van de connotatie van actieve medewerking
van spreker of schrijver. Tot nadenken stemt leerzame lectuur in de
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bundel Uit de verstrooiing, gesproken en geschreven taalkundige beschouwingen, aangeboden aan Dr. G. F. P. Stutterheim (Universitaire
pers Leiden, 1971) .
Ik meen dat ik met de bovenstaande beschouwingen niet zo heel
veraf sta van de opmerkingen en wensen van J. L. Pauwels in
1954 (3) : naast het streven naar een verzorgde uitspraak ook ijveren
voor een correct taalgebruik, met de blik gericht op het Noorden,
maar ook op een beperkte maat van zelfstandigheid bij het behoud
en het gebruik van metaforen en beeldspraak, van sommige zegswijzen en spreekwoorden, van meest in het Zuiden gebruikelijke, maar
dan echte „Nederlandse" woorden.
In verband met meest of uitsluitend in het Zuiden gebruikelijke
beeldspraak in zegswijzen mogen we stellen dat deze beeldspraak
eigenlijk verwant is aan die van scheppende schrijvers, waarvan het
stijleffect ons frappeert.
In tal van uitdrukkingen is het stijleffect echter verzwakt : sommige zegswijzen komen voor in de algemene taal, andere zijn tot de
gewesttalen beperkt gebleven en sorteren, om het ongewone, nog
effect. Laten we bij wijze van voorbeeld enkele Franse en Nederlandse zegswijzen met elkaar vergelijken :
„Il n'est pas bon a jeter aux chiens" : „hij is geen knip voor de
neus waard", — „Qui veut noyer son chien l'accuse de rage" : „wie
zijn hond wil slaan vindt licht een stok".
Probeer die tweede zegswijze b.v. nu eens woordelijk te vertalen :
„wie zijn hond wil verdrinken beschuldigt hem van razernij" tegenover „qui veut battre son chien trouve facilement un baton". Je
begrijpt nog wel de bedoeling, maar de zegswijze is heel ongewoon.
Hetzelfde geldt niet minder bij het gebruik van gezegden : „haantje de voorste", — „met man en muis" ( = Frans : „corps et biens" :
al te gek in een vertaling !) , — „op zijn zeven (ook : zeventien) gemakken" dat zuidnederlands is, voor „op zijn dooie gemak".
Bij zulk taalgebruik moge schrijver of spreker zelf oordelen over
de graad van „verzorgdheid" (waar duidelijkheid en verstaanbaarheid
een grote rol spelen) .
In het synchrone vlak gezien vertonen zegswijzen of algeheel verschil, — of sommige gemeenschappelijke elementen die als heteroniem
( 3) In hoever geeft het Noorden de loon aan ? Nu nog II, 4, blz. 1-9,
a. 1954, — herdrukt in : Prof. Dr. J. L. Pauwels, Verzamelde Opstellen (aangeboden aan de auteur ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag) . Assen,
Van Gorcum & Comp., 1965, blz. 71-78.

274

fungeren : ze behoren dan tot, hoewel verwante, toch verschillende
taalsystemen, b.v. standaardtaal vs. dialect, of dialect vs. dialect (en
niet als synoniem, d.w.z. zinverwante vormen binnen hetzelfde systeem, b.v. dialect, of standaardtaal) .
Van het laatstgenoemde soort, t.w. heteroniemen, zijn er meer voorbeelden voorhanden, ook al met wisselende vormen door de tijden
heen.
Pauwels 75 haalt als voorbeeld van door strenge censoren gewraakte uitdrukkingen aan b.v. „hij verdiende geld als slijk" dat als Zuidnederlands zgz. niet mag terwijl „als water" wel mag. Men sla er
het werk van F. A. Stoett, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923) maar eens op na om tal van
varianten aan te treffen, in casu sub nr. 641 : „hij heeft geld als slijk,
hij wint geld als salade" (Harrebomée, Utrecht, 1858, - „hij is zo
rijk als 't water diep is" (Tuinman, Middelburg, 1726), -- Amaat
Joos vermeldt voor Vlaanderen „geld hebben gelijk zaad, gelijk
zand, geld winnen gelijk hooi, water, slijk", enz. ; vgl. Engels : „to
have money like dirt" naast „to spend money like water".
De schommelingen (zo men wil : de onvastheid) die we in het
synchrone vlak aantreffen komen ook in het diachrone perspectief
voor.
De figuur, zegt Pauwels 75 zeer terecht, moet mogelijk zijn en
verstaanbaar voor anderen. Ik haal hem aan : b.v. „men mag (volgens
`taalzuiveraars') geen platte broodjes meer bakken", alleen „zoete".
Ikvormijzeg„t"daknerui g(tnzj
boeken dan) niet ken, en zo leer ik uit Stoett n° 367 : mnl. vladebackere, eig. „koekebakker, fig. bakker van zoete broodjes, pluimstrijker, vleier" (Mnl W IX 571) ; 17de eeuw : kleine (_- fijne)
broodjes bakken, 19de eeuw : bij Rutten (Haspengouws) kleine
broodjes, Schuermans, Antwerpsch Idioticon en Tuerlinckx : platte
brooikens, Joos (Waasch I.) zoete boter spelen. Dat de uitdrukking
niet steeds overal op dezelfde wijze verstaanbaar is bewijst Waas
zoete broodjes bakken dat bij Joos betekent „bedriegen".
Een laatste wending, waarin een zekere speling niet zo hard uit den
boze is, moge ik tenslotte hier nog even behandelen.
In het Noorden pleegt men te zeggen : „meten met twee maten",
in het Zuiden : „twee maten en twee gewichten hanteren". Vergeleken
nu met het Frans : „avoir deux poids et deux mesures" ziet het zuidelijke „twee maten en twee gewichten" eruit als een gallicisme, misschien uit de 19de eeuw dagtekenend. Wie evenwel een beetje toekijkt
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merkt spoedig dat de volgorde van maten en gewichten in beide talen
niet dezelfde is : Fra. deux poids et deux mesures, Zuidndl. twee
maten en twee gewichten. Om klaar te zien : maar even met de geschiedenis te rade gaan.
Het gebruik van twee maten (zonder meer) schijnt in het Noorden
betrekkelijk jong te zijn : de historicus Fruin immers schreef omtrent
het midden van de 19e eeuw het volgende : „Dat hij ... slechts onwillekeurig aan zijn vooringenomenheid toegeeft, en zich volstrekt
meten met twee maten bewust is" (WNT IX, 627) . In oude vindplaatsen treft men iets aan waar van twee maten nog geen sprake is :
Van Lennep „Wees dan zoo goed, mij met dezelfde mate te meten
als waarmede je ... ", -- en Zuidnederlandse schrijvers uit de 16de eeuw
parafraseren min of meer Matth. 7.2 op deze wijze : „Met sulcke mate
als een meldt ( = meet) , wort hij ghemeten" (Everaert) , „Soo elck
meet Sal by ghemeten zijn" (Houwaert).
Gewichten vindt men ook onder de pen van Noordnederlanders :
„wegen met ongelijke gewichten" d.i. `met ongelijke maat meten' _
`gelijksoortige zaken niet gelijkelijk dus niet onpartijdig — beoordelen', in een citaat uit dezelfde Fruin als daareven, in 1859 : „Wij
hebben een afschuw van het wegen met ongelijke gewichten". Misschien ligt aan dit 19de-eeuwse gebruik een beeld ten grondslag dat
we bij Marnix in de 16de eeuw aantreffen : „Of t hare verdiensten
ende goede wercken swaerder int gewichte zijn dan hare ondeucht"
(WNT IV, 2082).
De koppeling maten en gewichten komt in de middeleeuwen al
voor : Haagsche Bijbel (a. 1360, Vlaams) , -- Voorgeboden van Gent
(a. 1373) : „dat zij elken gheven ... zine vuile mate ende gherecht
ghewichte", — Harderwijk : „so sal elk gheven gherechte mate ende
gherechte gewichte" (15de eeuw) (Mn1W IV, 1217) .
Het zou me dan ook niet verwonderen wanneer nader bewezen
kon worden dat in het Zuiden het middeleeuwse syntagma is behouden, terwijl het Noorden veeleer aansloot bij het Bijbelvers.
.. .

In deze prolegomena heb ik de gezichtshoek willen bekend maken
waaronder ik gebruik van „keurige" taal wil beoordelen. M.a.w. : een
houding die niet slaafs, onberedeneerd of gedachteloos, star aanleunt
bij een taalgebruik, het zuidelijke zowel als het noordelijke. Veel in
dezen hangt van de omstandigheden af.
Gemoedelijk, ongedwongen taalgebruik in de gezellige omgang
mag anders klinken wanneer gestreefd wordt naar sociale integratie :
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spreken zoals iedereen in de groep. Wil men daarentegen buiten de
(enge) grenzen van de groep ruimer gehoor krijgen, dan dient men
te streven naar (meer) algemene taal : ook al een vorm van integratie, maar op ruimere schaal. Men wordt dan gedwongen van gewesttaal over te schakelen op algemene taal. Gaat de mededeling, de
gedachtenwisseling, de uiting over hoger staande begrippen en beschouwingen, m.a.w. verkeert men in de hogere intellectuele en
gecultiveerde laag, dan heeft men tot plicht het gebruik van verzorgde taal na te streven.
In het volgende deel stap ik af van deze prolegomena om enige
voorbeelden concreet te bespreken, eerst enkele uit de enorme massa
van krasse c.q. verborgen gallicismen (ze tieren thans nog als onkruid !) , daarna ook over gevallen van misvatting bij afwijkend
gebruik in Noord en Zuid van eigen taalgoed. De slotsom zal wel
zijn dat men er vrijwel steeds baat bij zal hebben bij de verzorgde
Nederlandse standaardtaal aan te sluiten.

**
^

GALLICISMEN
ZETELEN

Wanneer we in kranten, notulen van vergaderingen, berichten omtrent
de samenstelling van examencommissies lezen dat de heer X erin
zetelt, begaan we, uit taalarmoede, een (geheel overbodig !) gallicisme.
In het Frans immers heeft siéger twee betekenissen : 1) `faire
paxtie d'une assemblée, d'un tribunal' : siéger au Sénat ; 2) `résider,
tenir ses séances' : la Cour de Cassation siège d Paris.
In het Nederlands gebruikt men voor deze tweede betekenis van
siéger, t.w. `gevestigd zijn' : zetelen : ,,de regering zetelt in Den
Haag", „de maatschappij zetelt te Amsterdam", en vandaar ook,
figuurlijk : „het denkvermogen zetelt in de hersenen", d.w.z. is daar
gelokaliseerd.
Omdat dit zetelen overeenkomt met siéger, en dit siéger in het
Frans ook op personen van toepassing is, gaat men door verruiming
van het gebruiksveld, in het Nederlands ook zeggen dat iemand in
een commissie zetelt.
Dit tweede gebruik is een gallicisme. J. Des Roches „VlaamschFransch Wdb." in 1808 (p. 1160 b) vermeldt voor siéger `zitting
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hebben' : „Hy heeft zitting in den raet" ; zetelen kent hij niet. Zitting
hebben is nog geen middelnederlands ; toen zei men wel in 't recht
sitten, in den raet sitten. Thans nog, naast zitting hebben, is zitten
heel gewoon : „hij zit in het bestuur".
Zetelen in de betekenis van `zitting hebben' is niet een zegswijze
uit de volkstaal, het behoort evenmin tot een bepaald dialect omdat
het op een functie wijst in bestuur en in rechtspraak, en als zodanig
is het in de 19de eeuw in het Zuiden van het Frans afgekeken, een
verholen gallicisme, dat dan ook niet behoort tot verzorgde taal.
GELUKKEN

Hetzelfde lot als bij zetelen = `siéger' is gelukken = `réussir' in de
19de eeuw beschoren : gebruiksverruiming onder invloed van het
Frans.
Gelukken heeft te allen tijde, d.w.z. reeds in het middelnederlands
en later nog tot in de 18de eeuw (en thans) als onderwerp : niet
een persoon, maar een gebeurtenis, inz. de voorspoedige gang van
een zaak. Een voorbeeld of twee uit de middeleeuwen : Alle dingen
die hi doet sellen wel gelucken ; — ook met de datief van de persoon :
Hem gelucte dat si de Sassen, die hem up waren gewassen, gesleghen
hebben uren lande (het tweede hem is `hun', datief meervoud)
(Mn1W II, 1301) , 17de eeuw : bere yd et my mijn paardt ... op dese
vaart, Die ick wensch dat na lust ons beyden mach ghelocken ( =
`voorspoedig gaan' ; Bredero) , 18de eeuw : vol hoop dat onze ondernemingen zullen gelukken (= `een voorspoedige afloop hebben, wel

slagen' : de hedendaagse opvatting a° 1793, Bekker) (WNT IV,
1302 v.) .
Wanneer niet de gang van een zaak onderwerp is, maar wel een
persoon, bijv. Haddet gij in uw voornemen gelukt, ik zou u misschien
bewonderd hebben (Conscience), staan we voor een wending die voor
het eerst vanaf het begin der 19de eeuw en „uitsluitend in Vlaamsch
België in gebruik (is gekomen) , blijkbaar onder invloed van fr.
réussir, dat zoowel een persoon als eene zaak tot onderwerp kan
hebben" (WNT IV, 1302 v.v.) . In het hedendaagse Nederlands gebruikt men, zoals wel bekend is, in dit geval slagen. Dit slagen,
gezegd van een persoon met de betekenis `zijn pogingen tot een goed
einde brengen' is reeds aan te wijzen bij Van der Goes (Amsterdam,
1659), later Van Effen, enz.
Wat men nu in dit verband vóór de 17de eeuw (Van der Goes :
slagen in) en in het Zuiden vóór de 19de eeuw (Conscience : ge-
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lukken in) kon lezen, vertelt het WNT ons niet. Alleen bij J. Des

Roches komt in 1805 (Fr.-Vl. Wdb., blz. 578) voor een zaak een
aanwijzing voor : „Cette entreprise réussira" = „Die onderneming
zal wel uytvallen", ook voor een persoon : „Ce gentilhomme réussira
bien à la guerre" = „Dien edelman is goed voor den oorlog", en in
het andere deel van zijn woordenboek (V1.-Fr. blz. 858) slaegen v.n.
gelukken, wel uytvallen, Réussir : „Die onderneéming is niet wel
geslaegt, Cette entreprise n'a pas réussi". Van een koppeling van
gelukken met een persoon als onderwerp : geen spoor. Evenmin als
in het middel- en nieuwnederlands (behalve in Vlaams-België in de
l9de eeuw) kan in het Duits een koppeling van glucken of gelingen
met een persoon als onderwerp niet gevonden worden, echter wel
met een persoon in de datief (zo ook in het Nederlands) : alles ist
ihm gegluckt, es gelingt mir (etwas zu tun) . Van een persoon zegt
men b.v. : seine Absicht erreichen, Gluck machen, es ist mir gelungen
es zu tun, man wird es nie dazu bringen, zu..., nichts will ihm
glucken". Wat een zijdelings bewijs levert dat ons Vlaams hij gelukt(e), hoewel een zeer veel gebruikte wending, toch een ongewenst

gallicisme is en blijft.
HERDENKEN

Met de betekenis van het Franse repenser (t.w. een probleem, een
situatie, de toedracht en de beoordeling van sociale of ethische opvattingen) hoort en leest men in Vlaanderen herdenken. Zo op het
eerste gezicht is dit een gallicisme : penser is denken, repenser is dan
herdenken.

Hierbij bedenke men dat repenser in 1881 in het Frans nog geen
„verbe actif" of „transitif" was, wel een „verbe neutre" : `penser de
nouveau, réfléchir plus profondément sur une chose. Je vous conseille
de réfléchir a cette affaire avant de prendre un parti'. ` J'y repenserai'. (4)
Hierbij ook nog ziet men over het hoofd dat herdenken in het
Nederlands daarentegen wel een overgankelijk werkwoord is en dat
het doorgaans betekent `de herinnering aan iets vieren, hulde a an een
afgestorvene of afwezige brengen' : de wapenstilstand herdenken ; de
held werd plechtig herdacht ; de gebeurtenis werd plechtig herdacht
(Van Dale, 8e dr., 1961) . In het Frans is de hiervoor passende
(4) B. Dupiney de Vorepierre, Diet. français illustré

universelle. Paris, 1881, II 942.

et Encyclopédie
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uitdrukking `commémorer ; saluer la mémoire de ...' (Gallas 1955).
Herdenken kan ook nog gebruikt worden om `zich iets of iemand
weer in de gedachten (te) brengen' : zij herdacht het gebeurde ; hij
herdacht zijn verleden" (Van Dale 1961, Koenen 1960) .
Herdenken is dus `zich voor de geest brengen, aan iets terugdenken,
nl. iets dat in het verleden afgesloten is, het zich herinneren, niet
vergeten' : iemand kan wel heden zijn 25-jarige ambtsbediening herdenken, maar niet zijn ambtsjubileum ! Dicht bij herdenken staat
gedenken.

Naast in het Frans `commémorer, saluer la mémoire' kan men naar
omstandigheden in deze taal ook gebruiken eenser a, repenser a,
rappeler (le souvenir, les qualités) maar dat is allemaal niet wat
tegenwoordig in het Frans bedoeld wordt met repenser.
Repenser in 1973 (Micro Robert) is nog steeds : 1) 4penser de
nouveau, réfléchir encore plus (a quelque chose)' : j'y repenserai
(Ndl. ik zal er weer, nog eens aan denken : vgl. boven Dupiney
de Vorepierre) ; -- voorts 2) : `reconsidérer' : repenser un problème.
Larousse classique (1957) zegt van deze tweede opvatting hetzelfde :
`reprendre l'examen' : repenser un problème.
Repenser in de zin van `penser de nouveau' is al in de 13 de eeuw
aan te wijzen ( 5) . Dat voert ons gemakkelijk tot de opvatting `rependre l'examen, reconsidérer', `opnieuw onderzoeken'. Maar in het middelnederlands treffen we daar nog niets van aan : herdenken (Mn1W
III 358) is er eenvoudig, zoals heden nog, `zich herinneren' : hi en
herdacht nyet der pijnen, -- na svader endde dede hi herdenken svader
... in aelmoesenen (= na diens dood vierde hij de nagedachtenis van

zijn vader) . Dus : `opnieuw denken aan'.
Nu is het op het eerste oog wel niet zo uitgesloten dat herdenken
in een latere periode van het Nederlands, evenals in het Frans, maar
op zelfstandige wijze dan, aardig op weg zou zijn geweest om tot de
huidige betekenis `opnieuw overdenken' te komen. Het DUNT VI
196 II B immers haalt uit Willem Leevend, dus a. 1784, aan : „Dit
stuk is overwaardig geleezen en herdagt te worden", met de betekenisomschrijving `iets opnieuw, nog eens weder bedenken of overdenken',
d.w.z. (naar het me voorkomt) `nog eens met alle aandacht lezen en
er in alle ernst zijn gedachten over laten gaan'. Met deze opvatting
(reeds in 1784) staan we dicht bij de zoëven aangehaalde `zich iets ...
(5) Frédéric Godefroy : Lexique de Panden français, Paris/Leipzig, 1901 ;
— O. Bloch et W. v. Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue
française, Paris 1950, p. 451.
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weer in de gedachte brengen'. Dit sluit echter vooralsnog niet in
(al zou het in onze tijd sedert zowat 1950 wel kunnen) dat de zaak
opnieuw, en wel critisch, onderzocht zou warden, voorwerp zou zijn
van doordenken, om er desnoods wijzigingen of verbeteringen in aan
te brengen.
In zijn Nieuw Nederlands-Frans woordenboek (1955) vertaalt
R. K. Gallas herdenken (naast 1. se rappeler, se ressouvenir de)
sub 2) met `(n i e u w) repenser' (dat dan wel iets anders moet
wezen dan 3° `commémorer ( = vieren) , saluer la mémoire de') .
Waar Gallas met de toevoeging n i e u w hier aan denkt, weten
we niet. In zijn andere, Frans-Nederlands deel (195 5) vertaalt hij
repenser (zoals het in het huidige Frans hoort : een overgankelijk
werkwoord) met `nogmaals overdenken, nogmaals in zijn geest verwerken. In zijn gedachten een andere vorm geven. Weer onder de
ogen zien'. Maar herdenken in het Nederl.-Frans deel (aldaar ook
overgankelijk werkwoord) komt in het deel Frans-Nederlands niet
voor.
Waarop doelt nieuw ? Ik meen : op recent gebruik reeds om
de jaren 1950. Van Dale 1961 kent herdenken niet in deze betekenis.
Het Supplement op Van Dale (1970 ; ook door C. Kruyskamp verzorgd) haalt als aanvulling op bet. 4, t.w. `opnieuw denken of bedenken' : zo had hij weer gedacht, en hèrdacht, duizend werven (Staring),
alles wat er over de naaste toe- ensuplmtairvobedn:
komst gedacht en geschreven is, zal herdacht en herschreven moeten
worden (een zin uit de N.R.C.), en s.v. herdenking (in de Se druk,

van 1961) `het herdenken ; inz. als plechtigheid : -sdienst, -sfeest)
vinden we in het Supplement (bet.) 2. `het opnieuw overdenken' :
na herlezing en herdenking (V. Eeden) (vgl. boven, de aanhaling
gelezen en herdagt uit Willem Leevend a. 1784) .
Als we in de redenering niet verdwalen dat in Willem Leevend,
bij Staring, bij Gallas ?, bij Van Dale Supplement herdenken dicht
komt te staan bij het Franse repenser (un problème, une matière, une
situation, enz.), dan wonen we een moderne, parallelle maar zelfstandige ontwikkeling bij in beide talen, een ontwikkeling die in
Nederland niet het gevaar loopt als gallicisme gewraakt te worden :
repenser gaat van `réf léchir plus profondément sur une chose' naar
`reconsidérer', en herdenken verschuift van `opnieuw denken of bedenken' (Staring, Willem Leevend) naar (hedendaags) `nieuwe
monstering en ordening, critisch en wel bewust verricht, van de
elementen van een probleem enz.'.
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In deze gedachtengang kunnen we in het Nederlands voor het
neologisme herdenken = repenser `nogmaals in zijn geest verwerken'
een plaatsje vrijhouden : dan staan we niet voor een gedachteloze,
louter formele calque of transpositie van het Frans, integendeel wel
voor een intern-Nederlandse verschuiving, die daarenboven het niet te
versmaden voordeel biedt handzaam te zijn in het gebruik.
Er rijst echter een bezwaar, dat we zo dadelijk vermelden, en
tevens ook de hoop om aan dat bezwaar te ontkomen.
Eerst het bezwaar. In de tijd die aan de voorbereiding van en de
voorlichting over de verkiezingen van het Europese parlement voorafging heb ik eens, in een maandschrift, onder een foto van een
diepzinnig nadenkende filosoof, het volgende bijschrift gelezen, zeker
uit het Frans vertaald (ik ken persoonlijk die franstalige filos000f) :
„Europa moet herdacht worden". De vraag is nu wat hier bedoeld
wordt : `een beter Europa voorbereiden' ( = Frans : repenser), of
`terugdenken aan het verleden, aan het kiemende Europa in de tijd
van de 16de eeuw waar tot nationalistische strevingen de rug werd
gekeerd' ? Het bijschrift is dus voor tweeërlei opvatting vatbaar ;
ambiguïteit moet in verzorgde taal vermeden warden.
Om aan de ambiguïteit te ontkomen is er wel een middel, namelijk
het prefix her op te vatten als `opnieuw' (niet : `terug') en het dan
ook met een zekere beklemtoning en de volle klinker /r/ te doen
uitkomen : her-denken, een neologisme dat sedert enkele jaren al
langer hoe meer in gebruik is gekomen.
Bewijsmateriaal vinden we in het opstel dat H. Schultink aan „De
bouw van nieuwvormingen met her-" in het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in 1964 heeft gewijd (deel LXXX, inz.
blz. 151 v.) . Voorbeelden : „Na herlezing en herdenking, F. v. Eeden
(1895) aangehaald in Nieuwe Taalgids 56 (1963) blz. 72" (_ `als
ik het opnieuw lees en opnieuw overdenk' : zie de aanhaling hierboven, uit Van Dale Supplement), „De Nederlandse Sectie en de
redacteur van dit artikel zijn er zich vanzelfsprekend wel van bewust
dat reeds vele goede studies zijn gewijd aan het doel en de middelen
van het moedertaalonderwijs in het V.H.M.O. Dit artikel is dan ook
alleen bedoeld als een h e r- -d enk en van het problemengeheel in
de situatie van 1956, A. J. J. de Witte, LT 187 (1956) , p. 655",
„Deze heilige dagen zijn er om te herdenken. Denk maar terug en

her-denk, J. Kassies, Maatstaf 10 (1962), p. 8" (let op de
naast-elkaar-plaatsing herdenken en her-denk, — „Alles wat er

282

herdacht
over de naaste toekomst gedacht en geschreven is, zal
en herschreven moeten worden, NRC 25/11/63".
Het bewijs dat dit herdenken niet een nabootsing van het Frans
is, m.a.w. geen (zoals in het Zuidnederlands wèl) gallicisme is, wordt
ons geleverd door een reeks nieuwvormingen met grafische (ook in
betrekkelijk zeldzaam mondeling taalgebruik : met prosodische) prominentie van her, die zelfstandig Nederlands is geconcipieerd :
„her"-kennen, hér- en vèrvorming, her-zien (s).
Vrucht van zelfstandige Nederlandse expressiviteit is her zo bezien
dan een kenmerk van Nederlandse echtheid en we mogen in die
voorwaarden in ver z o r g d Nederlands herdenken (= repenser)
gebruiken, ter differentiatie van het (oudere) herdenken ('commé
morer').

-

HERWERKEN

Ik lees : „zou ik willen begroeten de herwerkte verhandeling De
taal : haar wetten en haar wezen" (t.w. : van een vroeger verschenen
verhandeling van Anton Reichling was in 1961 een herwerkte, jongere
verhandeling verschenen onder de titel Verzamelde studies over
(Zwolle, 1961) . De zin
hedendaagse problemen der taalwetenschap
„zou ik ... wezen" is door mij gelicht uit een recensie van C. B.
van Haeringen in de Nieuwe Taalgids 54. 961. 173.
In Tijdschrift Leiden 80 (LXXX), a. 1964, blz. 183 beschouwt
H. Schultink herwerkt (in de recensie Van Haeringen), evenals
herworven, als participia die bezwaarlijk anders te zien zijn dan als
„correlaten van deelwoorden bewerkt en verworven". „Beschreven
vanuit laatstgenoemde formaties [aldus Schultink) vertonen herwerkte en herworven vervanging van een ongeacccentueerd suffix
(resp. /ba/ en /var/) door /her/".
Herwerkt, participium, beschouwt Schultink dus als een correlaat
van bewerkt (evenzeer herworven als een correlaat van verworven) .
„Tot enige in het hedendaagse Nederlands levende systematiek be(6) In het voetspoor v an Van Haeringen tekent Schultink aan, dat de
betekenis van her bij nieuwvormingen steeds `opnieuw' is. Men vergelijke
semantisch enerzijds b.v. de volgende her-formaties met hun her-loze pa rtner :
herhalen, herstellen `in de vorige toestand brengen', herscheppen `van gedaante
doen veranderen', herzien `verbeteren' (her is nergens meer 'opnieuw'), anderzijds „het semantisch en daarmee corresponderend reliëf" (Schultink 158)
bij her denken met her `opnieuw', b.v. nog „De meeste nummers waren ...
niet nieuw. Zij waren wel goed, het her- z i e n waard" (S. 152).
-
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hoort deze vervanging echter niet" (t.w. remplaçant van een ander
prefix : her voor be ; vgl. nog her voor ver in herenen, hernieuwen,
heroveren, herrijzen) .

Moge bij Schultink herwerkt dan aansluiten bij bewerkt, zo is dat
niet het geval in het Zuidnederlands, waar herwerkt zeker onder
invloed van Frans remanié is ontstaan. Gezien de hoge zeldzaamheid
(ondanks het bekende gezag van Van Haeringen) van herwerkt in
het Noordnederlands en het gallicistische stigma in het Zuiden is
het aangewezen herwerken te vermijden en liever door iets anders
te vervangen.
Met het oog op herziening c.q. verandering van een opgestelde
tekst kan de schrijver ervan, bij een tweede redactie, spreken van
bijwerken, bewerken, omwerken.
Bijwerken (WNT II, 2665, a. 1898) `iets dat op de eene of andere

wijze onvolledig of verkeerd is, volledig maken, in orde brengen',
t.w. onder meer : een register (bij het kadaster), een verhaal, een
„leerboek van geschiedenis tot op den tegenwoordigen tijd bijgewerkt", Van Dale (8e druk, 1961) wijst ook op het `geli j kbrengen of
aanvullen van wat onvolledig was' : „hij moet zijn aardrijkskunde
nog wat bijwerken", „de boeken bijwerken", „nieuwe bijgewerkte
druk" ; voorts nog `netter afwerken' : „de tekening nog wat bijwerken" — `er wijzigingen in aanbrengen'. De dominant is dus `aanvullen'.
Bewerken (WNT II A I g) is, a.m. gezegd van geschriften : `ze
met een bepaald doel in een andere vorm brengen' : „een Engels
boek, voor Nederlanders bewerkt door N.N." ; aldus eveneens Van
Dale.
Omwerken (WNT X, 761 I b, a° 1893) . Gezegd van boeken,
geschriften (en andere gewrochten van den geest) : `ze anders bewerken, ze door een nieuwe bewerking tot iets anders maken, ze
vervormen of veranderen, hetzij wat den vorm, of wel wat den inhoud, den aard en het wezen betreft'. In de volgende aanhaling uit
Da Costa vinden we een duidelijk voorbeeld : „Deze overzettingen
... werden al spoedig ... geheel en al verhollandst en alzo, verrijkt uit
het zijne (t.w. van de schrijver) en ten enenmale om- en overgewerkt
uit eigen standpunt en opvatting, zuiver Bil derdi j ks" .
Naast het hierbij passende znw. omwerking kan men ook gebruik
maken van nieuwe bewerking (vgl. boven) .
Om in omwerken doelt op het volgende (WNT X 158 h) : „het
begrip van verwisseling, op verschillende toestanden toegepast, en
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opgevat in betrekking tot een zelfde voorwerp, bij hetwelk een nieuwe
toestand van een vroegere komt, leidt vanzelf tot het denkbeeld van
verandering". Met deze nadere bepaling komt om voor, scheidbaar,
a.m. in omkleden, omsmeden, omtoveren, en : omwerken. Van Dale
ook bespeurt in omwerken de betekenis `door een nieuwe bewerking
tot iets anders maken' : „een opstel, een gedicht omwerken ; nieuwe,
omgewerkte druk", „vele vertaalde stukken van Bilderdijk zijn veeleer
omwerkingen dan vertalingen".
Overwerken (klemtoon op over ; WNT XI 2218, VI) betekent :
`door een nadere bewerking verbeteren of afwerken' : za in „Die
liederen ... , in tal van opeenvolgende, uitgelezen, om- en overgewerkte bundels verzameld" (Gorter, Lett. Stud.) .
Samenvattend kunnen we grofweg het volgende onderscheid bespeuren : bijwerken is `aanvullen', bewerken is `met een bepaald doel
(aanpassen) in een andere vorm brengen', omwerken is `veranderen',
overwerken `verbeteren of afwerken'.
Het wil me dan ook voorkomen dat we met dit viertal werkwoorden
verder komen dan met het gallicistische, in Nederland onbestaande,
herwerken (alleen het participium herwerkt is bij Schultink als een,
bij Van Dale niet eens vermelde, zeldzaamheid aangehaald) .
HERPAKKEN

Al zal men in herdenken het prefix her, met è en klemtoon, beschouwen als een verlevendiging van her in de betekenis `opnieuw', in
herwerkt nog her als een correlaat van be- in bewerkt, zo is het niet
meer mogelijk her als zelfstandig te beschouwen en zuiver Nederlands : herpakt, omdat het overduidelijk een klakkeloze overzetting
is van Frans ressaisir, reprendre. Van Dale s.v. haalt aan, als Zuidnederlands : 1. „de moed herpakken" d.i. `hervatten' (in de grand
een gallicisme : „reprendre courage") , 2. (van een zieke, het werk)
`beter worden, ten goede keren'. Het WNT V. 635 (a. 1912) vermeldt (evenals Des Roches : remballer) herpakken in de betekenis
`opnieuw (in)pakken ; overpakken' ; '-- met de betekenis `beter warden' zijn de citaten alleen Zuidnederlands (Cornelissen-Vervliet, Joos,
Laveling) . Verkeerd (helaas !) is dan ook de zin (gehoord in de
T.V. op 06.07.1980) : „een land dat zich herpakt" = `zichzelf weer
meester wordt, weer moed vat'.
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VERVOEGEN

De verhouding joindre

voegen

is er aanleiding toe geweest

vervoegen
rejoindre
dat op grond van vormovereenkomst een betekenismoment in het
Nederlandse vervoegen is ingevoerd dat er eigenlijk niet in bestaat.
Ioindre is inderdaad voegen, voegen bíj : woorden aan elkaar voegen, de daad bij het woord voegen, bij de brief voegde hij een
doorslag ervan ; zich bij iemand voegen, is : `zich in iemands gezelschap begeven' (en ook : `diens partij gaan volgen') ; —
rejoindre is `weer bij elkaar brengen', — rejoindre quelqu'un is :
`naar iemand gaan, iemand opzoeken' (bijv. iemand thuis opzoeken ;
we gaan weer naar hem toe ; we zijn meteen bij hem) . In militaire
taal (rejoindre son unité) gebruikt men : „zich melden bij".
Hier juist : zich melden, of : zich (weer) voegen bij, zich aansluiten
bij (het gezelschap, een team van diepzee-onderzoekers) hoort men
in Vlaams-België geregeld vervoegen, b.v. „hij vervoegde het leger,
— zijn team". En dit nu zou ik wel eens willen zien of horen : de
vervoeging van leger : hij legert, legerde, heeft gelegerd (! ?), van
team: hij toom, heeft getomen (! ?) .
De geschiedenis van dit werkwoord vervoegen kunnen we in het
WNT nog niet nagaan (het betreffende artikel is nog niet verschenen) . Wel bestaat vervoegen in het middelnederlands : `brengen bij,
overleveren aan een ambtelijk persoon', b.v. „Dat die dekenen ende
gesworenen sander begrijp ende sander misdoen den voorscr. misdadigen vervoegen moigen aen onsen amman" (in Brabant, a° 1381 ;
Mn1W IX 224) .
Het wederkerige „zich vervoegen bij" bestaat wel in onze hedendaagse taal, doch met de betekenis `zich begeven of aanmelden bij
een ambtenaar' (Mn1W IX 717 ; een uitbreiding van zich voegen
,zich begeven', b.v. „Ic zal my gaen cleeden... ende voughen my
selven ter kercken zaen") .
Er loopt dus wel een draad van middelnederlands voegen over
vervoegen naar Nieuwnederlands vervoegen, maar beperkt tot reflexief gebruik : zich voegen, zich vervoegen (eig. `zich begeven') .
Nieuwndl. zich vervoegen vindt men, blijkens Van Dale en Koenen
in : `zich begeven naar, wenden tot' : „bij wie heb ik mij te vervoegen ?" (zie boven) . Transitief vervoegen echter kan men alleen een
„werkwoord", niet „iemand".
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J. Des Roches had in 1805 zich aan dit gallicisme nog niet bezondigd : hij schrijft „Ik zal te Parijs wêer bij u komen".
WEERSTAAN, VERZAKEN, VERHELPEN

(aan)

Tot hetzelfde taaltje behoren, om het voorzetsel, de nog taai gebruikte barbarismen :
weerstaan: Des Roches 1805, p. 1112, heeft terecht „de
vyanden wederstaen : résister aux ennemis" (zonder aan) ; ook zo
reeds in het middelnederlands ;
verzaken:: Des Roches : het geloof verzaken : renier la foi,
de wereldsche ydelheden verzaeken : renoncer aux vanités du monde
(zonder voorzetsel ook in het middelnederlands, ook nog in de oudwestnederfrankische doopgelofte uit de 9de eeuw : ec forsacho allum
dioboles uuercum and ( = en) wordum ; thans behoort het werkwoord verzaken tot de bijbeltaal en de bijzondere taal (waar men ook
heeft : aan de zonde verzaken), maar niet in gewone taal i.pl.v.
afzien van, opgeven, laten varen ;
verhelpen : `ten beste veranderen' is „een euvel verhelpen", „die

fouten moeten verholpen worden", „ja, ik kan het niet verhelpen" !
Het Zuidnederlandse aan staat wellicht onder invloed van het —
trouwens ook foutieve -- Belgisch Frans pallier a.
Gallicismen zijn geen aanwinst : ze verdringen eigen taalgoed,
verarmen onze woordenschat, het zijn tekenen van onverzorgde taal
en traagheid des geestes.

*

**
AFWIJKENDE BETEKENISSEN

Niet alleen dreigt gevaar van de zijde van gallicismen maar ook nog
van elders. Onduidelijkheid en misvattingen zijn het gevolg van
tegenstrijdige betekenissen, d.w.z. van woorden waarvan de betekenis
in het Noordnederlands en in het Zuidnederlands van elkaar afwijkt
om niet te zeggen soms juist het tegengestelde bedoelt.
KORTELINGS

Het bijwoord van tijd : kortelings betekent in het Nederlands `onlangs' en slaat dus op het verleden. Daartegenover slaat kortelings
in het Zuiden op de toekomst : het betekent er 'binnenkort'. Wat
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betekent dan een bericht van een huis : „Kortelings te koop gesteld" ?
In het Middelnederlands wees kortelings meest naar de toekomst,
daarnaast tevens, maar minder, naar het verleden. Na Kiliaan (eind
16de eeuw) is dat nog zo, maar Hooft is (volgens de vindplaatsen
in het WNT VII, 1941, kol. 5731) de laatste in het Noorden die
kortelings nog gebruikt met betrekking tot wat nog komen moet.
Verdient het dan geen aanbeveling kortelings te behouden voor het
verleden ( = onlangs) en binnenkort (= eerlang) voor de toekomst,
iets wat in het Zuiden toch niet moeilijk valt daar iedereen binnen.
kort voor de toekomst wel kent.
In dit verband nog even het volgende.
O v er 1 a at st in gebruik alleen in het Zuidnederlands, betekent
er `onlangs', `kort geleden' en staat er dus in tegenstelling tot
`kortelings' `binnenkort'.

In deze samenstelling hebben we het voorzetsel over dat in het
Middelnederlands een tijdpunt aanduidde zowel in het verleden als
in de toekomst (MnlW V 2068) ; van overlaatst is in het Middelnederlands geen spoor te bekennen. Daarentegen staat overlaatst wel
in WNT XI 1811 als Zuidnederlands en Gelders, met citaten alleen
uit idiotica van omstreeks 1900.
Met betrekking tot het ver 1 e d e n is over (behalve gewestelijk
in overlaatst) in Noord-Nederland na de 18de eeuw in onbruik
gekomen.
De ontwikkeling is duidelijk : het ambivalente (verleden en toekomst) is noodzakelijk opgeheven ten gunste van één richting,
zonder dat duidelijk is geworden waarom over in het Zuiden is bewaard ter aanduiding van het verleden, en in het Noorden van de
toekomst.
AARDIG

Aar d i g is een lastig woord, een vox media. In 't algemeen gezegd
dient aardig in het hedendaagse spraakgebruik als kwalificatie voor
vrijwel alles wat te waarderen is. Door ironische toepassing is aardig
reeds in de 16de eeuw ook in ongunstige zin afgeweken :
dwaas'. In het Brabants b.v. is aardig `vreemd, zonderling', ook wel
(in verband b.v. met maag of hart) `misselijk'. Deze ongunstige
opvatting komt insgelijks in het Noorden gewestelijk voor (Zaanstreek, Katwi jk) , daarnaast bovendien in Antwerpen : `grappig'
(WNT Suppl. I, a° 1956, 61 v.v.) . Wat dunkt U dan van een brief
uit Nederland, waarin de komst wordt gemeld van een aardig meisje
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(bedoeld : `een aangename indruk makend') in Antwerpen (waar men
er niet bijzonder in zijn schik mee was : `zonderling, vreemd') ? Men
verzorge dus zijn taal en houde zich aan het algemeen Standaardnederlands.
TERUG

Terug wordt in het Nederlands steeds gebezigd in verband met een
eigenlijke of figuurlijk achterwaartse beweging naar het uitgangspunt
van de voorafgegane beweging : teruglopen, terugreizen, terugwerpen,
terugbetalen, terugbezorgen. Een zeer lange lijst van dergelijke
samenstellingen vindt men in WNT XVI (a° 1933) 1630 - 1646.
Met de betekenis van terug `weder, wederom, opnieuw' (een herhaling in de tijd) treft men deze opvatting alleen in Zuid-Nederland
aan, b.v. „De politiek is terug meester geworden der Vlaamsche
beweging" (a° 1912) .
Dit Zuidnederlandse gebruik is voor het eerst aan te wijzen bij
Conscience (kol. 163 3) ; in de middeleeuwen is er geen spoor van te
bekennen. De oorsprong ervan kan wel worden gezien in een zin
zoals de volgende (Conscience) : „Toen de kapitein terug in de zaal
trad", waar terug voor een Vlaming betekent `opnieuw, nogmaals',
maar waar de betekenis er één kan zijn van `weerkomen naar het
vertrekpunt', zoals het duidelijk is in : „Toen de kapitein in de zaal
terugtrad" = `weerkwam, terugkeerde'.
Die tweede opvatting : `weerom, opnieuw' is dus zeer recent en
heeft heel Vlaanderen in zeer korte tijd veroverd. Een dialectgeografische enquête zal eens moeten uitmaken of dit soort terug ook in
dialecten gangbaar is : bij Goemans (Leuvensch Taaleigen) komt het
niet voor, ook niet bij Lievevrouw-Coopman (Gents Woordenboek) ,
en bij allebei tref ik aan wat ik in mijn Brussels spontaan zou zeggen :
van her, weerom, weeral (Gent : s.v. her, reeds a° 1566) . Zou dan
terug `opnieuw' tot de niet-dialectische, zgz. algemene schrijftaal in
het Zuiden beperkt zijn ?
In de reclametaal van onze warenhuizen (en elders !) even voor de
aanvang van het schooljaar, leest men, uitsluitend !, „Terug naar
school". In Nederland (TV) mocht ik horen en zien „Weer naar
school". Dit laatste alleen is correct. Weer naar school betekent : `we
gaan, na de vacantie, opnieuw naar school'. Met terug denkt men aan
teruglopen naar het schoolgebouw om er, bijv., een achtergelaten
regenjas of zo iets terug te halen.
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Met betrekking tot verzorgde taal laat ik de lezer nog oordelen
over zinnen zoals de volgende :
Uit de mond van een bankbediende (BRT 17.02.'81) hoor ik in
zijn ongenoegen over de nieuwe samenstelling van een bestuurslichaam : „ze zullen wel Frans personeel terugnemen". In deze zin
wordt bedoeld : „ze zullen alweer (opnieuw) Frans sprekend personeel opnemen", maar bij verzorgd-Nederlands-sprekenden komt de
bedoeling helemaal anders over, nl. terugnemen met de betekenis
`weer tot zich nemen wat men heeft weggestuurd' (zoals bijv. een
dienstbode) , `nemen wat men eerst heeft gegeven' (bijv. een geschenk) . In het eerste geval dus : „alweer nieuw Franssprekend
personeel opnemen", in het tweede : „weggestuurd personeel laten
terugkomen".
Nog meer van dat soort taal :
„En nu, Dames en Heren, kunnen we ons muziekske terug verder
zetten" (terug en verder = ? — „Weer voortzetten" zou toch duidelijker zijn, of niet ?)
„Is Ulenspiegel dood ? Ik geloof wel dat na zijn dood Ulenspiegel terug opstaat"': bij wie zou het dan opkomen om wederopstanding te „wijzigen" in terugopstanding ? (beide zinnen BRT) .
„Dat begint om een uur of acht tot terug negen uur" (uit een
gesprek onwillekeurig gehoord, op 17 oktober 1979, in de trein,
eerste klasse !) .
WEERHOUDEN

Wie onze gallicismen eens op de keper heeft beschouwd zal wel
hebben opgemerkt, dat door verruiming van het betekenisveld van
het ene signifiant (in het Frans) door een formele gelijkstelling met
een ander signifiant (in het Nederlands) botsingen totstandkomen.
Dat is het geval met retenir = weerhouden. In de administratieve
taal inzake sollicitaties om een betrekking, of inzending van publicaties ter beoordeling om het bekomen van een prijs, kan men in Vlaanderen gewoon lezen dat de sollicitaties, de ingezonden publicaties niet
„weerhouden" zijn.
De bedoeling bij die afwijzende houding vanwege de overheid is :
„niet in aanmerking komen, niet in aanmerking kunnen genomen
worden, niet meegerekend worden, niet meetellen" (wegens laattijdige
inzending b.v.) . Als men nu leest „de ingezonden sollicitatie, mededinging, ingezonden publicaties werden niet weerhouden" zou deze
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uitdrukking of geheel onverstaanbaar blijven (7), of de mening
kunnen wekken dat met „niet weerhouden werd" : `niet belet, niet
verhinderd, niet ervan (!) weerhouden mede te dingen', wat dan ook
tot een diametraal tegenovergestelde interpretatie kan voeren.
Onverzorgd is deze wending omdat ze pas duidelijk wordt als men
aan (Belgisch ?) Frans „ne fut pas retenu" gaat denken.
ZORGEN VOOR

Een in de jongste tijd vaak gebruikt, maar geheel overbodig neologisme is zorgen voor met de betekenis `oorzaak zijn van' b.v. „Het
aanhoudende droge weer en een felle wind hebben alweer voor talrijke bosbranden gezorgd". „Politieke ongeregeldheden zorgden voor
de dood van duizend mensen".
Ik meen dat met zorgen voor (zorgen voor het eten, voor het geld
zorgen, voor de oude dag zorgen) men steeds met oplettendheid, met
waakzaamheid, met toewijding het welzijn van anderen op het oog
heeft. Hoe is zorgen voor dan de uitdrukking geworden voor het
veroorzaken van tegenslag, ongelukken en dgl. ? Zou men „onzorgvuldig" en onnadenkend onder invloed zijn gekomen v an de uitdrukking „iemand iets bezorgen" in de veeleer pejoratieve zin van
„op de hals brengen, veroorzaken", b.v. „iemand veel moeite, verdriet
bezorgen", „zijn verspillingen hebben zijn vader een lelijk bankroet
bezorgd" ?
Het wordt toch bijzonder hinderlijk (en beschamend !) wanneer
tengevolge van sleur, onnadenkend praten, onkunde, om nog niet te
spreken van enggeestige „solidarity" ( 8) , van nationale zelfingenomenheid of kleinsteedsheid, men zich voortbehelpt met onduidelijke
formuleringen want niet algemeen, die de lachlust opwekken, of
erger nog, de verstaanbaarheid in de weg staan.
VERDENKEN

Tot dit soort taal behoort b.v. (Antwerps) verdenken (`uitdenken',
`verzinnen', b.v. „in die winkel verkopen ze al dat ge verdenken
kunt" ( ! ?) . Dit is, gelukkig, een archaisme (en niet een dwaling) .
(7) Aldus mijn ervaring in gesprekken daarover met Nederlanders.
(8) Het woord is herkomstig van Brown-Giman : zie nader R. Willemyns
Invloed van „Power" en „Soli darity" op het gebruik van dialect en standaardtaal in Vlaanderen, in : De nieuwe taalgids 72 (1979), 289-302.
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Kiliaan en Plantin (laatste kwart van de 16de eeuw) vermelden het
in hun woordenboeken ; de oudste vindplaats : „die liede die God ...
na sinen beelde heeft ghewracht, alsoot sijn godheit heeft verdacht"
leest men in „Tien plaghen en Tien ghebode", een Brabants werk van
ca. 1400. De betekenis die thans in het Nederlands uitsluitend aan
het woord eigen is, t.w. `een ongunstige mening van iemand of aangaande iets hebben' had zich in het Middelnederlands nog slechts
weinig ontwikkeld : alleen verdacht `onbetrouwbaar' is opgetekend
uit Gulden Troon (Haarlem, 1484) . De latere geschiedenis van dit
woord is door het WNT nog niet behandeld. Maar er blijft niettemin
over, dat een lokaal archaïsme strijdig is met een algemeen verspreide
betekenis, waarin (vooral justitieel) geen dubbelzinnigheid mag
heersen.
VERNOEMEN

Terwijl verdenken nu (als vorm en ook in onze hedendaagse betekenis
`vermoeden, verdenken') tevens in het middelnederduits en in het
middelhoogduits bestond, is vernoemen integendeel een unicum in
het Germaans : het is alleen in het middelnederlands overgeleverd
met de betekenis `noemen, heten' en `met name noemen' : om daer te
vernoemen har gheslechte (`de naam opgeven') , veel heren ontseyden (_ `verklaarden de oorlog') dien twee steden, die ic een deel
hier vernomen wil (_ `met name noemen') (Mn1W VIII 2205) .
Die opvatting is in het Zuidnederlands gebleven, b.v. Antwerps
vernoemen `vermelden, noemen' : uw naam is daar niet vernoemd
geweest. Deze betekenis (leert Van Dale ons) is in het Nederlands
thans verouderd.
Het WNT kan ons nog niet wijzer maken en ons vertellen waar,
wanneer en waarom vernoemen in het Standaardnederlands is gaan
betekenen : 1) een kind naar zijn grootvader vernoemen _ `het
dezelfde naam geven', en 2) iemand vernoemen = `de naam van die
persoon (aan een kind) geven' : b.v. de grootvader is vernoemd
`wanneer een kleinkind naar hem genoemd is'. De nuance tussen het
Zuidnederlands en het Standaardnederlands is weliswaar gering, maar
toch voldoende en nuttig bij het onderscheiden van (b.v.) ik heb het
kind onder de slachtoffers horen noemen ; — ik heb het kind naar zijn
oom horen vernoemen.
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TEN ANDEREN

Afwijkend en daarom hinderlijk is het in Zuidnederland zeer verspreide gebruik van ten anderen met de betekenis `trouwens'.
In de hedendaagse Nederlandse taal vat men ten anderen op als
`in de tweede plaats, ten tweede', b.v. in dit vers van Van Zeggelen :
„Gaat, prins, nooit smokklen ! ... Ten anderen, spreek nimmer zoo'n
leelijke taal !" (a. ca. 1860 ; WNT I 416) , b.v. nog in een veel
oudere vindplaats : a. 1509 „Te weten, dat een bastaert enz. ... Ten
anderen, dat soo wanneer eenich kenneli j ck ongeval gebeurde ... "
uit de Costumen van Diest, dus in Zuid-Nederland (WNT Supplement 1126) en nog ouder ten anderen male `in de tweede plaats' in
de Brabantsche Yeesten en bij Ruusbroec (Mn1W I 409) .
Verwonderlijk is de betekenis `tweede' niet : het Gotisch vertoonde
anJ'ar, en de betekenis `tweede' ligt nog ten grondslag aan 's anderendaags en anderhalf.
In het hedendaagse Zuidnederlands liggen de zaken anders : ten
anderen wordt daar geregeld gebruikt met de betekenis `trouwens,
bovendien'. Het WNT Supplement 1126 alleen vermeldt vindplaatsen, en die zijn vrij jong (a. 1896-), al mag wel verwacht worden dat
de betekeniswijziging ouder is daar A. Joos (1900), Cornelissen en
Vervliet (1899) en Teirlinck (1908) het reeds vermelden, en bovendien ook J. Des Ruches (Nederl.-Frans) in 1805 : ten anderen, adv.
D'ailleurs, (ook deel Fr.-Ned.) : D'ailleurs : daer-en-boven, ten anderen, voorders, terwijl deuxièmement vertaald wordt met : ten tweeden.
Men kan zich de betekeniswijziging, in het Zuiden, van `ten tweede' naar `bovendien, trouwens' voorstellen als gebeurd onder invloed
van ander, iets als `bovendien, in ander verband, met nog een andere
omstandigheid'. Wie weet of er misschien niet mede invloed van
Frans „d'ailleurs, d'autre part" in het spel is ? Wie brengt ons eens
vindplaatsen, uit de 18de eeuw, of vroegere ?
POLLUTIE

Een in de jongste jaren veel gebruikt woord is, in het Frans, pollution
(de fair, des mers, des rivières), in het Nederlands terecht verontreiniging (water-, lucht-) en vervuiling (lucht-), met dien verstande
dat verontreiniging doelt op het onrein, onzuiver maken (resp. warden) b.v. „de verontreiniging der binnenwateren", en vervuiling
misschien op een sterke verontreiniging toepasselijk is : „vervuiling
van onze rivieren door afvalprodukten" (V. Dale) . Ook Winkler
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Prins Woordenboek (1970) vermeldt verontreinigen `vuil maken (en
daardoor besmetten)'.
Maar in het puristische België vind je altijd mensen die hoger
willen mikken dan de bovenvermelde echt-Nederlandse gewone woorden. Hun keus (geleid door een vertalend woordenboek ?) valt dan
op bezoedelen, -ing, een woord dat alleen in hogere stijl wordt aangetroffen : b.v. een bezoedeld kleed, (fig.) een bezoedelde naam
(waaraan schande kleeft) , een bezoedeld geweten (waarop een misdaad drukt), zijn handen met een schelmstuk bezoedelen (zich aan
een schelmstuk schuldig maken) , maar „zijn handen ergens niet aan
vuilmaken" = `zich er niet mee inlaten (als zijnde verachtelijk of
onverkwikkelijk)', nog : „geen woorden aan iets vuilmaken" = `er
geen woorden over verliezen'.
Historisch bezien schijnt bezoedelen niet ouder te zijn dan Kiliaan ;
tot het einde van de 19de eeuw werd het wel in de eigenlijke, concrete betekenis gebruikt : doeken, een helm, met drek bezoedeld, de
vloer bezoedelen, de sneeuw lag vuil en bezoedeld (Couperus).
Maar thans wordt het woord altijd met de bijgedachte aan de oneigenlijke betekenis gebezigd : met schande, met zonde bezoedeld ;
bezoedelde eer, naam (WNT II, a. 1898, 2487 v.) .
Naast puristen zijn er ook luie denkers. Die nemen eenvoudig het
Franse woord pollution over, zonder na te denken, anders hadden ze
geweten dat pollutie in het Nederlands (en dat nota bene wel sedert
de middeleeuwen) uitsluitend in verband staat met "onwillekeurige
zaadlozing in de slaap' ! (Van Dale, Winkler Prins, Mn1W VI 544) .
„Bataven ! kent uw spraak en heel haar overvloed" (Bilderdijk).
TEN OVERSTAAN VAN

Ten overstaan van hoort men in Vlaanderen vrijwel steeds i.pl.v.
ten opzichte van, ten aanzien van.
Ten overstaan klimt op tot de middeleeuwen, reeds toen in de
huidige betekenis : `in tegenwoordigheid van', b.v. een overheid (,,het

examnwordtfg evsandipectur",„n
testament wordt verleden ten overstaan van een notaris") . Ten tijde
van Hooft bestond daarnaast ook de uitdrukking „bij (of : met)
overstaan van (hun ouders), ook nog bi ende over zeesen (= in
tegenwoordigheid van getuigen) . Nog in de tijd van Jan Des Roches
(1805, blz. 727) : „Als peter of meter over een kind staen" = présenter un enfant au baptême ; ten overstaan van = in 't by-wezen,
en présence : „ten overstaen van twee schepenen".
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Hoe ten overstaen van vergleden is tot de betekenis `ten opzichte
van, ten aanzien van' : Zuidnederlands b.v. „ten overstaan van een
gebeurtenis, van de verdere ontwikkeling der zaken, van de prijsstijging", meen ik te kunnen wijten aan een verkeerde oplossing (ten
gevolge van onkunde) van de afkorting t.o.v. : we staan hier kennelijk
overstaan beter bekend nietvorlksa,m chrijftalw
ten
opzichte
van
opgelost in t.o.v. _
eig.
opzicht
:
t.o.v.
=
is dan
ten overstaan van.
ACCEPTEREN

Om nu eens van het wild begroeide veld van gallicismen : in de
Franse vorm, en van de gluiperige gedaante van letterlijke vertaling
met gallicistische betekenissen af te stappen, -- om nu ook eens gewestelijke taal, verouderde woorden, misvattingen en onduidelijke
taal de rug te keren :
en veeleer een blik te slaan op de rijkdom en de verscheidenheid
van onze woordenschat, met het voornemen in een positieve, opbeurende, optimistische houding onze beste krachten te beproeven aan
de verzorging van onze taal :
wens ik tenslotte de aandacht te vestigen op enige verrijkende
waarnemingen.
Accepteren is ik geef het toe -- een vreemd woord, maar het staat
niet steeds volkomen gelijk met aannemen of aanvaarden.
In „men accepteerde dat excuus", — „zo iets accepteer ik niet van
je" ( = vgl. `dat wil ik me van jou niet laten zeggen, dat belief ik
van jou niet te horen, dat neem ik niet') is accepteren thans in het
dagelijks leven : `als onvermijdelijk, vergeeflijk, bevredigend, overtuigend aannemen of aanvaarden', zo nog b.v. „de aangeboden reparatie van schade accepteren, — geaccepteerde mogelijkheden, — men
accepteerde volkomen zijn weergave, — men accepteerde mijn haveloze kleding" (WNT I, Supplement 313) .
POLITISEREN

Tussen verpolitieken en politiseren is er verschil van betekenis.
Politiseren is `over staats- en regeringsbeleid redeneren ; de politicus uithangen' (Van Dale ; WNT XII, a. 1934, 3170), b.v. „zijne
knechten op den winkel politiseerden er duchtig op los", — „de
politiserende bezoekers der sociëteiten onzer grote en kleine steden".
Deze vindplaatsen in het WNT zijn onderscheidenlijk van 1857
en 1893. Het woord is dus in onze taal nu al tenminste meer dan
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honderd twintig jaar oud. Wat de herkomst betreft, twijfelt Jacoba
van Lessen, de redactrice van deel XII : uit gelijkbetekenend (reeds
einde 17de eeuw) Frans politiquer (met verandering van suffix), of
uit Hoogduits politisieren (dat reeds in de 17de eeuw voorkomt naar
een zeldzaam Grieks werkwoord op -izein `als burger in de stad
leven') , bij ons gemakkelijk aangesloten bij werkwoorden op -iseren
(acclimatiseren a. 1824, catechiseren Des Roches a. 1805, schandaliseren id., inventariseren (in 't Frans inventariser a. 1588) .
Verpolitieken nu is daarentegen `gedurig meer door partijpolitiek
beheerst warden', een afleiding van het bijvoeglijk naamwoord politiek (WNT XII, 3161, met één niet gedateerde vindplaats) ; Van
Dale zegt ongeveer hetzelfde : tot iets politieks of van politiek doordrongen worden (en daardoor bedorven worden) ; Koenen 1960 :
1. een politiek karakter geven of krijgen ; 2. de politieke partij als
het voornaamste gaan beschouwen. Er kan ook gezegd worden :
„politiek beïnvloede benoemingen".
Te oordelen naar de datum van uitgave van de aflevering van het
WNT, t.w. 1934, bestond het woord verpolitieken al enige tijd in
het Nederlands. Hoeveel ouder het is, weet men nog niet.
Wie deze feiten nog eens wil overschouwen komt wel, dunkt me,
tot de volgende slotsom :
politiseren in Vlaanderen komt formeel en inhoudelijk overeen
met Frans politiser (waarvan de geschiedenis onbekend schijnt te
zijn) ;
inhoudelijk staat Vlaams politiseren gelijk met Nederlands verpolitieken ;

Nederlands politiseren heeft in Vlaanderen inhoudelijk geen
tegenvorm.
KIEZEN

tussen en

KIEZEN uit

Ik lees ergens de volgende zin : „Het Bestuur van de Vereniging
kiest tussen de door de leden voorgestelde onderwerpen de problemen die in het volgende jaar zullen bestudeerd worden".
In deze zin behoort tussen : `uit' te zijn.
Men zal kiezen tussen twee stelsels, b.v. tussen lid van de Tweede
Kamer te worden of een erfenis te krijgen, d.w.z. men spreekt zijn
voorkeur uit voor het een of het ander ;
kiezen uit slaat op een menigte : „de Vereniging kiest uit haar
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester".
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negen

OP

tien, negen

VAN DE

tien

In bepalingen, welke een vaste verhouding te kennen geven, is op
het aangewezen voorzetsel, b.v. „een plan op de schaal van een op
duizend", negen keren op tien zult ge verliezen" ( = geregeld) ,
in bepalingen, welke geen vaste verhouding uitdrukken, maar
eigenlijk niet meer zijn dan omschrijvingen van een genitivus partitivus, gebruikt men van : „van de 90 millioenen soldij gingen er 46
aan de officieren, 44 aan de manschappen", „van de zeven dagen
der week, bracht hij er gewoonlijk drie of vier achter de grendels
door", -- „van de tien genodigden zijn er vijf gekomen" (WNT XI,
a. 1910, 262 Aanm.) .
HOVENIER TUINIER

enz.

Wie bij gebruik van nagenoeg zinverwante woorden taalgevoel heeft
en het (soms fijne) onderscheid in acht neemt, verzorgt zijn taal.
In Zuid-Nederland is hovenier het gewone woord ter aanduiding
van iemand, die in opdracht van een ander (zijn meester, zijn klanten) een tuin (wel eens) aanlegt of (meestal) onderhoudt.
In „hogere" taal kent men wel tuinier (bij ons vrijwel steeds op
school geleerd) ; soms hoort men wel eens spreken van een tuinder
en een tuinman. Hoewel al die woorden te maken hebben met arbeid
in de tuin (,,in den hof") is er toch verschil waar te nemen.
Wat het huidige Zuidnederlandse woord hovenier in betekenis het
naast staat, is Nederlands tuinman. In 't algemeen betekent dit woord
`iemand die door een particulier of door een overheidsinstelling is
aangesteld als verzorger van een of meer tuinen, parken of plantsoenen' (WNT XVII, a. 1973, kol. 3938) ; Koenen (1960) zegt
ongeveer hetzelfde : `iemand die tegen vergoeding of loon eens
anders tuin onderhoudt'. Als woord bestond het al in 1567 : Junius,
in zijn Nomenclator, noemt er naast : hovenier. Enigszins later, in
1588, merkt Kiliaan het met hollands en fries en hij verwijst naar
hovenier, met de betekenis hortulanus, olitor, d.i. `tuinman resp.
groenteboer'. Merkwaardig genoeg is hovenier in het Middelnederlands zeer zeldzaam : tot onze beschikking hebben we slechts één
aanhaling ervan uit de 15de eeuw, als ambachtsman (hovenere) ;
tuinman is nog geheel onbestaande voor de 16de eeuw, terwijl in
1508 te Leiden een eerste vindplaats voorkomt van tuin in de betekenis `omsloten ruimte' (Mn1W III 681 resp. VIII 789 v.) .
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Iemand die zich, bepaaldelijk uit liefhebberij, bezighoudt met het
verzorgen van een (zijn) tuin, het kweken van bloemen en planten,
vooral beschouwd uit het oogpunt van de kwaliteit van zijn werk of
kunde, is een tuinier (WNT XVII 3930 ; Koenen) : hij tuiniert, voor
zijn plezier. In teksten is tuinier te vinden vanaf 1635, tuinieren
vanaf 1660 (XVII 3934).
Waar het echter gaat om iemand die zich met commerciële bedoelingen op min of meer uitgebreide schaal bezighoudt met het
kweken van fruit, groenten en planten, staan we voor een tuinder
(WNT XVII, a. 1973, kol. 3917 ; Koenen) . Duidelijke vindplaatsen
van deze betekenis komen eerst in de 18de eeuw voor. In sommige
streken in Nederland echter (Utrecht, Breda) is in die betekenis
hovenier nog zeer gebruikelijk.
Anders dan tuinman en tuinier, gevormd van tuin `stuk grond'
leidt men tuinder af van de stam van het werkwoord tuinen met het
suffix voor nomina agentis er.
Een veelheid van termen dus, met duidelijk afgebakende betekenissen, waarvan de oordeelkundige aanwending taalverzorging ten
goede komt.
Moge het nu zo zijn, dat termen in verband met tuinbouw geredelijk voor vakwoorden doorgaan, en mede dan met wel omlijnde
betekenissen, dan zou men wel gaan denken dat gewone omgangstaal
van dergelijk gebruik weinig of geen voorbeelden laat zien. Toch zijn
er gevallen aan te halen, met duidelijke verschillen.
AFNEMEN

en

AFZETTEN

„De (zijn) hoed afnemen" is `zich van het hoofd nemen en daardoor het hoofd ontbloten, inz. als teken van eerbied' : daarbij blijft
men het hoofddeksel in de hand houden, b.v. „aan het graf namen
allen de hoed af", -- „hij nam zijn hoed niet voor mij af" ( = groette
mij niet) ; -- „de hoed voor iemand afnemen" ( = zich als zijn
mindere erkennen ten opzichte van zekere hoedanigheid, deugd of
bekwaamheid) (Van Dale bet. 8 s.v. afnemen ; -- WNT I, a. 1882,
1212 v., 1966) .
„De hoed (zijn) hoed afzetten" is hem `van het hoofd nemen en
ergens neerzetten' uit zucht naar gemak (en niet uit eerbied) , wanneer men het lastig vindt de hoed op het hoofd te houden (Van
Dale ; -- WNT I, 1213) .
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AANMOEDIGEN

en

BEMOEDIGEN

Eveneens is er verschil tussen aanmoedigen en bemoedigen.
Bij aanmoedigen veronderstelt men een bestaan van moed, bij
bemoedigen een gemis aan moed : het verschil wordt aan de hand
van enkele voorbeelden wel duidelijk : „een aanmoedigingsprijs",
-- „uw woord heeft me bemoedig d", -- „een weinig aanmoedigend
vooruitzicht", „een bemoedigende blik" (9).
BUITEN LATEN

en

UITLATEN

Wanneer iemand, om welke redenen ook, een hond het huis wil uitjagen (omdat hij blaft, omdat hij zijn gevoeg moet doen, om huiswaarts kerende kinderen tegemoet te lopen) zal de Vlaming zeggen :
ik heb de hond buitengelaten, en de Nederlander : ik heb de hond
uitgelaten.
Vanwaar of waarom dit verschil ? Een hond, een mens buiten
laten betekent voor de Nederlander : `buiten laten blijven' (VD.),
`buiten laten staan', 'niet laten binnen komen'. Buiten met laten vormt
geen samenstelling : buiten is een bijwoord (van plaats) bij laten :
vgl. „ik heb mijn tas boven op de kamer gelaten". Wanneer buiten
nu niet een bepaalde plaats aanduidt maar een richting waarheen de
beweging wijst, gebruikt men (in tegenstelling met vroeger taalgebruik bij Vondel, Loots, Van Lennep en met de nog Zuidnederlandse wending) thans veeleer naar : naar binnen gaan, naar binnen
lopen, en zo eveneens naar binnen kijken, naar beneden kijken, een
paadje dat naar beneden leidde ; een hond naar beneden sturen ; ze
kwamen aan een trap en gingen naar boven ; als alles veilig is kan
Wilfried naar boven klimmen, enz. enz. (uit Kinderverhalen) .
In een Vlaams weekblad met commentaar over tv-films (30 nov.
'80) lees ik : „Een eenzame miter komt in Lago, een dorpje aan een
„meer. Hij gaat de saloon binnen, waar drie mannen hem duidelijk
„maken dat zij niet op de aanwezigheid van vreemdelingen gesteld
„zijn. De miter stapt rustig buiten maar de mannen volgen om hem
„af te straffen".
Met „de ruiter stapt rustig buiten" is de bedoeling bij de commentator : `de ruiter stapt rustig naar buiten' maar het zou ook kunnen
zijn `de ruiter stapt rustig de straat op en neer'.
(9) Zeer verrijkend bij v. om de finesses in het gebruik van het vrouwelijk
(en ook het andere !) verkleinwoord en de sociolinguïstiek is het opstel van
Frank Jansen in de Nieuwe Taalgids 72 (1979), blz. 479-487.
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T.a.v. dan van „buiten stappen", „naar buiten stappen" zou men
een oud taalgebruik dat geen gallicisme is maar integendeel in
Zuid-Nederland nog mondgemeen, uit zucht naar behoud van eigen
taalgoed -- wel geneigd zijn niet te wraken. Dan zouden er in de
„cultuurtaal" van heden twee op elkaar vrijwel lijkende uitdrukkingen
bestaan, t.w. de hond buiten laten met de betekenis a) (Zuidndl.) :
de hond `uitlaten', b) (Ndl.) de hond `buiten laten blijven'. Wie
daarentegen zijn algemene, bovengewestelijke taal wenst te verzorgen,
zal niet voorbij mogen gaan aan een zeer nuttige nuance : „de hond
buiten laten" (blijven : Nederland) mag men iemand bij strenge
vorst wel terecht erg kwalijk nemen ; (Nederland) „de hond uitlaten"
daarentegen is bij strenge vorst wel zeer geboden (als het maar niet
lang wordt ; je raadt wel waarom ! ) (10).
OPTIE

Tenslotte, om te laten zien hoe wanordelijk het gebruik soms kan
tieren, moge de lezer het nagaan in een goed verantwoord en met
vele voorbeelden verduidelijkt opstel van J. L. Pauwels, te lang om
hier samen te vatten, maar waarop de aandacht met aandrang nog
eens te meer moge gevestigd worden. Aan het slot van zijn opstel
verzamelt Pauwels al de betekenissen waarin het éne woord optie in
de jongste jaren is gebezigd (11) :
(vrije) keus, voorkeur, keuzerecht, keuzemogelijkheid, keuzevak,
keuzeafdeling, mogelijkheid, kanshebberschap, beslissing, wens, gewenst toevoegsel, voorstel, richtlijnen, doeleinde, doelstelling, bedoeling, vereiste voorwaarde, maatregel, opvatting, principe, mening,
veronderstelling, gezindheid, houding, tendens, standpunt, gezichtspunt, probleem, kwestie.
(10) In uitdragen betek-ent uit `naar buiten' (bijv. een lijk uitdragen =
naar het graf brengen ; vgl. uitvaart, en buiten dragen is niet gebruikelijk) .
Zo ook `naar buiten' vindt men in uitgaan „bij dit weer ging ik niet uit"
(Zndl. : `ging ik niet buiten') ; — uitsmijten `naar buiten werpen', bijv.
`iemand de deur uitsmijten' (Zndl. : buiten smijten) . — Vgl. ook : „sluit het
mam, het sneeuwt in" (^ het sneeuwt naar binnen, en niet : het sneeuwt
binnen !) .
Zie o.m. WNT III 1805, 19 ; III 1824, 41 ; III 1825, en voorts Van Dale
s.s. v.v. en Koenen 27e dr. ; Mn1W. deel I 1482, II 1 (bijwoord), 2 (eenmaal `naar buiten') .
(11) J. L. Pauwels, Gebruik en misbruik (?) van het modewoord optie,
in : Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1972, blz. 1-19.
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Jammerlijke en verwarrende woekering van betekenissen in één
woord, wel een veeg teken van onverzorgdheid.
*
**
BESLUIT

Bovenstaande verzameling van „ongaaf" Nederlands is deels uit
lijsten aangehaald waarin onzuiver Nederlands sedert lang aan de kaak
is gesteld — maar nog te vaak gehoord en gelezen wordt, deels ook
is ongave taal helemaal bij gelegenheid opgetekend : wanneer het
al te ergerlijk wordt !
Mijn verzameling is illustratief, zeker niet beperkend ! Bij wijze
van voorbeeld kan hier nog in het kort genoemd warden :
-- „een slecht geweten" (Fra. mauvaise conscience : in een vraaggesprek uit de mond van een hoogleraar gehoord !) i.pl.v. „een kwaad
geweten" (vgl. „slechte ogen, een kwade blik) ;
—„eens hij aan het praten is" i.pl.v. „als hij eens, of : eenmaal.
aan het praten is" ;
—„dat was een maat voor niet" (of : „voor niets") (Frans : une
mesure pour rien) i.pl.v. „dat was een maat voorslag" (t.w., in de
muziek, „een korte noot vooraf, als versiering") ;
—„de oplossing, die hij vooropstelt" (Frans : la solution qu'il
avance) is verkeerd : vooropstellen immers betekent „aannemen",
„als eerste, als uitgangspunt stellen" : ik stel voorop, dat hij altijd
eerlijk geweest is (d.i. : ik ga van de mening uit dat hij altijd eerlijk
geweest is) . In de boven aangehaalde zin wordt integendeel bedoeld :
„de oplossing die hij vooropzet, die hij naar voren schuift".
Al het bovenstaande is slechts een greep, die, zoals gezegd, ik
vaak naar aanleiding van eigen waarnemingen uit de grote hoop van
misstanden lukraak heb gedaan.
Beveiliging tegen misstanden kan men zoeken in het aanleggen van
lijsten van taalfouten, in het aandachtig lezen van taalwenken en deze
dan van buiten leren. Dit kan een gids warden : het aantal publicaties over taalzuivering is groot. En toch blijft het naslaan van dergelijke, vaak uimuntende, publicaties niet voldoende.
Wie zin heeft voor duidelijke, zuivere, verzorgde taal moet over
ruime en vaste kennis van de taal paraat beschikken, moet scherp
taalgevoel kunnen hanteren. Taalgevoel verwerft men door actief
en uitgebreid taalgebruik, in casu gebruik van de Nederlandse standaardtaal, van taal met vaste normen (al komt er soms hier en daar
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zoals in welke taal ter wereld
enigszins vlottend gebruik voor
trouwens ook !) .
Taalgevoel waarschuwt voor onjuist hanteren van uitdrukkingen
en woorden : ik weet wel dat het niet prettig valt wel eens, ja ook
wel meer dan eens (als het niet vaak wordt) te gaan twijfelen, zich
geremd te voelen, zodat men voortdurend naar het woordenboek wil
en moet grijpen. En wanneer een Koenen, een Van Dale of andere
degelijke gebruikswoordenboeken de lezer in de steek zouden laten,
beschikt niet iedereen helaas over een „Woordenboek der Nederlandsche taal" (W.N.T.) . Hoofdzaak is dat de wil aanwezig is om correct
te schrijven : oefening, vlijt, opletten : dat is de beste leermeesteres.
Is het immers niet triest dat je in ons land zo vaak om een bepaald
soort nationalistisch Zuidnederlands te verstaan, je toevlucht tot het
Frans moet nemen ? Niet zozeer leenwoorden (hoewel in onze tijd
intoemdalisbrgewodn)zjhilk,marwe
storend en stotend is een klakkeloze overzetting, een besmetting, die
de plaats inneemt van een bestaande zuivere Nederlandse wending.
Taalgevoel is kennis van en instinct voor het passende gebruik.
Taalgevoel berust op geheugen en inzicht die verworven worden bij
voortdurende ervaring van een (bepaald) gebruik, een norm.
In dit vaste ( ?) gebruik in het Noorden zijn er variaties : meest
zijn het sociale variabelen (deftig, gewoon, gemeenzaam, onfatsoenlijk, plat, ironisch), maar gewestelijke varianten (die ook bestaan)
zijn in de standaardtaal erg beperkt. In het Zuiden hoort men daarentegen voor een en hetzelfde begrip : gewestelijke vormen (locale
variabelen), veel minder sociale variabelen (het gevoel voor nette,
verzorgde, fatsoenlijke, duidelijke taal is meestal zwak), gallicismen
(een onwillekeurig bewijs van onkunde : een onderliggende vorm,
patroon uit de dieptestructuur, van de ene taal : het Frans — bepaalt
de oppervlaktevorm — in de andere taal, d.i. het onbevangen vrij
gebruikelijke zgn. Zuidnederlands, dat in de grond geen „Vlaams"
is) . Er is in het Zuiden een zekere gewoonte, geen norm, geen houvast, geen gevoel voor fijne onderscheidingen in verzorgde taal (12).

*

**
(12) Lezenswaard met betrekking tot het „onzeker", het „onvaste" taalgevoel, is het opstel van G. de Schutter, Norm en normgevoelens bij Nederlandstaligen in België (De Nieuwe Taalgids 73, 1980, 93-109) ; -- leerzaam
zijn de beschouwingen v an R. Willemyns, Invloed van „Power" en „Solidarity"
op bet gebruik van Dialect en Standaardtaal in Vlaanderen
(N. Taalgids 72,
1979, 289 vv., vooral 294-301) .
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BEKROONDE PRIJSANTWOORDEN
REALITEIT EN EVASIE IN HET WERK VAN
J. VAN OUDSHOORN (1876-1951)
(door L. VANCAMPENHOUT)

Verslag van mevrouw Ada DEPREZ, eerste beoordelaar
De Noordnederlandse letterkundige J. van Oudshoorn is een geval,
een heel bijzondere, aparte vertegenwoordiger van een tijdvak, van
een geestesgesteldheid ook, die in de actuele kritiek wel eens ten
onrechte vergeleken is geworden met het naoorlogse existentialisme,
omwille van de in zijn oeuvre tot uiting komende eenzaamheid en
vervreemding, maar die dan toch een heel andere voedingsbodem,
met name de laat-1 9de-eeuwse Duitse filosofie en haar literaire uitlopers heeft : we noemen door elkaar (de meesten hiervan waren
trouwens vertegenwoordigd in Van Oudshoorns bescheiden bibliotheek in de vorm van favoriete en stukgelezen exemplaren) Hegel,
Strindberg, Ibsen, Hebbel, von Hartmann, Schopenhauer, Heinrich
Mann, Huysmans, Flaubert en Baudelaire. Niet alleen deze geestelijke
belangstelling, maar ook zijn levensloop en de richting van zijn
literaire schriftuur stempelen hem tot een uitgesproken, een typisch
vertegenwoordiger van de jongeman uit het fin-de-siécle, van kleinburgerlijke afkomst en als dusdanig beladen met de doem van zijn
stand en klasse, door het ontbreken van enig fortuin verhinderd in
het leggen van „nuttige" sociale contacten en het opklimmen van de
maatschappelijke ladder, maar wel belezen in intellectuele en artistieke stromingen en in het bezit van een degelijke literaire creativiteit.
Als dusdanig leunt zijn werk aan, staat het althans dicht bij dit van
een Marcellus Emants, Frans Coenen en wellicht ook wel Lodewijk
vanDeysl.Gromdihetsurnla-tisme,
wellicht juister in het psychologisch en op het neurotische en psychopatische geconcentreerde realisme, maar dan iets verlaat omdat Van
Oudshoorn pas debuteerde na 1910 en in dezelfde stijl en met dezelfde
thematiek doorging tot ca. 1950. Of zullen we het late romantiek,
literatuur van een Byroniaanse „zwarte tijd" noemen ? Literairtheoretische en periodiseringsbegrippen lopen wel vaker door elkaar.
Of hem o.w.v. zijn ironische toon gaan vergelijken met zijn tijdgenoot Nescio ?
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Van Oudshoorn heeft het zichzelf noch zijn lezers ooit gemakkelijk
gemaakt. In een onmiskenbaar eigen stijl vol vreemde onzuiverheden,
met een zekere estetische plechtstatigheid — al dan niet te interpreteren als een uitloper van de „woordkunst" der tachtigers, als de onhandigheid van een debutant of als bewust bedoelde ironie — in een
onpersoonlijk gehouden en consequent in de 3e persoon gesteld
(autobiografisch) relaas, in lange, onnederlands en vaak Duits aandoende zinnen, dwaalt hij rond in een verwarrende leegte, in een
verstilde wereld. Een smartelijk verdoold en verlaten auteur die
dezelfde dramatische ervaringen episch projecteert in zijn verhalen en
uitbeeldt in zijn personages. Of liever doorgaans concentreert op één
„held", omringd door een aantal schimmige bijfiguren. Die held behoudt ondertussen evenzeer iets vaags -- of hij nu Willem (in Willem
Mertens' Levensspiegel 1914) , Eduard (in Louteringen 1916) , Tobias
(in Tobias en de dood 1925) of mijnheer Ter Laan (in In Memoriam
1930) heet. Telkens gaat het om een zwartgallig vrijgezel, een kleine
ambtenaar zonder uitzicht op promotie, met onoplosbare financiële
problemen, met uitermate heftige sexuele verlangens en a.h.w. permanent balancerend op de rand van de zelfmoord. Zelfs die held
behoudt iets onpersoonlijks — in Achter groene horren 1943 heeft hij
zelfsgnamr:hijkotvals„end"ofizjatr
levensfasen als : „hij" ! Met Van Oudshoorn zelf schijnt trouwens
een zelfde depersonalisatie aan de hand. Schrijvend aan een vriend
heeft hij het over een periode van isolement : „er thans aan terugdenkend, komt het mij voor, dat ik nog nimmer zo dicht bij de kern
van het leven was. Van mijn persoonlijkheid ten minste bleef er
helemaal niets meer over". Ook zijn personages worden zoals gezegd
teruggebracht tot een „kern", waar zij a.h.w. ophouden personage
te zijn. De enige spanning in zijn deprimerende boeken, die men, hoe
ongewoon van opzet en toon ook, toch uitleest, blijft de vraag hoe
de confrontatie van de „held" met het ondoorgrondelijke van leven,
dood, toeval, sexualiteit en wroeging of schuld en boete aflopen zal :
deze varieert nl. van boek tot boek, maar eindigt meestal toch met
een meer gesuggereerde dan geëxpliciteerde zelfdoding : hier duikt
het (mystieke ?) begrip van „het Andere" op, waarin de held wegglijdt.
j dt.
Over het uiterlijk leven van de schrijver valt overigens weinig gedetailleerds of precies te vermelden, en dit is jammer omdat zijn
schriftuur duidelijk het stempel van de authentieke belevenis draagt.
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Het wachten is dus op de in uitzicht gestelde biografie door
W. A. M. (of Wan) de Moor, de bewaarder van Van Oudshoorns
literaire nalatenschap. Het valt evenwel te vrezen dat deze, wekelijks
in beslag genomen door zijn taak als criticus, daar voorlopig niet aan
toe komt. De grote lijnen heeft hij inmiddels al wel aangegeven in
de vorm van korte in- of uitleidingen of toelichtingen bij diverse door
hem klaargemaakte edities van Van Oudshoorns werk of in uitvoerige
interviews en artikelen. Het profiel ziet er uit als volgt :
J. van Oudshoorn is het om veiligheidsredenen gekozen pseudoniem
van de ambtenaar Jan Koos Feijibrief, die vreesde anders omwille
van het onthullend en onthutsend karakter van zijn werk in zijn
loopbaan of sociaal aanzien te worden geschaad.
Hij werd geboren in een betrekkelijk armoedig kleinburgerlijk
gezin in Den Haag in 1876 en is in die stad ook gestorven in 1951.
Hij volgde een defectueuze schoolopleiding, o.m. aan de H.B.S. op
Bleijenburg (cf. het verhaal Pinksteren) die hij met moeite afmaakte.
Vanaf 1895 studeerde hij te Delft voor het groot ambtenaarsexamen
voor de Indische dienst. In 1896 slaagde hij nog wel voor deel A ;
in 1898 zakte hij in het veel moeilijker en selectiever opgezette deel B.
Voor hem betekende dit blijkbaar een verlossing, een verademing :
hij hoefde geen besluiten meer te nemen, geen ingrepen in zijn leven
te verrichten. Uitzending naar Indonesië was nu uitgesloten. Hij kon
dus verder fatalistisch en apathisch zijn verder levenslot afwachten
en elke persoonlijke verantwoordelijkheid hiervoor afwijzen. Een en
ander bleek bij de prompte ontlading : hij richtte meteen een fuif in
en gooide op het hoogtepunt van de avond zijn studieboeken uit het
raam.
Ondertussen bleef hij wel met het probleem van een beroepskeuze
zitten. Uiteindelijk startte hij een administratieve loopbaan met zijn
aanstelling in 1899 als klerk 2de klasse bij het departement van
buitenlandse zaken in Den Haag. Een slecht betaalde baan die noopte
tot voortzetting van een bekrompen leven, zoals hij dit reeds van zijn
jeugd af gewend was. Zijn vader, gediplomeerd onderwijzer die
echter overgestapt was naar een betrekking als bode of ambtenaar bij
het Algemeen Rijksarchief, was ni. in 1890 reeds overleden, zodat
Van Oudshoorn van zijn 14e jaar af wees was. In het gezin had
steeds een calvinistische geest geheerst, gedomineerd door de strenge
maar distante vader. Na zijn overlijden bleef de moeder, financieel
berooid, vereenzaamd, tobbend en vaak uithuizig achter, aanvankelijk
ook nog met twee zusjes Jo (een voorkind van haar) en Dina. Tot
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zijn 30ste heeft Van Oudshoorn bij zijn moeder ingewoond, zonder
dat men de indruk krijgt van een andere dan een soort genegen
huurder-hospita-verhouding. Na zijn in de strikte hiërarchische tredmolen verlopende werktijd bleef hem het lezen op zijn kamer en het
eenzaam zwerven door de stad over. Zander veel vrienden of bekenden, zonder noemenswaard familieleven, wegens geldgebrek uitgestoten of uitgelachen, eenzaam, met weinig kansen op een echt gesprek, met een vergeefs aanklampen van winkelmeisjes op straat en
een sociaal en moreel degraderend contact met prostituees. Een paar
verblijven in een kliniek wegens opgedane venerische ziekten versterkten nog zijn isolement en zijn heen en weer slingeren tussen
geslachtsdrift en wroeging. Zijn extreme kwetsbaarheid en gevoeligheid namen hierdoor nog toe. Hij schreef „zich een vreemde, door
vreemden omgeven, te weten."
Hoe dan ook, in 1905 kreeg hij een benoeming als 2e kanselier,
later als directeur van de kanselarij, bij het Nederlands gezantschap
te Berlijn. De titel is weidser dan de eraan verbonden emolumenten
en sociaal ver beneden een diplomatieke benoeming. Daar begon hij
te schrijven. Hoe sporadisch en vervreemdend het contact met zijn
geweest, hier was hij compleet aan zichzelf over- moedrkwas
geleverd en geheel op de dool. Hij begon met het neerschrijven van
zijn jeugdervaringen in Den Haag rond 1900-1904 (waaruit later zijn
Willem .Mertens' levensspiegel zou groeien) en schreef naar Den
Haag brieven aan een collega A. Janus) J. Schmitt, die daarna als
kanselier naar Stockholm werd overgeplaatst. Zijn brieven uit 19051906 werden veel later verwerkt in Het Onuitsprekelijke (dat pas in
1968 in de Stoa-reeks werd gepubliceerd) . Schmitt was blijkbaar een
gelijkgestemde en had identieke voorkeuren in de filosofie.
Te Berlijn moet Van Oudshoorn bittere eenzaamheid hebben
ondervonden. Geen wonder dat hij in 1914 in het huwelijk trad met
de Duitse koorzangeres of mannequin ? -- Marie Teichner. Hij was
toen 36, zij 31 jaar. Het werd een huwelijk als pis-aller en bleef
bewust kinderloos. Dit huwelijk heeft wonderlijk genoeg doorheen
alle tegenslagen standgehouden. En toch bestaat er nauwelijks groter
verschil van karakter, intellectueel niveau, gevoel, bedrevenheid in
kunst en literatuur. Na Van Oudshoorns overlijden leefde zijn vrouw
nog 9 jaar in de echtelijke woning aan het Van Imhoffplein in
Den Haag, met als enig gezelschap een reeks katten. Uiteindelijk
diende ze te worden verpleegd in een psychiatrische inrichting in
Loosduinen, werd haar inboedel om sanitaire redenen vernietigd maar
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kwam W. A. M. de Moor, de enige jongere die ooit aantoonbaar belangstelling voor Van Oudshoorns werk had gehad, in het bezit van
de literaire nalatenschap.
Keren we echter terug naar Berlijn en naar Van Oudshoorns
debuut : bij het neerschrijven van zijn eerste roman, toen nog Vae Soli
gedoopt i.p.v. het latere Willem Mertens' Levensspiegel, raakte hij
via Frans Coenen in contact met de uitgevers Brusse te Rotterdam,
waar het boek in 1914E verscheen. Noch hiermede -- hoewel het algemeen zijn beste werk wordt geacht -- noch met zijn andere romans en
verhalen zou Van Oudshoorn ooit het grote publiek bereiken. Wel
kreeg hij in de loop der jaren enige waardering bij een kleine kring
van letterkundigen en critici, die doorgaans positief oordeelden : waar
de 'dertigers Ter Braak en Du Perron nog weinig begrip konden opbrengen, was dit na de oorlog uitgesproken wel het geval met
Bordewijk, Van Vriesland en W. F. Hermans, die hem een groot
schrijver vonden en zich voor hem gingen inzetten. In diezelfde
dertiger jaren, in 1933 nl., werd Van Oudshoorn om niet geheel
opgehelderde redenen : personeelsinkrimping ? malversaties ? uit Berlijn verwijderd. Hij was toen 56 j. oud en probeerde nog een week
in een administratieve functie op het Nederlands consulaat te Antwerpen (hierover zijn veel later, pas in 1965, gepubliceerde novelle
Bezwaarlijk verblijf), doch kon er niet aarden. Het resultaat werd dat
hij zich eerst op wachtgeld en daarna in pensioen in Den Haag
vestigde. Hij ging daar -- voorbereid door eenzame drinkgelagen
door met schrijven en bleek ook nu niet vrij van financiële zorgen.
Tijdens de 2e wereldoorlog werd hij lid van de Cultuurkamer en de
N.S.B. en leverde voor het departement van Volksvoorlichting en
Kunsten kritische beoordelingen van manuscripten van andere auteurs.
In 1945 werd hij door een Ereraad van letterkundigen veroordeeld tot
9 maanden publikatieverbod. Een betrekkelijk lichte straf omdat men
wel waardering kon opbrengen voor de schrijver. Toch is Van Oudshoorns erkenning hierdoor jaren moeilijk blijven liggen. Voortaan
werd hij mede door een tijdens het bombardement van de Bezuidenhout in maart 1945 verergerde hartziekte en het verlies van zijn
woning — een vereenzaamde, grimmige oude man die de buitenwereld
nog slechts met argwaan bekeek en zich — net als vroeger trouwens —
tot zijn overlijden in 1951 buiten het literaire bedrijf hield.
Zijn werk wordt doorgaans ingedeeld in drie creatieve periodes :
1911-1918, 1922-1928 en 1936-1950. Het is ronduit bekentenisliteratuur maar zonder een zweem van sentiment, zelfvertedering of iets
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larmoyants. In zijn hardnekkige zelfanalyse domineren schuld, wroeging en eenzaamheid en botsen sexuele drift en onthechting. Dit hele
schuldcomplex had hij blijkbaar op het einde van zijn leven ternauwernood verwerkt, hoewel hij er ruim 40 jaar heeft over gedubd en
geschreven.
Dit oeuvre omvat 5 romans, 2 toneelstukken, 5 grote en 10 kleinere
novellen of verhalen, 9 schetsen en een aantal dagboekbladen en
brieven aan zijn vriend Schmitt. Het kleinere werk werd ten dele
gepubliceerd in De Amsterdammer, Kristal, Groot-Nederland, De
Gids en De Nieuwe Gids. Een en ander werd in twee flinke delen
Verzameld Werk (deel I, de novellen, verhalen en schetsen in 1968 ;
deel II, de romans in 1974) door W. A. M. de Moor bij AthenaeumPolak & van Gennep uitgegeven ; een derde deel, dat een uitgegeven
en een handschriftelijk toneelstuk moet bevatten naast de zg. dagboekbladen en de roman in brieven Het onuitsprekelijke bleef tot dusverre
-- mede gezien het niet-doorslaande kassucces van beide vorige delen
-- achterwege. Wel verschenen inmiddels regelmatig herspelde of
originele afzonderlijke edities van zijn romans en verhalen (bv. ook
de belangrijke verzamelbundel Doolhof der Zinnen in 1950) . Hierbij
dient de verdienste van de uitgever Van Oorschot te worden onderstreept. Door zijn inzet en geloof in het talent van Van Oudshoorn
komt het dat de naam ook nog na de oorlog een bekende klank heeft
behouden. In diens tijdschrift Tirade verschenen bv. in 1964, 1967
en 1976 ongepubliceerd gebleven teksten van de schrijver, terwijl het
ook centraal stond voor de publikatie van kritiek, beoordeling van
en herinneringen aan de schrijver : bv. van Mayer en Huug Kaleis in
1968, van W. A. M. de Moor in 1972 en 1976. Vooral het speciale
dubbelnr. nov.-dec. 1976 ter gelegenheid van Van Oudshoorn 100e
geboortedag dient hier te worden vermeld, met originele bijdragen of
herdrukte appreciaties van Du Perron, Ter Braak, Vestdijk, Coenen,
Bordewijk, Prick, Dubois, 't Hart, natuurlijk ook van W. A. M. de
Moor, de ware gangmaker van het Van Oudshoorn-revival, en van
W. F. Hermans, die het verhaal bracht van zijn kennismaking met
Van Oudshoorn na Wereldoorlog II, zoals De Moor dat elders deed
over zijn onthutsende ontmoeting met de geesteszieke mevrouw
Fei j lbrief (Van Oudshoorn) .
Wat doorheen de literatuur over Van Oudshoorn wel opvalt is de
geringe deelname van de Vlamingen in dit kritische koor : veel meer
dan een bijdrage van Paul de Wispelaere in Ons Erfdeel 1968 en
Roger Henrard in Spiegel der Letteren 1966-67 zal het niet wezen.
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Daarom valt de als een prijsantwoord ingestuurde licentieverhandeling van de heer L. Vancampenhout, omwille van zijn frisse benadering van Van Oudshoorns thematiek én omwille van de Zuidnederlandse aanbreng te waarderen.
In een gedegen werkstuk brengt hij ons een analytische ontleding
van de thema's (de motieven ?) in het werk van Van Oudshoorn en
brengt die chronologisch onder in kindertijd, adolescentie en volwassenheid. Men krijgt deze kringloop in het le stuk, waarin de realiteit,
in het 2de, waarin de evasie, en in het 3e waarin de interactie tussen
beide componenten telkens a.h.v. citaten uit Van Oudshoorn oeuvre,
wordt doorlopen.
In een eerste deel (p. 1-78) belicht hij „de onmacht van de
realiteit", waarin hij verhelderende uitspraken over Van Oudshoorns
complexiteit en het over elkaar heen schuiven van realiteit en
's schrijvers interpretatie hiervan doet. Als dusdanig komt zijn analyse
sympathiek én ernstig over, en brengt ze een goede inleiding (ook
oplossingen) op de problematiek van de auteur. De moeilijkheidsgraad van diens oeuvre valt inderdaad niet te onderschatten.
In deel II (p. 79-173) wordt de evasie als vlucht uit de reële mislukking behandeld. In Van Oudshoorns werk, bv. 1n Memoriam,
Tobias, Zondag, warden hiervan vele bewijsplaatsen gevonden.
Eigenaardig is het wel dat deze werken hier veel uitvoeriger en
continuër aan bod komen dan in het le deel. Kreeg men daar de
indruk van een hanteren van veel meer bronnen op kortere wijze,
dan overheerst hier de indruk van het geordend, bijna monografisch
behandelen van elk werk.
In het derde deel (p. 174-215) komt Van Oudshoorn poging aan
bod om zijn leegte-eenzaamheid te vullen met nieuwe realiteit, om te
komen tot een osmose, een harmonie, die de auteur meent te vinden
in een negatief, van de mensen verwijderd, bestaan. Hier verliest het
ego duidelijk contouren en vervloeit het in een kosmische beweging.
Deze „mystieke" opgang of overgang (het „Andere") wordt echter
zelden bereikt. Meestal blijft de held geconfronteerd met de leegte.
Deze tendens naar het geestelijke eindigt ofwel in zelfmoord, of in
waanzin of in een perpendiculaire beweging tussen evasie en verlangen, tussen leegte en mislukking. Deze kringloop wordt a.h.v.
Loutering aangetoond.
Hebben we dus grote waardering voor de inhoud van deze goede
en vindingrijke studie, dan blijven toch wel enkele opmerkingen over :
1. de auteur kon, in een in 1970 voorgedragen licentieverhandeling,
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vanzelfsprekend geen rekening houden met het vele en uitstekende
dat sedert die tijd werd gepubliceerd, bv. in het dubbelnr. van
Tirade nr. 219/220 van 1976 ter gelegenheid van Van Oudshoorns
100e geboortedag, met het werk van Marrès in Raam (1971, 1977) ,
van Wam de Moor in De Revisor (1977) en van het deeltje Over
Willem Mertens' Levensspiegel in de reeks Synthese (1979) . Maar
ook van de overige Van Oudshoornliteratuur van vóór 1970 merkt
men in zijn betoog al te weinig : Kaleis duikt op, maar Bordewijk,
Coenen, Coster, Lod. van Deyssel, Dinaux, Donker, Du Perron,
F. van Eeden, Fens, 's-Gravesande, Kloos, G. Knuvelder, Van
Leeuwen, Top Naeff, Ter Braak, Van Vriesland hadden wel ter
sprake mogen komen. Ook had auteur zich wellicht in 1981 toch
de moeite kunnen getroosten zijn tekst opnieuw te bewerken en
het aldus gebodene te actualiseren ? Het zou zijn werk ten goede
zijn gekomen.
2. Het ontbreken van een algemene bibliografie : de heer Vancampenhout blijkt voor een algemene oriëntering over kind, puber en
sexualiteit niet naar de door tijd & problematiek toch wel aangewezen studies van Freud te hebben gegrepen, maar naar een
vertaald werk van Kurt Seelmann (p. 11) en een Frans werk over
sexualiteit van een Francois Duyckaerts (p. 57).
3. Taalkundig heerst wel enige slordigheid, terwijl ook tegen het
genus wordt gezondigd : bv. p. 9 een andere houvast, ibid. het
débácle.
4. We vragen ons af of met „immobilisme" wel wordt weergegeven
wat de heer Vancampenhout bedoelt : hij wil nl. demonstreren dat
Van Oudshoorns problematiek doorheen zijn werken steeds dezelfde, zonder verdere evolutie is gebleven (p. 9, 28, 112, 120,
158, 180, 196) .

5. Hinderlijk is de eerder losse opbouw, waarbij men na de analyse
van een of ander complex in de tekst los eraan toegevoegde
„noten" vindt : p. 6, 25, 30, 65, 88, 108, 114, 115, 122, 125,
128, 135, 136, 138, 142, 150, 172, 189, 215. Dit geeft aan het
geheel van het betoog een eerder nonchalant uitzicht, en had
gemakkelijk in de tekst kunnen worden verwerkt ofwel onderaan
in voetnoten opgenomen.
6. Ook anders verloopt de lectuur niet zeer vlot. Aan de lettercombinaties waarmee in de tekst Van Oudshoorns romans en verhalen
verkort worden weergegeven raakt men gewend. Weinig elegant
noch plaats- en tijd-economisch is echter de gewoonte de lezer een
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zoektocht via een in de tekst gegeven aanduiding naar de inhoudsopgave vooraan te laten ondernemen ten einde te ontdekken op
welke pagina een probleem nog aan bod komt.
Wij verduidelijken : bv.
op p. 4, r. 3 staat : (cf. deel I, A., 2., b) i.p.v. het veel eenvoudiger
cf. p. 15.
op p. 6, r. 19 staat : (cf. deel II, A., 1., b., 2) a) i.p.v. p. 95.
Dit komt tientallen malen voor.
Onze conclusie kan derhalve zijn dat we de Academie voorstellen
dit werk te bekronen maar het vooralsnog -- zonder grondige omen bewerking niet in haar reeksen op te nemen.
Verslag van de heer P. HADERMANN, tweede beoordelaar
De studie van L. Vancampenhout over Realiteit en evasie in het werk
van I. van Oudshoorn (1876-1951) getuigt van een grondige kennis
van de problematiek van Van Oudshoorns romans en novellen. Op
meestal overtuigende wijze wordt hier het grondpatroon voorgesteld
en geanalyseerd, waaraan de personages en toestanden uit deze merkwaardig statische wereld beantwoorden. De verschillende kapittels
herhalen a.h.w. in doorsnee de stadia van de kringloop waarin Van
Oudshoorns „helden" gevangen blijven, en in die zin is het betoog
voortreffelijk gebouwd. Alleen wordt de lektuur soms hinderlijk
onderbroken door beschouwingen die — om het gebrek aan overgangen te verdoezelen ? -- telkens de titel „noot" meekrijgen (b.v.
pp. 65, 88, 108, 114, 122, 135, 138, 142, 150, 189) , terwijl de erin
behandelde stof zonder moeilijkheid in de tekst zelf harmonisch had
kunnen worden verwerkt.
Over het algemeen kan men het eens zijn met de bevindingen van
Vancampenhouts typologische studie. De analyse van een moeilijk
begrip als „het Andere" bewijst dat de schrijver zich werkelijk in
Van Oudshoorns problematiek heeft ingedacht. Wel stel ik me de
vraag of, zoals op pp. 15 4-15 6 wordt beweerd, het feit dat een
personage zijn aandacht probeert te vestigen op een praelogische
toestand (,,waar hij, door eerder wakker te warden, de ruimte er, als
het ware, nog juist op betrapt had, zich te ontplooien") of totaal,
„rein onpersoonlijk" opgaat in de contemplatie van een landschap
noodzakelijkerwijs dient te worden geinterpreteerd als een „wil terug
(te) keren naar een onbewust leven, een leven buiten de realiteit".
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In verband met de evasie wordt één nogal belangrijk punt in de
schaduw gelaten : N. tekent graag, in Achter groene horren, en de
verteller verklaart waarom : „ (...) zich ver weg en toch present te
en
weten. Dat alleen ook moest hem tot teekenen hebben gebracht
zoodra het zich weer kenbaar wilde maken, had hij het bevrijdend
gevoel, nog even ongedeerd als toen en beveiligd tegen het leven
te wezen" (GH 60-61) . Hierop had Vancampenhout op p. 154 kunnen inhaken om de rol toe te lichten die de drang tot evasie in de
artistieke uitdrukking bij Van Oudshoorn speelde.
Verder lijken me de ironie van de verteller (want zelfs een thematische studie hoeft geen al te grote oogkleppen te dragen) en eventueel de zelfironie van diens personages niet genoeg in het licht
gesteld. Op p. 115 wordt er wel op gezinspeeld, maar de lezer vraagt
zich af of de ironie ook niet elders als distantie tegenover of als
wapen tegen de realiteit voorkomt.
Ten slotte kan men het werk van Vancampenhout een totaal gebrek
aan expliciete background verwijten, zowel op psychologich als op
literair gebied. Het werk van Van Oudshoorn wordt hier in vitro
bestudeerd, afgezien van een paar verwijzingen naar de theorieën van
Seelmann (b.v. op p. 38) of naar de kritiek van Kaleis. In de analyse
van dromen of van bijgebleven jeugdindrukken wordt b.v. geen enkele
keer op Freudiaanse symboliek een beroep gedaan. En daar waar in
een summiere sociologische verklaring de puriteinse opvoeding als
de wortel van alle kwaad wordt voorgesteld verwijst de auteur naar
geen enkele parallelle roman uit de Nederlandse, laat staan de buitenlandse literatuur. De bibliografie dient ook te warden bijgewerkt
(ze loopt niet verder dan 1969) .
Het werk van Vancampenhout kan volgens mij voor publicatie in
aanmerking komen, indien het grondig wordt bijgewerkt en met alle
bovenvermelde op- en aanmerkingen wordt rekening gehouden. Het
kan warden bekroond door de Academie.
Verslag van de heer A. KEERSMAEKERS, derde beoordelaar
Het werk van L. Vancampenhout, „Realiteit en evasie in het werk
van J. van Oudshoorn" is, zoals de uitgeschreven prijsvraag had opgeven, een „Inleiding tot het werk van J. van Oudshoorn". In drie
„delen" behandelt de auteur achtereenvolgens : I. De onmacht tegenover de realiteit (blz. 1-78), II. De evasie (blz. 79-173), III. De strijd
tussen realiteit en evasie (blz. 174-216) ; telkens worden twee essen-
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tiële facetten onderzocht : „De ontreddering van de persoonlijkheid"
en „De breuk met de anderen" (in I), „De neutralisering van het
schuldcomplex" en „De vervreemdingssfeer" (in II) , „De finale
strijd om de eenzaamheid" en „De onontkoombare gespletenheid"
(in III) en bij elk van deze facetten behoort een beknopt besluit. De
resultaten van het onderzoek warden samengevat in een uitvoerig
„Algemeen Besluit" (blz. 217-231) . Aan dat alles gaat een „Inleiding" vooraf (blz. I-XVI), met de noodzakelijke bibliografische gegevens en een methodologische verantwoording. De bibliografie geeft
een overzicht van Van Oudshoorns werken (met toestemming overgenomen uit een inleiding door Drs. W. A. M. de Moor) en van de
publicaties over Van Oudshoorn (tot 1969, met correcties uit 1970) ;
hieraan kan toegevoegd worden o.a. L. van Deyssel, Van Oudshoorn's
„Zondag" in : Werk der laatste jaren, blz. 179 184, Amsterdam 1923,
en de vermelding van Van Eeden moet gecorrigeerd worden in : blz.
248 252 en 264E 269. Schaars bleef intussen tot 1976 de literatuur over
Van Oudshoorn en toegang tot het Van Oudshoorn-archief werd niet
verleend, wat de taak van de schrijver beslist niet zal vergemakkelijkt
hebben. Wat sedert 1970 over Van Oudshoorn bekend werd gemaakt
-- zie het verslag van de eerste beoordelaar —, staaft op een treffende
wijze wat de schrijver in deze studie heeft geschreven. Het is een
boeiende verkenning, met gepaste citaten die de auteur als stylist en
die zijn „verhaal' en de psyche van zijn personages waarlijk tekenen.
De samenvatting aan het slot van zijn werk alleen reeds is een pregnante, doordringende synthese van „realiteit en evasie in het werk
van J. van Oudshoorn".
Als derde beoordelaar sluit ik me dan ook aan bij de oordeelvellingen van mijn twee collega's. Men kan een ruimere „onderbouw"
van behandeling wensen, maar zoals het werk werd voorgelegd,
getuigt het niet alleen van een aandachtige lectuur van Van Oudshoorns oeuvre, maar bovendien en vooral van een indringend, sterkreflexief en verantwoord verslag van die lectuur. Het voornaamste
geopperde bezwaar is dat de literatuur over Van Oudshoorn verschenen sedert 1970 nog moest verwerkt worden, vooraleer deze studie
door de Academie kan worden uitgegeven. Intussen is een bekroning
van het aangeboden antwoord op de prijsvraag volkomen gerechtvaardigd.
-

-

-

DE LITERAIRE MANIFESTEN VAN HET FIN DE SIÈCLE
IN DE ZUIDNEDERLANDSE PERIODIEKEN 1878-1914
(door Raymond VERVLIET)
Verslag van de heer G. SCHMOOK, eerste beoordelaar
I. De XIXe eeuw literair aan de orde gesteld : benadering van de
tijdschriftenwereld.

Bij de beoordeling van het op 11 december 1980 door Dr. Raymond
Vervliet onder de titel „De literaire manifesten van het fin-de -siècle in
de Zuidnederlandse periodieken 1878 1914" ( 1) bij de Academie ingezonden Prijsantwoord moet rekening gehouden warden met de
voorgeschiedenis van de Prijsvraag-zelf. Inderdaad titel én opgave
(1976 uitgesteld tot 1981) wijken niet fundamenteel maar toch in
hoge mate af van de door de Academie op 20 mei 1973 oorspronkelijk gestelde „beschrijving". Zij luidde als volgt : „Een grondige
studie gewijd aan de cultuurhistorische betekenis van „programmaverklaringen", „inleidingen" etc. ; die het verschijnen van alle Vlaamse periodieken (dag- en weekbladen, tijdschriften, jaarboeken, almanakken etc...) in de negentiende eeuw (1815-189'2') begeleid hebben",
nadat de Academie zich akkoord had verklaard met het verzoek van
de commissie „cultuurgeschiedenis" (20 juni 1973) . Antwoord in te
zenden 1976.
Tussen 1976 en 1981 liggen vijf jaren die door de bewerker van het
onderwerp niet onbenut werden gelaten.
De vergli j ding van de jaartallen die de te behandelen periodes
aanduiden doet evenwel de vraag rijzen (1815-1892 : 1878-1914)
welke redenen de Academie er toe gebracht mogen hebben dergelijke
ingrijpende wijzigingen in de opgave aan te brengen.
Reeds in de loop van 1974 was het duidelijk geworden dat de
oorspronkelijke eer als een provokatie gestelde Prijsvraag 1973 zonder antwoord zou blijven gezien het algemeen tekort aan belangstelling, zowel bij historici als studenten voor de te behandelen stof
die een geschiedenis van de negentiende-eeuwse Vlaamse letterkunde
nu eenmaal moet omvatten. Anderzijds is het zo dat precies deze
-

( 1) Titelpagina draagt geen titel.
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periode 1815-1830-1914 in de historie in haar geheel lange tijd zonder
aantrekkingskracht is gebleven. Insiders en geinteresseerde belangstellenden wachten immers sedert lang op Deel VIII van de „Ge(Standaard) . Pas in
schiedenis der Letterkunde der Nederlanden"
1975 werd de behandeling van de achttiende eeuw (Prof. Dr. J.
Smeyers) in de reeks gepubliceerd, terwijl de sedert een kwart eeuw
op het getouw gezette, gedeelte over 1815-1892 (Deel VIII) tot net
vóór de ontluiking van „Van Nu en Straks", moeizaam, zelfs zeer
traag vordert. Verheugend mag het dan weer heten dat in verloop
van tijd in het raam van het A.M.V.C. een „Comité" tot stand is
gekomen, dat zich zou beraden over de genesis van „Van Nu en
Straks". Door de medewerkers dienden briefwisseling, tijdschriften,
dokumenten te worden opgespoord en tot op de letter onderzocht.
Belangstelling voor „tijdschriftenlevens" ontlook gaandeweg ( 2) .
Dr. R. Vervliet behorend tot de eerste ploeg medewerkers zal
trouwens in zijn woord vooraf laten verstaan, dat hij voor het behandelen van „zijn stof" beroep heeft kunnen doen op de kostbare
ervaring van de leden van het „Comité". De ontstaansperiode van
„Van Nu en Straks" viel gedeeltelijk samen met de laatste jaren voorzien in de oorspronkelijke Prijsvraag. De invloed van opduikend
materiaal werd tot vooroefening van Dr. Vervliet. Zijn aandacht werd
derwijze geprikkeld dat hij naar inhoud en betekenis van alle geschriften verschenen vóór, tijdens en na „Van Nu en Straks" en die
opwekten tot het stichten van tijdschriften hier en elders is gaan
speuren. Aldus geraakte hij in de ban van de moderne Europese
socio-kulturele geschiedschrijving over het literair verschijnsel. Als
jonge geleerde behoort hij tot de nieuwe lichting die op universeel
(2 ) Ten einde het Gemeentebestuur van Antwerpen er van te overtuigen
dat, na de V1-bominslag van 16 november 1944, het Museum voor de
Vlaamse Letterkunde diende gerestaureerd te worden, werd noodzakelijk in
de Stadsfeestzaal (Meir) een overzichtelijke Tentoonstelling van het „Museenfáhige" dokumentatiemateriaal in te richten. In het raam van deze tentoonstelling werd in de loop van een maand een reeks lezingen gepland over
„Vlaamse periodieken (1834-1950) bij voorkeur door de momentele redakteurs. G. Schmook wijdde voor de „Dagen v an de Vlaamse Gids" te Oostduinkerke (De Vlaamse Gids, 1951, Brussel) een lezing aan „Tijdschriftenlevens".
In 1972 herdrukt in Dokumentaal, Utrecht. Gebleken was hoe weinigen het
Vlaamse „tijdschriftenleven" kennen en hoe weinigen de geschiedenis v an de
eigen periodieken was bijgebleven. Hoe gering zelfs de kennis v an eigen
voorgangers als redakteurs. De redenen tot het ontstaan van de periodieken
bleven veelal buiten beschouwing.
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plan wil komen tot een verdiepte duiding van zowel de estetische als
de psychologische bedrijvigheid van de kunstenaar.
Voorzag de oorspronkelijke Prijsvraag in de inventarisering van de
motivering bij het ontstaan van de Vlaamse tijdschriften in het algemeen met hun zowel politiek-literaire als specifiek Vlaamse drijfveren, dan werd aldra duidelijk dat de te bewerken staf niet in een
paar jaren onder de knie te krijgen zou zijn, vooral niet omdat ondertussen het zogenaamd literatuuronderzoek onderworpen zou blijken
aan dieptegolven. Een geheel aparte terminologie diende aangewend
en getoetst te warden op haar bruikbaarheid.
Het zoeken en naspeuren van alle originele materiaal en dat zelve
inpassen in de Europese geestestoestand en artistieke ontwikkeling
werd hem hoofdmotief (zie de indeling van zijn stof) om te beantwoorden aan de eis van de oorspronkelijke opgave : „een grondige
studie gewijd aan de cultuurhistorische betekenis...".

Geraakt de opgelegde periodisering 1815-1892 in het gedrang, de
ondertussen door de Academie genomen beslissing in verband met
de „wijziging" van in 1973 gestelde data, gaf de inzender niet enkel
het recht over 1892 heen te gaan, maar zelfs de einddatum te verleggen tot 1914, wat in overeenstemming blijkt te zijn met de krachtlijnen van de huidige geschiedschrijving en bovendien wonderwel
samenvalt met de artistieke en literaire stijlontwikkeling van de eigen
produktie. Psychologisch gezien gaat het zogenaamde „fin-de-siècle"
hierin, universeel, geheel op.
Wordt deze argumentatie gesteld in het licht van de afspraken die,
zij het in de buitenwereld van de uitgeverij, gemaakt werden om
Deel VIII van de reeds geciteerde literaire Geschiedenis te laten kulmineren op het jaar 1886 (_ „Nederlandsche Dicht- en Kunsthall e" )
en Deel X ook precies daarmede (zelfde tijdschrift) te laten inzetten,
dan wordt het logisch dat de auteur van het stellig te verdedigen
Prijsantwoord, zich het recht op wijziging van de te behandelen
periode ten nutte heeft gemaakt om een afgeronde en „grondig"
bewerkte stof aan te bieden, omdat naar de visie van de auteur de
„vernieuwing" van het estetiek literair aksent werkelijk vroeger dan
1892, dan 1886 te siteren is en wel bij 1872, een jaartal dat bovendien
historisch een funktie is toe te bedelen, zowel nationaal als internationaal.
De „eerste" beoordelaar heeft het tot zijn plicht geacht, zijn beide
kollega's met wat tijdverspilling inderdaad -- het werk wat lichter
te maken door te beklemtonen waarom de Prijsvraag in haar '74- en
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'78-vorm en haar beantwoording de ter beoordeling aangeboden
interpretatie heeft gekregen.
Er is enkel aan toe te voegen dat materiaal, bewerking en verwerking door Dr. R. Vervliet de Academie een spoorslag mogen zijn
om het onderwerp, zoals het gesteld werd in 1973 opnieuw — zij het
naar episodes aan de orde te stellen, om de zuidnederlandse literatuur bij het historisch onderzoek naar haar „opstanding" (na 1793 )
haar sociale motivering en menselijke diepgang te waarborgen.

Deze laatste inleidende opmerking biedt de gelegenheid om er op
te wijzen dat de geschiedenis van „onze" negentiende eeuwse literatuur voor al de periodes voortaan best onder een algemene Europese
belichting en voorlichting wordt behandeld, want door de wijze van
onderzoek van Dr. R. Vervliet is klaar aangeduid dat de „Van Nu
en Straks"-beweging inderdaad „internationaal" gevoede tendensen
vertoond heeft. Kennen wij wel alleen de beroemd geworden Vermeylen-slogans dan wordt hier meteen bewezen, en dat alvast van
1872 af, dat onze literatoren geen provinciaaltjes waren. Zij waren
dat vóór de Frans-Duitse oorlog evenmin. Deze waarheid dringt meer
en meer door ( 3) onder „insiders". Een „grondig onderzoek" naar
de geestelijke „gesteldheid", naar de drijfveren van de baanbrekende
auteurs, naar hun aspiraties is dan ook meer en meer gewenst.
II. Samenstelling en strekking van het Prijsantwoord.

Dr. R. Vervliet legt de Academie ter beoordeling een werk voor dat
drie banden omvat, maar slechts uit twee „delen" bestaat. De blad-

nummering beantwoordt dan ook aan deze bewust gehouden samenstelling. Band 1, Deel I : „Een theoretische bijdrage en praktisch
is VIII +
model voor de periodisering in de literaire historiografie"
311 eenzijdig gestencilde bladen groot en vertegenwoordigt dus het
teoretisch luik van de ingebrachte stof ; de banden 2 en 3, deel II, 1
en 2 : „Materiaalverzameling" vormen samen en daarom ook konsekwent doorlopend gefolieerd XIII + 714 (1-351 ; 352-714) bladen,
het praktische naslagwerk.
Deel I (band 1) brengt, bijwijlen scherp geformuleerd, een verslag
als een als voor een laboratorium te beschouwen betoog ; houdt iet
of wat verscholen (I, c, bl. 46-63) een zeer welgekomen ontleding
in van de term „manifest" die oriënterend op de samenstelling van
( 3 ) Zie b.v. verschi llende doorlichtingen van de zogenaamde Antwerpse
„Eksterlaer"-groep.
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het Prijsantwoord ingewerkt heeft. De verscheidenheid van het niet
enkel „literaire" verschijnsel heeft ten slotte de bewerker van de
Prijsvraag de opvatting van zijn antwoord -- naar zijn persoonlijk
inzicht — ingegeven en de struktuur er van bepaald, terwijl het resulterend peilen naar de omstandigheden waarin tijdschriften, zelfs de
Vlaamse in soms zo bedenkelijke tijden, deed uitzien naar een inkrimping maar ook soms naar een uitbreiding van de oorspronkelijk
opgelegde periodisering : 1815-1892. Als aanvangsdatum een internationale historische cesuur, als afsluiting een kultureel-literair te
veronderstellen bruikbaar jaartal. De breuk leggen op het eeuwcijfer
„100" zou wel door niemand meer worden aanvaard als efficiënt.
Zou het eventueel „symbolisch" of algemeen-artistiek gelden, de
algemene historiografie heeft de bakens bewust verlegd tot juliaugustus 1914.
Werd ten slotte geopteerd voor 1878, dan zal bij kennisneming
met het proefwerk blijken dat het getal als „belangstellingsgrens"
toch relatief blijft vermits de auteur zijn tekstenreeks moet laten
aanvangen bij 1872, niet om „opportuniteitsredenen", maar omdat
het jaartal op „Europees" vlak en op Belgisch (politiek) terrein te
maken heeft met „gemoedswijzigingen", zeggen wij gewijzigde gedachte- en gedragspatronen.
Ontleden wij thans Deel I (band 1) . Het geeft het resultaat weer
van de analyse van de stof, zoals de auteur die vermocht te verzamelen. Hij komt uit op vier gezichtspunten :
I. Methodologische problematiek van de literaire historiografie.
Probleemstellingen en terreinverkenning. (bl. 1-87)
II. De politieke en sociaal-economische achtergrond van het
fin-de-siècle. (bl. 88-1'28)
III. De wereld van de schone schijn — opkomst, bloei en verval
van de Art-Nouveau. (bl. 129-200)
IV. De esthetische opvattingen in de literaire manifesten van
het fin-de-siècle. (bl. 201-284)
Hij trekt een „Algemeen besluit" (V, bl. 285-289) en voegt aan deze
band een algemene uitgebreide bibliografie van de geraadpleegde
werken toe (VI, bl. 290-311) .
Hoofdstuk I omvat van A tot D een soort „apparatus" . Daarin
is C gewijd -- zeer welkom ! — aan betekenis en oorsprong van de
term „manifest", in de historiografie en lexicografie zo verwarrend
behandeld.
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In hoofdstuk II warden in twee onderverdelingen eensdeels de
politieke en anderdeels de sociaal economische [Europese) achtergron-

den van het fin-de-siècle ontleed.
Hoofdstuk III zal gewijd zijn aan estetische aspekten van onder
meer de Art Nouveau, eerst, A, internationaal beschouwd, B, vanuit
Belgisch standpunt.
Hoofdstuk IV telt drie indelingen en legt inzonderheid de nadruk
op de estetiek van het manifest. Het geeft de grondslag aan, chronologisch, waarnaar in banden 2 en 3 aangevoerde teksten worden
geëkserpeerd. De drie fragmenten beantwoorden aan de volgende
tijdsindelingen : 1878-1888 ; 1888-1905 ; 1905-1914.
Deel II, banden 2 en 3, heeft een eigen struktuur en bevat een
aparte bibliografie. De indeling is als volgt :
Al met al werk van een bedreven dokumentalist.
A. Inleiding (bl. 1-6) .
B. Bronnen en bibliografie (bl. 7-11) .
C. Bewaarplaatsen, zes in getal (bl. 12-16) .
D. Toelichting bij de editie van de literaire manifesten (bl.
17-18) .
E. Teksten van de literaire manifesten 1878-1914 (146 titels)
(bl. 19-701) .
[Band 3 vangt aan op bl. 3 51
F. Chronologisch repertorium van de geëkserpeerde tijdschriften
van 1878 tot 1914 (bl. 702-712) .
G. Lijst van de opgeloste pseudoniemen en initialen en van
bio-bibliografische notities gewijd aan auteurs die niet voorkomen in de encyclopedische referentiewerken (bl. 713-714) .
[H). Lijst van illustraties [81 in getal) op niet gefolieerde bladen.
Als algemene opmerking moge gelden, dat een fotografische
reproduktie van alle voorgebrachte testnummers wel zeker gewenst
zou zijn geweest, al moet de „toeschouwer" bij het geleverde panorama rekening houden met de hoge kost die bij dergelijke baat zou
uitgaan. Hij zal eventueel ook struikelen over het niet steeds voorbrengen van eerste edities, maar elk „praktikus" kan zich inbeelden
dat een auteur niet altijd vooraf zich kan voorstellen hoe zijn oeuvre
er zal moeten en kunnen uitzien wat de „presentatie" betreft. Op
bepaalde ogenblikken zijn ook niet alle items grijpbaar. De vraag
rijst trouwens hoe — na een eventuele bekroning, waarvoor het werk
zeker in aanmerking komt —, de te wensen publikatie te realizeren
zal zijn. Werden tekst, bewijsplaatsen, als citaten zeer kompakt

322
weergegeven, dan hopen de onmisbare en met pijnlijke zorg opgestelde bibliografische voetnoten een zo aanzienlijke massa zetsel op
dat de reproduktie van het geheel -- en dan nog zonder nuttige
sleutels, ten minste een bruikbaar auteursregister -- helaas tot een
werkelijk probleem zal dreigen uit te groeien (4).

III. Vergl ijding van tijdsinzichten.
Kan voor mogelijk warden gehouden een Prijsvraag naar de stof zo
omvangrijk en bij de inzet van de beantwoording ook niet te overschouwen, op een andere wijze te benaderen dan de kandidaat als
geboden heeft geacht, er moet van stonden aan erkend worden, dat
hij, gewapend met een niet aflatende speurzin en een niet banale,
universele terreinkennis, er in slaagde voor Vlaanderen bij wijlen
onvermoede geestelijke horizonten te openen. „Anders" ? Door gemakkelijker wegen te kiezen, meer in de traditie liggend van het
beperkend „literair", belletristisch onderzoek, maar de auteur geleid
door de kennis van „tijd" en „ruimte" waarin specifiek de Vlaamse
periodieken zich in de eveneens voor Europa zeer specifieke negentiende eeuw bewogen hebben, voelde zich tot waardering van de
gedrongen het gezegde terrein in verschillen- delhbnivu
de richtingen te overschrijden. Zo is hij onder de greep terechtgekomen van de stroomversnellingen en... dieptekolken die na W.O. II
de maatschappijleer, de principiële sociologie en te langen leste het
„lektuur"-probleem, de lees-polemieken met hun al te onpersoonlijke
graadmeters gingen voorhouden. De auteur heeft de dreigende klippen van de verzanding kunnen vermijden door zich een eigen ingenomen „persoonlijke" of „kollektief" te verdedigen alternatieve leidraad
voor te houden : een algemene voor iedereen bruikbare inventarisatie van stellingen getoetst aan de ti j dsaksenten en de individuele
voorbestemdheid of geschiktheid naar gemoed en potentie. Bibliografie en verklarende voetnoten zullen dan uitmaken tussen welke
interpretatiepolen (Franse, Engelse en Duitse) de auteur-zelf zich
bewogen heeft.
In de kern uitgaande van de bedrijvigheid en van de wijsgerige en
literaire oriëntatie van Charles Morice — ooit te Brussel verblijvend —,
zo werd deze algemeen gekende Vermeylense inspiratiebron bij
Vervliet slechts aanleiding om door te denken over „oorsprong" en
(4) Het kan niet an ders of de auteur moet over deze passende apparatuur
beschikken.
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„betekenis" van het artistieke, eventueel politieke of sociale, algemeen kulturele verschijnsel dat door het woord „sinjaal" of „manifest" wordt aangeduid. De persoonlijkheid van de auteur, zelf zo
individualistisch ingesteld, spreekt duidelijk uit de bouw van zijn
betoog, doordat hij, vooraleer tot zijn besluit te komen en aan de
hand van zijn ongeveer honderdvijftig gekommentarieerde voorbeelden, uiteenzet hoe hij gemeend heeft „zijn" terrein te belichten in
funktie van een beroemd geworden slogan, een wekroep, die een hele
artistieke — en tot zelfs een levensvisie is gaan omvatten. Zeker
wanneer deze voor vergaderingen deklamatorisch wordt beklemtoond.
Hebben de diverse literatuurhistorici tot op heden gepoogd in algemene zin de tijdsgeest te omschrijven waarin „Van Nu en Straks" kon
ontstaan, Dr. R. Vervliet heeft getracht door zijn analyse de, wellicht
alle, komponenten te detekteren die samen de tijdsgeest bepalen,
zoals deze inzonderheid het Vermeylense klimaat kenmerkt (daaronder zijn alle medestaanders begrepen, met de bestrijders inkluis) .
De auteur heeft getracht de gedachtebronnen van de periode onder
de aandacht te brengen. En dit voor de diverse disciplines waarbij
de adepten zich betrokken wilden weten.
Uit de bewijsvoering blijkt hoezeer Dr. Vervliet het verschijnsel
„literatuur" in zijn meest moderne komplekse gedaanten heeft wensen te benaderen, niet enkel om te beantwoorden aan de hedendaagse
(gewilde of niet gewilde) probleemstellingen in hun abstrakte of
ekstreem praktische politieke intenties. Daardoor bewijst de auteur
zijn vakmanschap, maar meteen toont hij aan met welke ernst de
„literatuurvernieuwers" vóór negentig jaar zichzelf en „hun" tijd ingeplant wisten. Ook zij hadden de uitsluitend literaire estetische
bedding reeds verlaten en lieten voorvoelen in welke stroomversnellingen de scheppende artiest nog terecht zou kunnen komen, vooral
wanneer hij zich als individu wenste te bekennen tot een bepaalde
gemeenschap of tot een wereldhervormende beweging. De kunst van
en om het woord bood zich in „Van Nu en Straks" ook net dan als
zelfstandige uiting van fel bewogen gemoederen aan. Het moet Dr.
Vervliet dan ook ten goede aangerekend worden dat hij geen moeite
gespaard heeft om de voor hem noodzakelijk geachte bewijsplaatsen
op te sporen en voor te leggen, die op welke wijze ook in verband
zouden kunen staan met voor zijn betoog eventueel niet na te laten
overfijne details. Op deze wijze is het eerbiedwaardig werkstuk gegroeid tot een arsenaal van doeltreffende citaten en verwijzingen. Als
voorbeeld moge gewezen worden op de voetnoot in Deel I, bl. 53,
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bij het werk „A glossary of literary terms", want bij het metodologisch onderzoek heeft Dr. Vervliet, die een degelijk opgeleid „onderwijsman" moet zijn, niet nagelaten met kritische zin te wijzen in
verband met de geloofsbelijdenissen van tij dschrif tredakteuren -- hoe
onbetrouwbaar hun terminologie is bij het betogen van hun meestal
voor zeer origineel gehouden stellingen.
Zou de toon van deze beoordeling de indruk kunnen verwekken
dat, door de vele betreden nevengebieden, de auteur al met al de
estetische kenmerken van de literatuur, de beklemtoning van de fraaie
letteren, ter wille van nadelige, futiele neigingen zou verwaarloosd
hebben, dan toch niet als hoofdzaak hebben doen gelden, dan kan
gewezen worden op de zorgvuldig gekozen motto's die voor de hoofdstukken zijn gesteld als een soort muzikale sleuteltekens. En het is
typisch dat precies een tekst van Baudelaire werd gekozen (1860)
om tot zelfs het zeer kort gehouden (bl. 285 van .Deel I) „Algemeen
Besluit" zijn „diapason" d.i. „toonhoogte" te bepalen en te verraden
als het ware, dat „literaire beschouwingen" ten top gedreven onvermijdelijk uitmonden in de wijsbegeerte !
Onder de lektuur van Vervliets bewijsvoering (Deel II, 1, bl. 26)
wordt de zorg sterk aangevoeld om het onderzoek naar de „betekenis"
van elk „literair manifest" gelijke tred te laten houden met de
moderne teorieën, zoals deze over de psychologie en de sociologie
heen beland zijn bij de wijsbegeerte, vooral sedert 1949. Vervliet
heeft er dan ook oog voor gehad zijn bevindingen te toetsen aan de
meest gangbare teorieën tot ver in de jaren '70 om na te gaan in
hoeverre zij bruikbaar waren om bepaalde nuanceringen in gedragingen, doelstellingen, verwoordingen en evolutie naar de huidige tijd
toe te justifiëren. Hieraan is vast te knopen dat het ook ontbreken
van een algemeen rekapitulatief register op de onderzochte terminologie te betreuren is ter aanvulling op de gebruikte bibliografieën (en
lexicologieën) . Het merkwaardige van de studie blijft evenwel, dat
onder de belichting van de „ti j dsaspekten" door — wat de verwerking
betreft van literaire teksten de auteur de verglijding van de literaire
opvattingen, vooral de belletristische, sedert 1872 naar 1914 toe, dat
is over vier decenniën, in funktie van de aangevoerde „inleidingen"
of „manifesten" als hoofddoel niet uit het oog heeft verloren, hoe
traag de uiteenzetting ook vordert. Zij blijft boeiend.
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Iv. Het onderzochte materiaal.

Moet de beantwoording van de Prijsvraag in haar jongste formulering er in de eerste plaats toe leiden al de „manifest"-teksten te
groeperen uit een zo moeilijk af te perken „fin-de-siêcle"-periode, de
behandeling van de stof laat duidelijk uitkomen dat een adept van
de „vergelijkende literatuurgeschiedenis" al speurend en doorlichtend
aan het woord is geweest. Hij steunt zich op vlijtig en aanhoudend
bijgehouden denkstof waarvan de titels niet verwerkt zijn in de
aangevoerde „Bibliografie" maar in de kwistig aangebrachte voetnoten. Op zichzelf illustreren zij trouw de tekst in verband met de
nuanceringen in het betoog zelf.
De „uiteenzetting", en dat dient als kapitaal „ervaringspunt" te
warden opgemerkt, houdt kontinu rekening met de teoretisch voor
hem „fin-de-siècle" voorgelegde testpolen, de gestalte van het individu als psychologisch element en het wezen van de groep door zijn
samenstellende persoonlijkheden, wat een sociologische benadering
noodzakelijk maakt. Al punten die, zowel voor klassicisme, rom an
thans ook aan bod zouden komen,-tisme,ralnuisme
maar precies in de „fin-de-siècle"-periode (symbolisme !) een bijzondere waakzaamheid opvordert. Ook daaraan werd alweer voldaan.
Zetten de teksten in met de beschouwingen over de [Albrecht Rodenback} inleiding voor „Het Pennoen" (1878), de serie van 146 onderzochte „fragmentenverklaringen" wordt afgesloten met de tekst van
[flan [V)alvekens voor „Nieuw Vlaanderen" over „Groot-menschelijke (let op de overschrijving van de „gewone" vorm !) kunst",
1914.
De noodzakelijke opsporingen om teksten hun auteurschap definitief te geven werden allerminst uit de weg gegaan, een winst in het
algemeen voor de geschiedschrijving. Kan bovendien door het citeren
van de twee polen waartussen de „manifesten" gespannen staan zeer
goed worden aangevoeld, dat „individu" en „groep" (kunstenaar,
volk en gemeenschap) psychologische en sociologische testpunten
moeten warden, de auteur heeft door toevoeging van 81 reprodukties
van titelpaginae d.w.z. door weergave van „beelden" van de grafische
en typografische lay-out kansen doen ontstaan hoe de initiatiefnemer,
individu, koppel, driespan of groep in de artistieke of kunstambachtelijke (art décoratif) bedding geankerd lagen : of nog binding hadden met het verleden of zich losrukten uit de „gemiddelden" van het
„groot getal" of zich reeds vereenzelvigden met de „Art nouveau"
of reeds een breuk aankondigden en openstonden voor influisteringen
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van het universeel ekspressionisme. Het los van de werkelijkheid had
met het symbolische (het teken, het sinjaal) reeds zijn kans gekregen.
Onderwijl heeft de auteur niet nagelaten bij elke tekst de publikatiemodaliteiten (van a tot g) aan te geven voor zover als mogelijk. De
afbeelding spreekt mee. Deze illustraties werden aan de teksten toegevoegd niet om estetische redenen, dan wel om de algemene binding
te beklemtonen die „in de tijd", dat is in de periode, in het ogenblik
bestaat tussen de werkers met het „woord" en de werkers met de
andere uitdrukkingsmiddelen van geest en gemoed.
Dr. Vervliet heeft zich voor de analyse van elk item niet beperkt
tot de oppervlakkige beschrijving van het tijdschrift maar mogelijke
diskussiepunten vooropgesteld in overeenstemming met de bewijsvoering van het teoretische gedeelte (Deel I) van het Prijsantwoord.
Ook hier heeft zijn metode en vaardige doorlichting van elk objekt
de motieven uit de tekst-zelf of uit het tijdschrift-in zijn geheel kunnen aanvoeren en bespreken (eventueel stylistisch) . Als test mogen
gelden „Het Pennoen" (Deel II, 1, nr. 1, bl. 19) of Pol de Monts
„Pro domo" (Deel II, 1, nr. 27, bl. '69) over negen hoofdstukken
verdeeld en Jan Mathijs Brans' „Tendenz zegge strekking" uit „Flandria" (Deel II, 1, nr. 19, bl. 101) ; „Excelsior I Hooger op !" (Deel
II, 2, nr. 145, bl. 694) en „Nieuw Vlaanderen" (Deel II, 2, nr. 146,
bl. 648) en daar tussenin alle voor „insiders" beroemd geworden
periodieken, maar ook in de historiografie zeer dikwijls -- verwonderlijk genoeg -- regelmatig veronachtzaamde publikaties. Een statistiek van de onderzochte uitgaven ontbreekt. Bij de beschouwingen
werden zeer normaal eventueel „specimina" (heel dikwijls zeer zeldzaam) betrokken.
Als maatschappelijk mogelijke konsekwentie kan uit de studie van
Dr. R. Vervliet afgeleid worden hoe in de periode 1876-1914
vier decenniën) het tijdschriftenbestaan tegen de sociaal-politieke
achtergrond verlopen is, rekening houdend met de ook „literair" aan
te houden periodizering.
Ongaarne missen wij in verband met de „bestaansduur" van de
tijdschriften een overzicht om te kunnen nagaan in hoeverre de
cesuren 1878-1888, 1888-1905, 1905-1914, invloed hebben kunnen
uitoefenen op de diverse in het werk beschouwde gebieden. Ook om
na te gaan of zich in België, in Vlaanderen na 1893 inderdaad geen
positieve evolutie in het kulturele leven heeft voorgedaan.
Deel II, 2 (band 3) wordt afgesloten met een Chronologische lijst
op de bewerkte periodieken. Een zeer nuttig apparaat ! Bij eventuele
-!-
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niet inlassing van specimina. Hieraan gaat evenwel de opsomming
vooraf van negen onmisbare periodieken ontstaan in een periode meer
dan twintig jaar vroeger aanvangend (1855) dan het vooropgezette
„mentaliteitsjaar" 1878.
De auteur bezorgde ten slotte een lijst van zeventien opgeloste
pseudoniemen met verwijzing naar de nummers van de periodieken
(Deel II, 1 en 2) ; gaf meteen een lijst van dertien auteursnamen op
met hun „schuilnamen" en de passende verwijzingen. Vijf auteursnamen verborgen onder schuilletters kregen hun oplossing. Het
referentiemateriaal (bl. 714E van band 3) wordt afgesloten met achttien namen die niet voorkomen in „encyclopedische referentiewerken".
Nog weer eens een nuttige toevallige informatie uitgewerkt op de
volgende aangeduide plaats, b.v. band 2, tijdschrift 13 ; modaliteit g,
bl. 79 : E.V.B. = Edward van Bergen.
Besluit.

Het door Dr. Raymond Vervliet binnen de uiteindelijk gestelde
tijdsperiode ingeleverde werk beantwoordt volkomen aan de opdracht
met haar diverse facetten : de zuidnederlandse literaire „manifesten"
verzamelen en „grondig" bestuderen, die behoren tot een in het
libellé van de „vraag" slechts door een term „f in-de-siècle" aangeduide, dus vage tijdsperiode. De auteur heeft op eigen initiatief een
direkt en indirekt verband gelegd tussen de samengebrachte teksten
en deze laatste afgewogen naar geest en bewoording en verwoording
in verband met het levens- en stijlbegrip dat in de uitdrukking „finde-siècle" geacht kan worden vervat te zijn. Buiten alle teoretische
beschouwingen om is de omvangrijke, konsekwent doorgevoerde
studie, met haar afleidingen, een eerbiedwaardig praktisch werkstuk
geworden. Een aanwinst voor de historiografie van de Nederlandse,
de Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw zoals deze „erkenbaar" zal blijven in het raam van de Europese literatuur.
De eerste beoordelaar wenst het werk door de Academie bekroond
te zien.
Zoals reeds gezegd zou het Prijsantwoord niet aan betekenis verliezen mocht het door toevoeging van de passende (wellicht bestaande) indices aangevuld worden. Er kan vermoedelijk in overweging
genomen worden ruimte uit te sparen door het inkorten van tekst
van bewijsplaatsen, die voor de geïnteresseerde werkers toch bewaard
blijven in de voorgelegde studie. In de inleiding tot de gedrukte
publikatie kan hiervan melding gemaakt warden.

328

De publikatie van betoog en materiaal is immers ten zeerste gewenst. De Academie zou er best aan doen een bijzondere kommissie
in dit verband te verzoeken om in samenwerking met de auteur na
te gaan hoe deze publikatie tot een haalbare omvang kan herleid
worden zonder te schaden aan de intrinsieke betekenis van de alleszins geslaagde onderneming.
Verslag van de heer A. KEERSMAEKERS, tweede beoordelaar
De auteur heeft een wel uitzonderlijk lijvig werk ingeleverd : een
eigenlijke studie van ruim 300 blzz. én een deel „materiaalverzameling" -- de eigenlijke „bronnen" — van ruim 700 blzz. „Aanleiding tot
deze studie van de literaire manifesten van het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw was de belangstelling voor
de doorstroming van het Westeuropese modernisme in de Zuidnederlandse literatuur, met als culminatiepunt het tijdschrift „Van Nu en
Straks" (Dl. I, blz. 64) . Het geheel is dan uiteindelijk gegroeid rond
de kern : „1888-1905 de doorbraak van het modernisme" (IV B)
en bepaaldelijk „de opkomst van de avant-garde : Van Nu en Straks"
(IV B 2) . Eer de auteur evenwel zover is, eer hij tot het eigenlijke
onderwerp is gekomen, moet de lezer vele bladzijden verwerken die
uiteindelijk wel met een kunstgreep in het geheel warden ingepast,
maar waarvan het directe en onmisbare verband met de kern minder
duidelijk is.
Het eerste kapittel van het eerste hoofdstuk is gewijd aan de verhouding ,,,Literatuurgeschiedenis en literatuurwetenschap" (blz. 114) : na een periode van discrediet kende de literatuurgeschiedenis
in het laatste kwart eeuw een herwaardering ; daardoor is de problematiek van de periodisering weer actueel geworden. Die problematiek
levert de stof voor het tweede kapittel (blz. 15-46) ; eerst wordt een
uitvoerig overzicht gegeven van de theorieën i.v.m. de algemene geschiedenis „volgens J. H. J. van der Pot", daarna, aan de hand van
H. P. H. Teesing, i.v.m. de periodisering in de literatuurgeschiedenis ;
voortbouwend op stellingen en uitspraken van Cl. Guillén, Fr. Sengle,
Fr. Martini, J. Hermand, L. Goldmann, R. Escarpit en diens medewerkers, komt de auteur tot het besluit, dat synchronische en diachronische studie van de literatuur met elkaar verbonden moeten
worden, dat immanente tekstanalyse moet samengaan met „een historische en multidisciplinaire benadering, waarbij vooral de cultuurhistorische, comparatistische, literatuursociologische en functioneel-
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analytische methode de noodzakelijke hulpdisciplines zijn" (blz. 45) .
Het voorafgaande getuigt van een grote belezenheid, maar de relatie
met het volgende kapittel is kunstmatig. Dat volgende kapittel maakt
dan wél een integrerend deel uit van wat de titel van het werk belooft : het handelt ni. over „Het literair manifest als literatuur- en
cultuurhistorisch document" (blz. 46-64) . Na de vaststelling dat het
begrip „literatuur" verruimd is, dat het niet beperkt blijft tot „de
`esthetisch waardevolle' en fictionele literatuur" (blz. 49) , behandelt
de auteur de verschillende bestaande definities en de anthologieën
van literaire manifesten, om ten slotte een eigen „begripsbepaling
van het manifest" te geven (blz. 63) . Het laatste deel van het eerste
hoofdstuk is gewijd aan „de periode van het fin de siècle 1878-1914"
(blz. 64-87) . Na de „begrenzing en benaming van de periode", omschrijft de auteur de methodische benadering : immanente tekstanalyse samen met een onderzoek van de historisch-sociologische context,
en in het cultuurhistorische kader en met de „wechselseitige Erhellung
der Kunste" (naar het woord van O. Walzel) . Aan die laatste twee
elementen warden dan twee afzonderlijke hoofdstukken gewijd : een
historische en sociaal-economische „doorlichting" van „de Europese
wereld op het breukvlak van twee eeuwen" (blz. 89-128) en van de
Art Nouveau-stijlrichting (blz. 130-200) . Telkens wordt in een eerste
deel de Europese situatie geschetst, in een tweede deel de Vlaamse,
resp. de Belgische bijdrage. Inzake de Art Nouveau, gekarakteriseerd
als „de wereld van de schone schijn", wordt de rol van Brussel als
„kruisp unt en uitstralingspunt" ervan in het bijzonder belicht, om te
besluiten met de behandeling van die stijl in de Zuidnederlandse
periodieken 1878-1914. Terwijl de behandeling van de Europese
situatie in de beide hoofdstukken weer eerder als een samenvattende
behandeling kan gekarakteriseerd worden, gebaseerd op geschiedkundige of cultuur-historische, inzonderheid schilderkunstige studies, is
er in elk tweede deel gaandeweg meer persoonlijke inbreng te bespeuren.
Het vierde en eigenlijk laatste hoofdstuk is gewijd aan „de esthetische opvattingen in de literaire manifesten van het fin de siècle"
(blz. 202-284) . Over drie golvingen, met de sterkste in het midden,
wordt de evolutie van die opvattingen geschetst : vooreerst 1878-1888
- wegbereiders van het modernisme (blz. 202-224), dan 1888-1905
de doorbraak van het modernisme (blz. 225-260) en ten slotte 19051914 •- Van estheticisme naar ethisch en sociaal engagement (blz.
261-184) . Dat is een model van een symmetrisch opgebouwde be-
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handeling. In elk onderdeel warden nog eens drie fasen, of beter :
elementen onderscheiden, zodat juist in het „middenste midden"
Van Nu en Straks als de echte „avant-garde" een ruim aandeel krijgt.
Gebaseerd op de voordien gegeven definitie van het literaire manifest,
worden voor dit hoofdstuk de „Zuidnederlandse periodieken 18781914" systematisch onderzocht en „ondervraagd" en de evolutie blijkt
dan inderdaad „langs lijnen van geleidelijkheid" te verlopen.
Een kort „Algemeen Besluit" (blz. 286-289) wil de resultaten van
het onderzoek samenvatten. Daarop volgt nog, als zesde stuk, een
uitvoerige en indrukwekkende bibliografie (blz. 290-311) .
Het tweede deel, de „Materiaalverzameling", geeft als hoofdbrok
niet minder dan 146 „teksten van literaire manifesten", beginnend
met Rodenbachs programmaverklaring van „Het Pennoen" (18771878) en eindigend met een „manifest" van J(an) V (alvekens) in
„Nieuw Vlaanderen" (1914) . 81 illustraties maken werkelijk deel
uit van de stof, omdat ze een zelfde evolutie als de manifesten
„illustreren". Uit een chronologisch repertorium van de geëxcerpeerde
tijdschriften, waarbij tevens de „levensduur" van die tijdschriften
wordt aangegeven, kan de lezer met enige moeite een tabel opstellen
waaruit blijkt hoeveel van die tijdschriften slechts een kortstondig
bestaan kenden. Een lijst van opgeloste pseudoniemen, van opgeloste
initialen en van de bio-bibliografische notities van auteurs die niet
voorkomen in de encyclopedische referentiewerken N.B. 18 -- besluit dit tweede deel.
Het is een waarlijk imposant antwoord op de uitgeschreven prijsvraag, getuigend van belezenheid, eruditie en inzicht in de problemen
van de behandelde stof. Anderzijds vertoont het werk ook „les défauts
de ses qualités" : een ingrijpende besnoeiing zou het geheel m.i.
hogelijk ten goede komen. In een drang naar „volledigheid", wellicht
ter wille van de ondertitel : „theoretische bijdrage en praktisch model
voor de periodisering in de literaire historiografie", brengt het werk
al te veel dat, hoe interessant ook, het geheel log maakt en doet
uitkijken naar de behandeling van de eigenlijke titel. Van het eerste
hoofdstuk kunnen de eerste twee delen eigenlijk indien al niet gemist,
dan zeker met een zeer beknopte behandeling afgedaan worden. Hetzelfde geldt voor het eerste deel van de beide volgende hoofdstukken.
Ook een ander euvel kan gemakkelijk worden verholpen : de meeste
citaten — en ze zijn zeer, zeer talrijk, vooral in het begin -- zouden,
indien ze al niet overbodig zijn door de voorafgaande samenvatting
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of karakteristiek, beter samenvattender-wijze omschreven worden. Dat
alleen reeds zou de omvang van deel I aanzienlijk reduceren.
Anderzijds is het opmerkelijk dat de onbetwijfelbare inbreng van
het Noorden, met de 80 - er beweging en wat daarop volgde en daaruit
groeide, te weinig aan bod is gekomen. Bovendien is de theorie nog
wat anders dan de praktijk : de grote kunstenaars warden eigenlijk
zo goed als niet betrokken bij de behandeling, omdat ze geen theoretici, geen „manifesten-schrijvers" zijn geweest. Dat namen als Gezelle,
Streuvels, Teirlinck b.v. zo weinig vermeld worden, komt ongetwijfeld
door de toespitsing op het begrensde onderwerp, maar beperkt tevens
de draagwijdte van de manifesten. Daarin warden trouwens vaak
eerder „gemeenplaatsen" ten beste gegeven, zeker waar het gaat om
„eendagsvliegen". Ten slotte nog een wens : hoe voorbeeldig de
behandeling van de materiaalverzameling ook is, één element ontbreekt m.i. : wanneer deze manifesten later nog werden opgenomen
in b.v. verzamelbundels of „verzamelde werken", zoals die van Rodenbach, Verriest, De Mont, Van Langendonck, Vermeylen, Van de
Woestijne, Dosfel, Verschaeve, zou ook die „vindplaats" moeten
gesignaleerd warden : dat kan het raadplegen alleen maar vergemakkelijken.
Intussen meen ik, ondanks de geopperde bezwaren, dat het werk
van de heer Vervliet om zijn waarachtige verdiensten in aanmerking
komt voor bekroning. Een eventuele uitgave door de Academie kan,
in de vorm zoals het werk werd ingediend, moeilijker verdedigd
worden. Aan de reeds geuite bezwaren moet dan trouwens toch nog
de noodzakelijkheid van bruikbare indices toegevoegd warden.
Verslag van mevrouw Ada DEPREZ, derde beoordelaar
Dit werk is ontstaan uit de wens van Dr. G. Schmook, die in 1973
in de Academie voorstelde een prijsvraag uit te schrijven over de
„cultuur-historische betekenis van programmaverklaringen, inleidingen etc., die het verschijnen van alle Vlaamse periodieken (dag- en
weekbladen, tijdschriften, jaarboeken, almanakken etc.) in de 19e
eeuw (1796/1815-1892) begeleid hebben, hetzij ze afzonderlijk als
prospectus verschenen of ingelast werden als woord vooraf enz."
Een gigantische opdracht ! Hieraan werden achteraf enkele wijzigingen aangebracht : 1790 kwam te vervallen, en er werd bepaald dat
„de begrenzing van de voorgestelde periode eventueel mocht worden
gewijzigd".
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Uit dit opzet vertrekkende, maar met een aantal beperkingen en
verschuivingen is de studie van Dr. Vervliet tot stand gekomen : zo
behandelt hij alleen de strikt-literaire tijdschriften van de avant-garde,
reduceert ook de tijdsomvang en verschuift de tijd, zo dat de periode
niet afsluit vóór Van Nu en Straks maar integendeel geconcentreerd
wordt op dit tijdschrift.
Deel I bevat een woord vooraf, vier hoofdstukken, een algemeen
besluit en een bibliografie, en werd zeer verzorgd opgesteld waarbij
van meet af aan zijn gelukkige hand in titelgeving en uitgekozen
motto's opvalt. Ook zijn grote en multidisciplinaire belezenheid,
objectieve weergeven van theorieën en zijn wetenschappelijke ernst.
Het werk is helder gedacht, gestructureerd en geformuleerd. Hierop
maken wellicht alleen het prille begin (p. VI) en het besluit (p. 286)
een uitzondering door het expletieve en retorische woordgebruik.
Slechts af en toe wordt de lezer (vooral in het le literair-theoretische
hoofdstuk) getroffen door een enigmatische of hermetische formulering ; hier en daar was ook wel iets meer uitleg gewenst.
Het moge mij hierbij ten goede worden gehouden een uitvoerige
inhoudsopgave te leveren (de vorige beoordelaars hebben dit reeds
gedaan !) . In de geest van de auteur lijkt mij een „synthetische"
samenvatting, die de krachtlijnen en de steunpunten van zijn betoog
naar voren haalt, voldoende.
In zijn Woord vooraf (p. VI-VIII) geeft de auteur ons zijn doelstelling, nl. een synthese te leveren tussen de literatuurwetenschap en
de literatuurgeschiedenis en dit m.b.t. de structuureenheid van de
periode. Dit is overigens een problematiek die ten dele reeds was
onderzocht door de Nederlandse historicus Van der Pot (1949) en
wijlen onze Utrechtse collega Teesing (1952), maar die hier wordt
doorgetrokken en aangepast aan modernere verworvenheden als de
stromingentheorie van Guillén, de synthetische- en stijlstudies van
Jost Hermand en de „vision du monde" van Goldmann, zoals die te
Bordeaux werd aangepast door Francois Gaillard.
In het le gedeelte van hfdst. I (p. 1-47) wordt schr.s bepaling van
periode en periodisering en zijn werkmethode duidelijk gesteld. Uiteindelijk wenst hij een multidisciplinaire benadering vanuit de cultuurgeschiedenis en de literatuursociologie te leveren, gekoppeld aan een
immanente tekstanalyse. Het periodebegrip zelf vormt geen eenheid,
geen homogeniteit maar omvat een „vitale en rusteloze wereld met
spanningen en tegenstrijdigheden" . Zijn theoretisch referentiekader
is aldus bepaald.
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Het 2e gedeelte van dit hfdst. (p. 48-88) gaat nader in op de
begripsbepaling van literatuur, manifest en fin-de-siècle. Hij pleit
voor een ruime definitie voor de eerste en de tweede term en (jammer
geno)vrsmal de.Uitrazhjleu
ruim (vermits manifesten doorgaans geen estetische, belletristische of
stilistische modellen zijn) ; ook manifest (hiertoe rekent hij alle
vormen van programmatische en polemische geschriften pro en contra) . De term fin-de-siècle (in 1973 geïntroduceerd door Erwin
Koppen) wordt uitvoerig en overtuigend verdedigd op p. 76-78 als
de doorbraak van het moderne, cosmopolitische, artistieke, estetische
en uitdagende bij een groep avant-garde-jongeren. Zorgvuldig overweegt hij de formules ; modernisme, Jugendstil, décadence, Jahrhundertwende, fin-de-siècle, maar opteert uiteindelijk voor de laatste
naam : het wordt hierbij duidelijk dat schr. hier kiest voor een behandeling van het Art Nouveau-deel in de vernieuwing en dus voor
een fractie van het literaire gebeuren tussen 1878 en 1914. De begrenzing van de periode wordt m.i. minder overtuigend geplaatst op
1878 (met een verwijzing naar Vermeylen en een nogal vage redenering over het moderne bij Rodenbach) en 1914 (met een uitspraak
van Cornette en een plafondschildering in de K.N.S. te Antwerpen) .
Voor het doorvoeren van zijn onderzoek opteert de auteur voor
een methodenpluralisme, die ons immanente tekstanalyse, historischsociologische contextstudie, cultuurhistorische benadering en „wechselseitige Erhellung der Kunste" belooft. Een indrukwekkend programma, dat slechts gedeeltelijk in de rest van deel I aan bod komt
Het doel van een en ander is de dominerende waardenschaal van de
estetiek in de periode aantonen langs synchronische weg terwijl voor
de historisch-sociologische context wordt verwezen naar de gelaagdheidstheorie van Gurvitch (p. 84) en voor de cultuur- en kunstgeschiedenis naar de thematiek en de topoi-theorie van Jost Hermand.
Men is na deze „display of learning" benieuwd naar de praktische
toepassing.
Hfdst. II, getiteld „De politieke en sociaal-economische achtergrond
van het fin-de-siècle" (p. 88-128), lijkt ons een verstandige en selectieve samenvatting van een aantal historische handboeken en referentiewerken te zijn en niet noodzakelijk aanspraak te maken op originaliteit, persoonlijk onderzoek of diepgang. Hier komen een aantal
componenten en vooral tegenstellingen op diverse terreinen van het
maatschappelijk leven naar voor, die wellicht reeds ten dele aangegeven waren bij Bouman en Romein, wat het Europese hinterland
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betreft en bij Dhondt en Luykx wat de binnenlandse situatie betreft.
Zo komen op dit dubbel vlak -- steeds vanuit het Europese doorgetrokken op het Belgische -- techniek, wetenschap, industrialisatie,
kapitalisme, Europese hegemonie, sociale bewustwording en dito
partijvorming, nationalisme en conservatisme aan bod. Veel aandacht
voor specifieke nationale problemen •- als ze niet ook op Europees
vlak voorkomen vindt men niet. Ook het anarchisme had m.i. beter
en diepgaander kunnen worden uitgewerkt, vooral gelet op de impact
hiervan op Vermeylen, Reclus en Dwelshauvers : zou dit niet efficiënter zijn geweest dan techniek, wetenschap, hegemonie, conservatisme
enz., die toch niet allemaal even sterk op de avant-garde hebben
ingewerkt ?
Hfdst. III, getiteld „De wereld van de schone schijn. Opkomst,
bloei en verval van de Art Nouveau" (p. 129-200) is m.i. het beste,
het vlotst geschrevene en het nieuwste van de vier. Ook dit kwam
tot stand door handboeken over deze weer modieus geworden trend
en brengt een bruikbare status questionis. De zg. Art Nouveau wordt
geschetst in zijn Europese context (vn. Engeland, Frankrijk, Duitsland) en op zijn Europese componenten ontleed. Op prettige en
instructieve wijze wordt dit toegepast op het uiterlijk de typografie
en de vormgeving in de Zuidnederlandse tijdschriften, die aldus stilaan (men is geneigd te denken : eindelijk !) aan bod komen vanaf
p. 178.
Brussel komt als internationaal kunstcentrum naar voren evenals de
belangrijkste tijdschriften en prominenten van de nieuwe richting,
zonder dat dieper wordt ingegaan op de historiek en de betekenis van
Edmond Picard, Octave Maus, les XX, La Société Nouvelle of La
Libre Esthétique.

Over de Noordnederlandse vernieuwingen in de toegepaste kunst,
de uitgeverij en de boektechniek (te volgen in het uitstekende en
recente boek van Braches, aan schrijver bekend en door hem geciteerd) wordt helaas heengegleden. Het moet ons overigens van het
hart dat dit laatste ook wel het geval is voor de doorwerking van
vele andere artistieke of maatschappelijke feiten, kenmerken en stromingen uit het Noorden : de Nieuwe Gids, de Nieuwe Tijd, de
Amsterdammer en de Kroniek van Tak hebben toch ook deelgenomen
aan het modernisme en de vernieuwing ? Zouden ze ook niet enigszins
hebben meegespeeld in de tijdschriften en de manifesten bij ons, met
name in Van Nu en Straks en erna ?
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Het vierde hoofdstuk (p. 201 284) , dat de bekroning en de synthese van het geheel had kunnen vormen (misschien niet in de conceptie van de auteur die ons in dit opzicht wel in het duister laat ?) ,
draagt als titel : De esthetische opvattingen in de literaire manifesten
van het fin-de-siècle (onderverstaan : van Zuid-Nederland) . Het heeft
-

onbetwisarkl:ezitnarovchelijkstur
in, en er worden synthetische kenmerken en literaire verschijnselen in
opgesomd. Het geheel maakt ons inderdaad vertrouwd met de canon
van de cosmopolitische estetica. Wat ons evenwel hindert is het losstaan van dit hoofdstuk in het geheel : dus van de voorafgaande
theorische context en zelfs van het volgende tekstmateriaal. De doorwerking van wat we gemakshalve de delen 1 en 3 op dit deel 2 in
onze opvatting toch het als centrum, als kern bedoelde -- is onvoldoende : m.a.w. we krijgen in dit werk geen harmonisch en innig
vervlochten geheel maar een aantal op zichzelf staande delen, die
slechts occasioneel verbonden worden.
Over het waardevolle van het bijeenbrengen van de teksten van de
„manifesten" in het omvangrijke (700 pp. tellende) 3e deel -- wat
een enorme inspanning moet hebben betekend en beslist zal bijdragen
tot onze praktische kennis van dit deelaspect van de bestudeerde
periode, heeft de eerste beoordelaar het reeds gehad.
Wat Dr. Vervliet ons biedt is belangwekkend omdat het een herculische taak was én omdat hij ons voor interessante problemen heeft
—

gestld,warovh ednogitszedbai
kunnen vormen voor verder onderzoek. Wij hebben derhalve grote
waardering voor zijn studie en een uitgesproken genegenheid voor dit
werk dat methodologisch beloften in zich bergt en verdient verder te
worden gezet. Dat onze Academie in haar recente prijsvragen het
voorspel in de tijd, nl. de Vlaamse „literair-estetische en literairtheoretische opvattingen in de Vlaamse tijdschriften (1840-1893)"
heeft gesteld, is toe te juichen. Ondertussen is de arbeid en de intelligente speurzin, het correcte taalgebruik en het schrijftalent opmerkelijk en verheugend. Met een verwijzing naar collega Weisgerber
zouden we zijn werk „De Van Nu en Straks-geschiedschrijving op
onbegane wegen" kunnen noemen : dat hier vernieuwing werd bereikt
verdient onze lof.
Dat dit werk door de Academie moet warden bekroond staat buiten
kijf ; voor een eventuele publikatie verdient het aanbeveling op de
suggestie van coll. Schmook in te gaan.

RENÉ DE CLERCQ (1877-1932). EEN MONOGRAFIE
(door K. HLJLPIAU)

Verslag van de heer J. AERTS, eerste beoordelaar
De uitvoerige studie over René De Clercq (1877-1932, die Dr. Koen
Hulpiau ons aanbiedt, is, zoals de ondertitel zegt, „een monografie - .
Zij bevat dus drie delen : een biografie, een voorstelling en bespreking van het oeuvre en een wetenschappelijke bibliografie van en
over de schrijver.
Ongeveer vijftig jaar na het overlijden van De Clercq beantwoordt
deze eerste wetenschappelijke monografie aan de dringende wens van
de literatuurhistorici en andere ernstige geïnteresseerden. Een paar
degelijke bijdragen van Dr. Anton Jacob niet te na gesproken, is tot
op heden geen enkele wetenschappelijke studie over de dichter verschenen. En toch was De Clercq een boeiende poëta minor, een verdienstelijk schrijver van leesdrama's, een aktief personage in de
culturele, sociale en politieke geschiedenis van de zuidelijke Nederlanden in onze eeuw. Er zijn trekken in zijn persoonlijkheid, zoals
bijvoorbeeld zijn emotionele wispelturigheid, zijn dweepzucht, zijn
ideologische veranderlijkheid, die mij beletten hem een grote en
sterke persoonlijkheid te noemen, maar wel niemand zal betwisten
dat hij als volksdichter en in vele andere opzichten een boeiende
figuur is. Daarom is de zéér uitvoerige en grondige studie van Dr.
K. Hulpiau welkom.
De biografie, die zeer uitgebreid en gedetailleerd is, heeft de schrijver jarenlang speurwerk gekost. Zijn archiefonderzoek in België en
Nederland, in heel wat privé-archieven en enkele openbare, heeft
hemvloitnjdgera.Hsultwokzerij:
meer dan 2.000 brieven en een groot aantal handschriften werden
gevonden en ontleed. Daarnaast heeft het inwinnen van getuigenissen
over De Clercq door personen, die hem hebben gekend, veel tijd en
aandacht gevergd. Het was voor deze wetenschappelijke onderzoeker
de hoogste tijd om die gesprekken te voeren omdat verscheidene onder
de ondervraagde personen inmiddels reeds overleden zijn. Dr. Hulpiau
heeft de realia, die hij door persoonlijke gesprekken heeft verkregen,
met veel kritische zin -- ik zou soms zeggen, met het gewenste wantrouwen ! -- gefilterd en gebruikt. Wie de wispelturigheid van De
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Clercqs opvattingen en de variatie in zijn amoureus leven kent, weet
dat deze kritische zin bij het opvangen van meningen over hem een
strenge eis moest zijn.
De opbouw van dit werk is, zoals voor een monografische studie
past, kronologisch. De eigen geaardheid van de behandelde figuur en
haar oeuvre heeft er Dr. Hulpiau toe geinspireerd de biografie én de
ontleding van het werk parallel te bespreken per hoofdstuk, zelfs in
elk onderdeel van de hoofdstukken.
De schrijver telt zes perioden in De Clercqs levensgang : de jeugd
(kinderjaren en collegetijd) — de universiteitsjaren -- de leraarsjaren
te Nijvel en te Oostende — de tweede Gentse periode (1906-1914) —
de oorlogstijd — de naoorlogsperiode tot aan zijn dood op 12 juni
1932. In elk van deze perioden worden de gepaste onderverdelingen
aangebracht. De ordelijkheid en de klare geleidelijkheid van het
biografisch en literairhistorisch exposé verdienen alle lof.
Het zal niemand verwonderen dat deze monografie over De Clercq,
naast literaire beschouwingen, ook heel wat analysen bevat betreffende zijn sociale, politieke en ideologische ontwikkelingsgang, opvattingen en aktiviteiten. Iedereen weet dat René De Clercq geen
pure „estheet" was, maar een „geëngageerd" schrijver en een strijder
voor (variërende) sociale en politieke idealen. De kritische kijk van
Dr. K. Hulpiau op De Clercqs grillige en bewogen politieke, sociale
en ideologische evolutie, met al haar verrassende mutaties en sprongen, is in historisch en menselijk opzicht even belangrijk, als zijn
beschouwingen op literair gebied.
Zoals men in een goede monografie normaliter mag verwachten,
is de bespreking van de literaire werken grondig en synthetisch. Er
is in een monografie geen plaats voor exhaustieve ontleding van de
werken tot in de laatste volledigheid. In de studie van Dr. Hulpiau
vindt men bij de bespreking van elk werk, zij het dichtbundel of
toneelstuk, de aanduiding van alle verbanden tussen het werk en de
concrete levensfeiten en tijdsomstandigheden, alsmede van de belangrijkste kenmerken van inhoud en vorm. Waar zou het met de omvang
van deze studie, die thans reeds bij de 750 bladzijden telt, naartoe
gaan, indien de schrijver van elk werk een complete analyse zou
geven ?
Hoofdzaak is dat de karakterisering der werken smaakvol en
inzichtrijk geschiedt en dat de evaluatie getuigt van open en eerlijke
waardering maar ook van maatgevoel.
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Ten slotte nog enkele woorden over het derde deel van elke monografie : de bibliografie. Zij behelst 33 bladzijden. Zij wordt gevolgd
door een uitvoerig register van de gebruikte bronnen (in tijdschriften
en bundels) . Het gaat hier dus wel om een zeer omvangrijke studie !
Het lijdt geen twijfel dat deze monografie heel wat belangstellende
lezers zal vinden, literairhistorisch geïnteresseerden en ook belangstellenden in de hedendaagse sociale en politieke geschiedenis van
Vlaanderen. Het is een zéér degelijk werk over een boeiende figuur,
dat bovendien met grote zorg en veel smaak werd geschreven. Ik
aarzel geen ogenblik om aan de Academie het voorstel te doen deze
monografie te bekronen en ze ook uit te geven. Die uitgave zou
echter slechts mogelijk zijn indien de schrijver rekening houdt met
eventuele op- en aanmerkingen en vooral zijn werk, in de gewenste
maat, weet in te korten.
Verslag van de heer J. WEISGERBER, tweede beoordelaar
Als zuiver historisch werk is de dissertatie van de heer Hulpiau in
ieder opzicht uitmuntend. Ze is vlot geschreven en voortreffelijk gedocumenteerd, ze steunt op talrijke onuitgegeven archiefstukken, ze
wordt door een voorbeeldig streven naar acribie gekenmerkt : een
goudmijn voor wie in het Vlaamse cultuurleven voor, tijdens en na
WO I belangstelt. Vooral de passages over het activisme zijn van het
grootste belang ; als cultuurhistorische studie is het boek vast en
zeker de moeite van het publiceren waard.
Het literaire aspect daarentegen wordt door de schrijver enigszins
verwaarloosd of op vrij traditionele wijze behandeld. De teksten
worden vaak één voor één en de vormaspecten analytisch besproken ;
van een synthetische kijk op het oeuvre is dan ook meestal geen
sprake. Wel vindt de lezer hier heel wat treffende opmerkingen en
waarnemingen, maar tot een echte literaire interpretatie komt de heer
Hulpiau niet.
Rekening houdend met zijn cultuurhistorische waarde, stel ik
nietmvorhwkben,alsdutrbep
passages, b.v. de onderhandelingen met uitgevers, wil weglaten of
inkorten, uit te geven.
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Verslag van de heer A. DEMEDTS, derde beoordelaar
Aan de verslagen van de Heren J. Aerts en J. Weisgerber, waarin
de monografie van Dr. Koen Hulpiau uitvoerig en gedetailleerd besproken wordt, kan weinig toegevoegd worden. Het werk is een
gedegen bijdrage tot de kennis als kunstenaar en mens van René
de Clercq en meteen tot onze literatuurgeschiedenis en de geschiedenis van de Vlaamse Beweging i.v.m. het activisme.
Mij aansluitend bij het advies van de eerste en tweede beoordelaar,
stel ik voor de dissertatie te bekronen en ze zo mogelijk uit te geven,
indien de auteur bepaalde gedeelten in een synthetischer vormgeving
en met weglating van minder belangrijke bijzonderheden wil bijwerken.

DE ANALOGISCHE S-SPELLING IN DE ANTWERPSE
STRAATNAMENLIJST
door

W. COUVREUR
Lid der Academie

bevatten ca.
45 namen, waarin na een eerste lid in het enkelvoud een analogische
(niet hoorbare) tussenletter s voor het eerst wordt gespeld : Kievits-

De Antwerpse straatnamenlijsten van 1968, 1972 en 1977

straat, Leopoldsstraat, Verbondsstraat, Volhardingsstraat, Volksstraat,
Vrijheidsstraat, :Wetsstraat enz. Deze nieuwigheid, waartoe al bij
2 okt. 1964 was beslist, heeft jarenlang in de kolegiabsutvn
administratieve la gesluimerd. Pas sedert kort werd het roer omgegooid en zijn de nieuwe spellingen in ambtelijke geschriften en op
straatnaamborden opgedoken.
Tussen 1965 en 1971 werd ondergetekende bij herhaling door
stadssekretaris K. C. Peeters benaderd „voor taalkundige controle van de schrijfwijze resp. de verandering van straatnamen en het
herstel van oorspronkelijke benamingen. Tot het gebied van de
spelling behoren o.a. de schrijfwijze van de tussenletters n en s, het
koppelteken, de hoofdletter en het al dan niet aaneenschrijven
(Mechelsesteenweg i.p.v. Mechelse steenweg) . Voor een opsomming
van de talrijke spellingmoeilijkheden in straatnamen zij hier verwezen
naar J. Leenen, Theorie en praktijk van de straatnaamgeving 1946 —
1944,
Handelingen Knkl. Commissie Toponymie en Dialectologie
147 - 202, M. Gysseling, Principes van de straatnaamwijziging te Gent
in Heemkundige kring De Oost-Oudburg 1979, 134E - 160 = Naamkunde, Bijlage LXV (1979) en A. Stevens, Leidraad bij de straatnaamgeving en -wijziging en M. Gysseling, Composita in Naamkunde
1981, 79-117 en 118-130 (1).

(1) De in februari 1982 verschenen Leidraad werd samengesteld door een
werkgroep van vijf leden van de Kammissie voor Toponymie en Dialektologie,
die tevens lid zijn van een provinciale kammissie van advies voor plaatsnaamgeving.
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In 1977 verscheen van de hand van lic. R. wande Weghe (verbonden aan het stadsarchief en zijdelings betrokken bij de werkzaamheden
van een wazige Antwerpse straatnamenkommissie) een Geschiedenis
van de Antwerpse straatnamen, waarin schrijfwijzen als Leopoldsstraat niet voorkomen en op blz. 11, 70-71 nadrukkelijk worden
ontraden. Van zijn kant had ondergetekende herhaaldelijk geadviseerd de sinds jaren toegepaste spelling der straatnamen op alle
twijfelpunten ongemoeid te laten, zolang de voorstellen terzake van
de Nederlands-Belgische spellingkommissie 1963 (Wesselings-Pée)
niet waren gepubliceerd en aanvaard. In 1969 verscheen het eindrapport van deze koormissie, waarin schrapping van de analogische
tussenletter s in soortnamen (dorpstraat i.p.v. dorpsstraat en derhalve in de straatnaam Dorpstraat) wordt aanbevolen ( 2). Bedoeld
rapport werd in mei 1972 op de ministerkonferentie van Steenokkerzeel door de Nederlandse ministers als bespreekbaar regeringsvoorstel
aanvaard, maar door hun Belgische ambtgenoten in beraad gehouden.
Volledigheidshalve zij hier vermeld, dat in Noord-Nederland straatnamen als 'Wetstraat en Leuvensestraat (vrijwel algemeen) zonder
tussenletter s (g) resp. (veelal) in één woord worden geschreven.
De beslissing van de Antwerpse straatnamenkommissie om een
analogische tussen-s in Leopoldsstraat enz. te schrijven werd ingegeven door een omzendbrief van Prof. Pauwels, namens de Kammissie
voor Toponymie en Dialektologie (Handelingen 1960, 333-5), die
de tussenletter s in Nijverheidsstraat, Dorpsstraat aanbeveelt (blz.
334, regel II Opmerking) . Het blijkt niet, dat over deze aanbeveling
in een kommissievergadering werd gestemd. Al eerder, in 1957, was
een gelijkaardige regeling (door een kommissielid) op de Brusselse
(2) Zie Eindvoorstellen van de Nederlands-Belgische commissie voor de
spelling van de bastaardwoorden 1969, 37-38, 51.
(3) Vijftien van de hieronder besproken straatnamen (met dubbele s
volgens de nieuwe straatnra.menlij st) komen ook te Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam voor. Blijkens recente stadsplattegronden warden deze nagenoeg
uitsluitend zonder tussenletter geschreven. We telden 22 voorbeelden met
enkele tegenover 3 met dubbele s : Keizers-, Konings- en W ill emsstraat te
Amsterdam, naar parallelle plaatsnamen met tussenklank s Keizersgracht,
Koningsplein, W ill ems park . Daarentegen spellen Den Haag en Rotterdam
Keizer- en Koningstraat met éne s en evenzo Amsterdam in Arend-, Kievit-,
Leeuwerik-, Nachtegaal-, Pelikaan-, Verbindingstraat
en Pelgrimsteeg. De
dubbele s in Dorps- en Stationsstraat is verdedigbaar wegens de gelijkenis
met de soortnamen dorps- en stationsstraat.
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straatnamen toegepast, zij het vrij inkonsekwent, zoals door Leenen
in Nu nog 1958, 52-54 werd aangetoond. Nu zijn beide aanbevelingen in tegenspraak met een vroegere en latere uitspraak van leden
van dezelfde kommissie. In de hierboven vermelde publikaties van
1944/46 en 1979 verwerpen Leenen (blz. 58) en Gysseling (blz.
28-30) uitdrukkelijk de tussen-s vóór -straat (behalve de meervouds-s) .
Omgekeerd volgt Leidraad 95-96 Pauwels' richtlijnen van 1960 (4).
Met zijn persoonlijk advies van 1960 knoopte Prof. Pauwels aan
bij regel 3 op blz. LXII van de Woordenlijst van de Nederlandse taal
van 1954 (het Groene Boekje), samengesteld door de Woordenliistkommissie 1947 (waarvan Pauwels, Leenen, Pée en ondergetekende
lid waren). Prof. Pauwels zelf blijkt geen voorstander te zijn van de
analogische s-spelling. In december 1965 heeft hij als lid van de
nog steeds bestaande (in maart 1946 bij regentsbesluit opgerichte)
Belgische Vaste Kommissie van advies voor de schrijfwijze van de
Nederlandse taal ( 5) bij de beoordeling van het rapport van de
Nederlands-Belgische spellingkommissie 1963 het verdwijnen van de
tussenletter s in soortnamen, en dus ook in straatnamen, — van
harte toegejuicht. „Helemaal akkoord. Dat is de oplossing die ik
destijds in de Woordenlijstkommissie heb verdedigd, eilaas zonder
resultaat", aldus Pauwels over het schrappen van de tussenletters n
en s (blz. 12 van de notulen) . Men eergelijke hiermee zijn uitspraken
in Dietse Warande en Belfort 1967, 503 en 1969, 445. In 1967 protesteerde de Kommissie voor Toponymie en Dialektologie (eveneens
bij monde van Prof. Pauwels) bij de minister van Nederlandse
Kultuur tegen het door de spellingkommissie 1963 aanvaarde be(4) T.a.v. de analogische tussen-s verklaarden vier leden „zonder zich uit
te spreken over de grond van de zaak, [zich) te moeten houden bij de in de
Woordenlijst van de Nederlandse taal voorkomende „officiële" beregeling"
(blz. 96) . Met het gebruik in Noord-Nederland (hierboven voetn. 3) en in
Vlaanderen, waar de dubbele s pas nu wordt gepropageerd, w as kennelijk
geen rekening gehouden. Alleen Dr. Gysseling stemde tegen. Daartegenover
staat, dat Leidraad 90-91 met een schrijfwijze RijkQklarenstraat wel „zondigt"
tegen de (weliswaar niet waterdichte) „officiële" regel (kleine-boerenpartij,
Woordenlijst LXV) . De door Leidraad 88 verdedigde aaneenschrijving in
Antwerpsestraat, Oudesteenweg enz. is lijnrecht in strijd met de aanbevelingen
van Pauwels in Handelingen 1960, 334-5. Wie hakt de knoop door ?
Volstrekt onaanvaardbaar is de omspelling v an de Antwerpse straatnaam Meir
tot Meer, zoals in Leidraad wordt bepleit.
(5) Deze kommissie, die een Noordnederlandse tegenhanger heeft, adviseerde o.a. over de spellingen 1945 en 1954, over het gebruik van afkortingen
(u.) en symbolen (h) enz. Na 1972 heeft de kommissie niet meer vergaderd.
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ginsel van aaneenschrijving in straatnamen (Langenieuwstraat,
Mechelsesteenweg) , niet tegen de in hetzelfde rapport aanbevolen
weglating van de tussenletters n en s !
Ter beoordeling van de juiste draagwijdte van de regel der analogische s-spelling van de Woordenlijst 1954 dient men te weten, dat
de bewoording van regel 3 op blz. LXII, overgenomen van een
ontwerpredaktie van de Nederlandse spellingkommissies-Van Haeringen 1935 en Fockema Andreae 1938, aansluit bij de desbetreffende
richtlijnen van De Vries en Te Winkel in hun Grondbeginselen der
Nederlandsche spelling 1884, 170-3 (§ 207-8), 177-8 (§ 213 VIII

Aa) . Omtrent de toepassing van de analogieregel leest men aldaar
op blz. 171 : „ ... men zal eeniglijk te letten hebben op de analogie
en op de betrekking, welke inderdaad die van den genitief van het
enkelvoud moet wezen. Daar men volgens den bovengestelden algemeenen regel met de s spaarzaam moet zijn [vlg. eind § 2071 kan
zij alleen dan gewettigd worden, wanneer uit andere overeenkomstige
samenstellingen duidelijk blijkt, dat het woord in de betrekking van
den genitief de s verlangt" (blz. 171) . Ook de inleiding van de zeven
opeenvolgende drukken van de Woordenl ijst voor de spelling der
Nederlandsche taal van 1866 tot 1914 gewaagt telkens in ongewijzigde termen van een „verbindings-s ... als teeken van den 2den
n(aam)-v(al)" (uitg. 1866 De Vries en Te Winkel, XLIII ; 1914
Beets, XXXVII-VIII) .
Dat De Vries en Te Winkel met „betrekking" of „teeken van den
genitief" de oorspronkelijke genitieffunktie (genitief van bezit resp.
oorsprong, onderwerps- resp. voorwerpsgenitief) bedoelen, kan men
opmaken uit de op blz. 172 van hun Grondbeginselen aangehaalde
voorbeelden met analogische tussenletter s naast parallelle met gehoorde tussenklank s : „bakkersschotel — bakkersoven, dorpsschool —
enz.
dorpsherberg, krijgsmansstand — krijgsmansdeugd"
Historisch zijn de genitiefkomposita (koningskroon) ontstaan uit
verbindingen (die of dele coninx crone) , naast stamkomposita
(coninccrone) . Door het in onbruik geraken van de genitiefuitgang -s
in de levende taal is de oorspronkelijk mannelijk-onzijdige buigings-s
in samenstellingen buiten haar oorspronkelijke grenzen getreden en
verder als bindings-s uitgebreid. Zo is de tussenklank s na een lang
eerste lid (bv. met formans -heid, -ing, -schap en -teit) nagenoeg
veralgemeend, mede om de delen der samenstelling duidelijker te
begrenzen. Wel is de genitiefrelatie hier nog vaak aanwezig. Dezelfde
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ontwikkeling als in het Nederlands heeft zich in het Duits (onder
Noordduitse invloed) voorgedaan.
Zoals bekend, is de Woordenlijst 1954, waarop voorstanders van
de dubbele s in Leopoldsstraat zich beroepen, de achtste uitgave van
die van De Vries en Te Winkel. Zomin als bij de vroegere Woordenlijsten 1866-1914, is de schrijfwijze van de straatnamen bij de werkzaamheden der Woordenlijstkommissie 1947-54 ter sprake gebracht.
Evenmin mag men uit het niet uitdrukkelijk vermelden in de Woordenlijst 1954E van een beperkte toepasbaarheid van de analogieregel
(bij De Vries en Te Winkel) afleiden, dat de Woordenlijstkommissie
de „elastische" regel van De Vries en Te Winkel tot een dwingend
voorschrift heeft willen ombuigen. Hiervan is in de notulen niets te
merken. Prof. Van Haeringens „konservatieve" ontwerpredaktie van
1935, 1938 werd door de Nederlands-Belgische spellingkommissie
1945 goedgekeurd en door de Woordenlijstkommissie in september
1947 bekrachtigd, telkens zonder diskussie. Nadien is de tussenletter s
nooit ter sprake gekomen, wel en herhaaldelijk de tussen-e(n). De
oorspronkelijke, relativerende aanhef van Van Haeringens ontwerpredaktie (blz. LX, § 2. De tussenklank -s-) „Van het geven van regels
voor het gebruik van -s- in samenstellingen hebben we gemeend te
moeten afzien" ( 6) werd pas in juni 1951, na voltooiing van de
Woordenlijst, bij een vormrevisie gewoon geschrapt. Meer nog, in
zijn nuttige Toelichting bij de nieuwe Woordenlijst van de Nederlandse taal 19541 schrijft Prof. Pauwels op blz. 34, dat de tussenletter
s „soms ook nog analogisch naar parallelle samenstellingen" (met
gehoorde of geinterpreteerde s) wordt geschreven.
De praktische onuitvoerbaarheid van een dergelijk bindend voorschrift blijkt al uit de verschillende toepassing, die Prof. Pauwels en
Dr. Kruyskamp (eveneens lid van de Woordenlijstkommissie) van
de „regel" maken. In zijn Toelichting 35-36 schrijft Pauwels de
spellingen aandachtsstreep, doodsschouw en doodsschrik voor. In de
grote Van Dale 1976 spelt Kruyskamp deze woorden als aandachtstreep, doodschouw naast doodsschouw (Zuidn. !) en zowel doodschrik als doodsschrik (en overeenkomstig doodslaap naast doodsslaap) . Voor doodsstr ijd (Pauwels en Kruyskamp) heeft het Woordenboek der Nederlandsche Taal (1916, Knuttel) alleen doodstrijd.
(6) Onmiddellijk vóór de (aangepaste) huidige aanhef „Het al dan niet
voorkomen van -s- in samenstellingen enz.".
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Dezelfde spelt d oodstui p, doods/aap en doodzweet zonder tussen-s 7.
Oorlogzuchtig (Woordenlijst 1866, WNT 1910) wordt bij Pauwels
en Kruyskamp oorlogszuchtig. Kruyskamp geeft de voorkeur aan
personeelchef boven personeelschef niettegenstaande de samenstellingen met personeels-.
De lezer oordele zelf of dit een „vaste" regel is. Nog minder
hanteerbaar wordt de regel bij toepassing op hedendaagse straatnamen, die door hun vaak kunstmatige en willekeurige oorsprong
(op de schrijftafel van een funktionaris) grondig verschillen van in
de levende taal natuurlijk ontstane samenstellingen.
We zegden al, dat de straatnamenlijst 1977 ca. 45 voorbeelden
telt met analogische tussen-s (na een enkelvoud) , dezelfde als in de
lijsten 1968 en 1972, met toevoeging van Keizersstraat. Grofweg kan
men deze voorbeelden in een drietal rubrieken splitsen : persoons- en
voornamen (Herders-, Kampioens-, Keizers-, Konings-, Leo poldsstraat
enz.), vogelnamen (Arends-, Kievits-, Nachtegaals-, Ooievaars-, Pelikaansstraat enz.), abstrakta op -held en -ing, verzamelnamen enz.
(Gelijkheids-, Vrijheids-, Beschavings-, Bestormings-, Omwentelings-,
Vol hard ings-, Verb o nd s-, Volks-, Wel vaarts-, Wetsstraat enz.)

Toetst men de nieuwe, analogische spellingen van de straatnamenlijst aan de hierboven vermelde richtlijnen van De Vries en Te
Winkel, dan blijkt hooguit een viertal voorbeelden onder de regel
van De Vries en Te Winkel te vallen : Dorps-, Fabrieks-, Schouwvegers- en Zilversmidsstraat (8).
Vrijwel alle overige zijn van het type Leopold-, Verbond- en
Kievitstraat, waarin de verhouding der leden appositioneel-identificerend is (straat naar koning Leopold, het eedverbond en een buitenplaats „De Kievit" genoemd) . Daarentegen zijn de parallelle samenstellingen Leopoldsorde, verbondsverdrag en kievitsei genitiefkomposita. In het Sanskrit worden beide samenstellingen formeel onder
scheiden als karmadhdraya (Leopoldstraat) en tatpurufa (Leopoldsorde).

Daarenboven is Leopoldsstraat (naast Leo poldsburg en Willem (s)plein, waar de tussenklank s zuiver eufonisch is) met tussenletter s
(7) Voor de Woordenlij stspellingen doodslag, doodsteek, raadslag en rechtspraak (zonder tussen-s !), waar in afwijking v an de regel niet de analogie,
maar de betekenisverhouding als maatstaf geldt, zie Eindvoorstellen 1969, 38
en Pauwels' Toelichting 1954, 36 (onder Opmerkingen).
(8) Voor de oorsprong v an deze namen zie Vande Weghes Geschiedenis
van de Antwerpse straatnamen s.v.
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in strijd met het vroegere Leopoldplein resp. Leopoldplaatr zonder
tussenkl an k s. Men ziet werkelijk niet in, waarom een sinds 1832 en
ook na de invoering in 1864 van de spelling De Vries en Te Winkel
algemeen toegepaste schrijfwijze Leopoldrtraat nu ineens „verbeterd"
moet worden. Potsierlijker nog is de =spelling van sinds eeuwen
geldende spellingen als Keizerstraat, Koningstraat, Pelgrimstraat enz.
Nu roept Leo poldrtraat onwillekeurig de naam van Leopolds
voorganger Willem I te binnen. Gelukkig maar heeft deze geen
str aat in Antwerpen. Anders werd die wis en zeker (volgens de
straatnaznen,kommissie) Willemsstraat, in deze schrijfwijze samenvallend met de (Jan Frans) Willemsstraat.
Het aan de Leopotdstraat aanliggende plein heette bij zijn a an leg
in 1868 officieel St.-Jorisplein (in navolging van het nabijgelegen
Mechels plein), in 1873 Leopoldplein, ca. 1900 tot Leopoldplaats
„vervlaamst" (°), en thans Leopoldsplaatr (dat al door zijn onwel(9) Wat plaats „plein" betreft, ten onrechte houden vele Antwerpenaars
plein voor een noordelijke indringer. A ll e vóór 1800 binnen de Spaanse
omwalling bestaande plein- en plaats-namen geven hetzelfde betekenisonderscheid te zien als thans in de standaardtaal : plein betekent een open, plaats
een besloten ruimte (veelal v an beperkter omvang) . Oude voorbeelden zijn
Burchtplein, Falkonplein, Hessenplein, Kasteelplein, Mechels plein enz. tegenover Bontwerkersplaats, Hamerplaats, Makelaarsplaats
(in de lijst Makelarenplaats), St.-Niklaasplaats (naast historische namen als Droogscheerdersplaats,
W"itzustersplaats) enz. Vaak wisselt plaats met gang af. Van augustus 1577
tot eind 1585 wordt zelfs een onderscheid gemaakt tussen het Kasteelplein
(vóór de citadel) en de Kasteelplaats (binnen de gedeeltelijk ontmantelde
citadel) . Pas met de 19de-eeuwse taalverbastering doet plaats ,plein"
als vertaling of in navolging van Fr. place zijn intrede. Oudste
voorbeelden zijn Groenplaats (oorspronkelijk Groen Kerkhof) = Place
Verte en (het niet meer gebruikelijke) Meirplaats (thans Meir) —
Place de Meir. Latere voorbeelden zijn Entrepotplaats, Rijnplaats
(thans
Tunnelplaats), Th. van Rijswijckplaats, St.-Andriesplaats, St.-Paulusplaats
enz. Het oorspronkelijke St. - Jans pl ein 1868 (buiten de omwalling) werd
zoals het Leopoldplein tot St.-Dansplaats verdoopt. In 1957 werd in
aansluiting bij het levende taalgebruik de oorspronkelijke benaming St.Jansplein hersteld. In 1964 besliste het kollege van burgemeester en schepenen ,,,bij het geven v an nieuwe namen" voortaan plein in plaats v an plaats te
gebruiken, met het gevolg dat het recente Ruckersplein en het kersverse

Pastoor Visschersplein (beide voor een besloten ruimte binnen een huizen-

blok) nu hyperkorrekt foutief plein in plaats v an plaats heten. Blijkbaar is
de juiste betekenis van plein en plaats in het ABN (vgl. speelplein naast
speelplaats) nog niet tot de bewerkers van de Antwerpse stnaatnamenlijst
doorgedrongen.
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luidendheid zijn burokratische oorsprong verraadt) . In de Antwerpse
uitspraak wordt deze naam nog steeds zonder d en tussenklank s
uitgesproken. Inmiddels heeft Leo poldsplaats ook Leo polddok meegesleept, dat een tussenklank s rijker wordt. Bij de nieuwkomer
Leopoldsdok steekt dan weer het Willemdok (benaming van het
Grote Dok sinds 190 3) af. Zal dit op zijn beurt W ill emsd ok worden
(zoals trouwens Willemsdorp, Willemsoord, Zuid-Willemsvaart) ?
En waarom niet Willemsstad voor het Nederlandse en Curaçaose
Willemstad ? Leopoldstad (de hoofdstad van het voormalige Belgisch-Kongo is verleden tijd en staat dus niet op de nominatie om
Leopoldsstad te warden, tenzij als historische term. Het gepruts met
de tussenletter en zelfs de tussenklank s in straat- en plaatsnamen met
een mansvoornaam in het eerste lid moet onvermijdelijk tot absurde
spellingbeelden als Leopoldsstraat en Leopoldsstad leiden. Met de
anlogiekmualdetwknui,zropae.
Vergelijkbaar met de hierboven gewraakte spelling Kievitsstraat
zijn de Pelikaansstraat (al op het straatnaambord) en Klam persstraat,
die naar een herberg resp. een molen heten. De verleiding om vogelnamen als eerste lid in straatnamen van een analogische slot-s te
voorzien (Leeuweriksstraat, Ooievaarsstraat enz.) heeft de kommissie
ertoe gebracht ook Pluviersstraat (trots pluvierei) te schrijven.
Ook de Arme-Duivelstraat, Bisschopstraat en Pelgrimstraat ontlenen hun naam aan een herberg. De nieuwe schrijfwijzen Bisschopsstraat en Pelgrimsstraat (op het straatnaambord) doen veeleer denken
aan een achternaam. Hier wordt de juiste oorsprong van de straatnaam door de „verbeterde" spelling versluierd.
De Arendstraat heet naar een sterrenbeeld en vereist dus zomin
een tussenletter s als de Grote-.Rondstraat en Steenbokstraat, die
ervan verschoond blijven (niettegenstaande de parallelle samenstellingen met honds- naast honde-, zelden hond- resp. steenbokskeerkring) .

Ook Volkstraat en ' Wetstraat worden met een tussenletter s uitgebreid. Nu doet het spellingbeeld Volksstraat bij nadrukkelijk spreken (met pauze tussen beide leden) eerder aan een volksbuurt denken
(vgl. Leenen Nu nog 1958, 52 en voor ortografische betekenisonderscheidingen tussen samenstellingen met -s- en -ss- het door dezelfde
aangehaalde Ritmeestersigaar (merknaam) naast ritmeesterssigaar en
zusterschool naast zustersschool) .
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Aan het pronkstuk 'Wetsstraat heeft Kruyskamp, die een lemma
W"etstraat metonymisch voor „De Belgische regering" in zijn grote
Van Dale 1976, 2291 opneemt, blijkbaar niet gedacht !
Overloopt men de straatnamenlijst, dan blijkt de ongemeen produktieve tussenletter s in een aantal gevallen „vergeten" te zijn. Het beste
paard struikelt wel eens ! Zo o.a. in Regentstraat (trots regentsbesluit)
en Ulrikstraat (naast St.-Ulrikskapelle) ; in Vleminckveld (niettegenstaande de Antwerpse uitspraak met tussenklank s ; in de vorige eeuw
nog Vleminckxveld geschreven) ( 10) ; in Spanjaardsteeg (naast Spanjaardshof) ; in Bolwerkstraat (in weerwil van bolwerksgracht enz.),
en
Eendrachtstraat (naast overdrachtsbelasting, tweedrachtsappel)
Rumstraat (tegenover ramshoofd enz. ; vgl. de historische straatnaam
Ram.r(hoofd[en})vest voor Wiegstraat). De Zandvlietse Dorpstraat
zal wel een „lapsus" voor z. Dorpsstraat zijn !
In Norbertijnerstraat ontbreekt de in parallelle gevallen geschreven
meervouds-s. In straatnamen met een beroeps- of persoonsnaam als
eerste lid, staat deze nagenoeg algemeen in de meervoudsvorm op
-en of -s (welke laatste vóór -straat strikt genomen overbodig is)
Augustijnenstraat, Begijnenstraat, Bontiuerkersplaats, Steenbouwerfve.rt, Minderbroedersrui, Minderbroedersstraat, Prekersstraat, Schermersstraat enz. Niet bij de lijstspellingen Boerinnestraat en Priesterstraat !
Riddersstraat werd nog in de vorige eeuw zonder tussen-s gespeld.
De Aalmoezeniersstraat heet naar St.-Jan de Aalmoezenier, niet naar

een aalmoezenier. Met de ingevoegde tussen-s wordt een meervoud
(Rue des AumSniers tot de jaren dertig) bedoeld.
Bovenstaande voorbeelden mogen hier volstaan om aan te tonen,
de straatnamenkommissie door het dwingend toepassen op straat-dat
namen van een uiteraard rekbare en volgens De Vries en Te Winkel
bij de spelling van soortnamen spaarzaam te hanteren analogieregel
danig in de knoop is geraakt. Het kon ook niet anders, wanneer al
in de levende taal talrijke samenstellingen met of zonder gehoorde tussenklank s willekeurig afwisselen : Handel(s)maatschappij,
land(s)taal, liefde(s)brief, spelling(s)kwestie (oak dat !), stad(s)(10) Vleminck is een achternaam. In de regel wordt na een familienaam
geen tussen-s gehoord. Uitzonderingen zijn Hallershof en Stercksho f . De
Pieter Potstraat, gelegen aan het erf van de P(i)eter Potsabdij of P(i)eter
Potsheren, werd vroeger Peter Pots straet gespeld.
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enz. Een beroep op parallelle
samenstellingen met of zonder gehoorde tussenklank s geeft in vele
gevallen geen voldoende houvast voor de spelling van de analogische
tussen-s. Het heeft dan ook volstrekt geen zin om voor het eerste lid
in straatnamen voorbeelden met of zonder tussenklank s bij Van Dale
tegen elkaar af te wegen (wat de bewerkers van de straatnamenlijst
noodgedwongen hebben moeten doen) . Het optreden van een hoorbare tussen-s hangt immers niet uitsluitend van het eerste lid af, maar
van een geheel van syntaktische, semantische, ritmische en eufonische
faktoren ( 11) . Bovendien dient men rekening te houden met het feit,
dat hedendaagse straatnamen vaak willekeurig gegeven worden en niet
in de levende taal als het ware vanzelf zijn gegroeid, zoals met oude,
„funktionele" straatbenamingen wel het geval is. Reden te meer om
niet moeizaam te sleutelen aan de spelling van een niet gehoorde
tussenletter s, die door de meeste taalkundigen voor de schrijfwijze
van soortnamen al lang is afgeschreven. Zo o.a. door de konservatieve
G. S. Overdiep in zijn Stilistische grammatica van het moderne
Nederlandsch 1937, 219 : „Bij een volgende s- [in samenstellingen)
is de s van het eerste lid niet meer te hooren : oorlog(s)schip. Men
mag hier voor de „spelling" geen -s aannemen door vergelijking met
oorlogsvloot". Dezelfde mening waren in 1921 de hoogleraren A.
Kluyver en J. W. Muller (tegenstander van Kollewijn) toegedaan,
die in hun rapport aan de Nederlandse minister van Onderwijs
bewoner, tijd (s) verschil, zin(s)deel

Ontwerp voor een vereenvoudigde regeling van de spelling ...

1921,

op afschaffing van de analogische tussen-s aandringen.
Ten overvloede zij hier met Leenen (Nu nog 1958, 54) aan De
Vries en Te Winkels overbekende regel van het gebruik herinnerd.
In hun Grondbeginselen 25-26 schrijven dezen : „Door iedereen
erkende en aangenomen regels, die de spelling 'bepalen van een groot
aantal woorden, of van dezulke die, om zoo te zeggen, in elken
volzin terugkeeren, al zij het ook dat zij door geenen der grondregels
volkomen worden gerechtvaardigd, behooren geëerbiedigd te blijven,
zoolang het gebruik niet vanzelf verandert". Gebruik en traditie
volstaan al op zichzelf om buitenissige spellingen als Leo poldsstraat,
Wetsstraat enz. te veroordelen.
11-12'

(11) Voor een poging tot formalisering v an de regels voor het optreden
van de tussenklank s in komposita met een afleiding als eerste lid, zie M. C.
van den Toom, De tussenklank in samenstellingen waarvan het eerste lid een
afleiding is in De nieuwe Taalgids 1981, 197 205.
-
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Men bedenke verder, dat de voorgestelde „verbeteringen" niet van
lange duur zullen zijn. Bij een te verwachten schrapping van de
analogische tussenletter s in soortnamen verdwijnt de ingevoerde
dubbele s vanzelf in straatnamen en keert men tot de oude toestand
terug. Waarom dan tijd en moeite verspillen aan het „opf likken"
van de straatnamenlijst met overtollige s'jes ? In het geheel der
Nederlandse spellingmoeilijkheden vormt de analogische tussen-s in
soortnamen een vrij onbelangrijk twistpunt. Omdat straat nu eenmaal
met een s begint, wordt de kwestie wel belangrijk voor de schrijfwijze van straatnamen. Een eenvormige regeling, — in overleg met
Noord-Nederland, van dit en andere problemen van de straatnamenspelling behoort tot de taak van een centrale kommissie van
deskundigen. Persoonlijke aanbevelingen namens provinciale en
plaatselijke kommissies kunnen de bestaande verwarring slechts doen
toenemen.
De Nederlandse spellingkwestie is een slepende kwaal. Men verergere dit oude zeer niet door schoolvosserijen als Leo poldsstraat en
Wetsstraat, adie alleen maar verbazing wekken en zelfs op de lachspieren werken. De dwaasheid van deze spellingprutserij is zo vanzelfsprekend, dat het bijna belachelijk is er veel woorden aan te
besteden.
ADDENDUM

Bovenstaande mededeling is de herwerkte versie v an een lezing over De
gehouden voor de „Vaste commissie
voor onderwijs en Nederlandse lexicografie", ter vergadering van 21 oktober
1981. Naar aanleiding v an deze lezing werd volgende motie in de plenaire
vergadering v an 21 oktober goedgekeurd.
„In haar op 21 oktober 1981 gehouden commissievergadering van Onderwijs
en Nederlandse lexicografie werd de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde erover ingelicht, dat in verschillende gemeenten
behorende tot de Vlaamse Gemeenschap overgegaan wordt tot het invoeren
van een nieuwe spelling van sommige straatnamen inzonderheid m.b.t. de
analogische tussen-s zoals eventueel bv. in Leopold-straat
De Academie wijst erop dat hierbij vaak een niet te verantwoorden schrijfwijze van bepaalde straatnamen ontstaat en dat in de verschillende provinciale
commissies niet op een uniforme wijze wordt tewerk gegaan.
De Academie verzoekt de bevoegde Minister, ter vrijwaring v an het
Nederlands Cultuurpatrimonium, zo snel mogelijk te willen overgaan tot het
instellen van de bij dekreet van 7 april 1977 opgerichte Cen trale Commissie
voor straatnaamgeving, die over een historisch-wetenschappelijk verantwoorde
,en uniforme spelling v an de Vlaamse straatnamen dient te waken.

analogische s spelling in straatnamen,
-

!

VERGADERINGEN IN 1979
Vergaderingen van 17 januari 1979

I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren BUCKINX, voorzitter, VAN ELSLANDER, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROMBAUTS, VAN LOEY, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER,
GYSSELING, LEYS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, en de heren COUPÉ,
COUVREUR, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden ;
de heer SCHMOOK, binnenlands erelid ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving :
ROOSE, LEBEAU, DE BELSER

en

de heren

GILLIAMS, LISSENS, DRAYE,

GOOSSENS,

leden.

NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 20 december 1978 warden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. Bestuur voor 1979. De verkiezing van de heren VAN ELSLANen ROOSE, respectievelijk tot voorzitter en ondervoorzitter voor
het kalenderjaar 1979, werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van
21 december 1978.
DER

Bij brief van 4 januari 1979
2. Karel van de Woestijnefonds.
deelde de heer L. Defosset, Minister van Posterijen, Telegrafie en
Telefonie, aan het Secretariaat mee, dat hij aan het Vermogen van
de Academie een toelage van 750.000 F., bestemd voor het stichten
van een Karel van de Woestijnefonds, heeft toegekend.
Deze toelage spruit voort uit de opbrengst van de toeslagen op de
verkoop van bepaalde postzegels (verkoop „Culturele") .
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MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

Ingekomen stukken.

1. tYtedstrijd letterkunde – samenstelling van een jury. — Bij brief
van 12 januari 1979 verzocht de Directeur-generaal van de Directie
Openbaar Onderwijs, Schone Kunsten, Culturele Zaken en Jeugd van
de stad Brussel de Academie drie van haar leden aan te wijzen om
zitting te heb ben in een jury belast met het toekennen van de prijs

letterkunde 1979.
De heren DEMEDTS, LEBEAU en
met de opdracht belast.

DECORS

worden door de Academie

2. Zesde internationaal germanistencongres 1980. — De Academie
aanvaardt het voorstel van het Bestuur om in te ga an op het verzoek
van de president van de I.V.G. (brief d.d. 12 j anuari 1979) om
collega DEPREZ in de loop van de ma an d september naar Basel of te
vaardigen om er deel te nemen aan de voorbereidende werkzaamheden van het 6e internationaal germanistencongres dat in 1980

gehouden wordt.
3. Veldeke-Leënkomitee – uitreiking van de Bormansprijs 1978
voor Filologie aan de heer MOLEMANS (Hasselt, 21 j an uari 1979). —
Op voorstel van het Bestuur wijst de Academie de heer GOOSSENS of
de heer DRAYE als haar ve rtegenwoordiger op de bedoelde plechtigheid aan.

4. „Europese dichtersontmoeting" te Leuven op 28, 29 en 30 sepDe verruimde werkgroep
tember 1979 (brief d.d. 11 januari 1979) .
van de vereniging „Leuvense Schrijversactie" organiseert op 28, 29
en 30 september a.s. te Leuven een „Europese dichtersontmoeting"
(Europees poëziefestival) onder het motto „De dichter in zijn landschap". Dichters uit verschillende E.E.G.-lidstaten zullen het thema
toelichten.
Aan onze Academie wordt gevraagd, dat ze „haar morele steun aan
de opzet" zou verlenen, en dat ze twee leden afvaardigt : één om
zitting te hebben in de Europese raad van het Festival en één om
zitting te hebben in de nationale raad.
Na bespreking beslist de Academie, dat ze de heer BUCKINx zal
voordragen om zitting te hebben in de Europese raad van het Festival
en de heer JONCKHEERE om zitting te hebben in de nationale raad.

OVERDRACHT VAN HET AMBT VAN VOORZITTER
VAN DE ACADEMIE

Toespraak gehouden door de heer P. G. BUCKINX,

aftredend voor-

zitter.
Waarde Collegae,
Komen en gaan : twee fascinerende woorden. Het woord „komen"
roept in mijn geest een zwaluw op die vol verwachting en liefde een
nest bouwt onder het afdak van een vertrouwde schuur. Het woord
„gaan" doet mij denken aan de zwaluw die, niet zonder een beetje
heimwee, naar zonniger oorden trekt, met het bewustzijn dat hij trouw
blijft aan het oude, met blijdschap gebouwde nest.
Voor mij is het vandaag de tijd van „gaan". Ik geef de palmslag
aan de nieuwe door u verkozen voorzitter Prof. Dr. VAN ELSLANDER,
die ik om zijn oprechtheid, zijn ruimheid van denken en zijn beminnelijke eenvoud altijd gewaardeerd en bewonderd heb en die zal
bijgestaan warden door Prof. Dr. RoosE.
Ik dank u allen voor uw vriendschap en uw genegenheid, en vooral
voor het vertrouwen dat u in mij hebt gesteld. Het is een academisch
jaar geweest dat mij veel vreugde heeft gebracht, maar daarnaast ook
zware opdrachten op de schouders heeft gelegd. De Academie wordt
door de buitenstaanders al te vaak beschouwd als een geheim genootschap dat intra muros geheime beslissingen treft op het gebied van
de letteren, de taalkunde en de literatuurgeschiedenis. Ik heb getracht,
zoals ik bij mijn aanstelling beloofde, aan ons Koninklijk Genootschap meer uitstraling te geven door niet alleen binnen deze muren
maar ook daarbuiten, de publieke belangstelling voor de werking
van de Academie op te wekken. Zander twijfel hebben de tentoonstellingen naar aanleiding van de herdenking v an de honderdste verjaardag van de geboorte van Karel van de Woestijne, samen met de
merkwaardige lezingen van Prof. Dr. Mathieu RUTTEN, van de
collegae Ada DEPREZ, Antonin VAN ELSLANDER, José AERTS en Anton
VAN WILDERODE daartoe in ruime mate bijgedragen. Dat dit mogelijk
gemaakt werd danken wij tevens aan de medewerking van het Museum
van het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen, van de Rijksuniversiteit
te Gent en het Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen. Ook door
de herdenking van het overlijden, vijftig jaar geleden, van Paul van
Ostaijen door Prof. Dr. HADERMANN, en de overhandiging van een
Hulde-adres aan Baron A. GoRIS, (Marnix Gijsen) werd de aandacht
op ons Genootschap gevestigd.
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Men zegt weleens dat de taalkunde een dorre wetenschap is. In de
Academie wordt zij echter meestal op levendige wijze en met realiteitszin getoetst en hertoetst. Men zegt weleens dat de literatuur een
schoon bedrog is. Maar Jean Cocteau voegde hieraan toe : „Mon
mensonge est ma vérité". De literatuur is inderdaad de meest authentieke waarheid van de auteur. Zijn ervaringen, zijn vreugden en ontgoochelingen, alles wat sedert zijn geboorte, en wellicht nog vóór zijn
geboorte, samenstroomde in zijn bloed, wordt op zeldzame ogenblikken, als in een bliksemflits weerkaatst in de spiegel van het woord,
dat de diepste persoonlijke waarheid van een auteur onthult.
Noem de literatuur genade of vervoering -- Zij is de verblindende
liefde voor het leven, voor het verleden en voor de toekomst, en voor
de wonderen van het bestaan die door de kunstenaar, die ook nu nog
vaak de Ziener is, intuïtief warden aangevoeld.
Waarde vrienden, Bij dit afscheid als voorzitter wil ik speciaal
hulde brengen aan ons bestuur : de Professoren VAN ELSLANDER,
ROMBAUTS en VAN LOEY, en vooral aan onze taktvolle en onvermoeibare Vaste Secretaris, Collega HOEBEKE die, bijgestaan door een toegewi j d personeel, voor de soms zware problemen een gunstige oplossing vond. Hij verdient daarvoor onze waardering en onze dankbaarheid.
Tijdens het voorbije jaar betreurden wij het overlijden van Dr.
Herman THIERY, die ik piëteitsvol herdacht. Slechts één nieuw lid
behoorde verkozen te warden ter vervanging van Collega Pater
AXTERS. De eer viel te beurt aan Prof. KEERSMAEKERS.
Van nu af aan leg ik de taak van het voorzitterschap en van het
ondervoorzitterschap op de schouders van Professor VAN ELSLANDER
en van Professor RoosE aan wie ik de palmslag gaf. Zonder twijfel
verdienen zij uw vertrouwen en uw genegenheid.
Sommige problemen liggen in onze nalatenschap nog op een eervolle oplossing te wachten ; Maar hoe rijker en zwaarder een erfenis
vaak is, hoe boeiender zij wordt voor de erfgenamen.
Antwoord van de heer VAN ELSLANDER,

voorzitter voor 1979.

Geachte Collega's,
Als aantredende voorzitter verwacht u van mij dat ik hier even het
woord neem. Ik zal kort zijn.
Allereerst wil ik, namens de Academie, dank zeggen aan collega
BuuKINX. Het jaar van zijn voorzitterschap viel samen met zijn vijf-

355

enzeventigste verjaardag. De vaste secretaris, de andere aanwezige
collega's en ook ikzelf bewaren een onvergetelijke herinnering aan
de stemmige avond te Dilbeek waar hem door oudere en jongere
vrienden en bewonderaars een hartverwarmende hulde werd gebracht.
Ik meen dat ik in uw aller naam spreek als ik zeg dat collega
BUCKINx zich tijdens het voorbije jaar op voortreffelijke wijze van
zijn taak als voorzitter heeft gekweten, met een rustige, aristocratische
voornaamheid zeker, maar ook met een vaderlijke beminnelijkheid
die niet weinig heeft bijgedragen tot de sfeer van goede verstandhouding onder de leden, vogels van wel zeer diverse pluimage, maar
dan toch broederlijk verenigd in hun streven ons genootschap naar
hun beste vermogen te dienen.
Het verheugt mij dat de Academie en meer bepaald de Bestuurscommissie in het jaar dat voor ons ligt verder zal kunnen rekenen op
de rijke ervaring van de collega's ROMBAUTS en VAN LOEY. Het
verheugt mij vooral, als ondervoorzitter naast mij mijn oude trouwe
vriend Lode RoosE te weten, die hier vandaag jammer genoeg niet
aanwezig kon zijn. Het is nu meer dan vijfendertig jaar, geloof ik,
dat wij elkander kennen, we hebben vele gemeenschappelijke herinneringen, blijde en droevige, maar over onze vriendschap is nooit
een schaduw gekomen en ook de omstandigheid dat wij veelal op
hetzelfde wetenschappelijk domein werkzaam waren heeft nooit onze
goede verstandhouding in het gedrang gebracht of tot misverstanden
aanleiding gegeven. Ik ben hem bijzonder dankbaar dat hij, niettegenstaande de zware beproevingen waarvan hij vooral in de laatste jaren
niet verschoond is gebleven, maar die hij steeds met een bewonderenswaardige moed en karaktervastheid heeft gedragen, het ambt van
ondervoorzitter heeft willen op zich nemen.
Staat u mij toe mij ook even tot onze vaste secretaris te richten, de
werkelijke spil van ons genootschap, dat a.h.w. zijn kind -- zij het
dan vooral een zorgenkind is geworden. Dat hij over de kwaliteiten
beschikt om een uitstekend secretaris te zijn, is u allen wel bekend.
Wat mij echter sedert vorig jaar als ondervoorzitter en lid van de
Bestuurscommissie is opgevallen, was de wijze waarop hij zich met
de belangen van onze Academie a.h.w. identificeert. Als vast secretaris wordt hij dagelijks met vele problemen en moeilijkheden allerhande geconfronteerd en het zal voor de voortreffelijke linguïst zeker
een zware opoffering betekenen een groot deel van de tijd die hij
anders wtchapzouilenjd,topgainvk
weinig aantrekkelijke, ondankbare maar zo noodzakelijke administra-
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tieve bezigheden. Maar hij is nu eenmaal vast besloten de taak die
hem werd toevertrouwd met de hele inzet van zijn dynamisch temperament te volbrengen. Hij is een harde werker, maar ook een stille,
nooit aflatende vechter en ik mag het gerust zeggen : de belangen
van onze Academie zijn bij hem in goede handen.
Beste collega's, verwacht u niet van mij dat ik hier thans voor u
een programma zal uitstippelen voor het jaar van mijn voorzitterschap, dat ik hier nieuwe perspectieven wil ontvouwen : bescheidenheid siert de jeugd en ik ben wellicht niet zo jong meer, maar dan
toch het jongste lid van het bestuur van deze Academie -- wat overigens niet wil zeggen dat ik de functie van voorzitter als een lichte
last of een sinecure, of als een loutere eretitel zou beschouwen.
Hoewel met een vrij zware universitaire opdracht belast, zal ik doen
wat in mijn vermogen ligt om, in nauwe samenwerking met de andere
bestuursleden, ja in samenwerking met u allen, waarde collega's, aan
onze instelling in onze cultuurgemeenschap de plaats te geven die
haar toekomt. In een volgende vergadering kom ik er wellicht toe,
mijn visie hieromtrent in een meer concrete vorm uiteen te zetten en
ter bespreking voor te leggen. Thans rest mij alleen nog u allen te
danken voor het in mij gestelde vertrouwen.

LEZING

„Over de onbekende gedichten van Bredero", lezing door de heer
KEERSMAEKERS.

GEHEIME ZITTING
1. Lidmaatschap.
De Vaste Secretaris doet voorlezing van het
vertrouwelijk verslag van de vergadering van de commissie belast
met het voordragen van twee kandidaten voor de opvolging van
wijlen collega THIERY.
Na bespreking wordt het voorstel van de Commissie van voordracht
goedgekeurd.
2. Samenstelling van jury's.
Ter beoordeling van de ingekomen
prijsantwoorden worden de jury's als volgt samengesteld :
a) „De poëzie van Jacques Hamelink (1961-1976)" : de heer
WEISGERBER, mevrouw DEPREZ, en de heer AERTS.
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b) „Mor f eemgeogra f ie van de Nederlandse persoonsnamen" : de
heren GOOSSENS, VAN LOEY en GYSSELING.

II. COMMISSIEVERGADERING
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE
Verslag door de heer CouPÉ, lid-secretaris.
Aanwezig: de heren LEYS, ondervoorzitter, en COUPÉ, secretaris ;
de heren VAN LOEY, ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, HOEBEKE,
COUVREUR en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, BUCKINX,
DECORTE, mevrouw DEPREZ, en de heer DESCHAMPS ;
de heren WALSCHAP en SCHMOOK, binnenlandse ereleden ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heer DRAYE, voorzitter ;
de heren ROOSE en GOOSSENS, leden.

In afwezigheid van de heer DRAYE, wordt het voorzitterschap waargenomen door de heer LEYS, ondervoorzitter van deze commissie.
AGENDA

„Overhandigen", voortzetting van de lezing, door de heer VAN
LOEY gehouden in de vergadering van de Vaste Commissie voor
Middelnederlandse Taal- en Letterkunde op 20 december jl.
Ons begrip overhandigen vond in het middelnederlands uitdrukking in handreiken. In dit woord vervult hand de functie van een
instrumentalis : „geld met de hand reiken" ; vandaar klemtoon op
hand, koppeling aan het werkwoord : „dat wi gegeven ende gehandreikt hebben 75 gulden". Dit werkwoord kwam weldra in botsing met
een ander syntagma : „iemand de hand (accusatief !) reiken", dus
„hulp bieden, steunen", dat nog heden bestaat in handreiken, handreiking. Het gevolg was dat handreiken `geld ter hand stellen' verduidelijkt werd door verhandreiken (15de eeuw) en overhandreiken
(onscheidbaar, a° 1587) .
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Reeds eind 16de e. en crescendo vanaf de 17de e. komen samenstellingen met of afleidingen van (zeer zeldzaam) handen voor :
behanden, behandigen, overbehandigen, overhanden, overhandigen,
tot in de 18de e. nog naast verhandreiken, overhandreiken. In al deze

tastende omvormingen zien we het behoud van de klemtoon op het
semantische bestanddeel hand, terwijl een bewijs a contrario van nietbeklemtoning van het werkwoord, zonder het begrip hand, geleverd
wordt door : overleveren, reiken, overreiken.
Bij overhandigen dus, na een langdurige verandering en verduidelijking van de vorm, is de klemtoon op het eerste element van het
syntagma c.q. van de samenkoppeling (handreiken — overhandigen) ,
traditioneel en semantisch geruggesteund, behouden.
Aan de bespreking namen deel : de heren

DEMEDTS, VANACKER

LEYS.

(Zie „Verslagen en Mededelingen", jg 1979, blz.

85-104) .

en

Vergaderingen van 21 februari 1979
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren VAN ELSLANDER, voorzitter, RoosE, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROMBAUTS, VAN LOEY, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER,
GYSSELING, JONCKHEERE, MOORS, LEBEAU, LEYS, DECORTE, mevrouw
DEPREZ, mevrouw D'HAEN, en de heren COUPÉ, DE BELSER, GOOSSENS,
COUVREUR, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden ;
de heren SCHMOOK, PAUWELS en VANDERHEYDEN, binnenlandse
ereleden ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, AERTS, LISSENS,
WEISGERBER, BUCKINX en DRAYS, leden.
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 17 januari 1979 warden goedgekeurd.

MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
De heer VAN ELS1. Vertegenwoordiging van de Academie.
LANDER, voorzitter, vertegenwoordigde de Academie op de plechtige
openstelling van de tentoonstelling „Veertig Kunstenaars rond Karel
van de Woestijne" in het Museum voor Schone Kunsten te Gent
(zaterdag 20 januari 1979) . De tentoonstelling werd ingericht door
het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en het Stadsbestuur van
Gent.
De heer BUCKINX was op 24 januari 1979 aanwezig op de nieuwjaarsreceptie ten Paleize.
De heer DRAYE vertegenwoordigde de Academie op de plechtige
uitreiking van de „Professor Bormansprijs 1978 voor Filologie".
(Hasselt, 21 januari 1979) .
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Ter gelegenheid van zijn 65sre verjaardag
2. Gelukwensen.
(17 februari 1979) mocht onze collega José AERTS vanwege het
Secretariaat en in naam van de Academie een brief met gelukwensen
ontvangen.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

1. XXXIIe Vlaams Filologencongres te Leuven (17-19 april
Op voorstel van het Bestuur wordt de heer ROMBAUTS
1979) .
aangewezen om de Academie te vertegenwoordigen.
2. Reorganisatie van de studie van het Nederlands. Antwoord
op de brief van de heer M. Coppieters d.d. 14 november 1978.
Bespreking van het ontwerp van antwoord, opgemaakt door de
tijdelijke commissie ad hoc in haar vergadering van 24 januari 1979.
De voorzitter doet mededeling van de reacties die het secretariaat
n.a.v. het ontwerp van antwoord op de hierboven bedoelde brief van
de heer M. COPPIETERS vanwege de collega's mocht ontvangen. In
een gestructureerd overzicht vat hij de op- en aanmerkingen samen,
eerst globaal en vervolgens m.b.t. bepaalde detailpunten. Hij brengt
ook de inhoud van de brief van collega GOOSSENS, die een nogal
afwijkend standpunt van dat van de commissie inneemt, ter kennis
van de vergadering, en stelt voor de kwestie onmiddellijk te bespreken, zodat de Academie zonder verder uitstel tot een consensus betreffende het definitieve antwoord kan komen.
Aan de bespreking nemen de volgende collegae deel : de heren
VAN LOEY, GOOSSENS, VANACKER en LEYS.
De heer VAN LOEY merkt op, dat ook pers, radio en televisie meer
aan taalverzorging moeten doen, terwijl ook de taal van hoogwaardigheidsbekleders nog vaak te wensen overlaat.
De heer LEYS wijst erop, dat de zaak een algemene universitaire
aangelegenheid is. Hij heeft begrip voor de argumenten van de heer
COPPIETERS, maar is van oordeel, dat ook rekening moet worden
gehouden met de mentaliteit van de studenten. De heer VANACKER
sluit zich bij de uitspraak van de heer LEYS aan : hij weet uit ervaring,
dat de studenten als ze daartoe de gelegenheid krijgen, cursussen
kiezen bij professoren die bekend staan als „gemakkelijk".
De heer GoosSENS vindt de tekst van het ontwerp van antwoord te
vaag, hij gelooft wel, dat de studenten „teleurgesteld" zijn en hij
vindt de programma's wel degelijk overladen.
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Hij zet zijn standpunt uitvoerig uiteen en verwijst daarbij naar zijn
eerste brief, die een reactie was op de tekst van de heer COPPIETERS
zelf. Hij pleit voor een soepeler studiepakket, dat dan een middel
moet worden om de frustraties bij de studenten op te vangen. Cornbinaties met andere (ook niet verwante talen) , zelfs met andere
vakken (Geschiedenis, Wiskunde) bieden de studenten meer vrijheid
en bewerken een grotere motivatie.
Men kan best een cursus taalbeheersing inrichten, maar zo'n cursus
is toch niet meer dan een lapmiddel. Wat telt, is de omgeving waarin
de taal gebruikt wordt.
De programma's Nederlands acht de heer GOOSSENS o.m. al overladen, omdat ze taal- en letterkunde omvatten, d.w.z. twee toepassingsgebieden met elk een specifieke theorievorming.
In aansluiting hierop onderstreept de heer VAN LOEY, dat bij de
jongste hervorming de programma's opzettelijk vaag werden gehouden om het initiatief aan de universiteiten zelf te laten. Verder constateert hij, dat er in de Academie in overeenstemming met de tekst van
het ontwerp van antwoord een consensus bestaat. Hij stelt voor de
tekst op bepaalde plaatsen licht te wijzigen en te verbeteren en die
dan als definitief antwoord te laten dienen, maar daaraan de standpunten van de heer GOOSSENS in bijlage toe te voegen.
De heer ROMBAUTS sluit zich daarbij aan, maar wenst, dat het
antwoord, op basis van het verslag van de commissie, als het antwoord
van de Academie geldt.
Op de suggestie van mevrouw DEPREZ de standpunten van de heer
GOOSSENS aan de heer COPPIETERS te doen toekomen in de vorm van
een minderheidsnota, wil de voorzitter liever niet ingaan.
Daarop wordt de bespreking gesloten.
Op voorstel van het Be3. Vondelherdenking aan de K.U.L.
stuur zal aan de organisatoren van de Vondelherdenking aan de
K.U.L. (1-2 maart e.k.) meegedeeld worden, dat de heer ROMBAUTS
onze Academie zal vertegenwoordigen.

LEZING

„Verkenningen in vroeger vertaalwerk (1450-1600). Ghenuechlijck
ende oock profijteljck", lezing door de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
(Zie „Verslagen en Mededelingen", jg. 1979, blz. 149-183) .
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GEHEIME ZITTING

Ter vervanging van wijlen de heer THIERY
1. Lidmaatschap.
wordt de heer Hubert LAMPO tot lid van de Academie verkozen.
2. Fondsprijzen 1979. — De jury's worden als volgt samengesteld
a) Dr. K. Barbierprijs (tijdvak 1977-1978)
de heren LissEivs, DEMEDTS en DE HELSER ;
b) L. Baekelmansprijs (tijdvak 1976-1978)
de heren DEMEDTS, JONCKHEERE en LESEAU ;
c) A. Merghelynckprijs (tijdvak 1976-1978)
voor de poëzie : de heer DECORTE, mevrouw D'HAEN en de
heer COUPÉ ;
voor het proza : de heren AERTS, JONCKHEEKE en LESEAU ;
d) Noordstarfonds-Dr. Jan Graulsprijs (tijdvak 1974-1978)
de heren VAN LOEY, ROELANDTS en VANACKER.
3. Vergadering van de Commissie voor publikaties. Verslag. —
Het verslag over de vergadering van de Commissie voor publikaties
d.d. 14 februari 1979 werd aan de leden overhandigd.
4. Vergadering van de Bestuurscommissie. Verslag. — Het verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie d.d. 14 februari
1979 werd aan de leden voor kennisgeving ter hand gesteld en wordt
overeenkomstig art. 6 van het Reglement van de Bestuurscommissie
aan de Academie overgelegd.
(De rekeningen van het Vermogen en van de Fondsen over het
dienstjaar 1978 lagen ter inzage op de bestuurstafel) .

II. COMMISSIEVERGADERING
VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE
Verslag door de heer DESCHAMPS, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren MOORS, voorzitter, CouvREUR, ondervoorzitter,

en DESCHAMPS, secretaris ;
de heren ROMBAUTS, VAN LOEY, ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, ROOSE, LEYS, HOEBEKE, GOOSSENS en KEERSMAEKERS, leden.
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Hospiterende leden : de heren

DEMEDTS, VAN ELSLANDER, LEBEAU,

DECORTE en COUPÉ ;

de heren WALSCHAP, SCHMOOK, PAUWELS en
nenlandse ereleden.

VANDERHEYDEN,

bin-

Afwezig met kennisgeving : de heer Ditnffi.
AGENDA

1. „Van Loeys Middelnederlandse Klankleer structureel gelezen",,
lezing door de heer GOOSSENS ;
Spreker is van mening dat het mogelijk is, de klankleer van het
Midelnrastuc ebhrijvn,wlmtbeupan
een referentiesysteem. Hij behandelt in deze lezing de korte klinkers ,
waarvan het deel-referentiesysteem er als volgt uitziet :
.

1u
eo
a
Dit is door umlaut van a tot e en u tot u en door de samenval van
niet-umgelautete u met o uit het Westgermaanse korte systeem in
gesloten lettergreep ontstaan. De ruimtelijke en tijdelijke diversiteit
binnen het Middelnederlands k an door middel van vier types van
afwijkingen van bovenstaand systeem worden beschreven : 1) afwijkingen in de inventaris, 2) afwijkingen in de bezetting van de elementen ervan, 3) gevallen met lange klinker of diftong in plaats van
de te verwachten korte klinker van het referentiesysteem, 4) gevallen
met korte klinker in plaats van een te verwachten element uit de
hier nog niet ter discussie staande langeklinker- of diftongsystemen.
Spreker behandelt de afwijkingen in de inventaris (nr. 1). Deze
zijn : 1) Sommige dialecten kennen een oppositie u 0 o en hebben
dus geen lacune in het gesloten deel van het achterklinkersysteem
(noordelijk en oostelijk), 2) Sommige dialecten hebben twee ongeronde voorklinkers tussen i en a, zij hebben m.a.w. een oppositie
tussen open en gesloten e (zuidoostelijk), 3) In sommige dialecten
ontbreekt een ii (in de antrondfingsgebieden). De combinatie van de
verschijnselen 1) en 2) levert een vierdeling van het taalgebied op
1) het zuidwesten, waar het systeem identiek is met het referentie
noorden, met bovendien een u, 3) het centrale zuiden,-sytem,2)het
met een oppositie tussen open en gesloten e, 4) het oosten, met een u-
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en met een oppositie tussen open en gesloten e. De ontronding, die
slechts uitzonderlijk schriftelijk gefixeerd en blijkbaar sociaal lager
gewaardeerd werd, behoort tot delen van de gebieden 3 en 4.
Spreker wijst erop, dat zijn geschematiseerde voorstelling nog onder
een aantal aspecten aanvulling nodig heeft en besluit met een bespreking van enkele fonetische facetten van de behandelde systemen.
2.

(18 april) : de heer
zal een ander onderdeel van hetzelfde onderwerp behan-

Agenda voor de volgende vergadering

GOOSSENS

delen.

*
* *
11 u 15 : huldiging van de heer Georges VANDENBOGAERDE, huisbewaarder-bode-kamerbewaarder, die per 1 maart 1979 met pensioen
ging, en van zijn echtgenote, Alice COLPAERT.

Toespraak van de heer

HOEBEKE,

vast secretaris.

Beste heer en mevrouw Vandenbogaerde,
Georges, Alice,
Waarom we hier vandaag rondom u vergaderd zijn, weten we
alien : vandaag neemt u afscheid van de Academie en de Academie
van u. En al mogen we geneigd zijn de feiten enigszins te relativeren
door te zeggen „maar voor een stuk afscheid", — want we zullen u
nog herhaaldelijk ontmoeten doordat u op nauwelijks twintig meter
van ons gebouw gaat wonen en doordat u af en toe in gedachten
bij ons zult verwijlen en wij bij u —, we weten toch, dat de dingen
straks anders zullen zijn geworden. Vandaag is het uw laatste dag
in dienstverband en de geringe afstand van 20 m kan de kloof tussen
actieve dienst en pensioen niet goed maken ; een zekere, geleidelijk
groeiende vervreemding van elkaar zullen we toch wel niet kunnen
vermijden. Dat is nu eenmaal de gang des levens, hoe diep we dat
ook mogen betreuren en hoezeer we het anders zouden willen.
Georges — in de omgang ook Georgske — en Alice traden beiden
gelijktijdig in dienst van de Academie op 1 maart 1947, d.i. in de
nog troebele naoorlogse periode. Ze werden door Brussel op eenvoudige voordracht door de Bestuurscommissie aangesteld en volgden de heer en mevrouw Jules Braet op, Georges als bode-kameren huisbewaarder en Alice als schoonmaakster. Nog vroegere voor-
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gangers zijn de juffrouwen Maria en Leonie De Mey geweest, van
wie één de functie van huisbewaarster waarnam en „lokaalbewaarster"
was, terwijl de andere als „boodschapster" in ons archief te boek
staat. Georges heeft de Academie dus 31 jaar lang gediend. Alice
heeft dat, helaas, niet gekund : door ziekte en tegenspoed getroffen
is ze in 1971 vroegtijdig met pensioen moeten gaan en gedurende de
laatste jaren heeft ze binnen de muren van het Academiegebouw erg
teruggetrokken geleefd. En ik was al vast secretaris, toen ik voor
het eerst met Alice kennis maakte. Ik ben vermoedelijk niet de enige
die lange tijd van haar bestaan geen weet heeft gehad, maar het werd
mij gegund te zien hoe geduldig ze haar lot heeft gedragen en hoe
bescheiden ze zich afzijdig hield, blijkbaar erom bekommerd de dagelijkse werkzaamheden van de Academie niet te storen, en de anderen
niet in de weg te lopen. Geloof me, Alice, u heeft mij tot grote
waardering verplicht.
In een mensenleven kan veel gebeuren en ook u, Georges, hebt veel
meegemaakt. Maar zal ik het hebben over de man die eerst als lader
bij de N.M.B.S. te werk werd gesteld, die zich in stilte voorbereidt
op een examen dat hem de deuren moet openen om „seingever" te
warden, net als zijn vader, tot wanneer hem plots de kans wordt
geboden om zich uit te leven op een post waar hij 31 jaar lang „gelukkig" is geweest, in een beroep waarvoor hij geknipt was ?
Liefst niet. Zal ik het dan hebben over uw leven aan en in de
Academie, waar u zoveel heeft beleefd en waar u zovelen als lid
hebt zien komen en gaan ? Hoe zou ik ? Uit de stille, trouwe Georges,
die de bescheidenheid evenzeer siert als zijn vrouw, is weinig te krijgen. Weinig meer als : „ik heb die en die, en die heel goed gekend ;
ik heb hier vier vaste secretarissen als diensthoofd gehad ; bij de heer
Goemans ben ik vaak als bode aan huis geweest ; van degenen die
lid van de Academie waren toen ik werd aangesteld is er nog maar
één meer in leven, nl. de heer Walschap ; e.d. Maar nooit heb ik uit
uw mond enige indiscretie vernomen. Wel heb ik u dikwijls horen
zeggen : „Ik ben hier altijd graag geweest en ik was gelukkig temidden van al die schrijvers en geleerden, en ze hadden wel hun
eigen karakter, maar ze zijn allemaal goed voor mij geweest".
Uw eerste jaren in de Academie hebt u in rust en stilte tussen de
heren Danhieux en Van Beughem genoten, ja „genoten". Maar dan
is de Academie plots gaan zoemen van het vele werk. Toen mijn
voorganger, de heer Gilliams, vast secretaris was geworden begonnen
meteen belangrijke verbouwingen en werd o.m. de zolder boven de
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grote vergaderzaal tot bibliotheek ingericht. Er werd toen vaak op u
en uw vrouw een beroep gedaan om boeken en meubels van het ene
lokaal naar het andere te versjouwen en voor de extra schoonmaak.
Geen van u beiden heeft toen geklaagd en beiden bent u met volle
inzet aan de slag gegaan. In de verbeteringen en in de verfraaiingen
van ons gebouw heeft u een niet te verwaarlozen aandeel gehad. Wij,
die nu het genot van dit fraaie en meer functioneel geworden gebouw
hebben, willen dat niet onvermeld laten. Met de stille eenvoud die u
kenmerkt heeft u er evenwel nooit allusie op gemaakt.
Bij een afscheid is het normaal dat men de goede kwaliteiten van
de scheidende mens (en mensen) prijst. Ik heb al gewezen op uw
discretie, uw eenvoud, uw geschiktheid voor de taken waarmee u
werd belast. Ik moet daar nog aan toevoegen : uw dienstvaardigheid
op elk ogenblik van de dag, van de week, van de maand en van het
jaar ; en... op uw volslagen betrouwbaarheid.
Uw dienstvaardigheid gold niet alleen uw chefs. Ook tegenover de
andere personeelsleden en tegenover de leden van de Academie,
die volgens de regel gewoonlijk alleen om de maand aan het Academiegebouw kwamen aankloppen —, en tegenover de toevallige bezoekers heeft u steeds dezelfde dienstvaardigheid aan de dag gelegd.
Uw uiterste betrouwbaarheid en uw plichtsbesef zijn voor het huis
onschatbare deugden geweest. Zelfs wanneer u met verlof was of in
geval van ziekte, Georges, dacht u nog aan de expeditie, aan de
vuren en de lichten en maakte u nog de laatste rondgang. U is een
huisbewaarder van de goede, oude stempel geweest, voor wie de
uren en de etmalen geen belang hadden. Morgen zullen wij u missen.
Ik ben nu lang genoeg vast secretaris om te mogen zeggen, dat de
poort 's morgens nooit te laat geopend werd en dat, wanneer u
's avonds de poort gesloten had, de vaste secretaris op beide oren kon
slapen. Uw veelvuldige opdrachten hebt u steeds nauwgezet en correct
uitgevoerd, van stoker tot pedel. En wie u in de laatste functie zag,
kon niet merken, dat u kort te voren nog met kachelhout en antraciet
bezig was geweest.
Georgske heeft hier 31 jaar in, mét en voor de Academie geleefd.
Hij was er mee vergroeid en eraan verknocht. Ook hem zal het afscheid pijn doen en onze mooie gevel zal hij nog wel vaker met
weemoed bekijken. Ik hoop dat hij niet nalaten zal ons af en toe te
bezoeken. Hij zal in dit huis altijd welkom zijn.
Georges, u heeft de Academie goed gediend en u heeft het uniform
vanbode-kmrw nektdimjvorganeu
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heeft omgehangen nadat hij die toevallig in de brandkoffer had gevonden — waardig gedragen. Samen met uw vrouw heeft u gewaakt
over de Academie als gebouw en bent u steeds om de Academie als
lichaam bezorgd geweest. In naam van deze, onze Academie, in al
haar geledingen, dank ik u oprecht voor de vele, vele bewezen
diensten en wens ik u een vredige oude dag toe, en nog vele jaren ....
Tot ziens.
Georges en Alice,
De Bestuurscommissie heeft in haar vergadering van vorige woensdag beslist u beiden, in naam van de volledige Academie als blijk van
erkentelijkheid en als blijvende herinnering een geschenk aan te
bieden en u met een kleine receptie te eren. Mag ik mevrouw De Pauw
ertoe uitnodigen Alice eerst in de bloemen te zetten en het
geschenk aan Georges te overhandigen.

Vergaderingen van 21 maart 1979
I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : de heren VAN ELSLANDER, voorzitter, RooSE, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren VAN LOEY, AERTS, LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, JONCKHEERE, BUCKINX, DRAYE, LEBEAU, DECORTE,
mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, en de heren COUPÉ, COUVREUR,
DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden ;
de heren SCHMOOK, PAUWELS en VANDERHEYDEN, binnenlandse
ereleden ;
de heer LANGVIK- JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, ROMBAUTS, LEYS,
DE BELSER en GOOSSENS, leden.
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergadering van 21 februari 1979 warden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. Ingekomen stuk.

In een schrijven van 27 februari 1979 deelt
de heer Hubert LAMPO de Academie mee, dat hij zich door de verkiezing tot lid in hoge mate vereerd voelt en dat hij het lidmaatschap
graag aanvaardt.
De Vaste Secretaris
2. Groepsfoto van de Academieleden.
deelt mede, dat indien de Academie het wenst er, zoals vroeger vaak
gebeurde, weer een groepsfoto kan worden genomen. Dat zou kunnen
net vóór de aanvang van de plenaire vergadering van 16 mei e.k.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR
1. Hulde-adres voor de heer Pauwels.
Op 27 juli 1979 zal het
25 jaar geleden zijn dat de heer PAUWELS tot lid van de Academie

werd benoemd.

369

op voorstel van het Bestuur zal hem bij deze gelegenheid een
hulde-adres worden aangeboden. De heer GOOSSENS zal verzocht
worden de tekst op te stellen.

2. Ingekomen stuk : brief van de Koninklijke Nederlandse AkaBij brief van 26 februari jl. verzoekt de bovenvermelde
Akademie ons Genootschap een vertegenwoordiger te willen afvaardigen op haar jaarlijkse Verenigde Vergadering der Afdelingen Letterkunde en Natuurkunde, welke vergadering zal plaatsvinden op
maandag 9 april 1979 in het Trippenhuis te Amsterdam.
Voor deze vertegenwoordiging wijst de Academie zoals gebruikelijk de voorzitter aan.
demie.

Volgend jaar zal het 150 jaar
3. Guido Gezelle-herdenking.
geleden zijn dat Guido Gezelle geboren werd. Het Bestuur denkt
eraan een kleine herdenkingsplechtigheid op touw te zetten, indien
mogelijk extra-muros, nl. te Brugge en in samenwerking met één of
meer instellingen.
De Academie hecht haar goedkeuring aan de plannen van het
Bestuur.
LEZING
„Germaanse volksverhuizing en taalgrens",

lezing door de heer

GYSSELING.
GEHEIME ZITTING

1. Samenstelling van de Prijsvragencommissie (prijsantwoorden
1982) . -- Voorstel van het Bestuur : de heren VAN ELSLANDER, voorzitter ; RoosE, ondervoorzitter, en HoEBEKE, vast secretaris, van ambtswege. Verder de heren ROMBAUTS en WEISGERBER, leden.
De vier Vaste Commissies zijn in de aldus samengestelde Commissie vertegenwoordigd (Vgl. art. 65 van het Huishoudelijk Regiement).
Het voorstel wordt goedgekeurd.
2. Verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie d.d. 14
Het verslag wordt aan de Academie overgelegd.
maart jl.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS

Verslag door de heer LEBEAU, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren VAN ELSLANDER, voorzitter, BUCKiNX, ondervoorzitter, en LEBEAU, secretaris ;
de heren AERTS, LISSENS, DEMEDTS, JONCKHEERE, DECORTE, mevrouw DEPREZ, en de heren DE BELSER en DESCHAMPS, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
DRAYE, LEYS, HOEBEKE, COUPÉ, COUVREUR en KEERSMAEKERS ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, PAUWELS en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden ;
de heer LANGVIK- JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heer ROMBAUTS, lid.
AGENDA

„De handschri f eenverzameling van C. P. Serrure 11", voortzetting
van de lezing door de heer DESCHAMPS gehouden op 22 november
1978.
De voorzitter begroet de spreker. Deze geeft eerst een terugblik
op zijn vorige lezing over hetzelfde onderwerp.
In 1859 besloot C. Ph. Serrure zich van zijn kostbare boeken en
handschriften te ontdoen en er slechts een handbibliotheek op na
te houden. Zijn bibliotheek bestond toen uit 14.000 boekdelen, waaronder 300 handschriften, vooral betrekking hebbend op de Nederlandse letterkunde en de vaderlandse geschiedenis. Onderhandelingen,
die in 1860 met de Koninklijke Bibliotheek te Brussel werden gevoerd, sprongen door een misverstand jammerlijk af. Tussen 1866 en
1871 verkocht Serrure aan Engelbert-August (1824-1875) , achtste
hertog van Arenberg, in vier partijen een paar honderd boeken, die
tot de kostbaarste uit zijn bibliotheek behoorden, alsook twee handschriften : de Eerste Bliscap (thans hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 192) en een getijdenboek, afkomstig uit de abdij van
Sint-Truiden. Andere delen van zijn bibliotheek liet hij in 1864 en
1866 veilen of verkocht hij aan antiquaren en verzamelaars. Toen
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Serrure op 6 april 1872 overleed, liet hij nog een grote hoeveelheid
boeken en handschriften, alsook archivalia, munten, penningen en
oudheden, na. Zij werden in vijftien veilingen, waaronder twaalf
anoniem, onder de hamer gebracht. De handschriften en kostbaarste
boeken werden in twee beroemde veilingen (samen 4302 kavels) door
de Brusselse antiquaar en veilinghouder F. J. Olivier (1829-1887)
openbaar verkocht. De eerste veiling had plaats op 19-23 november
1872, de tweede op 23-29 oktober 1873. In die tijd stond de regering
de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en de Universiteitsbibliotheek
te Gent een gezamenlijk buitengewoon krediet toe, waarmee o.a.
werden bekostigd : 1) 254 kavels, verworven op de eerste en 403
kavels, waaronder 42 handschriften, verworven op de tweede bovengenoemde veiling ; 2) een handschrift met zeven toneelspelen van
de zestiende-eeuwse Roeselaarse rederijker Robert Lawet en een
obituarium van Groenendaal (thans de hss. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, II, 154 en II 155), die aan Serrure hadden toebehoord,
maar nog vóór diens dood van hem door Olivier waren gekocht ;
3) uitgaven van werken van Anna Bijns, die aan Olivier op de eerste
bovengenoemde veiling waren toegewezen. De verworven handschriften werden aan de Koninklijke Bibliotheek toegekend, de boeken
onder de Koninklijke Bibliotheek en de Universiteitsbibliotheek verdeeld. De kostbaarste handschriften werden door de erfgenamen
ingehouden. Op de twee voornoemde veilingen werd nog door een
zeventigtal binnen- en buitenlandse antiquaren en verzamelaars gekocht. Tot de voornaamste kopers behoorden ook de Antwerpse antiquaren P. Kockx (1834-1890) en J. B. Schoepen (1824-1914) en de
Gentse antiquaar C. Vyt (1827-1883).
De voorzitter dankt de heer DESCHAMPS voor zijn boeiende lezing,
die werd geïllustreerd door enkele oude catalogi ter inzage.
Aan de bespreking namen, buiten de voorzitter, ook mevrouw
DEPREZ en de heer KEERSMAEKERS deel.

VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE
Verslag door de heer COUPÉ, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren DRAYE, voorzitter, LEYS, ondervoorzitter, en

Coupé, secretaris ;
de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, ROOSE,
HOEBEKE, COUVREUR en KEERSMAEKERS, leden.
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Hospiterende leden : de heren LISSENS, JONCKHEERE, BucKmTx,
mevrouw DEPREZ, en de heer DESCHAMPS ;
de heren SCHMOOK, PAUWELS en VANDERHEYDEN, binnenlandse
ereleden ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
LEBEAU, DECORTE,

Afwezig met kennisgeving : de heren VAN LOEP en GOOSSENS,
leden.

AGENDA

„Bred giro's pen `in arbeid' — waarde van varianten in enkele zgn.
Margriete-sonnetten", lezing door de heer KEERSMAEKERS.
Vijf zogenaamde Margriete-sonnetten van Bredero komen voor in
de Tragedische Histories (1646 ; 1649/50) én in de Nederduytsche
Poëmata (1632). Uit een vergelijking tussen de twee redacties blijkt
dat de teksten van de Nederduytsche Poëmata een vroegere versie
zijn, die nadien werd afgewerkt ; daarop wijzen o.a. een betere vormelijke afwerking van sommige sonnetten, een zorgvuldiger woordkeus,
een soms verder afwijken van het Franse origineel.
Aan de bespreking namen deel : de heren ROOSE en JONCKHEERE.

Vergaderingen van 18 april 1979
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren VAN ELSLANDER, voorzitter, ROOSE, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROMBAUTS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING,
WEISGERBER, DRAYE, LEYS, DECORTE, COUVREUR, DESCHAMPS en
KEERSMAEKERS, leden ;
de heren SCHMOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, VAN ,LOEP, LISSENS,
mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN en de heren
DE BELSER, GOOSSENS en LAMPO, leden.

MOORS, LEBEAU,

NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 21 maart 1979 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
Op 31 maart ji.
1. Vertegenwoordiging van de Academie.
vertegenwoordigde de heer VAN ELSLANDER, voorzitter, de Academie
op de plechtige uitreiking op het stadhuis te Gent van de jaarlijkse
prijs van de Stad Gent voor Nederlandse literatuur en var. de prijs
van de stad Gent voor een wetenschappelijke studie over Gent.

2. Lidmaatschap. De verkiezing van de heer Hubert LAMPO tot
lid van ons Genootschap werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
van 22 maart 1979.
LEZING
„Vroeger vertaalwerk 1450 1600. Pro f ijtelijck ! Hoe ?", lezing door
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
(Zie „Verslagen en Mededelingen", jg. 1979, blz. 184-257) .
-
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GEHEIME ZITTING

Volgende prijsvragen worden uit1. Academische prijsvragen.
geschreven voor het jaar 1982 :
TAALKUNDE : De toponymie van Overi j se en Rosières.
LETTERKUNDE :
1. Een kritische uitgave van Ruusbroecs tractaat „Van den seven
Sloten", met inleiding en commentaar.
2. Het Refrein en de Hervorming.
3. Schuld, straf en genade in Vondels treurspelen.
De volgende prijsvraag, voorgesteld voor 1979, wordt voor 1982
aangehouden : „Het werk van Maurice Gilliams als dichter, romancier
en essayist".
Het voorstel van de Prijsvragencommissie om aan elke prijs een
bedrag van 25.000 F. te hechten wordt goedgekeurd.
Het ver2. Vergadering van de Bestuurscommissie. Verslag.
slag van de vergadering van de Bestuurscommissie d.d. 11 april 1979
wordt aan de Academie overgelegd.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE
TAAL- EN LETTERKUNDE
Verslag door de heer DESCHAMPS, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren COUVREUR, ondervoorzitter, en DESCHAMPS,
secretaris ;
de heren ROMBAUTS, ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, DRAYE,
LEYS, HOEBEKE, en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : de heren AERTS, DEMEDTS en DECORTE ;
de heren SCHMOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer MOORS, voorzitter ;
de heren VAN LOEY, ROOSE en GOOSSENS, leden.
In afwezigheid van de heer MOORS, wordt het voorzitterschap waargenomen door de heer Couv EUR, ondervoorzitter van deze Commissie.
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AGENDA

„Geschiedenis van de voornamen in de Nederlanden, van de prehistorie tot de 12e eeuw", lezing door de heer GYSSELING.

De namen van onze Belgische voorouders kennen wij uit daarvan
afgeleide plaatsnamen en uit Gallo-Romeinse inscripties. Iedereen
droeg één enkele naam. De Belgische namen waren steeds afleidingen. Bv. Lubanios, bij IE leubh-, lubh- „lief", dus „de geliefde", in
Lubaniom, nu Leuven.
In de laatste eeuwen v.C. komt bij de vorsten een Keltische namenmode op, bv. Boduo-gnatos „zoon van de krijgsgodin (die ook
kraaiengedaante kan aannemen)".
De germanisering in de 2de eeuw v.C. is vooral herkenbaar aan
het enten van een Germaanse klankevolutie op Belgische namen.
In de eerste eeuwe n n.C. wordt het Latijnse drienamensysteem ook
in Gallië ingevoerd. Achter het nomen gentilicium gaat echter een
patroniem, achter het cognomen een individuele naam schuil. Heel
wat voorbeelden komen voor in inscripties uit Domburg en uit
Ganuentum (verdronken in de Oosterschelde) . Daarnaast komt hier
ook het type Dacinus Li f f ionis filius voor.
In de Ode eeuw keert men, onder invloed van het christendom,
terug naar de eennamigheid. Talrijke voorbeelden van christelijke
namen in inscripties te Trier. Vele zinspelen op christelijke deugden,
bv. Innocentius. Een groot percentage is van Griekse oorsprong.
Als gevolg van de Frankische volksplanting worden in de 5de eeuw
talrijke Germaanse namen in Gallië ingevoerd.
Net als bij de Kelten, waren de Germaanse namen aanvankelijk in
algemene_ regel afleidingen ; de vorsten droegen echter doorgaans
samengestelde namen. Vanaf de 3de, en vooral 4de-5de eeuw neemt
het aantal samenstellingen geweldig toe. Betekeniscategorieën. Vrouwennamen onderscheiden zich van mannennamen door de aard van
het tweede lid.
Spreker zal zijn lezing op een volgende vergadering voortzetten.
Aan de bespreking namen deel : de heren ROELANDTS, COUVREUR
en DRAYE.
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN
Verslag door de heer

DECORTE, lid-wd.

secretaris.
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Aanwezig : de heren AERTS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER, en DECORTE, leden.

Hospiterende leden : de heren ROMBAUTS, ROELANDTS, VANACKER,
GYSSELING, DRAYE, LEYS, HOEBEKE, COUVREUR, DESCHAMPS en
KEERSMAEKERS ;
de heren SCHMOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren LEBEAU, ondervoorzitter, en
LISSENS, secretaris ;
de heren GILLIAMS, WEISGERBER, mevrouw DEPREZ, mevrouw
D'HAEN en de heren DE BELSER en LAMPO, leden.
Bij afwezigheid van het bestuur, worden het voorzitterschap en
het secretariaat respectievelijk door de heren VAN ELSLANDER en
DECORTE waargenomen.
AGENDA

LITERAIR SALON de heer DEMEDTS leest voor uit eigen werk.
:

Ter inleiding schetst de voorzitter de veelzijdige literaire bedrijvigheid van de spreker. Deze geeft, om zijn jongste vierdelig romanwerk te situeren, een historische toelichting en gaat dan over tot het
lezen van twee fragmenten uit het vierde deel (Een houten Kroon) .

Buitengewone openbare vergadering van 11 mei 1979
(in het A.M.V.C. te Antwerpen)

Op vrijdag 11 mei 1979 om 15u.30 werd in samenwerking met het
Stadsbestuur van Antwerpen in de gebouwen van het Archief en
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen een openbare
vergadering gehouden ter gelegenheid van de honderdste verjaring
van de geboorte van Lode Baekelmans (1879-1965) . Tevens werd de
opnieuw ingerichte Van Nu en Straks-zaal ingehuldigd.

Aanwezig : de heren RoosE, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast
secretaris ;
de heren ROMBAUTS, LEBEAU, DECORTE, COUPÉ, DE BELSER,
COUVREUR, KEERSMAEKERS en LAMPO, leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse
ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer VAN ELSLANDER, voorzitter ;
de heren VAN LOEY, LISSENS, DEMEDTS, VANACKER en mevrouw
DEPREZ, leden.
AGENDA

De heer E. WILLEKENS, Conservator van het A.M.V.C. verwelkomde de genodigden en onderstreepte de verdiensten van L. Baekelmans. Hij legde o.m. de nadruk op diens pionierswerk in de opbouw
en de ontwikkeling van het Museum.
De heer RoosE, ondervoorzitter der Academie, verving de heer
VAN ELSLANDER, voorzitter, die wegens ambtsbezigheden verhinderd
was. In zijn toespraak belichtte hij in treffende bewoordingen de
betekenis van de schrijver, de bibliothecaris, het academielid en de
mens Baekelmans.
Namens de Academie sprak de heer DECORTE. Hij handelde over
Baekelmans als literator. Spreker stelde drie grote kwaliteiten van de
schrijver voorop : Baekelmans schreef over de dingen die hij kende,
schreef over de kleine mens en de mens aan de zelfkant, en deed dat
met humor.
De feestredenaar (namens de Stad Antwerpen) was de heer LAMPO,
thans ook lid van de Academie. Hij overschouwde het werk van de
gehuldigde, die hij een beheerste realist noemde die nog het best
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aansluit op Georges Eeckhoud. Spreker deed ook een beroep op de
uitgevers, opdat ze het waardevolle van vroeger in goedkope uitgaven
weer ter beschikking van het publiek zouden stellen. Met de herdruk
van De Dolaer en de Weidse Stad is dat voor Baekelmans al op gang
gebracht. Een vertegenwoordiger van de uitgeverij D.A.P.-Reinaert
bood onmiddellijk na de toespraak van de heer LAMPO aan de schoonzoon van L. Baekelmans het eerste exemplaar van de pas verschenen
herdruk van Tulle aan.
Na een korte toespraak opende schepen GELDOLF de tentoonstelling.

Vergaderingen van 16 mei 1979
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren VAN ELSLANDER, voorzitter, RoosE, onder-

voorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROMBAUTS, VAN LOEY, LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS,
VANACKER, GYSSELING, MOORS, BUCKINX, DRAYE, LEBEAU, LEYS,
DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN en de heren HADERMANN, DE BELSER, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS en LAMPO,
leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, PAUWELS en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
.

Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, AERTS,
en GOOSSENS, leden.

JONCK-

HEERE, COUPÉ

NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering, van de commissievergaderingen van 18 april 1979 en van de buitengewone openbare vergadering te Antwerpen op 11 mei jl. worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
Naar aanleiding van het overlijden vanmevrouw
1. Overlijden.
G. Baron Walschap heeft de vaste secretaris namens de Academie op
26 april ji. aan de heer WALSCHAP een rouwtelegram gestuurd.
De heer ROOSE, ondervoorzitter van ons Genootschap, vertegenwoordigde de Academie op de begrafenisplechtigheid. Ook de hierna
volgende leden woonden de begrafenis van mevrouw Walschap bij
de heren SCHMOOK, AERTS, DECORTE en DE BELSER.
Ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag
2. Gelukwensen.
(6 mei 1979) mocht de heer ROELANDTS vanwege het secretariaat en
namens de Academie een brief met gelukwensen ontvangen.
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3. Teirlinck-hulde te Oudenaarde.
Zoals vroeger werd meegedeeld, is in de loop van de maand september vanwege de Academie
en in samenwerking met het Bestuur van de Provincie Oost-Vlaanderen te Oudenaarde een hulde aan de nagedachtenis van Isidoor en
Herman Teirlinck in het vooruitzicht gesteld. De exacte datum en
het uur zijn intussen vastgelegd. De plechtigheid zal plaatsvinden in
de volkszaal van het Stadhuis te Oudenaarde op vrijdag 21 september
e.k. om 10u.30.
Het ligt verder in de bedoeling van de vaste secretaris in de
namiddag met de collega's en hun familieleden een bezoek te brengen
aan Zegelsem en het Zuidoostvlaamse landschap, dat Herman
Teirlinck op onvergetelijke wijze heeft verheerlijkt.
De vaste secretaris zal er ook voor zorgen, dat de deelnemende
leden tegen een schappelijke prijs in een Oudenaards restaurant de
lunch kunnen gebruiken.
4. Personeel.
Bij besluit van de heer Secretaris-Generaal R.
ROOSE d. d. 17 april 1979 werd mevrouw GILLIS-VANDENBOGAERDE,
AGNES, loontrekkend schoonmaakster aan onze Instelling, met ingang
van 1 maart 1979, aangesteld als huisbewaarster.
Met ingang van vandaag is ook Mej. GODELIEVE VANDUYNSLAGER
als stagedoend bode-kamerbewaarder aangesteld. Daarmee is de volledige opvolging van de heer GEORGES VANDENBOGAERDE verzekerd.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR
1. Bekrachtigingscommissie 1979.
Op voorstel van het Bestuur
wordt de heer PAUWELS aangewezen om deel te nemen aan de werkzaamheden van de commissie voor de bekrachtiging van de academische diploma's.

2. Ingekomen stuk. — Bij rondschrijven van 20 april jl. vraagt de
redactie van GIO/CLIO de Academie dat ze deze vereniging van
leraren in de geschiedenis enige steun zou verlenen bij de aktie die
zij voert tegen de afschaffing van het vak Geschiedenis en Maatschappelijke Vorming vanaf het derde jaar S.O.
Het Bestuur heeft de vaste secretaris de opdracht gegeven aan de
heer Minister van Nationale Opvoeding namens de Academie te
schrijven, dat het Bestuur der Academie het betreurt dat het onderwijs
in de geschiedenis in de verdrukking dreigt te komen.
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De heer HOEBEKE,
3. Vertegenwoordiging van de Academie.
vast secretaris, vertegenwoordigde op 15 mei ji. onze Academie op
de zitting, die door de „Académie Royale des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique" te Brussel gehouden werd als inleiding
tot de vernissage van de tentoonstelling „Einstein et la Belgique".
LEZING
„Het probleem van de Imitatio in Vondels David-spelen van 1660",
lezing door de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
(Zie „Verslagen en Mededelingen", jg. 1980, blz. 87-93) .

GEHEIME ZITTING

Het
Verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie.
verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie d.d. 9 mei 1979
werd aan de leden voor kennisgeving ter hand gesteld en aan de
Academie overgelegd.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE
Verslag door de heer KEERSMAEKERS, lid-wd. secretaris.
Aanwezig : de heren DRAYE, voorzitter, en LEYS, ondervoorzitter ;
de heren VAN LOEY, ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS,
ROOSE, HOEBEKE, GOOSSENS, COUVREUR en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : de heren ROMBAUTS, LISSENS, DEMEDTS,
BUCKINX, LEBEAU, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, en de heren
DE BELSER, DESCHAMPS en LAMPO ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, PAUWELS en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden ;
de heer LANGVAK- JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heer Coug, secretaris.
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,Van Loeys Middelnederlandse Klankleer structureel gelezen. II. De
.umlaut als klankwettig verschijnsel", lezing door de heer GOOSSENS.

In de handboeken wordt aangenomen dat het Nederlands umlaut
van korte, niet van lange klinkers of diftongen heeft. In de Nederlandse dialecten zou de umlaut van de korte klinkers in het hele
taalgebied, die van lange klinkers en diftongen slechts in de oostelijke
helft voorkomen. Spreker bestrijdt deze opvatting : het gaat volgens
hem niet om een tegenstelling tussen korte klinkers enerzijds en lange
klinkers en diftongen anderzijds, maar om een tegenstelling tussen
primaire en secundaire umlaut. Primair is alleen de umlaut van korte
westgermaanse a, voor zover er geen umlautstremmende factor tussen
de umlautklinker en de umlautfactor stond (type bed in gesloten,
kegel in open lettergreep) . Alle andere umlauten, die als secundair
zijn te beschouwen, komen slechts in de oostelijke helft van het
taalgebied voor, dus ook die van korte u in gesloten (type mug) en
open lettergreep (type sleutel) , die van korte a voor umlautstremmende klankengroep (type bekker) en ook die van korte a voor niet
umlautstremmende klankengroep, die in een eerste fase primaire
umlaut van a, maar in een tweede secundaire umlaut van e is geweest,
in gesloten (type bel) en open lettergreep (type kegel) . Spreker
laat zien dat de grenzen van alle secundaire umlauten een opvallende
overeenkomst vertonen, waarbij de steden Antwerpen en Utrecht in
een jongere fase van de taalgeschiedenis storingen hebben veroorzaakt.
Palatalisaties als scheep, „schaap", dreumen „dromen" of sleutel in
delen van het Westen zijn op een andere manier te verklaren.
De bespreking wordt uitgesteld tot wanneer de leden over de tekst
van de lezing zullen beschikken.
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS

Verslag door de heer

LEBEAU,

lid- secretaris.

Aanwezig : de heren VAN ELSLANDER, voorzitter, BUCKINX, ondervoorzitter, en LEBEAU, secretaris ;
de heren ROMBAUTS, LISSENS, DEMEDTS, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, en de heren DE BELSER, DESCHAMPS en LAMPO, leden.
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Hospiterende leden : de heren VAN LoEY, ROELANDTS, VANACKER,
GYSSELING, MOORS, DRAYE, ROOSE, LEYS, GOOSSENS, COUVREUR en
KEERSMAEKERS ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, PAUWELS en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, AERTS,
en DECORTE, leden.

JONCKHEERE

AGENDA

„Mijn hert is als een blomgewas, een foto of een film ?", lezing
door mevrouw D'HAEN.
De voorzitter begroet de talrijke aanwezigen in het biezonder het
nieuwe lid, de heer LAMPO. Vervolgens leidt hij mevrouw D'HAEN in,
die handelt over het gedicht van Gezelle : „Mijn hert is als een
blomgewas."
Uitgaande van 3 discrepansen in de beeldspraak van Mijn hert is
als een blomgewas (Gezelle, 1883) , wordt betoogd dat dit gedicht
een evolutie in de psyche van de auteur weergeeft : van kind tot
volwassene. De beelden worden in de zin van Jung verklaard. Deze
dynamiek wordt gevonden op metrisch, fonetisch, morfologisch en
lexicologisch gebied ; V4 bekleedt de culminerende plaats. Vergelijking met Ik ben een blomme (1898) dringt zich op.
De voorzitter feliciteert de spreekster en wenst de lezing opgenomen te zien in de Verslagen der Academie.
Aan de levendige bespreking namen deel : de heren ROMBAUTS,
LISSENS, SCHMOOK, DEMEDTS, PAUWELS en ROOSE.
(Zie „Verslagen en Mededelingen", jg. 1980, blz. 78 86) .
-

Vergadering van 20 juni 1979
PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren VAN ELSLANDER, voorzitter, ROOSE, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren VAN LOEY, AERTS, ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING,
JONCKHEERE, WEISGERBER, DRAYE, LESEAU, DECORTE, mevrouw
DEPREZ, mevrouw D'HAEN, en de heren COUPÉ, HADERMANN,
DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden ;
de heren SCHMOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, ROMBAUTS, LisSENS, VANACKER, MOORS, LEYS, DE BELSER, GOOSSENS, COUVREUR en
LAMPO, leden.
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 16 mei 1979 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
De heer VAN ELS1. Vertegenwoordiging van de Academie.
LANDER, voorzitter, vertegenwoordigde ons Genootschap op de zitting
die in het Paleis der Academiën te Brussel gehouden werd om hulde
te brengen aan Prof. L. Lebeer, Ere-Vast Secretaris van de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van
België (23 mei 1979) . Ook de heren ROMBAUTS en HOEBEKE waren
aanwezig.
De heer VAN ELSLANDER, voorzitter, vertegenwoordigde ons Genootschap op de Herman Teirlinck-herdenking in de gemeentelijke
feestzaal te Beersel (zaterdag 26 mei 1979) . Ook de heer HOEBEKE,
vast secretaris, woonde deze herdenking bij.
De heer VAN ELSLANDER, voorzitter, vertegenwoordigde ons Genootschap op de opening van de tentoonstelling Karel van de Woes-
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fijne (1878-1929) in de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel
(15 juni 1979) .

b
2. Aangeboden bijdrage. Door de heer A. DE MEERSMAN werd
een bijdrage aangeboden voor publikatie in de „Verslagen en Mededelingen" : „W/oordvolgorde in 14e eeuws Brabants".
De heren VANACKER en LEYS, leden van de commissie van beoordeling, brachten een gunstig advies uit.
Ter gelegenheid van zijn 6 5 ste verjaardag
3. Gelukwensen.
(7 juni 1979) mocht collega MOORS vanwege het Secretariaat en in
naam van de Academie een brief met igelukwensen ontvangen.
Aan Hare Majesteit Koningin Fabiola werd ter gelegenheid van
Haar verjaardag (11 juni 1979) een telegram met gelukwensen
gestuurd.
In een telegram van 12 juni 1979 dankte de secretaris v an de
Koningin voor deze gelukwensen.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

Ingekomen stukken.
a. Algemeen Rijksarchief : actie tot uitbreiding van de personeelsDe Academie ontving een randschrijven van de Wetenkaders.

schappelijke Raad van het Rijksarchief waarin wordt gewezen op het
gebrek aan personeel waarmee het Algemeen Rijksarchief op dit
ogenblik te kampen heeft.
De Academie wordt tevens verzocht de actie om de overheid tot
de uitbreiding van de personeelskaders te bewegen te steunen.
Na bespreking beslist de Academie op het verzoek in te gaan. De
Voorzitter zal het toegestuurde dokument namens de Academie ondertekenen en aan de Algemene Rijksarchivaris doen toekomen.
In antwoord
b. Gezellesymposium op 2 mei 1980 te Brugge.
op een brief van de vaste secretaris aan de „Werkcommissie Gezellesymposium 1980" ontving het secretariaat een schrijven d.d. 27 mei
1979 waarin het Comité „Gezellesymposium 1980" laat weten, dat het
zich verheugt over de bedoeling van de Academie om aan de Gezellehuldiging, die in 1980 te Brugge op touw wordt gezet, deel te nemen.

386
Het Comité nodigt de Academie ertoe uit een lid naar de voorbereidende werkzaamheden van het Gezellesymposium af te vaardigen.
De Werkcommissie „Gezellesymposium 1980" acht zich evenwel
niet het aangewezen lichaam om als samenbundelende kracht van
alle instellingen en verenigingen of genootschappen op te treden.
Het Bestuur stelt voor, dat de vaste secretaris de heer Gouverneur
van West-Vlaanderen en de Burgemeester van de stad Brugge aanschrijft om na te gaan of één van deze instanties bereid is voor de
Gezellehuldiging 1980 te Brugge als overkoepelend orgaan te fungeren. Ook het Centrum voor Gezellestudie te Antwerpen en de
Adviescommissie van het Gezellearchief zullen worden aangeschreven.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
De heer DEMEDTS wordt aangewezen om als afgevaardigde van de
Academie deel te nemen aan de voorbereidende werkzaamheden.
Na een tussenkomst van de heer SCHMOOK wordt overeengekomen,
dat het Bestuur de zaak in haar geheel nog eens zal onderzoeken.
c. Verzoek tot medewerking van de Academie aan een Kamiel van
In een brief van 11 juni jl. deelt de heer Paul
Baelen-huldiging.
Schampaert, lektor Nederlands aan de „Université de Liège" aan het
Secretariaat mede, dat binnenkort te Turnhout in herinnering aan de
auteur K. van Baelen, die in 1945 samen met zijn broer in het concentratiekamp te Dachau overleed, een Kamiel van Baelenstraat zal
worden ingewijd. De heer Schampaert verzoekt onze Academie haar
invloed te willen aanwenden, opdat (blijkbaar te Turnhout) een
openbare K. Van Baelen-huldiging op touw wordt gezet, zodat het
werk van deze verdienstelijke, maar vergeten auteur weer in de
publieke aandacht wordt gebracht.
Het Bestuur stelt voor aan het Stadsbestuur van Turnhout een brief
te sturen waarin op de wenselijkheid van het inrichten van een volwaardige K. van Baelen-hulde wordt gewezen.
Het voorstel wordt aanvaard. Collega KEERSMAEKERS zal ter plaatse
nog inlichtingen inwinnen.
LEZING
voortzetting van de
lezing door de heer GYSSELING gehouden in de plenaire vergadering
van 21 maart 1979.
„Germaanse volksverhuizing en taalgrens II",
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Na bespreking worden de volgende
1. Academische prijzen.
prijzen toegekend :
a. PRIJS VOOR TAALKUNDE (ten bedrage van 25.000 F.) : aan de
heer Jozef VAN LOON, Prinsstraat 13, 2000-Antwerpen, voor zijn
studie : „Mor f eemgeogra f ie van de Nederlandse persoonsnamen".
b. PRIJS VOOR LETTERKUNDE (ten bedrage van 25.000 F.) : aan de
heer Michel BARTOSIK, C. Huysmanslaan 46, bus 3, 2020-Antwerpen,
voor zijn studie : „De poëzie van Jacques Hamelink (1961 1976)".
-

Voordat er tot publikatie kan worden overgegaan, zullen de auteurs
rekening moeten houden met de door de commissieleden gemaakte
op- en aanmerkingen.
C. FONDSPRIJZEN :
1) Lode Baekelmansprijs (tijdvak 1976-1978) ten bedrage van
40.000 F. : aan de heer Werner PAUWELS, Donkerstraat 2, 9210Heusden, voor zijn roman „Ik beware al die vare".
f onds Dr. Jan Graulsprijs (tijdvak 1974E-1978) ten
2) Noordstar.
bedrage van 20.000 F. : aan de heer Dr. Frans DEBRABANDERE, Keizer
Karelstraat 83, 8000-Brugge, voor zijn voortzetting van „Stallaerts
andere
Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en
-

uitdrkngeVlams,BrbnteLiugsron"(de
deel P- TV).
3) Arthur Merghel yn ck prijs voor poëzie (tijdvak 1976-1978) ten
bedrage van 5.000 F. : aan de heer Rudolf VAN DE PERRE, Blackmeers 81, 1790 -Hekelgem, voor zijn bundel poëziecommentaren „De
gekleurde wereld".
.

(tijdvak 1976 -1978) ten
4) Arthur Merghel ynck prijs voor proza
bedrage van 5.000 F. : aan de heer Marc VAN ALSTEIN, Heideland
52, 2510 -Mortsel, voor zijn roman „Liebrecht of de geruisloosheid
van de bourgeoisie".
De Dr. Karel Barbierprijs werd voor het tijdvak 1977-1978 niet
toegekend.
2. Vergadering van de Bestuurscommissie. Verslag.
Het verslag over de vergadering van de Bestuurscommissie d.d. 6 juni 1979
wordt aan de Academie overgelegd.

Openbare vergadering te Beauvoorde
(18 juli 1979)
Deze vergadering werd vereerd met de aanwezigheid van Zijne
Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin.

Aanwezig : de heren VAN ELSLANDER, voorzitter, ROOSE, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROMBAUTS VAN LOEY, LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS,
GYSSELING, JONCKHEERE, MOORS, BUCKINX, DRAYE, LEYS, DECORTE,
COUPÉ, DE BELSER, GOOSSENS, DESCHAMPS en LAMPO, leden ;
de heren WALSCHAP en SCHMOOK, binnenlandse ereleden ;
de heren STUTTERHEIM, WEIJNEN, ZAALBERG en DE BRUIN, buitenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, AERTS, LEBEAU,
mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN en de heer KEERSMAEKERS,
leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
In zijn openingstoespraak verwelkomde de Voorzitter in de allereerste plaats onze Vorsten ; hij begroette verder in het bijzonder de
heer W. MARTENS, Eerste Minister, en de volgende prominenten : de
heren Fr. VANPARYS, Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te
Gent ; L. VANACKERE, Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen ; J. VAN HEE, Burgemeester van de stad Veurne ; L. ROPPE, EreGouverneur van de provincie Limburg ; M. DENEVE, Ere-Luitenantgeneraal ; L. SCHEVENHELS, Administrateur-generaal bij het Ministerie
van Nederlandse Cultuur ; A. WIJNANT, wnd. Adviseur-Hoofd van
Dienst bij het Ministerie van Nederlandse Cultuur ; G. VERBEKE,
Vast Secretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van België ; F. EVENS, Vast Secretaris
van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen ; en
S. W. WENTZEL, Ambassaderaad bij de Zuidafrikaanse Ambassade
te Brussel.
(De heer M. GALLE, Minister van het Vlaamse Gewest, vervoegde
zich later bij de vergadering.)
Voorts hield hij voorlezing van de lijst der notabelen uit de
politieke, wetenschappelijke en administratieve wereld, die een bericht
van verhindering hadden gestuurd.
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Na zijn toespraak verleende de voorzitter het woord aan de heer
die een lezing hield over : „Herman Teirlinck en de

JONCKHEERE

Academie".

Daarna handelde de heer DE BELSER over : „Een evaluatie van
Baekelmans' stijlconceptie" .

(De lezingen werden gepubliceerd in de „Verslagen en Mededelingen", jg. 1980, blz. 22-39) .
In zijn slotwoord dankte de heer VAN ELSLANDER de sprekers en
nodigde hij alle aanwezigen uit tot het koffiepartijtje in open lucht.
Zoals gebruikelijk is, legde het Bestuur van de Academie bloemen
neer op het graf van Jonkheer Arthur Merghelynck, erflater van het
domein Beauvoorde.

Buitengewone openbare vergadering van 21 september 1979
(op het Stadhuis te Oudenaarde)
Op vrijdag 21 september 1979 om 10u.30 werd in samenwerking
met het Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen en het Stadsbestuur
van Oudenaarde op het Stadhuis van Oudenaarde een openbare vergadering gehouden ter gelegenheid van de Herman-Teirlinckherdenking (° 1879 - j' 1967).
Aanwezig : de heren

VAN ELSLANDER,

voorzitter, en

HOEBEKE,

vast

secretaris ;
de heren

ROMBAUTS, LISSENS, DEMEDTS, VANACKER, JONCKHEERE,
WEISGERBER, BUCKINX, DRAYE, DECORTE, mevrouw DEPREZ, en de
heren HADERMANN en KEERSMAEKERS, leden ;
de heer SCHMOOK, binnenlands erelid.

Afwezig met kennisgeving : de heer

RoosE,

ondervoorzitter ;

de heren GILLIAMS, ROELANDTS, GYSSELING, MOORS, LEYS, mevrouw D'HAEN en de heren GOOSSENS en LAMPO, leden ;
de heren WALSCHAP en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden ;
de heer MEEUWESSE, buitenlands erelid.
De volgende notabelen waren aanwezig : de heren H. LIEBAERS,
Grootmaarschalk van het Hof ; F. VANPARYS, Eerste Voorzitter van
het Hof van Beroep te Gent ; R. DE KINDER, Gouverneur van de
provincie Oost-Vlaanderen ; K. VERMEIREN, Voorzitter van de Rechtbank van le Aanleg te Oudenaarde ; J. VAN OMMESLAEGHE, Arrandissementscommissaris ; de heren G. DE ROUCK en G. DE SMEYTER,
Senatoren ; de Provincieraadsleden mevrouw DHUYVETTER en de heren
J. BROWAEYS en W. KERKHOVE ; de heren L. MERCHIE, Schepen van
Oudenaarde : F. VANDEMENSCHBRUGGE, Schepen van Brakel ; M.
VANHAUTEGHEM, Vrederechter te Oudenaarde ; W. VANDENBERGHE,
Voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Oudenaarde ; W. MERTENS,
Arbeidsauditeur te Oudenaarde ; VAN MOERKERCKE, Direkteur bij de
Culturele Dienst van de provincie Oost-Vlaanderen ; P. HUYS, Kultureel Adviseur bij het Provinciaal Gouvernement van Oost-Vlaanderen ; de heren P. MAES en J. MAES, kleinzonen van Herman Teirlinck.
Ook Em. Prof. Dr. W. PPE, de grote vriend van H. Teirlinck en
bezorger van diens verzameld werk, was aanwezig.
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AGENDA

1. Verwelkoming namens de Provincie en de Stad Oudenaarde.
2. „Isidoor en Herman Teirlinck : hun betekenis voor Zuid-OostVlaanderen" door Prof. Dr. M. HOEBEKE, vast secretaris van de

Academie.
3. Slotwoord door Prof. Dr. A. VAN ELSLANDER, Voorzitter van
de Academie.
(Zie „Verslagen en Mededelingen", jg. 1980, blz. 40-65) .
In de namiddag werd een bezoek gebracht aan het land van vader
en zoon Teirlinck, de streek binnen de driehoek Oudenaarde-BrakelRonse. De uitstap gebeurde per bus ; vertrekpunt : de Markt te
Oudenaarde. De reisroute liep over : St.-Kornelis-Horebeke - St.-Blasius-Boekel - Elst - de Perlinckmolen - Zegelsem - 't Homveld - Bos
te Rijst - Schorisse - Louise-Marie - Muziekberg - d' Hoppe - Flobecqbois - de weg Brakel-Ronse - Quatre-Vents - 't Wolfgat - Etikhove
(langs de oude romeinse weg naar de plaats Bossenare) - Etikhove de Eikenberg - zo terug naar Oudenaarde.
Er werd herhaaldelijk halt gehouden, zodat bekende plaatsen uit
het leven of het werk van de schrijvers werden bezocht of even
bekeken.
Op de uitnodiging van de heer Frans VANDEMENSCHBRUGGE, Schepen van Cultuur van Brakel, om een bezoek te brengen aan het
Stadhuis van Brakel werd volgaarne ingegaan. De ontvangst verliep
gulhartig.

Vergaderingen

van 17

oktober

1979

I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren VAN ELSLANDER, voorzitter, en HOEBEKE, vast
secretaris ;
de heren ROMBAUTS, VAN LOEY, LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS,
VANACKER, GYSSELING, DRAYE, LEBEAU, LEYS, DECORTE, mevrouw
DEPREZ, mevrouw D'HAEN, en de heren COUPÉ, GOOSSENS, DESCHAMPS
en KEERSMAEKERS, leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK en PAUWELS, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer RoosE, ondervoorzitter ;
de heren GILLIAMS, WEISGERBER, DE BELSER, en LAMPO, leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.

NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering van 20 juni 1979, van de
openbare vergadering te Beauvoorde op 18 juli 1979 en van de openbare vergadering te Oudenaarde op 21 september 1979 worden
goedgekeurd.

MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. Vertegenwoordiging van de Academie. - De heer GYSSELING
vertegenwoordigde ons Genootschap op het Te Deum dat op 21 juli
jl. in de Sint-Baafskathedraal te Gent gezongen werd.
De heer VAN ELSLANDER, voorzitter, vertegenwoordigde ons Genootschap op de plechtige openingszi tt ing van het academiejaar 19791980 aan de Vrije Universiteit te Brussel (3 oktober 1979).
De heer Mooxs vertegenwoordigde ons Genootschap op de plechtige openingszi tting van het academiejaar 1979-1980 a an de Rijksuniversiteit te Luik ('29 september 1979) .
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In naam van de Academie betuigde het Secre2. Gelukwensen.
tariaat gelukwensen aan de volgende collega's :
— aan de heer COUVREUR, ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag
(25 juli 1979) ;
— aan de heer PAUWELS, naar aanleiding van zijn 25 -jarig lidmaatschap (27 juli 1979) ;
-- aan de heer GYSSELING, ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag
(7 september 1979) .
Aan Zijne Majesteit Koning BOUDEWIJN werd
3. Telegram.
door het Secretariaat op 7 september jl., ter gelegenheid van Zijn
verjaardag, een telegram met gelukwensen gestuurd.
a) Universitaire Stichting : het Bureau
4. Ingekomen stukken.
van de Universitaire Stichting deelde bij brief van 29 augustus 1979
aan het Secretariaat mee, dat de functie van Administratief-Direkteur
toevertrouwd werd aan Generaal-Majoor (o.r.) Pierre GERITS. Hij
neemt het geheel van de administratieve en beheerstaken waar die
vroeger onder de bevoegdheid vielen van de Sekretaris-Generaal
Marcel GROSJEAN.
b) Brief van de heer J. FLEERACKERS, voorzitter van de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht.
op 28 en 29 september jl. hield de Belgisch-Nederlandse Werkgroep, belast met de voorbereiding van het Nederlandse Taalunieverdrag, zijn vergaderingen op het kasteel Beauvoorde . te Veurne.
De vaste secretaris ontving er de leden van de Commissie.
Bij brief van 4 oktober jl. dankt de heer FLEERACKERS het Bestuur
van de Academie „voor de onvolprezen gastvrijheid die de Academie
aan de Werkgroep verleend heeft".
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

De heer HOEBEKE,
1. Vertegenwoordiging van de Academie.
vast secretaris, vertegenwoordigde ons Genootschap op de plechtige
opening van het Academiejaar aan de R.U.G. (1 oktober 1979) .
2. Ingekomen stukken :
a) Schrijven van de heer G. VERBEKE, vast secretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
De heer VERBEKE deed op het Secretariaat een provan België.
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gramma toekomen voor een in het vooruitzicht gesteld Internationaal
Colloquium, ingericht door de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België naar aanleiding
van 150 jaar België. De heer VERBEKE wenst te weten of onze Academie gebeurlijk bij bedoeld Internationaal Colloquium op een of
andere wijze wenst betrokken te warden.
Het Bestuur wijdde aan de zaak een grondige bespreking en stelt
voor in principe op het verzoek in te gaan.
Het voorstel wordt aanvaard.
Bij brief van 8 oktober jl. vestigt de heer
b) Francqui-Prijs.
Marcel GROSJEAN, Secretaris-Generaal van de Universitaire Stichting,
de aandacht van het Secretariaat van de Academie erop, dat de kandidaturen voor de Francqui-Prijs (groep geesteswetenschappen) vóór
31 december e.k. moeten warden ingezonden.
Eén van de voorwaarden is, dat de voorgedragen kandidaten de
leeftijd van 50 jaar niet hebben overschreden.
Het Bestuur stelt voor, de kandidaturen van onze collegae GOOSSENS
en HADEiu t .NN voor te dragen.
Het voorstel wordt aangenomen.
De vaste
3. Gezellesymposium op 2 mei 1980 te Brugge.
secretaris heeft op 26 september ji. te Brugge een werkvergadering
bijgewoond, waar de organisatie van de Gezelleherdenking (1980)
werd besproken, en brengt rapport uit over het verloop van de bewuste vergadering.
De coordinatie van de grootscheepse Gezelleherdenking die te
Brugge op touw zal worden gezet, berust bij het Stadsbestuur van
Brugge.
Het Bestuur stelt voor, dat ter gelegenheid van het Gezellesymposium, dat op 2 mei 1980 te Brugge in de gotische zaal van het
stadhuis plaats zal vinden en waarop twee leden van onze Academie
het woord zullen voeren, nl. de heren BRACHIN en COUPÉ, de Academie een buitengewone openbare vergadering zou houden.
Ook de zomervergadering op het kasteel Beauvoorde kan in het
teken van de Gezelleherdenking warden geplaatst.
De voorstellen worden aanvaard.
LEZING

,, Vergilius en de natuur", lezing door de heer CouPÉ.
.
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GEHEIME ZITTING

De verslaVergadering van de Bestuurscommissie. Verslagen.
gen van de vergaderingen van de Bestuurscommissie d.d. 7 september
en 10 oktober 1979 worden aan de Academie overgelegd.

II. COMMISSIEVERGADERING
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE

Verslag door de heer Coupé, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren DRAYE, voorzitter, LEYS, ondervoorzitter, en
COUPÉ, secretaris ;
de heren VAN LOEY, ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, HOEBEKE,
GOOSSENS en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : de heren ROMBAUTS, LISSENS, DEMEDTS, VAN
ELSLANDER, LEBEAU, DECORTE en mevrouw DEPREZ ;
de heren WALSCHAP en SCHMOOK, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren WEISGERBER en ROOSE, leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
AGENDA

„Geschiedenis van de voornamen in de Nederlanden, van de prehistorie tot de 12e eeuw" II, voortzetting van de lezing door de heer
GYSSELING gehouden op 18 april 1979.
Spreker is erin geslaagd, de betekenis te ontsluieren van haast alle
prehistorische en Gallo-romeinse toponiemen tussen Somme en Eems.
De prehistorische bevatten meestal, de Gallo-romeinse haast steeds
persoonsnamen.
De Latijnse persoonsnamen zijn altijd, de prehistorische bijna altijd

afleidng.
Bij de samenstellingen vallen vooral de namen op -rigs, -riks op ;
het eerste lid houdt meestal verband met magie.
Ook bij de afgeleide prehistorische persoonsnamen speelt de magie
een grote rol ; verder de kleur van het haar, lichamelijke kenmerken
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als kracht en vlugheid, lichaamsgebreken (verminking enz.) , morele
eigenschappen als moed en strijdlust.
Bij de Latijnse vallen daarenboven de spotnamen op, bv. Mucius
„snotneus".
Aan de bespreking nam hoofdzakelijk de heer DRAYE deel.

III. OVERHANDIGING VAN EEN HULDE-ADRES AAN COLLEGA PAUWELS,
TER GELEGENHEID VAN ZIJN VIJFENTWINTIGJARIG LIDMAATSCHAP

Verslag door de heer

LEBEAU,

Aanwezig : de heren

ROMBAUTS, VAN LOEY, LISSENS, ROELANDTS,

Lid-secretaris.

DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, VAN ELSLANDER, DRAYE, LEBEAU,
LEYS, DECORTE, HOEBEKE,
GOOSSENS, DESCHAMPS

de heren
leden.

en

mevrouw

en de heren COUPÉ,
leden.
en PAUWELS, binnenlandse ereDEPREZ

KEERSMAEKERS,

WALSCHAP, SCHMOOK

De heer VAN ELSLANDER, voorzitter der Academie, begroet de
gevierde en leest dan namens de Academie een hulde-adres voor,
opgesteld door de heer ROELANDTS :
„In de heer PAUWELS huldigen wij de welbespraakte voorvechter
voor realistisch en zelfstandig verantwoorde taalzorg, de meesterlijke
pedagoog, de nauwgezette grammaticus en woordvorser, de eminente
dialectoloog en dialectgeograaf, kortom de veelzijdige onderzoeker
van onze taal in haar verschillende verschijningsvormen, tot in het
Afrikaans toe. Zijn syntactische handleiding, bestemd voor het onderwijs van het Nederlands aan Franstaligen, is echt pionierswerk waarvan de verdiensten veel verder reiken dan de bescheiden doelstelling
laat vermoeden. Zijn magnum opus over „Het dialect van Aarschot
en omstreken" is een model dat in zijn soort onovertroffen blijft.
Zijn rechtstreekse deelneming aan de werkzaamheden en het beleid
van de Academie -- in de vorm van lezingen, verslagen en snedige
tussenkomsten -- heeft steeds getuigenis afgelegd van een scherp
inzicht, van een spontane activiteit en een brede belangstelling die
ook de actualiteit van het taalgebruik op de voet wist te volgen.
Het Bestuur en de Leden van ons genootschap betuigen hun
oprechte dankbaarheid aan hun Collega omdat hij de Academie met
volle inzet van zijn talent en zijn persoonlijkheid jarenlang heeft

397
gediend en de haar toevertrouwde zending in aanzienlijke mate heeft
gesteund en bevorderd."
De heer PAUwELS dankt ontroerd en verwijst daarbij naar het
jaarboek 1977, waarin het wederwoord opgetekend staat van de heer
VANDERHEYDEN, toen die gevierd werd. Diens woorden en gevoelens
maakt hij tot de zijne.
Hij blikt terug op vijfentwintig jaar lidmaatschap van de Academie
en roept daarbij de figuren op van overleden collega's, die hij telkens
met een anecdote gedenkt. Hij besluit met de woorden : ik heb mijn
best gedaan.
De voorzitter dankt de gehuldigde, die deze zitting haast tot een
literair salon maakte.

Openbare vergadering van 24 oktober 1979
De jaarlijkse openbare vergadering werd gehouden in het Academiegebouw te Gent, op woensdag 24 oktober 1979.
Aanwezig : de heren VAN ELSLANDER, voorzitter, ROOSE, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROMBAUTS, VAN LOEY, AERTS, LISSENS, ROELANDTS,
DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, BUCKINX, LEBEAU, DECORTE, mevrouw DEPREZ, en de heren DE BELSER, COUVREUR,
DESCHAMPS, KEERSMAEKERS en LAMPO, leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK en PAUWELS, binnenlandse ereleden ;
de heren STUTTERHEIM en DE BRUIN, buitenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, WEISGERBER,
DRAYE, LEYS, COUPÉ en HADERMANN, leden.
Het Secretariaat ontving ook een bericht van verhindering van een
aantal prominenten.
Om 14u.45 werden de eregenodigden door het Bestuur en de leden
begroet in de Salon van de Academie. Onder hen bevonden zich :
de heren M. GALLE, Minister van het Vlaamse Gewest ; Fr. VANPARYS,
Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Gent ; Ch. vAN HOVE,
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent ; W. DE
GROOTS, Ere-Voorzitter in het Hof van Beroep te Gent ; L. ROPPE,
Ere-Gouverneur van de provincie Limburg ; Mgr. G. DE KEERSMAEKER, Vicaris-Generaal van het Bisdom Gent (vertegenwoordigt Mgr.
L. A. VAN PETEGHEM, Bisschop van Gent) ; Prof. Dr. H. VAN LOGY,
Vice-Rector van de R.U.G. ; Prof. Dr. L. RENS, hoogleraar aan de
UFSIA (vertegenwoordigt de heer Rector van de UFSIA) ; Prof.
Dr. J. C. BRANDT CORSTIUS, afgevaardigde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam ; J. M. WESTEN,
Consul der Nederlanden te Gent ; M. THYSEBAERT, Ere-Hoofdgriffier
van het Hof van Beroep te Gent ; Mevrouw Barones M. BUYSSE ;
de heer L. DANHIEUX, Rijksarchivaris.
De heer VAN ELSLANDER, voorzitter, opende de vergadering om
15u.15 en verwelkomde de hoogwaardigheidsbekleders, de laureaten
en de belangstellenden, in de volgende bewoordingen :
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Mijnheer de Minister,
Heren hoogwaardigheidsbekleders,
Dames en Heren,
Het is de taak van de voorzitter alle aanwezigen op deze openbare
plechtige vergadering van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde welkom te heten en wel in de eerste
plaats de Minister van Vlaamse aangelegenheden te danken voor zijn
aanwezigheid in ons midden. Wij kennen en appreciëren allen het verdienstelijke en waardevolle werk dat Dr. GALLE al gepresteerd heeft
op de vruchtbare akker van onze cultuur waar het onkruid onder de
tarwe soms nog al te welig tiert. Wij weten ook dat hij onze Academie
een goed hart toedraagt en durven de hoop uitspreken dat wij ook in
de toekomst op zijn steun en belangstelling zullen kunnen rekenen.
Tijdens de voorbije maanden is onze Academie tot driemaal toe
uit de besloten sfeer van dit gebouw naar buiten getreden. Dat gebeurde op vrijdag 11 mei toen te Antwerpen, ter gelegenheid van
de honderdste verjaring van de geboorte van Lode Baekelmans, in
het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven een buitengewone openbare vergadering werd gehouden waar o.m. onze ondervoorzitter en onze leden DECORTE en LAMP° het woord voerden. Onze
openbare julivergadering in het kasteel Beauvoorde stond in het
teken van een Teirlinck- en Baekelmansherdenking. Onze leden
JONCKHEERE en DE BELSER, de laatste wellicht beter bekend als Ward
RUYSLINCK, traden er als feestredenaars op. Deze geslaagde en door
een talrijk publiek bijgewoonde openbare vergadering werd vereerd
door de aanwezigheid van Z.M. de Koning en H.M. de Koningin,
terwijl Minister GALLE zich later bij ons kwam vervoegen. Onze
Academie was zelfs tijdens haar zomervakantie actief. Op vrijdag
21 september werd, in samenwerking met het provinciebestuur van
Oost-Vlaanderen, op het stadhuis te Oudenaarde een openbare vergadering gehouden. Onze steeds bedrijvige vaste secretaris, zelf een
geboren en getogen Zuid-Oostvlaming, lichtte de betekenis toe van
Isidoor en Herman Teirlinck voor Zuid-Oost-Vlaanderen. In de namiddag werd een bezoek gebracht aan het land van Isidoor en
Herman Teirlinck, de streek binnen de driehoek Oudenaarde-BrakelRonse. Op het stadhuis van Brakel werden de leden van de Academie
en hun dames door de schepen van cultuur ontvangen.
Van meer intieme aard was de hulde aan onze huisbewaarder-bodekamerbewaarder Georges VANDENBOGAERDE en zijn echtgenote bij
zijn op pensioenstelling tijdens de februarivergadering.
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Vorige week werd op de oktobervergadering een hulde-adres aangeboden aan ons binnenlands erelid PAUWELS ter gelegenheid van
zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap.
Sedert onze vorige plechtige oktobervergadering zijn drie door de
Academie bekroonde verhandelingen in druk verschenen, en ook het
Jaarboek 1978 en de Verssagen en Mededelingen voor dat jaar. De
Verslagen en Mededelingen 1979 zijn ter perse, naast twee nieuwe
bekroonde verhandelingen. Het Jaarboek 1979 zal echter, wegens de
schrapping van de bijkredieten, dit jaar niet kunnen gedrukt warden.
Tijdens het dienstjaar 1978 kende het Nationaal Fonds voor de
Letterkunde, dat door onze Academie wordt beheerd, 72 aanmoedigings- en uitgavepremies toe ; aan 12 tijdschriften werd financiële
steun verleend ; van 26 literaire werken werden exemplaren aangekocht ter verspreiding in het buitenland en met dezelfde bestemming
werden van vijf vooraanstaande tijdschriften telkens een honderdtal
abonnementen onderschreven : alles samen een bedrag van ruim
1.200.000 fr. dat onze contemporaine letteren ten goede kwam. Maar
ook in onze meer binnenskamerse plenaire en commissievergaderingen, waar door leden en ereleden lezingen over taal- en letterkunde
warden gehouden, had het levende literaire bedrijf zijn plaats : op
de aprilvergadering hield André DEMEDTS een literair salon over zijn
thans voltooide vierdelige historische evocatie.
Dames en Heren,
Het jaar 1979 is een Vondeljaar. Het is immers driehonderd jaar
geleden dat Nederlands grootste dichter overleed. Reeds vroeger werd
Vondel door onze Academie herdacht en werden aspecten van zijn
oeuvre in lezingen of in bijdragen in onze Verslagen en Mededelingen
belicht. Op de vooravond van de Vandelherdenking van 1937 gaf
Dr. R. Roemans hiervan een overzicht. De plechtige openbare oktobervergadering van 1937 stond in het teken van Vondel. Bestuurder
Verdeyen handelde er over Vondels toneeltechniek en ons buitenlands
erelid Overdiep sprak er over Vondels dichtkunst. Sedertdien zijn in
onze Verslagen en Mededelingen a.m. bijdragen opgenomen over
„Vondel en Gezelle" van wijlen ons buitenlands erelid P. Maximilianus, terwijl de bekende bibliograaf Prosper Arents een overzicht
gaf van „Zuidnederlandse Vondeldrukken en Vondelstudies".
Nog onlangs, op onze meivergadering, hield ons buitenlands erelid LANGVIK- JOHANNESSEN een lezing over „Het probleem van de
Imitatio in Vondels David-spelen" en de vooraanstaande specialist
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van onze 17de-eeuwse letteren, collega ROMBAUTS, werd bereid gevonden om hier vandaag het woord te voeren over het thema „Heeft
enVodlhrkigzn?"
Tijdens onze februarivergadering werd de bekende letterkundige
Hubert LAMPO tot lid van ons genootschap verkozen ter vervanging
van Dr. Herman THIERY of Johan DAISNE, ZO U wil, die ons op
9 augustus van vorig jaar, veel te vroeg was ontvallen. Deze verkiezing werd door een K.B. van 22 maart van dit jaar effectief. Het is
sedert enkele jaren traditie geworden, dat een nieuw lid bij zijn
instaleop brvgadeinwotbr.Dzalvndaag weer gebeuren, en wel door André DEMEDTS, die ik straks wil
verzoeken hier het woord te willen nemen om collega LAMPO aan de
vergadering voor te stellen.
Vervolgens verleende de voorzitter het woor d aan de heer
ROMBAUTS, die zijn aangekondigde spreekbeurt vervulde. Na afloop
daarvan prees de voorzitter Prof. ROMBAUTS voor zijn goed gedocumenteerde en genuanceerde uiteenzetting van de Vondel-receptie en
voor de synthese die hij van de Vondel-figuur had gebracht.
Nadien werd overgegaan tot de installatie van de heer Hubert
LAMPo : de heer André DEMEDTS begroette de heer LAMPO, die op
zijn beurt hulde bracht aan zijn voorganger bij de Academie, wijlen
Dr. Herman THIERY (Johan DAISNE) .
BEGROETING VAN HUBERT LAMPO ALS LID VAN DE ACADEMIE
door A. DEMEDTS

Wie de eer te beurt valt een kunstenaar als Hubert Lampo voor
te stellen in een betoog dat binnen vrij beperkte tijdsgrenzen dient
gehouden, staat voor een keuze die ons niet gemakkelijk bleek. Waar
het in ieder geval op aankomt, is een beeld te schetsen dat met de
werkelijkheid overeenstemt. Maar welk een realiteit ? De schrijver
Lampo is een werkzaam en veelzijdig man, die niet alleen romans en
verhalen, maar ook studies over literatuur en schilderkunst, cultuurhistorische problemen en sagen, alsook luisterspelen en filmscenario's
geschreven heeft. Bovendien is hij twintig jaar lang kroniekschrijver
over letterkunde in de Antwerpse Volksgazet geweest en tegelijk
redacteur-secretaris van Nieuw Vlaams Tijdschrift, inspecteur en later
hoofdinspecteur van de openbare bibliotheken in Vlaanderen en
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redenaar bij talrijke gelegenheden. De opsomming van die uitgebreide bedrijvigheid kan op zich zelf volstaan om zijn portret te
tekenen.
Wij wilden er niet zwijgend aan voorbijgaan, want ze betekent
ongetwijfeld een belangrijk element bij de benadering van zijn persoonlijkheid. Ze wijst op een sterk uitgesproken geldingsdrang en
tegelijk op een gemeenschapsbekommernis, die hij blijkbaar als erfgeschenk heeft meegekregen. Dat hij het niet alleen beseft, maar
terzelfder tijd waardeert verklaart hij in zijn autobiografisch geschrift De draad van Ariadne (1967) : „Met diepe, onuitroeibare
wortels zit ik door overerving vast in de wereld van de vernederden
en vertrapten, de wereld van hen die eeuwenlang gezwegen, gezweet
en geduld hebben. Ik ben geen socialist geworden. Ik ben als socialist
geboren." (blz. 39)
Bij die belijdenis van trouw aan afkomst en overtuiging, zouden
wij overstappend van burgerschap en beroepsleven naar de wereld
van vrije schepping en kunst, mogen veronderstellen dat Lampo als
romancier socialistische literatuur zou schrijven. Wij beweren niet
dat zijn werk vreemd aan zijn wijsgerige en politieke opvattingen is
en toch kan het moeilijk, om niet te zeggen allerminst, bij de socialistische tendenskunst of bij het socialistisch realisme, zoals het door
Maxim Gorki voorgestaan en een hele reeks voortreffelijke schrijvers
van verscheidene nationaliteiten beoefend werd, ingedeeld worden.
Buiten en misschien boven erfelijkheid en omgeving, moeten er andere
factoren bij de vorming en ontplooiing van Lampo's persoonlijkheid
meegespeeld hebben.
Wij denken hierbij aan de ontmoeting met bepaalde personen,
dragers van een wereldbeschouwing en levenshouding, die ons aanvankelijk om onverklaarbare redenen in het bijzonder aanspreken ;
aan de natuurlijke reacties in het verlengde van Hegels dialectiek,
die opwellen uit verweer tegen stromingen en machten die hun tijd
en de daaruit voortvloeiende tijdssfeer beheersen en ten laatste, dit
met de meeste nadruk gesteld, aan het ideaalbeeld dat iedereen zich
van zijn kinderjaren af over zich zelf gevormd heeft.
Ontmoetingen met personen hebben wij terzijde gelaten, eensdeels
omdat zij ons te ver zouden voeren, anderzijds omdat zij nauwer de
intimiteit van de mens raken dan ons voor een literaire ontleding
van zijn werk toelaatbaar schijnt. Meer in aanmerking ter achter-

haling van Lampo's eigenheid als kunstenaar lijkt ons zijn houding
ten overstaan van de tijdsomstandigheden uit de periode van zijn
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ontluikend kunstenaarschap. Geboren te Antwerpen op Het Kiel
op 1 september 1920, was Lampo negentien jaar oud toen de tweede
wereldoorlog over ons land heen raasde. Afkomst en omgeving hebben hem gewaarschuwd tegen de totalitaire opvattingen, met hun
terugslag op de praktische politiek en de gerichtheid van de literatuur,
die toen opgeld deden. De volksverbonden woordkunst, zoals ze in
Duitsland en veel minder in andere landen geschreven werd, moet
hem blijkens zijn eerste werk niet aangetrokken hebben, zelfs niet
in de traditionele vorm en toon, zoals ze in Vlaanderen sinds Hendrik
Conscience door veel groten, van Gezelle tot Streuvels geschreven
werd. Lampo noemt zich zelf niet alleen een socialist, hij voelt zich
ook een stadskind, zoals zijn onmiddellijke voorgangers De Bom,
Baekelmans, Elsschot en Zielens. Na en toch naast hen bezitten zijn
vroegste geschriften een persoonlijk karakter, dat met de jaren duidelijker inhoud en omtreklijnen kreeg.
Hem bekoort het wel minder in zijn romans en verhalen het beeld
van zijn geboortestad, met haar economische en culturele bedrijvigheid, haar eigen problematiek en sfeer, klassen en standentegenstellingen na te tekenen. Ongetwijfeld heeft hij daar belangstelling voor
en toch staat hij er enigszins onbevredigd tegenover. Hij voelt zich
niet thuis in de ontzinde wereld vol dreiging en gevaar, ontmenselijking en wreedheid. „Uit instinct verzet ik mij tegen de uitbuiting
van de mens door de mens, tegen het gezag van de sterkste en tegen
de ongelijke verdeling van recht en bezit."
Dat sociaal verweer komt uit een diepere laag van het onderbewustzijn opgeweld, hoe voorzichtig het ook uitgesproken wordt : „Misschien ben ik wel een anarchist, wie weet, vermits elk gezag — ook
dat van mensen voor wie ik stem — voor mijn gevoel na verloop van
tijd gaat stinken." (39) In de grond stelt hij de vrijheid boven de
gelijkheid, de eenling boven de groep, de persoonlijke scheppingskracht boven de tendenskunst, de verbeelding boven de waarneming.
Van die wereldbeschouwing uit, die de mogelijkheid tot ontwijking
van alledaagsheid en geestesdwang biedt, zullen wij tot een verklaring
van zijn literatuur kunnen komen.
De eerste verhalen van Lampo Don Juan en de laatste nimf en
.Hélène De f raye, in 1942 en 1944 verschenen, zijn met een paar woorden en derhalve onvolledig geschetst, psychologische ontledingen in
verband met het liefdeleven, eigenlijk benaderingen van het mysterie
dat de mens evenzeer voor zich zelf is, indien hij voldoende zelfkritiek
bezit, als hij voor anderen blijft die de genegenheid opbrengen om
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hem te aanvaarden, zelfs van hem te houden zoals hij is. Die werken
waren net als De trap van steen en wolken van Johan Daisne een
getuigenis in tegenspraak met de succesliteratuur uit die oorlogsperiode en zoals het meermaals gebeurt hebben zij de mode overleefd, waar toen hoger geprezen boeken vergeten zijn.
Weg uit de drukking van een realiteit die door macht en massa
beheerst wordt. Lampo zal het niet alleen door de gegevens van zijn
verhalen beogen, hij zal zijn onderwerpen in een andere stijlvorm
dan veel van zijn leeftijdgenoten gestalte geven. Hij sluit aan bij het
neo-romantisme van Alain Fournier en Maurice Gilliams, van Maeterlinck en Rilke, maar zoekt van zijn meesternovellen Regen en gaslicht
(1945) en De geliefden van Fallun (1946) af, naar een duiding van
het mysterie dat achter de dingen, oorzaak en instandhouding van al
het zijnde bepaalt.
Zijn poëtische, in de zin van lyrisch bewogen stijl, verraadt dat
het rationalisme van de twee laatste eeuwen, zoals het in Le hasard
et la nécessité (1970) van Jacques Monad tot uiting kwam hem ligt
noch bevredigt. Veeleer bewijzen taal en sfeer van zijn werk een
irrationele ingesteldheid, die hem langs de omweg van het existentialisme tot een aanvaarding van de typologie van Carl Gustav Jung
zal voeren.
Welk existentialisme ? Sartre of Heidegger ? Hij staat tussen de
twee in en zal aan beiden offeren. Bijzonder merkwaardig in dit
verband is Lampo's roman De duivel en de maagd (1955) , waarin
de vraag naar het al dan niet bestaan van een almachtige en tegelijk
goedGwrtsl.Daeundophtlvabrn
Gillès de Rais (1404-1440), een der rijkste mannen van zijn tijd,
maarschalk van Frankrijk, die in het gevolg van Jeanne d'Arc haar
strijd en tragische ondergang medemaakte. Na haar dood trok hij
zich op zijn eigendommen in Bretagne terug, waar hij in korte tijd
zijnfortuvekws,alchmiproefngdwarbijh
de hulp van de duivel inriep en als pederast moord na moord bedreef,
tot hij aangeklaagd in 1440 voor de rechtbank gedaagd werd, zijn
gruweldaden bekende en op 26 oktober van hetzelfde jaar rouwmoedig aan de galg is gestorven.
Lampo ziet in die ongeluksfiguur het slachtoffer van een rationalistische overweging. Toen de Rais er getuige van was dat het kwaad
het haalde op de deugd, bij zo ver dat Jeanne d'Arc die een werktuig
in Gods handen scheen te zijn, door Franse kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders tot de brandstapel verwezen werd, kwam hij tot het
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besluit dat God zich van zijn schepping afgekeerd en ze aan de
willekeur van de duivel had overgelaten. Omdat God geen God meer
wilde zijn, was de Rais een godshater geworden. De verdere schakel
in de redenering moest de zekerheid opleveren dat menselijke vrijheid
met het bestaan van een almachtige God tegenstrijdig was, wat op
zijn beurt moest leiden tot de Sartriaanse bevestiging van de zinledigheid van de menselijke existentie. Net daarbij aansluitend de
uitspraak van Dostojevski : als God niet bestaat, is alles toegelaten.
Daartegen is Lampo's irrationalistische levenservaring in opstand
gekomen. In verschillende romans, zoals in De belofte aan Rachel
(1952) die naar de Bijbel terugvoert of Terugkeer naar Atlantis
(1953) een fantastische allegorie intellectueel gegrondvest op de
Atlantissage, tracht hij een synthese te vinden, die zijn eigen mens- en
wereldbeeld met de wetenschap verzoent. Doorgaans en met reden
wordt vastgesteld dat hij in die poging met De komst van Joachim
Stiller (1960) is geslaagd. Die roman wordt dikwijls als zijn meesterstuk aangezien, hoewel naar onze mening nog andere verhalen van
zijn hand literair even waardevol zijn. Niettemin is die beoordeling
verantwoord, omdat het zijn eerste werk is waarin hij althans voorlopig en misschien definitief zijn persoonlijkheid geopenbaard heeft.
De hedendaagse literatuurkritiek en beschouwing heeft om dat
boek de auteur naast Johan Daisne onder de vertegenwoordigers van
het magisch-realisme gerangschikt. Dat is de naam die in Vlaanderen,
in mindere mate ook in Nederland, aan een vorm van romantisch
surrealisme wordt gehecht. Meer dan in andere literaturen wordt
daarbij belang toegekend aan de waarneembare werkelijkheid, wat
verhindert dat het anekdotische gegeven zijn raaklijn met onze aardse
gebondenheid verliest, om in een grillige verbeeldingsstructuur een
louter symbolisch karakter te verkrijgen.
Wij blijven ondanks alle fantasie en tot sentimentaliteit geneigde
romantiek een zakelijk volk. Lampo is dat meer in De komst van
Joachim Stiller dan Daisne in De trap van steen en wolken ; hij is
epischer en meer om de werkelijkheidsverantwoording van zijn
wereld begaan, clan de lyrischer dichter en gevoelsmens die Daisne
was. Door allerlei concrete bijkomstigheden op te nemen, wil Lampo
ervan overtuigen dat de geheimzinnigheden die met zijn romanstof
verweven zijn niet onwaarachtig moeten schijnen, maar op een ander
vlak liggen.
Verscheidene malen reeds heeft de schrijver te kennen gegeven
dat de sleutel ter verklaring van het mysterieuze dat ons omringt
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hem door Jung overhandigd werd. Wat de mens in de verre oertijden
van zijn bestaan bezield en bemoedigd, gekweld en beangstigd heeft,
werd in enkele symbolische figuren belichaamd. Het zijn typen geworden die steeds terugkeren en de innerlijke zijnswereld van de
mensen beheersen. Wij houden rekening met een boze geest, zoals
wij vertrouwen op een goede en almachtige vader en op een vriend,
zo innig met ons verbonden, dat hij in nood als onze verlosser
optreedt.
De romancier keert terug naar de sagenwereld, waar wetgever,
krijgsman en dichter, de grote opdrachten van het leven onder elkaar
verdelen. Er gaat van 'zijn wereldbeschouwing een magische betovering uit. Er hoeft niets afgewezen of verworpen te worden, het
mysterie waarin wij tastend als blinden verder gaan, vertoont een
orde die de absurditeit van het bestaan tegenspreekt.
In die zin is het werk van Lampo opbouwend en bemoedigend. Het
laat ook wegen naar verdere ontdekkingstochten open en wijst geen
enkele verklaringsmogelijkheid van ons zijn in de wereld af. Het
biedt er evenmin een antwoord op. Waar het geheim zou opgehelderd
warden, wordt in De komst van Joachim Stiller, de naam zal wel niet
onwillekeurig gekozen zijn, de onbekende held van het verhaal, die
het beslissende woord zou kunnen spreken, door een voorbij rijdende
vrachtwagen gedood. De verongelukte heeft geen papieren bij die
zijn identificatie mogelijk zouden maken en nog vreemder is dat zijn
lijk uit het dodenhuisje verdwijnt, zodat verder onderzoek naar zijn
afkomst en toekomst uitgesloten is. Het geheim zal blijven, maar de
angst voor het onbekende zal verdwijnen.
Dat is het inzicht waar Hubert Lampo toe gekomen is. Een eindpunt ? Wij weten het niet. Wij wachten, wij volgen zijn ontwikkeling, wij vertrouwen op de scheppende begaafdheid van de kunstenaar
en de onverschrokken eerlijkheid van zijn peilende geest. Verhoog
het licht, versterk de liefde, ban de kleinheid uit. Onze letterkunde
zal uitdijen in alle richtingen en dieper worden door werk als dat
van u, hooggeachte collega, dat zonder het alledaagse leven te verwaarlozen toch een doorslaggevende nadruk legt op de kernvragen
van ons bestaan en hun wijsgerige achtergrond. Dat is voor wie de
voorbije eeuwen overkijkt, de enige literatuur die haar tijd overleeft.
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HULDIGING VAN DR. HERMAN THIERY

door H.

JOHAN DAISNE

I:nMpo

Ik dank diep ontroerd de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal en Letterkunde waarvan het lidmaatschap door deze plechtige
en eervolle installatie voor mij wordt bevestigd.
Redelijkerwijze zou het heden een dag van vreugde moeten zijn
voor de man die hier voor U staat.
Op deze dag van vreugde ligt voor mij evenwel een zware slagschaduw. De mij door dit doorluchtige gezelschap toegewezen zetel
is niet alleen deze welke tevoren een uiteraard achtenswaardig collega
toebehoorde. Het is bovendien de zetel waarop ééns een vriend van
mij placht plaats te nemen, één van de zeldzame vrienden welke overblijven wanneer men ruim vijfendertig jaar bedrijvig is geweest in
de letteren en men met rasse schreden naar de zestig toe gaat.
Een vriend zei ik, maar ook een mens, en wàt voor een mens. Een
mens namelijk waarmee mijn eigen levensbestemming op een mysterieuze, magisch-realistische manier zou hij het met wellicht iéts minder
voorbehoud dan ik genoemd hebben, verbonden is geweest.
Verre van mij iets zo betwistbaars als de astrologie in dit per definitie ernstige midden te willen introduceren. Het is echter nu éénmaal
zo dat Johan Daisne, voor de ambtenaar van de burgerlijke stand
2 september 1912 het levenslicht aanschouwde HermanThiy,op
terwijl mijn geboortedag op 1 september valt. Astrologen zullen
hieruit concluderen dat wij beiden Maagden zijn. Ik durf niet beweren
dat het hieraan hoort toegeschreven, doch dat wij beiden een aantal
karaktertrekken gemeen hadden lijkt mij moeilijk te loochenen.
In elk geval zijn er nog andere aspecten van wat Carl-Gustav Jung
de „zinvolle synchroniciteit" heeft genoemd, welke karakteristiek
blijken voor mijn relatie tot deze betreurde grote vriend. Wanneer
na het verschijnen van De Trap van Steen en Wolken in 1942 zijn
naam bij het lezend publiek in Vlaanderen voorgoed een wat intrigerende, weldra grote klank begon te verwerven en, wat mij betreft,
voor het eerst de sluier van zijn welluidend pseudoniem werd opgelicht, bleek eensklaps dat zijn moeder en de mijne, die ik hier
beiden met weemoed gedenk, als jonge meisjes, zij het met één jaar
verschil, samen op de banken van de Brugse Rijksnormaalschool
hadden gezeten... Ik zou vele schakels uit een dergelijke reeks van
Jungiaanse synchroniciteitsverschijnselen in ons beider leven kunnen
opnoemen. Laat ik mij beperken tot nog één voorbeeld, namelijk dat,
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toen ik mijn vrouw leerde kennen, reeds van de eerste dag af bleek
dat zij tot de vriendenkring van Daisne's ouders behoorde, ofschoon
het niet daar is dat wij elkaar hebben ontmoet.
In mijn leven hebben Johan Daisne en zijn oeuvre een ontzaglijke,
soms catalyserende, vaak stimulerende rol gespeeld. De eerste verzenbundel die ik, van de uittocht naar Frankrijk behouden weer thuis
gekomen, in 1940 heb gelezen was Het Einde van een Zomer, waaruit
reeds volledig de dichter Daisne, schepper van een humanistisch
ingestelde, soms opvallend concrete en levensbeamende gebruikspoëzie „voor en uit het leven" op u toetreedt.
Ik heb Johan Daisne's verzen steeds met een gevoel van rustige,
intieme vreugde gewaardeerd en ze, zoals het voor het werk van
vrienden betaamt (waarom het niet erkennen ?) , vaak verdedigd tegen de critiek van hen die weigerden des dichters land zélf in te gaan
en de tot hun beschikking staande poëtische sensibiliteit af te stemmen
op de inspiratieve bewogenheden, de autobiografische harmonieken
en de communicatieve bedoelingen van deze haast onafgebroken
stromende, hoogst merkwaardige journal-fleuve.
Tot vandaag de dag blijf ik de mening toegedaan dat Johan
Daisne's toneelspelen, gebundeld onder de algemene titel De Liefde
is een Schepping van Vergoding (1946) een uniek moment betekenen
in de Nederlandse dramaturgie. Toen zij gespeeld werden en eerst
apart, daarna samen uitgegeven, waren de reacties er op uiteenlopend
en vaak contradictorisch. Op de huidige dag kunnen wij ze beter
situeren, namelijk in de context van de ontwikkeling van de toneelschrijfkunst na de Tweede Wereldoorlog. Wie van goede trouw is
kan bezwaarlijk het oogverblindend verschijnsel loochenen dat de
dromer Johan Daisne op het vlak van de dramatiek van het eerste
ogenblik af aan de spits van de zich nog slechts schroomvallig aankondigende Europese avant-garde stond voor wie het, na hem, nog
zowat tien jaar zou duren vooraleer zij zich op de planken van meestal
kleine, vooruitstrevende gezelschappen min of meer waar zou maken.
Wil men het hebben over de essayistiek van Johan Daisne, zo komt
men onvermijdelijk terecht in een gebied waarvoor hij, wat hij wel
vaker deed, zelf de er toe geschikte naam heeft bedacht, namelijk
de„filmogra".Hjhtdezbofnalsvrzedop,
fris en voortreffelijk geïnformeerd kroniekschrijver, bezeten door een
tegelijk milde en hartstochtelijke liefde voor de door hem behandelde
materie. Overigens werden twee van zijn epische werken verfilmd,
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wat trouwens, en dit slechts terloops aangestreept, ééns temeer op de
tussen ons bestaande synchroniciteitsbanden schijnt te wijzen.
Het oeuvre van Johan Daisne is ontstellend omvangrijk. Als directeur van de Gentse Stedelijke Bibliotheek hoorde hij niet te schrijven
om te leven, doch wel leefde hij om te schrijven. Het vele dat hij tot
dusver in mijn bestaan heeft betekend en voorgoed zal blijven betekenen, houdt tot op aanzienlijke hoogte verband met zijn werk als
romancier en novellist.
Graag zou ik hier, trouwens zeer terloops, een lans willen breken
met het oog op de vernieuwing van de om onverklaarbare redenen
en in hoge mate ten onrechte wat teruggelopen belangstelling voor
zijn eerste korte en langere novellen, die alle reeds voor 1942 verschenen en later gebundeld werden onder de titel Zes Domino's voor
Vrouwen. Het zijn heerlijke, verdroomde, wat herfstige verhalen,
Gojim, Aurora, Veva, Shalimar, Renée en iMaud Monaghan, als vervuld met de ijle muziek van Claude Debussy en Maurice Ravel, die
een kosmopolitische toon en een aristocratische thematiek introduceren, welke op dat moment nog volledig ontbraken in de Vlaamse
letteren.
Ik noemde 1942 als een soort van mijlpaal, niet geheel ten onrechte
dacht ik, want in dit historisch sombere doch literair gezegende jaar
verscheen te Brussel, in het uitgeversfonds van de onvolprezen Angèle
Manteau, De Trap van Steen en Wolken. Om het belang van deze op
zijn minst qua volume Vestdijkiaanse roman duidelijk in het licht te
stellen heeft André Demedts er op gelukkige wijze de aandacht op
gevestigd, dat hij voor de generatie van de Tweede zowat hetzelfde
heeft betekend wat Pallieter van Felix Timmermans betekende voor
die van de Eerste Wereldoorlog.
Ofschoon reeds te volle aanwezig in zijn vroegere prozateksten,
onmiskenbare parapsychologische elementen niet uitgesloten, wordt
over het algemeen en gemakshalve aangenomen dat De Trap van
Steen en Wolken het magisch-realisme de Vlaamse letteren heeft binnengeleid. Aangezien hij zich van tevoren levendig kon voorstellen
dat dit magisch-realisme, aanvankelijk trouwens nog fantastischrealisme geheten, heel wat verbazing en mogelijk ontsteltenis bij het
publiek zou veroorzaken, heeft Johan Daisne in een magistrale, filosofisch gestemde „Narede" de noodzakelijke toelichtingen bij zijn
wijsgerige en literaire bedoelingen gegeven. Realisme is de wereld
waarin wij leven, magie de wereld welke de dichterlijke droom en het
heimwee naar een stralend generzijds in ons kan oproepen. Zo ont-
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staat het dubbel gelaagd beeld van de schepping, zoals het ons door
Plato wordt voorgesteld, waarin de alledaagse, tijdelijke realiteit
slechts een vage, van haar diepere zin beroofde afspiegeling is van
een hogere, ideale en tijdloze werkelijkheid. Op zichzelf reeds in
hoge mate verrassend in dit moderne, briljant geschreven boek waarin alles „coule de source", wordt dit filosofisch beeld van leven en
schepping in hun totaliteit nog onthutsender door de voortdurende
kortsluitingen en interferentieverschijnselen tussen beide niveau's van
de roman in de roman.
Wie het oeuvre van Johan Daisne in zijn geheel in een zo kort
bestek hoort te bespreken kan nauwelijks de illuzie koesteren zelfs zo
iets als een bibliografische volledigheid te bereiken. Wat dus ook mij
betreft, op zijn best kan ik, na elders vermoedelijk aanzienlijk meer
dan honderd critische bladzijden over hem geschreven te hebben,
slechts proberen op bescheiden wijze de verdere evolutie van vooral
de proza-auteur te schetsen.
Op de roman De Man die zijn Haar Kort liet Knippen (1948). die
ook in vertaling in het buitenland succes kende, zouden zich volgens
sommige critici bepaalde trekken van het toenmaals triomferende
existentialisme hebben afgekleurd. Ik geloof dat men derwijze de
tragische innerlijke bewogenheid van waaruit de auteur geschreven
heeft uit onwetendheid of met opzet uit het oog placht te verliezen.
Bovendien hoort hierbij te worden aangestreept dat de slotconclusie
van het navrante levensverhaal van de zwaar neurotische advocaat en
leraar Govert Mierevelt in elk geval verre van existentialistisch doch
in zijn tedere melancholic volledig levensbeamend klinkt.
De Alan die zijn Haar Kort liet Knippen is typerend voor de verdere
ontwikkeling van Johan Daisne's magisch-realisme. Ook Mierevelt
leeft tegelijk hiér en generzijds. Doch de van langsom meer vervagende grens tussen beide gebieden is er gene van wijsgerige doch veeleer
van pathologische aard. Zij scheidt de wereld van wat wij als geestelijk normaal beschouwen van een toestand van paranoia.
Het is vreemd hoe zelden door de critiek werd opgemerkt dat het
magisch-realisme bij Johan Daisne voortaan, via a.m. Lago Maggiore
(1957), De Neusvleugel der Muze (1959) tot Baratzeartea (1963)
en Ontmoeting in de Zonnekeer (1967) , ondanks het bewaren van de
sfeer van eertijds, in een uitgesproken realistische richting zal evolueren. Het blijft magisch-realisme, daar niet van, doch het is als het
ware een magisch-realisme van interne aard. Niet langer vertonen
zijn verhalen de opbouw die bestaat uit een realistische en een super-

41 1

realistische wereld. Deze laatste, de wereld van de paradeigmata valt
weg, doch niettemin blijft een tweeledige structuur bestaan, die bijzonder duidelijk aan het licht treedt in Baratzeartea. Er is een „harde"
realistische grondlaag welke de schrijver rechtstreeks ontleent aan zijn
waarachtig dagelijks bestaan, een aantal voor de hand liggende
varianten op deze voor hem intieme realiteit evenwel niet uitgesloten.
Hier bovenop komt nu een tweede laag, deze van de verbeelding,
welke echter ditmaal gespeend blijft van parapsychologische en
Platonische gegevens, doch verbeeldingselementen bevat welke volkomen onder de rubriek van het ons vertrouwde literair realisme vallen,
waarvan soms de klank even doet denken aan het timbre van de
negentiende-eeuwse Russische vertellers die hem zo innig lief waren.
In de Nederlandse literatuur is mijn onvergetelijke vriend Johan
Daisne een onvervangbare, volstrekt unieke figuur. Ik heb hem gekend als dynamische jonge man, zo veel als de jeune peemier van
de Vlaamse letteren, hartveroverend, open en overtuigend. Ik heb
hem gekend als de beminnelijke, timide, wat levensvreemde melancholicus op rijpere leeftijd. Beide in mijn geest gefixeerde „lichtdrukmalen" blijven mij even lief.
Hij was niet alleen een groot schrijver waarvan menige bladzijde,
leefden wij niet in een zo bescheiden taalgebied, door haar peilend
vermogen en haar glanzende verwoording reeds tot de wereldliteratuur zou behoren. Bovendien is zijn oeuvre ontstaan op de punt van
een pen, gehanteerd door een waarachtig humanist, en drijft het op
de onderstroming van een waarachtig religieuze, innige liefde tot en
eerbiedvolle benadering van het leven en van de mens, die hij in dit
ondermaanse steeds als een broeder heeft beschouwd.
Mettertijd zal het grondig, wetenschappelijk aangepakt onderzoek
van al zijn teksten het exacte bilan opstellen van wat zijn specifieke
bijdrage tot de Nederlandse letteren in het algemeen en de Vlaamse
in het bijzonder is geweest. Het lijkt mij niet roekeloos thans reeds
op bepaalde aspecten van de creditrekening vooruit te lopen. Posten
als indrukwekkende en cosmopolitische verbeelding, psychologische
diepgang, menselijke voornaamdheid, aristocratie van de geest, intellectuele moed, wijsgerige originaliteit en ideologische tolerantie
zullen er in geen geval op ontbreken.
Nadien werd overgegaan tot de uitreiking van de diploma's aan de
laureaten van de Academische prijzen (zie vergadering van 20 juni
1979) .

Vergaderingen van 21 november 1979

I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : de heren

VAN ELSLANDER,

voorzitter, ROOSE, onder-

voorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROMBAUTS, VAN LOEY, LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS,
GYSSELING, JONCKHEERE, BUCKINX, DRAYE, LEBEAU, LEYS, DECORTE,
mevrouw DEPREZ en de heren HADERMANN, DE BELSER, GOOSSENS,
DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden ;
de heren SCHMOOK, PAUWELS en VANDERHEYDEN, binnenlandse

ereleden.

Afwezig met kennisgeving

de heren GILLIAMS, VANACKER, MOORS,
WEISGERBER, COUVREUR en LAMPO, leden.
:

NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergadering van 17 oktober 1979 en van de openbare vergadering van
24 oktober 1979 warden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. Vertegenwoordiging van de Academie. De heer VAN LOEY
vertegenwoordigde ons Genootschap op de hulde die in de Universitaire Stichting aan collega GORIS ter gelegenheid van diens tachtigste
verjaardag werd gebracht (19 oktober 1979) .
De heer DESCHAMPS vertegenwoordigde de Academie op het
Te Deum dat ter gelegenheid van Koningsdag in de Sint-Michielskathedraal te Brussel werd gezongen (15 november 1979) .
2. Gelukwensen.
De heren GORIS en PAUWELS werden ter gelegenheid van hun tachtigste verjaardag gelukgewenst.
3. Aangeboden bijdrage. Door de heer W. L. BRAEKMAN werd
een bijdrage ter publikatie in de „Verslagen en Mededelingen" aangeboden : Uniek Nederlands traktaat over africhting en verzorging
„
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(zie „Verslagen en Mededelingen", jg.
1981, blz. 48-99) .
De heren GYSSELING en HOEBEKE, leden van de commissie van
beoordeling, brachten een gunstig advies uit.
van jachtvogels (16e eeuw)"

Bij brief van 24 oktober 1979 verzoekt de
4. Ingekomen stuk.
Direkteur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ons Genootschap Prof. Dr. A. VAN ELSLANDER in 1980 als
spreker naar een vergadering van de Afdeling Letterkunde te willen
afvaardigen. Mocht hij daartoe niet in de gelegenheid zijn, dan wordt
mevrouw D'HAEN als gastspreker verwacht.
De Academie oordeelt, dat de heer VAN ELSLANDER, als oudvoorzitter, de spreekbeurt moet vervullen.
LEZING

„Verkenningen in vroeger vertaalwerk
sapientiaeque", lezing door de heer

1450 1600. Translatio studii
-

binnenlands
erelid.
(Zie „Verslagen en Mededelingen", jg. 1980, blz. 129-157) .
VANDERHEYDEN,

GEHEIME ZITTING

1. Verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter voor het jaar
Op voorstel van het Bestuur warden de heren RoosE en
1980.
DECORTE respectievelijk tot voorzitter en ondervoorzitter voor het
jaar 1980 verkozen.
2. Verkiezing van de Bestuurscommissie voor de jaren 1980-81.
Op voorstel van het Bestuur worden de heren ROELANDTS en
VAN ELSLANDER verkozen om, met het Bestuur, deel uit te maken van
de Bestuurscommissie voor de jaren 1980-1981.
3. Comité van Beheer van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde. Vertegenwoordigers van de Academie. — Van het Comité
van Beheer (Nationaal Fonds voor de Letterkunde) maken de voorzitter van de Academie en de vaste secretaris ambtshalve deel uit.
Verder moeten door de Academie nog twee leden worden aangewezen.
Op voorstel van het Bestuur worden de mandaten van de heren
DEMEDTS en WEISGERBER vernieuwd.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

Verslag door de heer DESCHAMPS, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren VAN LOEY, voorzitter (plaatsvervangend) , en
DESCHAMPS, secretaris ;
de heren ROELANDTS, GYSSELING, DRAYE, LEYS, HOEBEKE, GOOSSENS en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : de heren AERTS, LISSENS, DEMEDTS, JONCKHEERE, VAN ELSLANDER, BUCKINX en LESEAU ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK en PAUWELS, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving :
VREUR, ondervoorzitter ;
de heer VANACKER, lid.

de heren MOORS, voorzitter, en Cou-

AGENDA

1. „Het Oudnederlands tussen Oudengels en Oudhoogduits", lezing
door de heer GYSSELING.
Als gevolg van de tweede germanisering (5de eeuw) zijn een
aantal opposities ontstaan waardoor het Oudnederlands zich onderscheidt van het Oudhoogduits, bv. hie en her (beide uit Germ. hez
uit IE. kis) tegenover er (uit Germ. ez uit IE. is) , himu en hiru (hem,
haar) tegenover imu en iru (ihm, ihr) , minum tegenover minemu,
NI. slapen maken eten tegenover schla f en machen essen.
Mede als gevolg van de tweede germanisering is binnen het
Oudnederlands zelf een oppositie ontstaan waarbij het westen zich
aansluit bij het Oudengels, het centrale gedeelte en het oosten bij het
Duits. Bv. ontronde umlaut van u (pit tegenover put) , brocht tegenover bracht, gone tegenover gene, jegeven (later igeven) tegenover
gegeven, strot méd enz. tegenover strate made enz.
Spreker gaat de wisselende grenzen van al deze verschijnselen na
en zoekt naar historische verklaringen.
Namen aan de bespreking deel : de heren ROELANDTS, GOOSSENS,
VAN LOEY.
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2. Verkiezing van het Bestuur voor de jaren 1980-1981.

Uitslag :
voorzitter : de heer CouvREUR ;
ondervoorzitter : de heer DESCHAMPS ;
secretaris : de heer KEERSMAEKERS.
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN

Verslag door de heer
Aanwezig : de heren

en

LISSENS,

LISSENS,

BUCKINX,

lid- secretaris.

voorzitter,

LEBEAU,

ondervoorzitter,

secretaris ;

de heren AERTS, DEMEDTS, JONCKHEERE, VAN ELSLANDER, DECORTE,
mevrouw DEPREZ en mevrouw D'HAEN, leden.
Hospiterende leden : de heren

ROMBAUTS, VAN ,LOEP, ROELANDTS,

GYSSELING, DRAYS, ROOSE, LEYS, HOEBEKE, DESCHAMPS

en

KEERS-

MAEKERS ;

de heren WALSCHAP,
nenlandse ereleden.

SCHMOOK, PAUWELS

Afwezig met kennisgeving :
BELSER

en

LAMPO,

de heren

en

VANDERHEYDEN,

bin-

GILLIAMS, WEISGERBER, DE

leden.
AGENDA

1. ,,Versregellengte en insprong in `Een bonke keerzen kind' (G.
Gezelle, 1858)", lezing door mevrouw D'HAEN.
Het typografisch beeld van Gezelles Een bonke keerzen kind

(1858), met ongelijke versregellengte en vrije insprong (afstand tot
linker bladrand) , was in die tijd niet onbekend maar wel ongewoon.
Nog ongewoner is de symmetrie tussen in- en uitsprong. Die typografische vorm is drager van betekenis. Daar die vorm tot de tekst
behoort, moet hij bij tekstuitgave gerespecteerd warden.
Op de lezing volgde een geanimeerde bespreking waaraan werd
deelgenomen door mevrouw DEPREZ en de heren JONCKHEERE, AERTS,
GOOSSENS, ROMBAUTS, DEMEDTS, SCHMOOK, LISSENS en LEYS.
(Zie „Verslagen en Mededelingen", jg. 1980, blz. 307 - 315) .
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2. Verkiezing van het Bestuur voor de jaren 1980-1981.
Uitslag :
voorzitter : de heer LEBEAU ;
ondervoorzitter : de heer LISSENS ;
secretaris : de heer DEMEDTS.

Vergaderingen van 19 december 1979

I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren VAN ELSLANDER, voorzitter, ROOSE, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROMBAUTS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING,
JONCKHEERE, MOORS, WEISGERBER, BUCKINX, DRAYE, LEBEAU, LEYS,
DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN en de heren GoosSENS, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS en LAMPO, leden
de heren SCHMOOK en PAUWELS, binnenlandse ereleden.

;

Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, VAN LOEY, AERTS
en CouPÉ, leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 21 november 1979 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. De heer HOEBEKE,
Vertegenwoordiging van de Academie.
vast secretaris, vertegenwoordigde de Academie op de openbare
algemene vergadering van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, welke vergadering
gehouden werd op zaterdag 15 december ji.
2. Op maandag 17 december ji. vertegenwoordigde de heer WEISGERBER onze Academie te Brussel op de plechtige uitreiking van de
Tweejaarlijkse staatsprijs voor een werk over een Wetenschappelijk
onderwerp.
LEZING

„Schets van de ontwikkelingsgang der letterkunde in West -Vlaanderen", lezing door de heer DEMEDTS.
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GEHEIME ZITTING

Het verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie d.d. 12
december 1979 wordt aan de Academie overgelegd.
De vergadering wijdt vervolgens een bespreking aan de hierna
volgende punten van bedoeld verslag :
1) III. 3 : beperking der inkomens van gepensioneerde schrijvers
en kunstenaars.
De vergadering is het in hoofdzaak eens met het ontwerp van brief
dat collega DECORTE heeft opgesteld. De vaste secretaris krijgt
opdracht op basis van deze tekst een schrijven te richten aan de
Minister van de Nederlandse Gemeenschap en aan de Minister van
Sociale Voorzorg en Pensioenen. De inhoud van het schrijven zal
ook aan de pers warden meegedeeld.
2) IV. a : vaststelling van de huurprijs voor de woning gelegen
Gouden Hoofdstraat 50, te Veurne.
De vaste secretaris verlaat de vergaderzaal.
De vergadering was van oordeel, dat, in vergelijking met de
normale huurwaarde in het vroegere Beauvoorde, de huurprijs van
2.400 F. per maand, zoals die door de Bestuurscommissie werd vastgesteld, te hoog ligt. Ze wil de huurprijs terugbrengen tot 2.000 F.
per maand.
De Bestuurscommissie zal de zaak in haar eerstvolgende vergadering definitief regelen.
3) VI. Internationaal Colloquium n.a.v. het 150 -jarig bestaan van
België.
De vergadering is het eens met het besluit waartoe de Bestuurscommissie is gekomen. Ze wil de mogelijkheid openhouden om onze
Academie aan het Colloquium deel te laten nemen en een „dag te
Gent" te organiseren.
4) VII. Ruusbroec-herdenking 1981.
De vergadering sluit zich aan bij de voorstellen van de Bestuurscommissie.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE

Verslag door de heer COUVREUR, wnd. secretaris.
Aanwezig : de heren DRAYE, voorzitter, en LEYS, ondervoorzitter ;
de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, WEISGERBER,
HOEBEKE, GOOSSENS, COUVREUR en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : de heren ROMBAUTS, DEMEDTS, JONCKHEERE,
VAN ELSLANDER, LEBEAU, DECORTE, mevrouw DEPREZ, en de heren
DESCHAMPS en LAMPO ;
de heren SCHMOOK en PAUWELS, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer Cour' , secretaris ;
de heren VAN LOEY, AERTS, ROOSE en HADERMANN, leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.

AGENDA
1. „Reinaerts ontmoeting met de aap Martijn", lezing door de
heer GOOSSENS.

2. Gelegenheid tot voorstellen en mede delingen.
3. Opmaken van de agenda voor de volgende vergadering (20
februari 1980).
4. Verkiezing van het Bestuur voor de jaren 1980-1981.
De voorzitter opent de vergadering te 10u.20 en verleent het
woord aan collega GOOSSENS, die een referaat houdt over „Reinaerts
ontmoeting met de aap Martijn".
Het Nederduitse gedicht Reynke de Vos (R) van 1498, waarop
Goethes Reineke Fuchs teruggaat, is op zijn beurt een bewerking van
een Nederlandse rijmincunabel van Hendrik van Alkmaar (gedrukt
tussen 1487 en 1490), waarvan slechts fragmenten bewaard zijn. Deze
is een met prozacommentaren verrijkte versie van Reynaerts Historie
(Reinaert II) uit de tweede helft van de 14e eeuw. Het belangrijkste
verschil tussen het versgedeelte van R en B, het enige volledige
handschrift van Reinaert II, is een verschuiving van een passage in
het tweede deel. Het verhaal van de ontmoeting met de aap Martijn
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is uit de eerste grote verdedigingsrede van de vos gelicht en naar
voren geschoven, waardoor het binnen de vertelfictie bestanddeel van
de „echte" gebeurtenissen is geworden. De vergelijkende analyse
van deze passage in B, R en H (het volksboek) heeft tot resultaat :
1) Een bijdrage tot de kennis van de opbouw van B, waarvan de
tweede helft een constructie op de grens van raamvertelling en
doorlopend verhaal met onderbrekingen is. Kenmerken van deze
constructie zijn parallellisme, tweedeling, inbedding.
2) Een verklaring voor de indeling van R in vier boeken, die het
uitgangspunt van Goethes op het klassieke epos gekopieerde
indeling in twaalf zangen vormt.
3) De zekerheid dat de verschuiving in R op rekening van de Vederduitser en niet op die van Hendrik van Alkmaar komt.
4) De explicering van enkele bedoelingen van de bewerkers van
R en H.
Aan de bespreking nemen de collega's ROMBAUTS en DESCHAMPS
deel. Met een woord van dank besluit collega DRAYE deze vergadering.
Punten 2 en 3 van de agenda geven geen aanleiding tot bespreking.
De vaste secretaris zal zorg dragen voor de agenda.
Wat punt 4 betreft : voorzitter de heer LEYS, ondervoorzitter de
heer COUPÉ, secretaris de heer HADERMANN. Aan collega HADERMANN zal worden gevraagd het ambt van secretaris op zich te nemen.
Weigert deze, dan is collega VANACKER bereid als secretaris op te
treden.
Bij afwezigheid van collega COUPÉ wordt het verslag door de heer
COUVREUR opgesteld.
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS
Verslag door de heer LEBEAU, lid-secretaris.

Aanwezig : de heren VAN ELSLANDER, voorzitter, BUCKINX, ondervoorzitter, en LEBEAU, secretaris ;
de heren ROMBAUTS, DEMEDTS, JONCKHEERE, DECORTE, mevrouw
DEPREZ, en de heren DESCHAMPS en LAMPO, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, WEISGERBER, DRAYE, LEYS, HOEBEKE, GOOSSENS en KEERSMAEKERS ;
de heren SCHMOOK en PAUWELS, binnenlandse ereleden.
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de heren GILLIAMS en
binnenlands erelid.

Afwezig met kennisgeving :

de heer

VANDERHEYDEN,

AERTS,

leden ;

AGENDA

1. „De tekstoverlevering van de `Karel ende Elegast'. —

Enkele

lezing door de heer ROMBAUTS.
2. Gelegenheid tot voorstellen en mededelingen.
3. Opmaken van de agenda voor de volgende vergadering
februari 1980) .
4. Verkiezing van het Bestuur voor de jaren 1980-1981.

problemn",
(20

Na de inleiding door de voorzitter, zegt spreker dat hij wegens
het gevorderde uur, zijn lezing niet zal kunnen voltooien. Hij zal
dan bij een volgende gelegenheid de tweede helft ten gehore brengen.
In 1969 publiceerde A. M. DUINHOVEN de Karel ende Elegast.
Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en tekst uit
de Karlmeinsch-compilatie. [Zwolse Drukken en Herdrukken n° 623
2 delen. Zwolle. Hiermede beschikken wij over een uitstekende editie
van alle stukken, zowel van de handschrif tf ragmenten als van de
vroege drukken, die samen de tekstoverlevering van de Karel ende
Elegast uitmaken.
De vraag is nu : op welke basis kan men thans een nieuwe kritische
uitgave van dit gedicht samenstellen ter vervanging van de vroegere
edities van Kuiper en Bergsma, die geen volledige voldoening meer
geven ?
Bij wijze van inleiding tot de eigenlijke probleemstelling geeft
spreker een overzicht van de stand van het onderzoek inzake de
tekstoverlevering van de Karel ende Elegast.
In aansluiting hierop zal hij dan in een volgende lezing enkele
problemen behandelen, die het samenstellen van een gewenste nieuwe
kritische editie ongetwijfeld zullen bemoeilijken.
De voorzitter dankt spreker voor zijn goed gedocumenteerde lezing
en ziet met belangstelling uit naar het vervolg, waarmee dan punt 3 :
de agenda voor 20 februari, is vastgelegd. Er volgt een gedachtenwisseling, waaraan de heren DECORTE, GOOSSENS en VAN ELSLANDER
deelnamen. Er zijn geen voorstellen of mededelingen.
Ten slotte wordt het bestuur van volgend jaar samengesteld uit de
heren : BUCKINX, voorzitter ; LEBEAU, ondervoorzitter en DECORTE,
secretaris.

VERGADERINGEN IN 1980
Vergaderingen van 16 januari 1980
I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : de heren VAN ELSLANDER, voorzitter, ROOSE, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROMBAUTS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING,
LEYS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, en de heren
COUVREUR, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse
ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren

GILLIAMS, VAN LOEY, AERTS,

LISSENS, WEISGERBER, BUCKINX, DRAYS, LEBEAU, HADERMANN,

GOOSSENS

en

LAMPO,

leden.
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 19 december 1979 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. Telegram.
Op 21 december ji. stuurde het Secretariaat
namens het Bestuur en de Academie aan de heer GILLIAMS een
telegram met nieuwjaarswensen.
2. Samenstelling van het Bestuur 1980.
De verkiezing van het
bestuur 1980 (zie onze vergadering van 21 november 1979) werd
goedgekeurd bij K.B. van 24 december 1979.
3. Decreet Galle-Seeuws betreffende de Academie.
Op 15
januari jl. keurde de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap het voorstel van decreet GALLE-SEEUWS betreffende onze
Academie goed.
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4. Aangeboden bijdrage. Door de heer K. WAUTERS werd een
bijdrage aangeboden voor publikatie in de „Verslagen en Mededelingen" : „Domien Sleeckx als theoreticus van het realisme".
Mevrouw DEPREZ en de heer KEERSMAEKERS, aangewezen als beoordelaren, brachten een gunstig advies uit. (Gepubliceerd in de
„Verslagen en Mededelingen", jg. 1981, blz. 23-47) .
Brief van collega GORIS i.v.m. een Autonis
5. Ingekomen stuk.
de Roovere-herdenking (1482-1982).
OVERDRACHT

VAN HET

AMBT

VAN

VOORZITTER

De heer VAN ELSLANDER, aftredend voorzitter, draagt zijn ambt
over aan de heer RooSE, voorzitter voor 1980, die zijn mandaat
aanvaardt.
Toespraak van de heer A.

VAN ELSLANDER.

Geachte Collega's,
In de novembervergadering werd, in de lijn van de geplogenheden,
de ondervoorzitter tot voorzitter verkozen. Voor de functie van
ondervoorzitter viel de keuze op collega DECORTE. Deze verkiezingen
werden met ingang van 1 januari van kracht (K.B. van 24 december
1979) .
Staat u mij toe, als ex-voorzitter en in naam van u alien deze twee
collega's van harte geluk te wensen. Het bestuur van onze Academie
is bij hen in goede handen. Met de volle steun van de vaste secretaris
en de twee overige leden van het bestuur zullen ze ons genootschap
ongetwijfeld verder in goede banen leiden.
Geachte Collega's,
Het kan niet de bedoeling zijn hier nog eens de markante gebeurtenissen van het voorbije jaar in het leven van onze Academie in
herinnering te brengen : ik deed het trouwens reeds in enkele trekken
m onze plechtige openbare oktobervergadering. Laat ik alleen zeggen
dat ik als voorzitter slechts goede herinneringen heb bewaard aan het
jaar dat thans achter ons ligt : onder de collega's was de verstandhouding uitstekend en op onze bijeenkomsten heerste een sfeer van
ongedwongen, goede kameraadschap. Dat was ook zo in de vergaderingen van het bestuur én van de bestuurscommissie, waar we thans
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de ervaring en de toewijding van onze collega's ROMBAUTS en
node zullen missen. Na gedurende verscheidene jaren onze
Academie, ook als bestuurslid, voortreffelijk te hebben gediend,
hebben ze de wens te kennen gegeven niet meer in deze functie te
warden herkozen, wat anders ongetwijfeld opnieuw het geval zou
zijn geweest. Het past dan ook dat ik als uittredend voorzitter en in
naam van alle leden een woord van warme en oprechte dank tot hen
richt. Mijn dank gaat ook naar mijn goede vriend Lode RoosE, omdat
hij gehoor heeft willen geven aan de unanieme wens van alle collega's
en het voorzitterschap heeft aanvaard.
Aan onze vaste secretaris ben ik grote dank verschuldigd, want,
als ik van het voorzitterschap enkel de aangename kanten heb ervaren, was dat voor een goed deel aan hem te danken. Hij toch was het
die de vele materiële problemen die het bestuur en de werking van
onze Academie meebrengen voor zijn rekening nam. Deze zware
zorgen en beslommeringen bezorgden hem vaak slapeloze nachten,
in de echte zin van het woord ! Zijn grenzeloze toewijding heeft recht
op onze diepe erkentelijkheid.
Graag wil ik in deze gevoelens ook het hele personeel van onze
Academie betrekken, onze gewetensvolle secretaris-huismeester aan
het hoofd.
Ik dank ten slotte al de collega's — en het was voor mij een grote
vreugde dat ons dat jaar niemand is ontvallen -- voor hun medewerking en hun vriendschap en verzoek de collega's RoosE en
DECORTE in hun hoedanigheid van voorzitter en ondervoorzitter hun
respectievelijke plaats aan deze bestuurstafel te willen innemen.
VAN LOEY

Toespraak van de heer L.

RoosE.

Waarde collega's,
Een bestuursoverdracht valt meestal, en zo gebeurt het ook in onze
Academie, samen met het begin van een kalenderjaar. De eerste
woorden die ik, in mijn functie van voorzitter tot u wil richten zijn
dan ook zulke die bij het jaarbegin verwacht worden en passen,
woorden die wensen van gezondheid, geluk en voorspoed inhouden
voor ieder van u in het bijzonder. En ik doe dit met des te meer
overtuiging, omdat ik hiermede ook wensen voor ons genootschap
zelf uitspreek. Immers, alleen wanneer het in het privé leven van
personen die een gemeenschap vormen goed gaat, kan ook de ge-
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meenschap als zodanig, in casu onze Academie, een maximum aan
,geslaagde activiteit ontplooien.
Ik hoop dan ook oprecht in januari 1981 met mijn voorzittersambt
zelf u allen zonder uitzondering in de beste conditie — tekens van
vermoeidheid tengevolge van de voor onze Academie geleverde inspanningen mogen daarbij wel zichtbaar zijn -- aan mijn opvolger te
kunnen overdragen.
Maar laat mij, nu ik van mijn opvolger gewaag er eerst en vooral
aan denken een paar woorden tot mijn voorganger te richten.
Mijnheer de aftredende voorzitter, zoals ik u officieel moet noemen
al ligt mij, na 40 jaren steeds inniger geworden vriendschap waaraan
u zopas ook nog uitdrukkelijk herinnerd heeft, de aanspreking 'Waarde Toon' of `Toon' kortweg beter op de lippen, u (of jou) dank ik
voor de voortreffelijke wijze waarop u in het voorbije jaar onze Academie bestuurd hebt, m.a.w. omdat u de vele gaven die u sieren in
het jaar 1979 volledig ten dienste van ons genootschap gesteld hebt.
Sprekend over gaven denk ik in de eerste plaats aan uw uitmuntende
beheersing van de ars retorica, niet als synoniem van rederijkerij (het
terrein waarop we elkaar voor het eerst ontmoet hebben en waarop
onze vriendschap wortel heeft geschoten) maar toch te omschrijven
met de woorden van Matthi j s de Castelein als „de cuenste van wel
te segghene".
Dat je welsprekend bent heb je herhaaldelijk in en buiten onze
Academie bewezen, het blijkt verder niet alleen uit je vermogen om
door louter gebruik van taalmiddelen dames onder uw charme te
brengen, maar ook uit uw kunst om een mannenhart te vermurwen
en personen — ik denk aan mezelf — ertoe te bewegen om misschien
niet volledig verantwoorde beslissingen te nemen, zoals de aanvaarding van een voorzitterschap. Uw schuld is het dat onze Academie
een jaar lang zal moeten leven met een voorzitter die niet uw gave
der eloquentia bezit en ook niet al die andere kwaliteiten waarop
ik zinspeelde en die ik, als ondervoorzitter in de twaalf voorbije
maanden van nabij bij u heb kunnen waarnemen en bewonderen :
soepelheid (zonder beginselloosheid), werkkracht, nauwgezetheid,
toewijding en last but not least „zin voor humor", wat ik in de hoogste
mate waardeer omdat deze eigenschap alleen eigen is aan wie zin
voor relativiteit, dus wijsheid vertoont.
Het argument waarmede jij, Toon, mijn aarzeling om het voorzittersambt te aanvaarden overwonnen hebt wil ik hier graag aanhalen, omdat het mij de gelegenheid biedt tegelijk al diegenen te
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begroeten en te huldigen, aan wie deze begroeting en hulde toekomen.
Je hebt me gezegd : le zult niet alleen staan. En inderdaad ik zal niet
enkel kunnen rekenen op een ondervoorzitter wiens naam synoniem
is van wegwijsheid in voor ons belangrijke hogere administratieve
regionen en van onbaatzuchtige dienstvaardigheid, een man eveneens
begaafd met het talent van de spreekvaardigheid dat een kostbaar
instrument is als hij, en ik vrees dat het wel meer dan eens zal
gebeuren, een verhinderde voorzitter op nu nog niet te voorziene
plechtigheden zal moeten vervangen.
Ik zal kunnen rekenen op een vaste secretaris, voor wie de epitheta
ornantia voor het rapen liggen, en die aan al onze leden zo bekend
zijn, dat ik ze hier niet meer moet opsommen. Ik wil ze ook niet
opsommen want collega Hoebeke is zo bescheiden dat alle lof aan
zijn adres hem onmiddellijk een kleur zou doen krijgen. En juist dat
mag ik de man niet aandoen die er alles op zet om in de uitoefening
van zijn ambt niet van voorkeur voor een bepaalde kleur verdacht te
worden, maar zich dag en nacht inspant om in volledige neutraliteit
iedereen in onze Academie, welke ook zijn politieke of filosofische
gezindheid zij, ten dienste te staan.
Ik zal in de vernieuwde bestuurscommissie kunnen rekenen op twee
collega's die -- daar ben ik van overtuigd -- in toewijding voor hun
voorgangers, niet zullen onderdoen. Over collega VAN ELSLANDER
zeg ik geen woord meer ; van collega ROELANDTS weet ik en weten
jullie allemaal dat zijn nauwgezetheid en competentie ook in bestuursaangelegenheden -- zijn zachtzinnigheid van karakter evenaren.
Ook van hem weet ik dat hij me niet in de steek zal laten. De
professoren VAN LOEY en ROMBAUTS werden reeds door de uittredende voorzitter geprezen en bedankt. Ik wil er alleen maar bijvoegen
dat ik in het voorbije jaar enorm veel van hen geleerd heb, waarmede
ik als voorzitter mijn voordeel kan doen.
Ik reken tenslotte op u allen, waarde collega's, om niet alleen door
uw afkeer van absenteïsme, ook tijdens de lezingen in de plenaire
vergaderingen, maar vooral door een zeer actieve deelneming van al
de activiteiten van ons genootschap van 1980 een goed jaar te maken.
Het jaar dat nu begint is een belangrijk jaar. Voor mij is het
belangrijk omdat ik in 1980 tot de derde leeftijd overga, maar dat
moet de Academie geen zorg wezen. Wat ons genootschap wel aangaat, zijn tenminste een drietal herdenkingen waar van wij ernstig
werk moeten maken. Ik noem Gezelle, Rodenbach en 150 jaar België.
Voor al deze evenementen zijn reeds uitgebreide schikkingen getrof-
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fen, wat niet betekent dat alles in kannen en kruiken is, zodat velen
onder u nog om hun medewerking, zowel wat de voorbereiding als
de uitvoering van geplande initiatieven betreft aangesproken zullen
worden. Ik spreek namens het bestuur de wens uit, dat er vanwege
de collega's een grote bereidheid tot coöperatie zal te vinden zijn.
Wat de herdenking van 150 jaar België betreft kan ik voor wie dit
mocht wensen de geruststellende verzekering geven, dat in de optiek
van het aftredende en aantredende bestuur `herdenking' niet automatisch met `viering' gelijkgesteld wordt. Onze door de Academie goedgekeurde medewerking aan de door onze zusterinstellingen in dit
verband voorziene manifestaties brengt onze autonomie noch in opvattingen, noch in verkondiging van deze opvattingen in het gedrang.
En ik noem het een gelukkig toeval dat juist in het jaar waarin het
150 jaar bestaan van België herdacht wordt een aanvang is gemaakt
met de publicatie van een door ons genootschap bekroonde en uitgegeven studie die duidelijk licht werpt op de relatie tussen de staat
waarin wij leven en onze Academie enerzijds en de rol van onze
Academie in de Vlaamse Beweging anderzijds, een werk dat voor
onze visie op en onze medewerking aan de herdenking van anderhalve
eeuw België inspirerend kan werken.
Maar de studie van Wouter ROMBAUTS, waarvan, naar wij hopen,
het tweede deel zonder te veel uitstel het licht moge zien, zal in een
niet al te verre toekomst voor een andere gebeurtenis, die onze
Academie direkt aangaat, ook nut en betekenis hebben. In 1986
zullen wij — en dat zal in ieder geval een viering worden — het
100-jarig bestaan van ons genootschap herdenken. Op dat ogenblik
zullen wij uitzien naar een overzicht dat de hele periode van het
bestaan der Academie bestrijkt dus ook het tijdperk dat Wouter
Rombauts niet beschreven heeft, de 72 jaren tussen 1914 en 1986,
voldoende stof voor een tweede monografie, die ook niet in een
handomdraai tot stand zal kunnen komen. Willen wij dergelijk werk
in 1986 op onze studeertafel zien liggen, dan moeten wij van heden
af met de prospectie een aanvang nemen. Werk voor onze bestuurscommissie waarbij suggesties van alle collega's welkom zijn.
Ik wens te besluiten. Niet met de aankondiging van grootste plannen, maar met de belofte dat ik alles in het werk zal stellen om het in
mij gestelde vertrouwen niet te beschamen. Anders geformuleerd :
uw voorzitter zal zijn ambt als niet volledig mislukt beschouwen
indien hij in 1980 erin geslaagd zal zijn de werkzaamheid der leden
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in aanzienlijke mate te hebben gestimuleerd, de hele Academie ten
bate.
MEDEDELINGEN

EN

VOORSTELLEN

VAN HET

BESTUUR

1. 150 jaar België : programma voor 14 november 1980.
In
haar vergadering van 19 december jI. heeft de Academie beslist deel
te nemen aan het Internationaal Colloquium dat door de Zusteracademie te Brussel n.a.v. het 150-jarig bestaan van België wordt
ingericht. Onze Academie zal op 14 november 1980 te Gent een
bijeenkomst beleggen.
Op verzoek van Prof. VERBEKE, Vast Secretaris van de Koninklijke
Academie voorWetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van
België, moeten de heer DECORTE en onze Vaste Secretaris op 19
januari e.k. klaar zijn met een voorlopig programma m.b.t. het
academisch gedeelte van de dag te Gent. Er worden twee lezingen
gevraagd : één over een onderwerp rondom het algemeen thema „De
Vlaamse Letterkunde in Europa" en één waarin eventueel een bepaalde
stroming in onze literatuur wordt behandeld.
Het Bestuur is van oordeel, dat er ook aan een lezing gewijd aan de
plaats van het Nederlands in Europa moet worden gedacht. Het
Bestuur stelt voor in de aangegeven zin vooruit te gaan.
De Academie keurt het voorstel van het Bestuur goed.

2. Ingekomen stukken.
a) Samenstellen van een jury.
Bij brief van 9 januari jl. verzocht
de Stad Brussel de Academie drie leden aan te wijzen, die deel willen
uitmaken van de jury belast met het toekennen van haar prijs „Nederlandse Letterkunde 1980".
Het Bestuur stelt voor de opdracht toe te vertrouwen aan de heren

LISSENS, LEBEAU en DECORTE.
Het voorstel wordt aanvaard, maar de Vaste Secretaris zal vooraf
met de afwezige leden nog in verbinding treden.
b) Ontslag van de heer Rombauts als gewoon lid.
Bij brief van
9 januari jl. biedt collega ROMBAUTS ons Genootschap zijn ontslag
als gewoon lid aan.
Hij drukt tevens de wens uit opgenomen te worden op de lijst
van de binnenlandse ereleden.
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Het Bestuur stelt
voor in te gaan op het verzoek van de Stad Brugge, gedaan bij brief
van 4 januari 1980, om de Academie te laten toetreden tot het
nationaal comité dat de Stad Brugge met het oog op het Gezellejaar
1980 wenst op te richten.
Het voorstel wordt aanvaard.
c) Stad Brugge : Guido Gezelle-huldiging.

Bij
d) Reorganisatie van de Stadsbibliotheek te Antwerpen.
brief van 8 januari 1980 verzocht Prof. Dr. Jacques CLAES de Academie hem te willen steunen bij zijn verzet tegen de plannen van het
Stadsbestuur van Antwerpen om de Stedelijke Bibliotheek aldaar te
herleiden tot een bewaarplaats van Antverpiensia en enkele gespecifieerde verzamelgebieden, met name het oude boek en de Vlaamse
letterkunde.
Het Bestuur vraagt het oordeel van de Academie. Na discussie
wordt beslist te wachten tot wanneer meer gegevens i.v.m. deze zaak
ter beschikking staan.
3. Rodenbach-hulde.
Op 5 j an uari jl. vertegenwoordigde de
heer HoEBEKE, Vast Secretaris, de Academie op de opening van het
Rodenbachjaar te Roeselare.
Het Bestuur legt de Academie een voorstel voor om de julivergadering te Beauvoorde zowel in het teken van de A. Rodenbachherdenking als in dat van G. Gezelleherdenking te plaatsen. Er zouden nl.
twee lezingen worden gehouden : één gewijd aan A. Rodenbach en
één gewijd aan G. Gezelle.
Het voorstel wordt aanvaard.
4. Openbare vergadering van oktober 1980. Nederlands gastspreker.
Het Bestuur wil de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen verzoeken de heer S. DRESDEN als spreker af te
vaardigen.
Mocht de heer DRESDEN de opdracht niet kunnen vervullen, dan
kan de heer W. P. GERRITSEN worden uitgenodigd.
De heer RoMBAUTS merkt op, dat de voorkeur moet gaan naar de
heer GERRITSEN, omdat deze neerlandicus is.
LEZING
„Constantijn Huygens als `hofdichter' ", lezing door de heer KEERSMAEKERS.
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GEHEIME ZITTING

Ter beoordeling van de ingekomen
Samenste lling van jury's.
prijsantwoorden worden d e volgende jury's samengesteld :
a) „Guido Gezelles populaire poëzie (1872-1899). Een literatuursociologisch onderzoek" ; de heren AERTS en LISSENS en mevrouw
D'HAEN.

b) „Lexicale Morfologie. De beheersing van de woordvorming
door Vlaamse `brugklassers' " ;
de heren LEYS, VANACKER en
COUVREUR.

c) „Variatie in taalaanbod. Een sociolinguistisch onderzoek van de
primaire socializatie in West-Vlaanderen" ; de heren ROELANDTS,
MOORS

en

VAN LOEY.

d) „Aanzet tot de studie van de taal van psychotici" ;
LEYS, GOOSSENS en HOEBEKE.

Al deze prijzen bedragen

de heren

25.000 F.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN

Verslag door de heer

DEMEDTS,

lid-secretaris.

Aanwezig : de heer DEMEDTS, secretaris ;

de heer

VAN ELSLANDER

en mevrouw

DEPREZ,

leden.

Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
HOEBEKE, COUVREUR, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS ;
de heren WALSCHAP en SCHMOOK, binnenlandse ereleden.

de heer LEBEAU, voorzitter ;
de heer LISSENS, ondervoorzitter ;
de heren GILLIAMS, AERTS, BUCKINX, DECORTE en LAMPO, leden.

Afwezig met kennisgeving :

AGENDA

Bij afwezigheid van de voorzitter en ondervoorzitter der commissie
wordt de vergadering voorgezeten door de heer VANACKER.
„De namen van onze heidense goden en godinnen", lezing Oar de
heer GYSSELING.
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Namen van godheden worden inzonderheid aangetroffen in inscripties op wijstenen, die vooral talrijk zijn in de streek van NijmegenXanten-Keulen-Bonn-Aken en in hoofdzaak dateren uit de 2 de-3 de
eeuw n.C. De namen van de grote goden zijn meestal vervangen
door die van enigszins corresponderende Latijnse godheden. Vooral
moedergodinnen daarentegen zijn talrijk vertegenwoordigd.
In Noord-Gallië behoren de namen meestal tot de Belgische
substraattaal, hoewel ze doorgaans uiterlijk gegermaniseerd zijn. Echt
Germaanse of Keltische namen zijn er uitzonderlijk.
Sommige godheden zijn beschermgoden van volksstammen. Vergoddelijkte stromen en gebergten komen eveneens voor. Veruit de
meeste namen zinspelen evenwel op schittering, vlugheid, kracht
(vooral levenskracht), vruchtbaarheid, rijkdom, goedheid, liefde, bescherming, trouw. Schaars zijn de namen die verband houden met strijd
of met bepaalde diersoorten (beer, bok, paard) .
De voorzitter bedankt de heer GYSSELING voor zijn merkwaardige
lezing. Aan de bespreking wordt deelgenomen door de heren
ROELANDTS en COUVREUR. De voorzitter besluit de lezing met de
wens uit te drukken dat de tekst van de heer GYSSELING gepubliceerd
zou worden.

VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

Verslag door de heer KEERSMAEKERS, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren COUVREUR, voorzitter, DESCHAMPS, ondervoorzitter, en KEERSMAEKERS, secretaris ;
de heren ROMBAUTS, ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, LEYS en
HOEBEKE, leden.
Hospiterende leden

:

de heren DEMEDTS, VANACKER, en mevrouw

DEPREZ ;

de heren WALSCHAP, SCHMOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse
ereleden.
Afwezig met kennisgeving
de heren VAN LOEY, DRAYE, HADERMANN en GOOSSENS, leden.
:
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AGENDA

„Taal als dialoog", lezing door de heer LEYS.
De taalkunde van de laatste decennia wordt gekenmerkt door een
opeenvolging van theorieën en tevens door een voortdurende uitbreiding van het onderzoeksdomein : gaande van de klank en het
woord naar de zin of van de zin als propositionele eenheid naar de
zin als taaldaad. In tegenstelling tot de klassieke taaldadentheorie
stelt thans het dialoogonderzoek, een van de jongste ontwikkelingen
in de moderne taalkunde, dat de taaldaad het kader van de zin overstijgt en pas tot stand komt binnen de kooperatieve interaktie van
de dialoog. Basiseenheid van het onderzoek wordt aldus de bijdrage
of de „zet" die de gesprekspartner uitvoert.
De denkwijze van het dialoogonderzoek kan vooral in de volgende
twee stellingen worden samengevat :
1) de taal moet beschouwd worden vanuit het standpunt van de
hoarder. De spreker spreekt immers om begrepen te warden en
hij weet dat wat hij bv. als een bevel bedoelt pas de waarde van
een bevel verkrijgt wanneer het ook (perlokutionair) door de
hoorder als een bevel wordt geïnterpreteerd. De spreker zal dus
alle gepaste strategieën aanwenden om door de hoorder begrepen
te warden (vgl. de kooperatieve principes van Grice en trouwens
reeds de regels van de oude rhetorica) .
2) de hoorder interpreteert de intenties van de spreker inderdaad op
grond van een groot aantal faktoren (problem-solving strategy) .
Uitgangspunt voor de interpretatie van de taaldaadwaarde is ongetwijfeld de propositionele betekenis, maar andere faktoren zoals
„kontekst" en „situatie" zijn verderop zeker niet sekundair (zoals
vroeger impliciet schijnt te zijn aangenomen) . De verschillende
faktoren beperken elkaars geldigheid en de interpretatie kan ook
ten hoogste een relatieve zekerheid bereiken. Dit geldt des te meer
voor de interpretatie van historische teksten. — Omdat dialogeren
betekent : toelaten door de andere(n) te worden geïnterpreteerd,
leidt dit ook tot allerhande pathologieën, die vooral door de
school van Lacan worden geanalyseerd.
Het belang van het dialoogonderzoek voor de linguistiek bestaat
vooral hierin dat thans de funktie en de ontwikkeling van allerlei
interjekties, modaalpartikels, stijlfiguren, ook van de vokatiefkasus
en andere fenomenen expliciet kan worden beschreven en verklaard.
Aan de bespreking namen deel : de heren VANACKER, CoUVREUR,
WALSCHAP, ROELANDTS en DEMEDTS.

Vergaderingen van 20 februari 1980
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren

en

HOEBEKE,

de heren

ROOSE,

voorzitter,

DECORTE,

ondervoorzitter,

vast secretaris ;
ROMBAUTS, LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER,

mevrouw DEPREZ, meen de heren GOOSSENS, CoUVREUR, DESCHAMPS,
KEERSMAEKERS en LAMPO, leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, PAUWELS en VANDERHEYDEN,
binnenlandse ereleden.
GYSSELING, MOORS, VAN ELSLANDER, DRAYE,

vrouw

D'HAEN

Afwezig met kennisgeving :
BUCKINX, LEBEAU, LEYS

en

de heren
leden.

GILLIAMS, VAN LOEY,

COUPÉ,

NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 16 januari 1980 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. Toegelaten beroepsbezigheid van gepensioneerde kunstenaars.
In antwoord op zijn
— Antwoord van de betrokken Ministers.
21 december 1979 gericht aan de Ministers DE BACKER- schrijvend.
VAN OCKEN en CALIFICE betreffende de toegelaten activiteiten van
gepensioneerde kunstenaars en zijn verzoek tot aanpassing van de
toepassing van het K.B. van 15 december 1978 (zie de vergadering
van 19 december 1979) , ontving de Vaste Secretaris brieven van
Mevrouw DE BACKER-VAN OCKEN, Minister van de Nederlandse
Gemeenschap, en van de heer CALIFICE, Minister van Sociale Voorzorg
en Pensioenen. De vaste secretaris deed voorlezing van deze brieven.
Op 18 januari jl. liet het secretariaat collega AERTS
2. Telegram.
n.a.v. zijn bekroning met de driejaarlijkse Staatsprijs voor kritiek en
essay een telegram met gelukwensen toekomen.
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Op 18 januari ji.
3. Vertegenwoordiging van de Academie.
Ons
Genootschap
op de acadeVANACKER
vertegenwoordigde de heer
mische plechtigheid te Nijmegen, die n.a.v. het afscheidscollege van
de heer WEIJNEN was georganiseerd.
Bij brief van 13 januari verzocht de Konink4. Ingekomen stuk.
lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam ons
Genootschap op 29 maart e.k. een vertegenwoordiger te willen afvaardigen op de jaarlijkse Verenigde Vergadering der Afdelingen
Letterkunde en Natuurkunde.
Deze brief kwam te laat om door het Bestuur nog in zijn vergadering van 13 januari behandeld te kunnen worden.
Op voorstel van de vaste secretaris beslist de Academie de heer
RoosE, voorzitter, te delegeren.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

1. Samenstelling van jury's. — Wijzigingen.
a) In haar vergadering van woensdag 16 januari jI. heeft de Academie ter beoordeling van het prijsantwoord „Guido Gezelles populaire poëzie (1872-1899) . Een literatuur-sociologisch onderzoek" de
heren AERTS en LISSENS en mevrouw D'HAEN aangewezen. Aangezien
de heer AERTS deze opdracht niet kan aanvaarden, stelt het Bestuur
voor hem als eerste verslaggever te vervangen door de heer DEMEDTS.
Het voorstel wordt aanvaard.
b) In dezelfde vergadering had de Academie ook de heren LISSENS,
LEBEAU en DECORTE aangewezen om zitting te hebben in een jury van
de Stad Brussel. De heren LISSENS en LEBEAU hebben echter laten
weten, dat zij deze opdracht niet wensen te aanvaarden.
De vaste secretaris heeft de heren HADERMANN en KEERSMAEKERS
bereid gevonden om de heren LISSENS en LEBEAU te vervangen.
Bij
Congres van de I.V.G. te Basel (24-28 augustus 1980) .
brief van 8 februari 1980 vraagt Mevr. DEPREZ, door de Academie
op bedoeld congres te warden afgevaardigd. Mevr. DEPREZ heeft in
1978 en 1979 zitting gehad in de commissie die dit congres heeft
2.

vorbeid.
Op voorstel van het Bestuur gaat de Academie op het verzoek in.
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LEZING

„V erkenningen in vroeger vertaalwerk

1450-1600. Vertalen uit plichts-

lezing door de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
(Zie „Verslagen en Mededelingen", jg. 1980, blz. 252-306).

besef",

GEHEIME ZITTING
1. Samenstelling van jury's.
Op voorstel van het Bestuur
worden de jury's ter beoordeling van de werken die in aanmerking
komen voor de fondsprijzen, als volgt samengesteld :
a) de Aug. Beernaertprijs (tijdvak 1978-1979, bedrag 25.000F.) ;
de heren LISSENS, JONCKHEERE, WEISGERBER en COUPÉ ( + één lid aan
te wijzen door de Regering) .
Mocht de heer COUPÉ de opdracht niet kunnen aanvaarden, dan
zal hij door de heer DEMEDTS vervangen worden.
b) de Nestor de Tièreprijs (tijdvak 1978-1979, bedrag 7.500 F.) ;
de heren VAN ELSLANDER, DECORTE en KEERSMAEKERS.
c) de Joris Eeckhoutprijs (tijdvak 1978-1979, bedrag 15.000 F.) ;
de heer LEBEAU, mevrouw DEPREZ en de heer HADERMANN.
Er zijn geen werken ingezonden voor :
1) de Leonard I/illemsprijs (tijdvak 1978-1979) ; jury : de heren
ROMBAUTS, VAN LOEY, GYSSELING, HOEBEKE en GOOSSENS ;
2) de Jozef van Ginderachter prijs (tijdvak 1976-1979) . Op voorstel van het bestuur wordt geen jury samengesteld. De prijs is immers
beperkt tot de verheerlijking van de provincie Brabant, inzonderheid
de kantons Asse en Vilvoorde en bedraagt amper 5.000 F.

2. Vergadering van de Bestuurscommissie. Verslag. Het verslag
van de vergadering van de Bestuurscommissie d.d. 13 februari 1980
werd aan de Academie overgelegd.
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II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS

Verslag door de heer DECORTE, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren LISSENS, wn. voorzitter, en DECORTE, serretans;
de heren ROMBAUTS, DEMEDTS, mevrouw DEPREZ, en de heren DE
BELSER, DESCHAMPS en LAMPO, leden.
Hospiterende leden : de heren VAN LOEY, ROELANDTS, VANACKER,
GYSSELING, MOORS, DRAYE, LEYS, HOEBEKE, GOOSSENS, COUVREUR
en KEERSMAEKERS ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, PAUWELS en VANDERHEYDEN,
binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren BUCKINX, voorzitter, LEBEAU,
ondervoorzitter ;
de heer GILLIAMS, lid.
AGENDA

„De handschri f tenverzameling van C. Ph. Serrure" (III) , lezing door
de heer DESCHAMPS.
De kostbaarste handschriften en boeken van C. P. Serrure werden
op 19-23 november 1872 en op 23-29 oktober 1873 door Fr. F. Olivier
te Brussel geveild. Een twintigtal handschriften, belangrijk voor de
geschiedenis van onze gewesten, werden op de laatste veiling opgehouden. Zij werden door C. A. Serrure, zoon van C. P. Serrure en
advocaat te Kuregem, kort beschreven in een geschrift, getiteld
feu M.
Manuscrits relati f s a notre histoire littéraire, délaissés par
Serrure, en in 1876 voor 30.000 fr. de regering te koop geboden.
C. A. Serrure was er echter toe bereid de handschriften voor 20.000 fr.
af te staan, indien zij door de regering voor de Universiteitsbibliotheek
te Gent zouden worden verworven. De regering weigerde de handschriften te kopen, daar niet de Belgische staat, maar de stad Gent
de boekenschat van de voornoemde bibliotheek in eigendom had. Zij
was er wel toe bereid een toelage van 6.000 fr. te verlenen.
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De stad, die nu als koper moest optreden, wou niet meer dan
4.000 fr. in de koopsom bijdragen. Twee jaar bleef de zaak aanslepen.
Toen verminderde C. A. Serrure de prijs tot 12.000 fr., maar dreigde
de handschriften te laten veilen, indien de verkoop niet spoedig zijn
beslag zou krijgen. De stad verhoogde toen haar bijdrage tot 6.000 fr.,
zodatevrkpnoga.Tervkijn lgva
10.000 fr. had C. A. Serrure echter de handschriften aan bankier
De Ruyck in pand gegeven. Deze laatste wou ze niet ten verkoop
terugbezorgen, tenzij de lening zou zijn afgelost. C. A. Serrure kon
de geleende som niet terugbetalen. Gelukkig wou Ferdinand Vanderhaeghen, bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Gent, zich
borg stellen, zodat de verkoop kon doorgaan. Op 4 juli 1878 tekende
hij ten name van bankier De Ruyck twee schuldbewijzen van 6.000 fr.,
betaalbaar op 4 oktober 1872, in de hoop dat zowel de regering als
de stad op de vervaldag hun respectieve bijdrage in de koopsom
zouden hebben betaald. Intussen kwam de weduwe Serrure als medeerfgename haar deel van de koopprijs opeisen. De regering en de
stad, die voordien slechts met C. A. Serrure hadden gehandeld, wilden
niet betalen, tenzij die erfeniskwestie was opgehelderd. Daar op de
vervaldag noch de regering noch de stad hadden betaald, moest
Ferdinand Vanderhaeghen een lening aangaan om zijn verplichtingen
tegenover bankier De Ruyck te kunnen nakomen. De stad en de
regering voldeden resp. in november en december 1878 hun deel van
de koopsom. Slechts twee jaar later betaalde C. A. Serrure Ferdinand
Vanderhaeghen de kosten van de lening terug, die deze laatste had
moeten aangaan. Handschriften, die ooit aan C. P. Serrure hebben
toebehoord, bevinden zich, behalve in de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel en de Universiteitsbibliotheek te Gent, in de Stadsbibliotheek
te Antwerpen, de Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz te Berlijn,
de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, de Bibliotheek der
Rijksuniversiteit te Leiden, het British Museum te Londen, de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen, de Bibliothèque Nationale te
Parijs en het Provinciaal Archief der Minderbroeders te Sint-Truiden.
Een aantal handschriften, die C. P. Serrure in bezit heeft gehad, zijn
tot nu toe niet teruggevonden.
Op de lezing volgde een levendige gedachtenwisseling.
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VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRA PIE

Verslag door de heer

VANACKER,

lid-secretaris.

Aanwezig : de heren LEYS, voorzitter, en VANACKER, secretaris ;
de heren VAN LOEY, ROELANDTS, GYSSELING, MOORS, DRAYE,
ROOSE, HOEBEKE, GOOSSENS, COUVREUR en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : de heren ROMBAUTS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DECORTE, mevrouw DEPREZ, en de heren DE BELSER en LAMPO ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, PAUWELS en VANDERHEYDEN,
binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer COUPÉ, ondervoorzitter.
AGENDA

1. „Middelnederlandse vocaalsystemen : De inventaris van de lange

klinkers en diftongen", lezing door de heer .GOOSSENS, gevolg door
een bespreking (inclusief van de lezing door de heer GOOSSENS gehouden op 16 mei 1979 : „Van Loeys Middelnederlandse klankleer
structureel gelezen, II : de umlaut") .
Het referentiésysteem van het mnl. bestaat uit acht lange klinkers,
1, ê, i, á, h', o, 1, i (oorspronkelijke lange klinkers of diftongen —
scherplangen -- hebben hier een circumflex, oorspronkelijke korte
klinkers .zachttangen — een lengtestreep) en zes diftongen, ie, iie,
oe, ei, bu, ou. De klinker iË en de diftong Re zijn complementair
verdeeld.. Dit systeem kwam in het westen (Vlaanderen — Zeeland —
Holland) voor. Ten oosten van dat gebied zijn ten gevolge van de
werking der secundaire umlauten hier nog een á, ó en een tweede i
aan toe te voegen, evenals een i e als zelfstandig foneem, waardoor
u eveneens fonematische status bekomt. In het gebied (Oost-) Limburg
-- Nederri j n moeten aan deze rijkere inventaris nog eens twee zachtlange klinkers, i en u, worden toegevoegd, terwijl scherplange u en
zachtlange a er gescheiden zijn. Tenslotte heeft dit gebied tengevolge
van het ontbreken van de spontane palatalisatie van westgerm. u een
oppositie u o u . Dit laatste, evenals het voorkomen van i en u, geldt
ook voor het noordoosten, waar echter de twee zachtlange i's zijn
samengevallen, evenals de van á gescheiden d met a.
De voorzitter feliciteert de spreker om zijn belangrijke lezing met
de talrijke verhelderende gegevens en ook de vele vernieuwende
voorstellingen.
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Bij de bespreking van deze lezing, samen met de vorige lezing door
collega GOOSSENS, wijst collega VAN LOEY er vooraf op dat hij zijn
Middelnederlandse Spraakkunst niet geschreven heeft met het oog op
het opstellen van fonologische systemen. Wel was het de bedoeling
de studerenden een handig boek met alle nodige informatie te bezorgen. Hij wijst er ook op dat fonematische tegenstellingen vaak op
een miniem detail berusten en vreest dat in de geschreven taal van
onze Middeleeuwse teksten veel belangrijke feiten verdoezeld zijn.
De spreker deelt hierop mee dat zijn bewondering voor de Middelnederlandse Spraakkunst van collega VAN LOEY zeer groot is, o.m.
omdat er een grote, verantwoorde diversiteit in te vinden is.
De voorzitter wijst ook op het probleem van de taalontwikkeling.
Niet alleen de uitgestrektheid van het gebied, maar ook de snelheid
waarmee een verandering gebeurt, verdient bijzondere aandacht. Ook
de spreker vindt dit aspekt een belangrijk probleem. Zo is het duidelijk dat systematische verschuivingen niet vlug gebeuren. Op de
opmerking van collega VAN LOEY dat het toch opvalt hoe eenvoudig
de systemen van de vroegste perioden gewoonlijk worden voorgesteld,
erkent de spreker dat het vermoedelijk de taalbeschouwer zelf is die
het oudste systeem zo eenvoudig voorstelt, doordat hij sommige zaken
uit de taalwerkelijkheid niet kan kennen.
Deze boeiende vergadering, die nog aanleiding zou kunnen geven
tot het stellen van vele vragen, wordt door de voorzitter gesloten
met woorden van lof voor de spreker.
Op de vraag van de voorzitter of collega GOOSSENS bereid is zijn
tekst af te staan voor de Verslagen & Medelingen, geeft deze de
wens te kennen dat alle lezingen die hij m.b.t. het onderwerp in de
Academie hield in eén enkele brochure zouden worden gebundeld.
De vaste secretaris zal de mogelijkheden welwillend onderzoeken.
2. Opmaken van de agenda voor de volgende vergadering (16
april 1980) :

De heer KEERSMAEKERS verklaart zich bereid in de volgende vergadering een lezing te houden.

Vergaderingen van 19 maart 1980
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren ROOSE, voorzitter, DECORTE, ondervoorzitter,
en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING, VAN ELSLANDER, DRAYE, LEBEAU, LEYS, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN en
de heren DE BELSER, GOOSSENS, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS en
LAMPO, leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS,
binnenlandse ereleden.

Afwezig met kennisgeving : de heren GiLLIAMS, VAN LOEY, VANACKER, COUPÉ, HADERMANN en COUVREUR, leden.
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 20 februari 1980 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
De heer DECORTE,
1. Vertegenwoordiging van de Academie.
ondervoorzitter, vertegenwoordigde onze Academie op de Dies Natalisviering van de R.U.G. (vrijdag 29 februari 1980) .
De heer PAUWELS, binnenlands erelid, vertegenwoordigde ons
Genootschap op de „Taaldag 1980" die door de Vereniging Algemeen Nederlands in de Gotische zaal van het Stadhuis te Leuven
werd ingericht (8 maart 1980) .
2. Bedanking.

Bij brief van 22 februari 1980 dankte Prof.
WEIJN,buitenladsr Acmievodglukwnsie

hij bij de intrede in zijn emeritaat mocht ontvangen.

3. Decreet betreffende onze Academie.
Het decreet van 13
februari 1980 betreffende de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde is in het Belgisch Staatsblad van 18 maart 1980
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(blz. 3455-3456) gepubliceerd. A an het einde is in de Nederlandse
versie bij het zetten evenwel een alinea weggev al len. Er is om rectificatie in het B.S. verzocht.
MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Bij K.B. van 13 februari 1980 is aan de heer
Lidmaatschap.
de titel van binnenlands erelid verleend.

ROMBAUTS

LEZING

II, voortzetting van de
gehouden op 16 januari 1980.

„Constantijn Huygens als `hofdichter' "

lezing door de heer

KEERSMAEKERS

EVENTUELE VOORSTELLEN EN MEDEDELINGEN

Bij brief van 11 maart deelde de heer RoosE, Voorzitter, aan het
secretariaat mee, dat hij i.v.m. de herdenking „150 jaar België" aan
Prof. VERBEKE, vast secretaris van de A.W.L.S.K. te Brussel een
schrijven wil richten waarin het standpunt wordt geaffirmeerd dat de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde niet
betrokken wenst te worden in een „viering".
De Academie hoort een korte uiteenzetting van de heer RoosE en
verklaart unaniem het met zijn zienswijze eens te zijn.
De Academie stemt er ook mee in, dat de heer RoosE op 24 maart
te Brussel deelneemt aan de vergadering van de „Algemene Commissie Colloquium 1980" en er het standpunt van ons Genootschap
kenbaar maakt.

GEHEIME ZITTING

Samenstelling van de Prijsvragencommissie (prijsantwoorden
1983) . Op voorstel van het Bestuur worden de heren RoosE,
voorzitter ; DECORTE, ondervoorzitter ; en HOEBEKE, vast secretaris,
van ambtswege en verder de heren LEBEAU en VANACKER tot leden
van de commissie benoemd. Aldus is ook voldaan aan de eisen van
art. 65 van het Huishoudelijk Reglement.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

Verslag door de heer KEERSMAEKERS, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren DESCHAMPS, ondervoorzitter, en KEERSMAEKERS, secretaris ;
de heren VAN LOEY, ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, DRAYE,
LEYS, HOEBEKE en GOOSSENS, leden.
Hospiterende leden : de heren ,LISSENS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER,
LEBEAU, DECORTE, mevrouw DEPREZ en de heer LAMPO ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving :
de heer HADERMANN, lid.

de heer COUVREUR, voorzitter ;

AGENDA

In afwezigheid van de heer COUVREUR, voorzitter, werd het voorzitterschap waargenomen door de heer DESCHAMPS, ondervoorzitter.
„De tekstoverlevering van de `Karel ende Elegast' -- Enkele problemen" II, voortzetting van de lezing door de heer ROMBAUTS gehouden op 19 december 1979.
In het vervolg van zijn lezing behandelt de spreker nu meer in het
bijzonder de Nederrijnse versie van de „Karel ende Elegast" in de
Karl meinet en haar betekenis voor de tekstoverlevering. Hij wijst op
het belang van die compilatie, welke als een soort late, 14de eeuwse
„Histoire poétique de Charlemagne" in Rijnland mag warden beschouwd.
Aan de bespreking namen deel : de heren GOOSSENS, VAN LOEY
en LEYS.
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN
Verslag door de heer DEMEDTS, lid- secretaris.
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Aanwezig : de heren LEBEAU, voorzitter, LISSENS, ondervoorzitter s,
en DEMEDTS, secretaris ;
de heren VAN ELSLANDER, DECORTE. mevrouw DEPREZ, en de heren
DE BELSER en LAMPO, leden.
Hospiterende leden : de heren VAN LOEY, ROELANDTS, VANACKER,
GYSSELING, DRAYE, LEYS, HOEBEKE, GOOSSENS, DESCHAMPS en
KEERSMAEKERS ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS,
binnenlandse erleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer CouPt, lid.

AGENDA
„C. Buysse en M. Maeterlinck", lezing door de heer VAN ELSLANDER.
Spreker stelt vast dat Maeterlinck, door een ongelukkige verklaring
in 1902, de sympathie van de Vlamingen grotendeels had verloren.
Een reactie van de Nobelprijswinnaar, waarin hij trachtte de betekenis
van zijn eerste woorden hun smalend karakter te ontnemen, heeft de
gewekte indruk niet kunnen uitwissen. Toch heeft Maeterlinck niet
alle betrekkingen met Vlaamse auteurs opgegeven en is Cyriel Buysse
levenslang zijn vriend gebleven. Prof. Dr. A. VAN ELSLANDER gaat
in een uitgebreid overzicht de geschriften en brieven na, waarin
Buysse en Maeterlinck over elkaars werk of over de toenmalige literatuur in Vlaanderen en het buitenland geschreven hebben. Opmerkenswaard daarbij is dat Maeterlinck ten slotte Buysse prijst omdat hij
zijn werk in de moedertaal gesteld had. De lezing van VAN ELSLANDER bevat talrijke bijzonderheden, die niet alleen voor de relatie
Maeterlinck-Buysse tekenend zijn, maar evengoed voor de kennis van
het literaire klimaat in de eerste decennia van deze eeuw hun belang
hebben.

Vergaderingen van 16 april 1980
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren RoosE, voorzitter, DECORTE, ondervoorzitter,
en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS,
VAN ELSLANDER, DRAYE, LEBEAU, LEYS, mevrouw D'HA.EN, en de
heren COUPÉ, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse
ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, VAN LOEY, AERTS,
LISSENS, mevrouw DEPREZ, en de heren DE BELSER, GOOSSENS,
COUVREUR en LAMPO, leden ;
de heer RoMBAUTS, binnenlands erelid.

NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 19 maart 1980 warden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
De vaste secretaris
1. Zestigste verjaardag van de voorzitter.
vestigt er de aandacht van de Academie op, dat collega RoosE op
16 april jarig is en vandaag 60 jaar wordt.
Hij feliciteert de heer RoosE mede in naam van de collega's en
deelt aan de vergadering mee, dat het secretariaat de jarige reeds
de vorige dag geluk heeft gewenst.
De heer RoosE,
2. Vertegenwoordiging van de Academie.
voorzitter, vertegenwoordigde op 28 maart 1980 ons Genootschap op
de opening van het Provinciaal Museum Stijn Streuvels „Het Lijsternest" te Ingooigem. Een aantal collega's woonden de openingsplechtigheid bij nl. : de heren DECORTE, ondervoorzitter, HOEBEKE, vast
secretaris, DEMEDTS en mevrouw DEPREZ. Zij waren op verzoek van
leden van de familie Streuvels door het Provinciaal Bestuur van
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West-Vlaanderen rechtstreeks uitgenodigd. Voor de Academie als
instelling is op het secretariaat geen uitnodiging toegekomen.
De heer DECORTE, ondervoorzitter, vertegenwoordigde de Academie
op de jaarlijkse Verenigde Vergadering der Afdelingen Letterkunde
en Natuurkunde van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen
te Amsterdam (29 maart 1980) .
Op 3 april jl. overleed na een langdurige ziekte
3. Overlijden.
de heer Leo SCHEVENHELS, Administrateur-generaal van de Nederlandse Culturele Diensten.
De begrafenis werd o.m. bijgewoond door de collega's DECORTE,
HOEBEKE, LAMPO en SCHMOOK.
De heer Herman LIEBAERS, Grootmaar4. Ingekomen stuk.
schalk van het Hof, deed op het Secretariaat een afschrift toekomen
van een brief van de Belgische ambassadeur te Parijs waarin wordt
meegedeeld, dat de „Revue des deux mondes" bereid is bijdragen op
te nemen van jonge, talentvolle Belgische schrijvers die te Parijs
bekndwilgra.
De bijdragen van Nederlandstalige auteurs worden in vertaling
gepublicrd.
Door het stadsbestuur
5. Rodenbach-herdenking te Roeselare.
van Roeselare werd aan het Secretariaat het programma meegedeeld
van twee herdenkingsplechtigheden die in de geboortestad van de
dichter plaats zullen vinden.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

1. Lidmaatschap.
Overeenkomstig artikel 38 van het Huishoudelijk Reglement wordt de zetel van de heer ROMBAUTS, sedert
13 februari 1980 binnenlands erelid, vacant verklaard.

Gevolggevend aan de opdracht van de Academie hem gegeven in de plenaire vergadering van 19 maart ji., heeft
24 maart 1980 aan de heer VERBEKE, Vast Secretaris deVorzitp
van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België, de volgende tekst overhandigd :
„Tijdens de plenaire vergadering onzer Academie op 19 maart jl.
ishetInraolFcqui-C mover„BlgiënEupa"
van 12-14 nov. a.s. ter sprake gekomen. Daarbij hebben de in zeer
2. 150 jaar België.
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groot aantal aanwezige leden en binnenlandse ereleden nogmaals hun
bereidheid bevestigd om, binnen de mogelijkheden onzer Academie
en in autonomie van opvattingen, hun volledige medewerking aan dit
colloquium te verlenen. Wel hebben zij unaniem de uitdrukkelijke
wens naar voren gebracht, dat de benaming waaronder de bedoelde
bijeenkomsten aan het publiek medegedeeld worden nooit een term
zou zijn die het begrip „viering" impliceert. De vergadering heeft
verdhaozitgmnderstligamnukebr
te maken met het verzoek ook de andere organisatoren hiervan op
de hoogte te brengen.
Ingesloten laat ik u een afschrift toekomen van de toespraak bij
mijn ambtsaanvaarding in januari 1980 gehouden, waarin ook het
standpunt van het bestuur onzer Academie met betrekking tot hetzelfde colloquium uiteengezet wordt."
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om mee te delen,
dat hij aan de heer VERBEKE zijn bezwaren kenbaar heeft gemaakt
betreffende het hoofd „Herdenking van de 1 5 0 e verjaring van België", waaronder het voorlopige programma werd gedrukt. Na een
korte bespreking beslist de Academie aan de heer VERBEKE een brief
te schrijven waarin wordt voorgesteld : „150 jaar België" of „Colloquium n.a.v. het 150 -jarig bestaan van België".
3. Herdrukken van werken uit de Zuidnederlandse Letterkunde :
voorstel van decreet van de heer NAUWELAERTS d.d. 13 april 1978.
Op vrijdag 11 april jl. deed het secretariaat aan de collega's een
afschrift toekomen van het voorstel van decreet NAUWELAERTSJORISSEN betreffende het herdrukken van oudere werken uit de Zuidnederlandse letterkunde en van een brief van de heren A. DE BEUL
en G. VERHAEGEN, respectievelijk voorzitter en verslaggever van de
bevoegde commissie van de Cultuurraad.
De Bestuurscommissie heeft in haar vergadering van donderdag
10 april jl. aan het Bestuur de opdracht gegeven deze aangelegenheid
aan de Academie voor te leggen en in de plenaire vergadering te
bespreken.
De vaste secretaris heeft het bestaan van dit voorstel van decreet
onder de aandacht van de Academie gebracht op 21 juni 1978 (zie
de notulen van de plenaire vergadering) .
op 24 januari jI. heeft de vaste secretaris met de Kabinetschef van
Minister DE BACKER m.b.t. dit voorstel van decreet een onderhoud
gehad, nadat hij op 18 januari 1980 aan de Minister schriftelijk had
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meegedeeld, dat het voor de Academie niet mogelijk is de uitgave
van bedoelde herdrukken met de gelden van het Nationaal Fonds
voor de Letterkunde te bekostigen. Op de vraag of de Academie
bereid zou worden gevonden aan de uitvoering van het decreet mee
te werken, zelfs als een experiment lopend over één of twee jaar en
op voorwaarde, dat het Ministerie de nodige geldmiddelen ter beschikking van de Academie stelt, heeft de vaste secretaris bevestigend
geantwoord.
Bij brief van 12 maart ji. dankten de heren A. DE BEUL en G.
VERHAEGEN, de voorzitter van de Academie voor de toegezegde medewerking. Uit de brief van de heren A. DE BEUL en G. VERHAEGEN
blijkt verder, dat het herdrukken en uitgeven van de in aanmerking
komende werken om te beginnen inderdaad als een experiment voor
de duur van één of twee jaar zal gebeuren. Intussen wordt de bespreking van het decreet opgeschort en de stemming erover verdaagd.
Het Bestuur en de Bestuurscommissie vinden dit een uiterst belangrijke aangelegenheid, waarbij de Academie zich niet onbetuigd mag
laten.
In haar vergadering van 10 april jl. gaf de Bestuurscommissie aan
het Bestuur de opdracht aan de Academie voor te stellen, dat ze
binnen haar schoot een tijdelijke commissie zou oprichten, met adviserende bevoegdheid en bestaande uit zes leden : het Bestuur en drie
literatuurhistorici overeenkomstig art. 2 van het decreet.
Het Bestuur stelt verder voor de collega's LISSENS, WEISGERBER en
DEPREZ als leden van deze tijdelijke commissie te benoemen.
De voorstellen worden aanvaard.
4. M. Gilliamsnummer van het tijdschrift „Dimensie".
Tot
en
SCHMOOK,
AERTS
DECORTE
toegezegd
nog toe hebben de heren
aan het M. Gilliamsnummer van het tijdschrift „Dimensie" te willen
meewerken of reeds een bijdrage ingezonden.
Op 8 april zond de heer SCHMOOK aan de Vaste Secretaris een
voortreffelijk stukje onder de titel van „Maurice Gilliams bouwheer".
Het Bestuur stelt voor aan dit stuk een regel toe te voegen waaruit
blijkt, dat onze collega SCHMOOK ook in naam van de Academie en
niet uitsluitend in zijn eigen naam schrijft.
De heer SCHMOOK heeft daar geen bezwaren tegen.
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LEZING

„Verkenningen in vroeger vertaalwerk 1450-1600. Vertalen uit onvermogen. Vertalen om een leemte te vullen", lezing door de heer

binnenlands erelid.
(Zie „Verslagen en Mededelingen", jg. 1981, blz.

VANDERHEYDEN,

100-122).

EVENTUELE VOORSTELLEN EN MEDEDELINGEN

De voorzitter deelt de vergadering mee, dat hij zal ingaan op een
persoonlijke uitnodiging van de uitgeverij Heideland-Orbis N.V. tot
het bijwonen van de feestelijke presentatie van „Het Boek van België"
op maandag 28 april 1980 in het Paleis voor Schone Kunsten te
Brussel.
Verder beklaagt hij er zich over, dat de Academie door sommige
organisatoren van plechtigheden miskend wordt. Als voorbeelden
citeert hij de opening van het Streuvelsmuseum te Ingooigem en de
organisatie van de G. Gezelleherdenking te Brugge op 2 mei.
GEHEIME ZITTING

1. Academische prijsvragen.
Voor het jaar 1983 worden de
volgende prijsvragen uitgeschreven :
:
„Bijdrage tot de klankgeografie van het 13e-eeuwse Middelnederlands".
TAALKUNDE

:
1. „Tekstuitgave en kritisch-historische studie van de Agenda's en
Carnets van Karel van de Two estijn e" .
2. „Reimond Stijns (1850-1905). Een documentatie ".
LETTERKUNDE

VOLKSKUNDE :

„De volkssage in de provincie Antwerpen in de

19e en 20e eeuw".

Het voorstel van de Pri j svragencommissie om aan elke prijs een
bedrag van 25.000 F. te hechten wordt goedgekeurd.
2. Verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie d.d. 10
april 1980. Het verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie d.d. 10 april 1980 werd aan de Academie overgelegd.
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II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE

Verslag van de heer VANACKER, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren LEYS, voorzitter, COUPÉ, ondervoorzitter, en
VANACKER, secretaris ;
de heren ROELANDTS, GYSSELING, MOORS, DRAYE, HOEBEKE en
KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : de heren DEMEDTS, LEBEAU, COUPÉ, DE BELSER
en DESCHAMPS ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, PAUWELS en VANDERHEYDEN,
binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren VAN LOEY, GOOSSENS en
COUVREUR, leden ;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.

AGENDA

„Mekanismen van taalverwerving, analogie en taalverandering uit
genetisch-evolutief standpunt", lezing door de heer ROELANDTS.
Taalverwerving en taalverandering worden bepaald door dezelfde
mechanismen, het is telkens een proces van interactie tussen individu
en gemeenschap. Het kind groeit op in een taalstroom, het registreert,
classificeert, vormt patronen en (re)produceert. Belangrijk is hierbij
zeker de classificatie. De spreker beklemtoont het belang van de
analogiewerking, waarbij familiariseringsprocessen en socialiseringsprocessen een grote rol spelen. Ook de frequentie is een sterk bepalende factor. Om te besluiten werkt de spreker de hierboven uiteengezette opvattingen uit op de meervoudsvorming en op de vervoegingsvormen, waar automatismen zeer sterk kunnen zijn. Telkens
wordt uitgegaan van de werking van de analogie, waarop (secundair)
de traditie al dan niet corrigerend inwerkt.
Aan de bespreking, vooral over de problemen van de classificatie
en de competentie, nemen de collega's LEYS, MOORS en HOEBEKE deel.
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Verslag door de heer J. DESCHAMPS, wnd. lid-secretaris.

Aanwezig. • de heer LEBEAU, ondervoorzitter ;
de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DE BELSER en DESCHAMPS,
leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, DRAYE, ROOSE, LEYS, HOEBEKE, COUPÉ en KEERSMAEKERS ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, PAUWELS en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden.

Afwezig met kennisgeving : de heer DECORTE, secretaris ;
de heer LISSENS en mevrouw DEPREZ, leden ;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.
AGENDA

„Drie Amsterdamse liederboeken uit het begin van de 17e eeuw",
lezing door de heer KEERSMAEKERS.
In de opeenvolgende drukken van Den Nieuwen Lust-Hof (1602,
wsch. 1604E of 1605, 1607, wsch. 1610), van Den Bloem-Hof van de
Nederlantsche Jeught (1605, 1610) en van Apollo of Ghesangh der
Musen (1615) kan men de „doorbraak" van de renaissance volgen.
Den Nieuwen Lust-Hof is praktisch nog louter rederijkerswerk, ook
al vindt men in de liminaire gedichten symptomen van enige bekendheid met de nieuwe literaire vormen : in de tweede druk werd een
lied van Hooft opgenomen, maar pas de derde druk brengt een
aanzienlijke vermeerdering van „moderne" liederen, die in de vierde
druk behouden bleven. Den Bloem-Hof van de Nederlantsche Jeught
kondigde „sonnetten, elegieën, epithalamiën" aan en bracht daarmee
een verzameling renaissancistische gedichten, in de nieuwe versmaat
geschreven ; de tweede druk bevatte weer meer „ouderwetse" liederen,
maar tevens was door het opnemen van liederen van Hooft, Heinsius,
Bredero ook het „nieuwerwetse" element versterkt. Apollo of Ghesangh der Musen bevat weliswaar nog liederen met rederijkers relicten, maar de overgrote meerderheid van de gedichten en liederen
getuigt van de nieuwe geest.
Nam aan de bespreking deel : de heer ROOSE.

Buitengewone vergadering te Brugge
op 2 mei 1980. Gezellesymposium
Op 2 mei 1980 vergaderde de Academie te Brugge om er deel te
nemen aan de Guido Gezelleherdenking. De Academie had zich
aangesloten bij het „Guido Gezellegenootschap" (Kapellen), dat een
Gezellesymposium had belegd.
Aanwezig : de heren

en

HOEBEKE,

ROOSE,

voorzitter,

DECORTE,

ondervoorzitter,

vast secretaris ;

de heren LISSENS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, DRAYE, mevrouw DEPREZ, en de heren COUPÉ, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS,
leden ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden ;
de heren BRACHIN en KNUVELDER, buitenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving :

de heren

VAN LOEY, AERTS

en Goos-

leden ;
de heer MEEUWESSE, buitenlands erelid.

SENS,

AGENDA
11 u. : ochtendzitting :
1. opening door de heer O. DOMBRECHT, schepen van cultuur van de
stad Brugge ;
2. verwelkoming door de heer G. P. M. KNUVELDER, voorzitter van
het „Guido Gezellegenootschap" en buitenlands erelid van de
Academie ;
3. toespraak door de heer RoosE, voorzitter van de Academie ;
4. toespraak door de heer P. BRACHIN, buitenlands erelid van de
Academie ;
5. toespraak door de heer C. COUPÉ, lid der Academie ;
6. slotwoord door de heer KNUVELDER, voorzitter.

15 u. : middagzitting :
1. opening door de heer B. F. vAN
het Gezellegenootschap ;

VLIERDEN, wnd.

voorzitter van
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2. voordracht over Gezelle, de taaldelver en de taalzorger, door
mevrouw Nienke BAKIER ;
3. slotwoord door de heer VAN VLIERDEN.
In de middagpauze werd door het stadsbestuur van Brugge een
receptie aangéboden en om 17 u. werd een bezoek gebracht aan de
Guido Gezelletentoonstelling in het Provinciaal Hof.
De Academie liet bij het standbeeld van Guido Gezelle bloemen
neerleggen.

Vergaderingen van 21 mei 1980

I. PLENAIRE VERGADERING
de heren ROOSE, voorzitter, DECORTE, ondervoorzitter,
en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren AERTS, LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING, VAN
ELSLANDER, DRAYE, LEYS, mevrouw D'HAEN, en de heren COUPÉ,
COUVREUR, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden ;
de heren SCHMOOK, PAUWELS, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
Aanwezig

:

Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, VAN LOEY, VANmevrouw DEPREZ, en de heren GOOSSENS en

ACKER, MOORS, LEBEAU,
LAMPO, leden.

NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 16 april 1980 en van de buitengewone vergadering te
Brugge van 2 mei 1980 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

De heer ROOSE,
1. Vertegenwoordiging van de Academie.
voorzitter, vertegenwoordigde op 19 april ji. de Academie op de
opening van de XXVIIIe Floraliën te Gent.
De heer SCHMOOK, binnenlands erelid, vertegenwoordigde de Academie op de presentatie van de „Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977"
(samengesteld door Hilda VAN ASSCHE en Richard BASYENS) (Antwerpen 9 mei 1980) .
De heer GYSSELING vertegenwoordigde op zondag 11 mei 1980
ons Genootschap op de 30ste jaarlijkse bedevaart naar het Nationaal
Executieoord te Oostakker.
2. De heer Van Elslander gastspreker in Nederland.
Op 12
mei ji. heeft de heer VAN ELSLANDER in de vergadering van de
Afdeling Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
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Wetenschappen te Amsterdam een lezing gehouden over „A. Vermeylen en het tijdschrift `Van

Nu en Straks' ".

3. Een medelid leest in het buitenland uit eigen werk en gedichOp 29 april jl. las mevrouw Chr. D'HAEN in
ten van G. Gezelle.
de Library of Congress te Washington voor uit eigen werk (vertalingen in het Engels) en vertalingen van gedichten van G. Gezelle.
Zij deed dat in het kader van een programma „150 jaar België".
4. Bekrachtigingscommissie.
Collega PAUWELS heeft aanvaard
namens de Academie zitting te hebben in de Commissie voor bekrachtiging van de Academische diploma's (periode 1979-1980) .
5. Liederen op tekst van G. Gezelle. Onlangs werd een nieuwe
plaat op de markt gebracht met o.m. drie liederen op tekst van
G. Gezelle. De toondichter is de heer G. HUYBENS, die in 1978
laureaat was van onze Karel Bouryprijs.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

1. Tijdelijke commissie „Herdrukken van werken uit de Zuidnederlandse letterkunde" : voorstel van decreet van de heer NAUWELAERTS.

De heer LISSENS heeft te kennen gegeven, dat hij geen zitting wenst
te hebben in de tijdelijke commissie die de Academie in haar plenaire
vergadering van 16 april jl. n.a.v. de bovenvermelde aangelegenheid
heeft samengesteld. Hij heeft er tevens de aandacht op gevestigd, dat
de heer KEERSMAEKERS aangewezen is om van deze commissie deel
uit te maken.
In het licht van art. 60 van het Huishoudelijk Reglement betreffende de tijdelijke commissies, stelt het Bestuur voor over te gaan
tot een nieuwe samenstelling, met dien verstande dat het Bestuur
zelf uit de commissie verdwijnt, met uitzondering van de heer
DECORTE. Het aantal leden zou gebracht warden op zes, met name
de collega's WEISGERBER, LEBEAU, DECORTE, DEPREZ, COUPÉ en
KEERSMAEKERS. Overigens zou deze tijdelijke commissie, steeds in
overeenstemming met art. 60, zelf haar voorzitter en secretaris verkiezen.
Het voorstel wordt aanvaard.
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Op
2. Commissie voor publikaties. Vervanging van een lid.
vervangen
door
voorstel van het Bestuur wordt de heer ROMBAUTS
de heer RoosE.
Op voorstel van het Bestuur wordt
3. Rodenbachherdenking.
de heer COUPÉ aangewezen om op 30 mei 1980 onze Academie te
vertegenwoordigen op de galavertoning te Roeselare van Rodenbachs
„Gudrun".
4. Algemeen Nederlands Congres. — Verzoek tot medewerking.
Bij brief van 6 mei ji. verzoekt de heer FAYAT de Academie om
medewerking en te streven naar een permanent overleg en samenwerking op het gebied van de Nederlandse Cultuur. Tevens wordt
gevraagd, dat de Academie een lid zou aanwijzen om als contactpersoon op te treden.
Na een tussenkomst van de heer AERTS, beslist de Academie aan
de heer FAYAT alle gewenste en nuttige inlichtingen te verstrekken.
De vaste secretaris zal hem onmiddellijk een overzicht van de betrekkingen die onze Academie met het Noorden onderhoudt doen toekomen.
Zopas werd de Vondelprijs van de stad Ham5. Vondelprijs.
burg toegekend aan onze collega Cyriel CouPÉ.
GEHEIME ZITTING

1. Samenstelling van een Commissie van Voordracht voor de
Op vooropvolging van de heer Rombauts, binnenlands erelid.
stel van het Bestuur worden de heren HADERMANN en DESCHAMPS
aangewezen om deel uit te maken van de Commissie van voordracht.
2. Vergadering van de Bestuurscommissie. Verslag.
De leden
hebben het verslag van de vergadering van 7.5.1980 met de post
ontvangen.
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II. COMMISSIEVERGADERING
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN

Verslag door de heer DEMEDTS, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren LISSENS, ondervoorzitter, en DEMEDTS, secretaris ;
de heren WEISGERBER, DECORTE, COUPÉ en DE BELSER, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, GYSSELING, DRAYE,
LEYS, HADERMANN, COUVREUR, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.
Afwezig met kennisgeving :
en de heer LAMPO, leden.

de heer GILLIAMS, mevrouw DEPREZ

AGENDA

„Willem Vertommen, een in de duisternis gebleven lid van de
Olijftak", lezing door de heer SCHMOOK, binnenlands erelid.
Sedert 1977 wordt in het raam van de „Aarschotse kring voor
heemkunde" gepeild naar levensomstandigheden en werken van de
kunstenaar-dichter Willem Jozef Vertommen eer toevallig geboren
te Aarschot uit een Antwerpse moeder Maria Joanna Cecilia Geurts
en een Dordrechtse vader.
Spreker leverde voor „Het oude land van Aarschot" (januari 1979)
een aanvullende biografische noot op het artikel van A. Coeck, sekretaris van de kring (december 1977) . Hij had de gelegenheid te
verwijzen naar de letterkundige bedrijvigheid van Vertommen als
medewerker (dichter en pentekenaar) aan het „Rubensalbum"
(1840), situeerde verschillende aktiviteiten van Vertommen als
, deelhebber" in de Vlaamse Beweging en mocht via de leider van de
„Culturele dienst van de provincie Westvlaanderen" vernemen dat
Vertommen sedert 1846 te Brugge werkzaam is geweest, tot 1850,
toen hij „uitgeschreven" werd naar Brussel (Sint-Joost-ten Node) ,
waar hij, blind wordend, zich bij zijn moeder vervoegde. Zijn verder
leven bleef voorlopig onbekend. Vermoedelijk is hij armlastig, geheel
blind geworden, overleden.
,
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Spreker ging aan de hand van Verslagboek II van „De Olyftak"
het aandeel na, dat Willem Vertommen in de Antwerpse Rederijkerskamer -- voorgesteld in 1839 door zijn persoonlijke vriend Theodoor
van Rijswijck -- als dichter van balladen en „puntdichten" in de
aktiviteiten genomen heeft.
Na de bedanking van de voorzitter die collega SCHMOOK feliciteert
voor zijn onverpoosd speurderswerk en glasheldere lezing, warden de
volgende punten van de agenda, zonder tussenkomsten van de leden,
door de voorzitter afgehandeld.
(Zie „Verslagen en Mededelingen", jg. 1980, blz. 316-326) .

III. OVERHANDIGING VAN EEN HULDE-ADRES AAN
COLLEGA AERTS TER GELEGENHEID VAN ZIJN

VIJFENTWINTIGJARIG LIDMAATSCHAP
A anwezig : de heren AERTS, LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING, VAN ELSLANDER, WEISGERBER, DRAYE, ROOSE, LEYS, DECORTE,
HOEBEKE, COUPÉ, HADERMANN, DE BELSER, COUVR.EUR, DESCHAMPS
en KEERSMAEKERS, leden ;
de heren SCHMOOK, PAUWELS, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
Toespraak door L. ROOSE, voorzitter.

Hooggeachte Collega,
Waarde Vriend,
Het is op één dag na zo viel mij gisteren plots te binnen, terwijl ik
zat na te denken over wat ik u vandaag best zou kunnen zeggen —
precies twee jaar geleden, dat u onder massale belangstelling en
sympathie naar aanleiding van uw emeritaat te Leuven werd gehuldigd.
Er zijn daar een aantal redevoeringen uitgesproken, a.m. door ons
medelid André DEMEDTS, waarin uw verdiensten diep in de verf
werden gezet. De meeste dezer toespraken zijn gedrukt zodat ieder
van u kan lezen waarin uw grote betekenis als literator, essayist,
criticus, beoefenaar der wetenschappelijke literatuurstudie en der
algemene literatuurwetenschap -- ik ben in mijn opsomming niet
volledig ` bestaan heeft, bestaat en bestaan zal. Elke toespraak ein-
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digde met de wens dat u nog vele jaren onder ons zou mogen
vertoeven en nog zeer veel werk tot stand brengen.
U is het tijdens de twee jaren die inmiddels verlopen zijn, om
gezondheidsredenen en uit menselijke wijsheid, wat rustiger aan gaan
doen, maar u heeft niet stilgezeten. Ik denk, om maar enkele zaken te
noemen, aan uw arbeid in de Conferentie der Nederlandse Letteren,
aan uw leiding van „Dietsche Warande en Belfort" en niet het minst
aan de twee meesterlijke publicaties in boekvorm over Gezelle die u
in het licht heeft gegeven. Er is dus voldoende `negotium in otio'
geweest om te kunnen zeggen, dat de uitgedrukte wens vervuld is
geworden.
Diezelfde 20ste mei 1978 hebben we 's middags met enkele uitverkorenen lekker samen gegeten en daar heb ik aan tafel ook enkele
woorden mogen zeggen, een toespraak -- ook zij bestaat in drukvorm —, waarin ik vooral mijn vlegeljaren in herinnering bracht, toen
ik in het St.-Romboutscollege te Mechelen uw retoricaleerling was
en waarin ik ook revanche nam op iets wat u me in die tijd had
aangedaan. De revanche biedt zich vandaag een tweede keer aan n u
dewlvogijkhurpctmondeaigzlfu-ern
als „Mijnheer de Voorzitter" aan te spreken, wat u straks, naar ik
verwacht ook zal doen...
Ik breng die tafelrede hier ter sprake, omdat ik daarin gepoogd
heb op mijn beurt een portret van u te tekenen, waarbij ik vooral
wat tegengewicht wilde brengen tegenover al de lof waaronder u
's morgens bedolven was geworden. Ik handelde dus ook over uw
gebreken. Sprekend over de vloed vergaderingen die de reorganisatie
van het universitair onderwijs tijdens de laatste jaren van uw ambtsuitoefening had ingevoerd, citeerde ik in toepassing op u een vers
van Vondel en zei, hier met de Amsterdamse dichter afwijkend van
zijn voorbeeld Vergilius, dat u op die bijeenkomsten meestal niet
`als een schim verscheen', maar `als een schim verdween'.
In verband met uw aan- of beter afwezigheid op de bijeenkomsten
van onze Academie -- „Wie zonder zonden is..." zou ik een beetje
hetzelfde kunnen zeggen, maar haast mij erbij te voegen, dat ons
genootschap meer heeft aan iemand die niet al die vergaderingen
bijwoont, maar dag aan dag in zijn werkkamer zit om te studeren en
te schrijven en ons achteraf met de producten van zijn geest te verrijken. Van wie kan dit beter gezegd warden dan van u, José Aerts,
tevens Albert Westerlink, wiens bibliografie in het bij uw emeritaat
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uitgegeven huldeboek niet minder dan tachtig bladzijden beslaat en
nu weer ruim kan worden aangevuld ?
Met elk woord dat u tijdens uw vijfentwintigjarig lidmaatschap van
ons genootschap gesproken en geschreven heeft, heeft u onze Academie eer aangedaan. Om dat alles is onze instelling u dankbaar, enorm
dankbaar, zoals blijkt uit de talrijke opkomst bij de viering van uw
jubileum.
Als officiële huldeblijk lees ik u thans de door collega WEISGERBER
opgestelde, fijnzinnige en waarheidsgetrouwe oorkonde voor zij
wordt u daarna aangeboden — achter de inhoud waarvan de hele
Academie zich verenigt. En bij dit hulde-adres voegen wij vanzelfsprekend opnieuw de in 1978 uitgesproken wens : ad multos annos f
TEKST VAN HET HULDEADRES

Het Bestuur en de Leden van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde brengen bij dezen hulde aan
hun collega
Prof. Dr. José AERTS
(Albert WESTERLINCK)
naar aanleiding van zijn vijfentwintigjarig limaatschap van het
Genootschap.
Het lijdt geen twijfel of boektitels verschaffen ons inzicht in de
persoonlijkheid van de auteur. In dat verband zijn die van José AERTS
in hoge mate revelerend. Onder de talrijke werken, zowel dichtbundels
al s kritische bijdragen, die hij tot nu toe heeft gepubliceerd, vallen
drie soorten van titels op. Daar zijn b.v. Bovenzinnelijk verdriet
(1938), Wandelen al peinzend (1960) en Alleen en van geen mens
gestoord (1964) die op bezinning, zelfbeschouwing en een voorliefde
voor eenzame en weemoedige mijmering wijzen. Voorts zijn er werken
als Het schoonti geheim der poëzie beluisterd niet ontluisterd (1946),
Stijlgeheimen van Karel van de Woestijne (1956), De innerlijke
Timmermans (1957) of De innerlijke wereld van Guido Gezelle
(1977), waarbij de criticus te kennen geeft dat hij door de aanvoeling
van het mysterie tot onderzoek wordt aangespoord. En tenslotte
hangen Met zachte stem (1939), Luister naar die stem (1942), Het
lied van Tantalus (1944), Gesprekken met Walschap (1969-70) en
Musica humans (1973) met de bij Albert Westerlinck fundamentele
houding van de luisteraar samen.
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Hiermee is het psychologisch portret van José AERTS vanzelfsprekend nog lang niet volledig. Tot zijn opmerkelijkste wezenstrekken
behoort inderdaad ook een ontvankelijke, uiterst gevoelige en veelzijdig ontwikkelde intelligentie, die met verdraagzaamheid gepaard
gaat. Doch alleen al uit die opsomming van titels treedt een scherp
omschreven geestelijke figuur naar voren, waarvan de hoofdkenmerken overigens door de inhoud van de werken worden bevestigd. Een
man die door het onbekende, het verborgene en het geheimzinnige
wordt gefascineerd en dat aan een streng wetenschappelijke analyse
onderwerpt, zonder daarbij te vergeten dat hij niet alleen met papier
en inkt, met onbezielde dingen, maar ook in de eerste plaats met
menselijke waarden te maken heeft : waarden, die hij door aandachtig
luisteren, door zich te richten naar de stem die ze verwoordt, tracht
te omschrijven. Voor zo'n dialoog is het stadsrumoer ongeschikt ;
enkel in de stilte en de eenzaamheid kunnen dichters en denkers tot
ons spreken. Doch een kamergeleerde is Albert Westerlinck vast en
zeker niet. Zodra hij de stemmen van zijn geliefkoosde schrijvers
heeft vernomen, richt hij zich tot ons om het aangeknoopte gesprek
samen met hem voort te zetten. Als exegeet heeft hij voor ons aldus
meer dan één „schoon geheim" verkend en toegankelijk gemaakt ;
hij heeft ons ook de poëzie doen liefhebben. Voor deze dubbele
confrontatie van de criticus met de dichtkunst en met ons, die tot zulk
een ontzagwekkend oeuvre heeft geleid, voor de rol die hij in het
Vlaamse cultuurleven speelt, voor het voorbeeld dat hij ons als vorser,
als mens en als vriend geeft, danken we hem vandaag van ganser
harte.

Vergadering

van 18 juni 1980

PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : de heren RooSE, voorzitter, DECORTE, ondervoorzitter,.
en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING, VAN ELSLANDER,
DRAYE, LEBEAU, LEYS, COUPÉ, COUVREUR, KEERSMAEKERS en LAMPO,
leden ;
de heren SCHMOOK, PAUWELS, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.

.

Afwezig met kennisgeving : de heren VAN LOEY, LISSENS, VANACKER, MOORS, WEISGERBER, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN en
de heren GOOSSENS en DESCHAMPS, leden.

NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 21 mei 1980 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
De heer RoosE,
1. Vertegenwoordiging van de Academie.
voorzitter, vertegenwoordigde de Academie op de opening van de
tentoonstelling „Guido Gezelle en zijn Kortrijkse Omgeving (18721899) ", ingericht in de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Kortrijk
(23 mei 1980).
Op 11 juni jl. vertegenwoordigde hij de Academie op de receptie
aangeboden door de Ambassadeur van Zweden en Mevrouw J. J.
DE DARDEL ter gelegenheid van de uitreiking van de „Prijs Koningin
Astrid Fonds" aan Mevrouw Brita DAHLMAN voor haar vertalingen
in het Zweeds van werken van Belgische nederlandstalige schrijvers
(Brussel, 11 juni 1980).
De heer WEISGERBER vertegenwoordigde ons Genootschap op de
„Plechtige viering van het 10-jarig bestaan van de Vrije Universiteit
Brussel" (28 mei 1980).

.
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De heer COUPÉ vertegenwoordigde de Academie op de galavertoning van „Gudrun" in de stedelijke hallen te Roeselare (30 mei 1980) .
Op 6 juni jl. had op het Koninklijk
2. Ontvangst op het Paleis.
Paleis n.a.v. 150 jaar België een feestzitting plaats waarop de Koning
het woord voerde.
De heer RoosE, voorzitter, en de heer HOEBEKE, vast secretaris,
waren aanwezig.
Bij brief van 22 mei 1980 dankte de heer
3. Ingekomen stuk.
Senator NAUWELAERTS de Academie omdat ze haar medewerking wil
verlenen aan het realiseren van zijn decreet betreffende de herdruk
van werken uit de Zuidnederlandse letterkunde.
4. Telegram. Ter gelegenheid van Haar verjaardag mocht Hare
Majesteit Koningin FABIOLA, op 11 juni jl., vanwege de Academie
een telegram in ontvangst nemen.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

Op 31 oktober 1980 wordt op het
1. Frank Baurherdenking.
Campo Santo te Sint-Amandsberg (Gent) Frank BAUR herdacht. Zowel vanwege het Stadsbestuur van Gent als van collega GYSSELING
ontving de Academie een verzoek tot medewerking aan deze herdenking, o.m. ook door het in bruikleen geven van bepaalde dokumenten
en foto's.
De agenda voor deze herdenking omvat :
a) om 16 u. kransneerlegging aan het graf ;
b) om 17 u. een Academische zitting met een lezing door Prof. Dr.
A. VAN ELSLANDER en aansluitend opening van de door collega
GYSSELING ingerichte tentoonstelling.
Het Bestuur stelt voor aan het verzoek van de stad Gent en van
collega GYSSELING tegemoet te komen en rekent erop dat een aantal
medeleden de kransneerlegging en de Academische zitting zullen bijwonen.
De voorzitter stelt
2. Vlaamse of Nederlandse gemeenschap ?
de vraag of het niet wenselijk is, dat de Academie stelling neemt in
het dispuut dat over de benaming „Vlaamse of Nederlandse gemeenschap ?" aan de gang is.
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De Academie is van oordeel, dat ze inderdaad haar standpunt moet
bepalen en bekend maken.
Na discussie wordt algemeen aangenomen, dat de vaste secretaris
aan de Eerste Minister een brief zal schrijven met de volgende
inhoud
„De Academie heeft uitvoerig aandacht besteed aan het binnen de
geplande staatshervorming ontstane probleem van de benaming der
Nederlandstalige `gemeenschap'.
Zij heeft geconstateerd, dat zoveel politieke, staatsrechterli j ke en
psychologische factoren de materie zo complex maken, dat staande de
vergadering geen beslissing kon warden genomen. Zij dringt er evenwel bij diegenen die in de bewuste aangelegenheid een beslissing
moeten nemen op aan, dat de term `Nederlands' niet lichtvaardig
door `Vlaams' wordt vervangen. Zij wijst erop, dat wanneer het de
benaming van taal en cultuur betreft, alleen het adjectief Nederlands
aanvaardbaar is."
De tekst van deze brief zal ook aan de pers worden meegedeeld.
LEZING

„Verkenningen in vroeger vertaalwerk (1450-1600). De `anderen'
vertaalden ook !", voortzetting van de lezing door de heer VANDER-

binnenlands erelid.
(Zie „Verslagen en Mededelingen", jg.

HEYDEN,

1981, blz. 123-144) .

GEHEIME ZITTING

De Vaste Secretaris doet voorlezing van het
1. Lidmaatschap.
vertrouwelijk verslag van de vergadering van de commissie belast
met het voordragen van twee kandidaten voor de opvolging van de
heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.
Na bespreking wordt het voorstel van de Commissie van Voordracht goedgekeurd.
2. Academische prijzen en Fondsprijzen.
den volgende prijzen toegekend :

Na bespreking wor-

A. PRIJS VOOR LETTERKUNDE, ten bedrage van 25.000 F. aan de
heer P. COUTTENIER, D. Mellaertstraat 78, 3200 Kessel-Lo, voor zijn
studie : „Guido Gezelles populaire poëzie (1872-1899). Een literatuur-

sociologisch onderzoek".
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B. PRIJZEN VOOR TAALKUNDE
1) aan de heer W. SMEDTS,

(telkens ten bedrage van 25.000 F.) :
Mechelsesteenweg 654, 3020 -Herent

voor zijn studie „Lexicale Morfologie. De beheersing van de woordvorming door Vlaamse `brugklassers' ".

2) aan de heer L. BEHEYDT, Vilvoordsebaan 14A, 3009 -Winksele,
voor zijn studie „Variatie in taalaanbod. Een sociolinguistisch onderzoek van de primaire socializatie in West-Vlaanderen".
3) aan de heer W. VAN BELLE, Provincielaan 96, 3110- Ritselaar,
voor zijn werk „Aanzet tot de studie van de taal van psychotici".

Voordat er tot publikatie kan worden overgegaan, zullen de auteurs
rekening moeten houden met de door de commissieleden gemaakte
op- en aanmerkingen.
C. FONDSPRIJZEN :

1) Leonard Willemsprijs (tijdvak 1978-1979) ten bedrage van
30.000 F. : aan de heer H. VEKEMAN (Grotestraat 6, 9500-Geraardsbergen) voor zijn gezamenlijk werk op het gebied van de middelnederlandse letterkunde.
2) August Beernaert prijs (tijdvak 1978-1979) ten bedrage van
25.000 F. : aan de heer P. DE WISPELAERE (Moerhuizestraat 64,
9990-Maldegem) voor zijn roman „Tussen tuin en wereld".
3) Joris Eeckhoutprijs (tijdvak 1978-1979) ten bedrage van 15.000
F. : aan de heer R. VAN DE PERRE, (Blackmeers 81, 1790-Hekelgem)

voor zijn werk : „De poëtische wereld van M. Vasalis".
4) Nestor de Tièreprijs (tijdvak 1978-1979) ten bedrage van
7.500 F. aan de heer R. GELDHOF (Oude Oostendse steenweg 13,
8000 -Brugge) voor zijn toneelstuk : „Winnaars en verliezers".
3. Vergadering van de Bestuurscommissie. Verslag.

Het ver-

slag van de vergadering van de Bestuurscommissie d.d. 11 juni 1980

werd aan de Academie overgelegd.
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Openbare vergadering te Beauvoorde
(1G juli 1980)
Aanwezig : de heren RooSE, voorzitter, DECORTE, ondervoorzitter,
en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren AERTS, LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING, VAN
ELSLANDER, DRAYE, LEBEAU, LEYS, mevrouw DEPREZ, mevrouw
D'HAEN en de heren COUPÉ, GOOSSENS, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS,
leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS,
binnenlandse ereleden ;
de heren ZAALBERG en DE BRUIN, buitenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, VAN LoEY, WEIS-

en COUVREUR, leden ;
de heer KNUVELDER, buitenlands erelid.
Aanwezige prominenten : L. ROPPE, Ere-Gouverneur van de provincie Limburg ; Prof. Dr. J. MATON, Voorzitter van de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van
België ; J. VAN HEE, Burgemeester van de stad Veurne ; Dr. DE
MEESTER, Burgemeester van Oostvleteren ; M. DENEVE, Ere-LuitenantGeneraal van de Rijkswacht ; Prof. Dr. A. LEFEVERE, vertegenwoordigt de Rector van de Universitaire Instelling Antwerpen ; Prof. Dr.
VANBREUSEGHEM, wnd. Vast Secretaris van de Koninklijke Academie
voor Overzeese Wetenschappen ; Prof. Dr. R. VAN CAENEGEM ; B.
SOENS, wnd. Hoofdingenieur-Directeur bij de Regie der Gebouwen
te Brugge ; A. DUJARDIN, Vrederechter van Veurne-Nieuwpoort ;
L. SIMONS, Adjunct-conservator van het A.M.V.C. ; e.a.
GERBER, HADERMANN, DE BELSER

Openingstoespraak door L. ROOSE, Voorzitter van de

Academie.

Dames en Heren,
Wie de uitnodiging tot onze openbare vergadering aandachtig bekeken heeft kan licht de indruk hebben opgedaan dat ik hier ruim
het woord zal voeren. Tweemaal immers wordt mijn naam vermeld
naast die van onze gelegenheidsredenaar, Prof. Dr. J. AERTS. Toch is
het mijn bedoeling, want mijn plicht, zeer bondig te zijn. Mijn taak
bestaat er alleen in u te begroeten en te verwelkomen, een aantal
personen te verontschuldigen, even het programma van deze namid-
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dag toe te lichten, de spreker in en uit te leiden en verbaal de brug
te leggen naar wat men het gezellige gedeelte van onze bijeenkomst
kan noemen, de brug tussen geest en lichaam, tussen woord en daad,
de daad dan bestaande in het eten van koekebrood, waarmede wij weer
eens de ingeburgerde voorstelling versterken volgens dewelke de
Vlaming een wezen is dat tegelijk spiritueel-mystieke en sensuele
neigingen vertoont, een schepsel dat iets van Hadewijch -- horesco
referens in het bijzijn van Westerlinck na zijn artikel in het laatste
nummer van Dietsche Warande en Belfort, ik zou misschien beter
Ruusbroec als voorbeeld nemen — en iets van Breugel in zich verenigt.
Wij voelen ons ten zeerste vereerd door de aanwezigheid hier van
de Eregouverneur Louis ROPPE, van Prof. Dr. MATON, voorzitter van
de Koninklijke Academie van Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België, van de heer burgemeester van Veurne, de heer
DENEVE, Prof. LEFEVERE die de rector der Universitaire Instelling
Antwerpen vertegenwoordigt en van vele andere prominenten die het
mij niet kwalijk zullen nemen dat ik ze niet allen met naam en functie
vernoem, te meer omdat ik ook een lijst heb van personen die tot hun
spijt een bericht van verhindering hebben moeten zenden, zoals de
Ambassadeur van Zuid-Afrika te Brussel, de eerste-minister (die
vorig jaar wél onder ons was), de ministers DE BACKER, GEENs en
KEMPINAIRE, Luitenant-General A. BLONDIAU, Hoofd van het Militair
Huis van de Koning, minister van State DE SCHRIJVER, de heer F.
VANPARIJS, Eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Gent, de
gouverneurs van de provinciën Oost-Vlaanderen en Limburg, Mgr.
DE SMEDT, bisschop van Brugge en vele anderen meer.
Nu ik over personen handel wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om de heer Lucien DE WITTE, die de heer LAMS in de
hoedanigheid van rekenp lichtige opvolgt, te begroeten en de heer en
mevr. MERLIER-ADAMS, huisbewaarders te bedanken voor het voortreffelijke werk dat zij i.v.m. het onderhoud van het kasteel en het
park tijdens hun eerste dienstjaar gepresteerd hebben. Vanzelfsprekend
gaat onze welgemeende dank ook naar onze onvermoeibare vaste secretaris Prof. HOEBEKE, die na vandaag wel een tijdje rust zal nodig
hebben.
Ik mag niet nalaten de leden van het Gezellegenootschap zeer
speciaal te verwelkomen. Met hen hebben wij op 2 mei jl. te Brugge
de dichter met een geslaagd symposium gehuldig en wij hebben geoordeeld dat zij na deze verbroedering vandaag hier niet mochten
ontbreken. Ik constateer met genoegen dat zij onze uitnodiging in
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groten getale beantwoord hebben. Ik bedoel hen, die niet-lid van
onze Academie zijn tegelijkertijd. De naam van één persoon onder
degenen die een bericht van verhindering hebben gestuurd heb ik tot
hiertoe verzwegen omdat het een zeer bijzondere naam is, die van
onze vaste secretaris eershalve. Vooral dit jaar missen wij de aanwezigheid van Maurice Gilliams omdat wij hem zo graag publiek
hadden willen gelukwensen, dat niet alleen naar aanleiding van zijn
80ste verjaardag, die hij over 4 dagen zal bereiken. Dit is een Gezellejaar, het is ook een Gilliamsjaar, want onze grote Antwerpse kunstenaar, die jaren lang zijn beste krachten aan het welzijn van de Academie gewijd heeft, bereikt in 1980 niet enkel een vierenswaardige
verjaardag, hij wordt ook onderscheiden met de hoogste letterkundige
prijs in het Nederlandse taalgebied, hem zal door de Gentse Universiteit het doctoraat honoris causa warden toegekend en andere „vereremerkingen" (om mij in het Westvlaamse idioom uit te drukken)
zullen hem hoogstwaarschijnlijk nog te beurt vallen, maar we moeten
ze nog geheim houden. Slechts in zeer besloten kring zal het ons
gegund zijn hem te feliciteren, waar zovelen van hun waardering en
dankbaarheid op een grootse openbare hulde blijk hadden willen
geven. Ik heb 14 dagen geleden nog geprobeerd hem tot andere
gevoelens te bewegen, maar ben er evenmin als anderen het konden
in geslaagd dit te doen.
Dames en Heren,
Dat wij vandaag Gezelle herdenken hoef ik niet te verantwoorden.
Gezelle verdient door ons met een huldiging herdacht te warden,
gewoon omdat hij Gezelle is. Maar ons genootschap heeft daarbij
een extra-reden. Hij is namelijk van bij de stichting der Koninklijke
Vlaamse Academie in 1886 lid van dit genootschap geweest, een zeer
actief lid trouwens, niet door het aantal lezingen die hij te Gent gehouden heeft, maar door zijn vele verslagen over prijsantwoorden
die tijdens zijn lidmaatschap bij de Academie werden ingestuurd, door
zijn groot aandeel in de werkzaamheden van wat wij thans onze
„Commissie voor Middelnederlandse taal- en letterkunde" plegen te
noemen, door zijn medewerking aan het Woordenboek der Nederlandse Taal waarvoor hij niet minder dan 100.000 excerpten afgestaan
heeft, door de uitgave van een Middelnederlandse Kroniek in onze
reeks publikaties en hoezeer hij aan ons genootschap verknocht was
bewijst het feit dat hij zelden een vergadering gespijbeld heeft ; zelfs
n dagen voor zijn dood toen zijn lichaam reeds door ziekte verti
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ondermijnd was heeft hij er niet tegen opgezien om de in die tijd
niet gemakkelijke reis van Brugge naar Gent te ondernemen.
Wij huldigen Gezelle in de schaduw van het aan de Academie door
wijlen Jonkheer Merghelynck ter beschikking gestelde kasteel Beauvoorde. Een kasteel is symbool voor vele begrippen, vooral wanneer
dit kasteel een toren bezit zoals het hier het geval is. De verleiding
is bij velen misschien groot om in het kasteel het symbool te zien van
een wel-beschermde plaats waarin een zich elitair voelend gezelschap,
in casu onze Academieleden, zich van de gemeenschap afzondert
waarbij de toren dan nog kan gelden als de ivoren toren waarin dit
gezelschap zich helemaal opsluit. Mag ik er uw aandacht op vestigen
dat ons kasteel bijna het hele jaar openstaat voor allen, dat het
vandaag zijn poorten wijd voor u heeft opengezet, waarmede ik
zeggen wil dat wij naar u komen zoals u naar ons komt en dat wij u
zeer dankbaar zijn dat u belangstelling toont voor onze werkzaamheden.
Het zal u misschien verwonderen dat ik reeds een tiental minuten
aan het woord ben — veel te lang trouwens en daarbij nog geen
enkel vers van Gezelle geciteerd heb, zelfs niet het gedicht over de
Casselkoeien heb gememoreerd, terwijl wij ons bevinden op de plaats
waar ze thuishoren. Dit komt gewoon omdat sedert weken en dagen
een vers van Van de Woestijne bij mij en onze vaste secretaris de
poëzie van de Brugse dichter heeft verdrongen, het vers „'t is triestig
dat het regent in de herfst" dat in ons hoofd voortdurend in een
obsederende variante gegonsd heeft als „'t Is nog veel triestiger als
het regent in de zomer" en onze vrees uitsprak dat onze openbare
vergadering niet in open lucht zou kunnen plaatsvinden. Maar het
wonder is gebeurd : de zunne zat vanmorgen reeds in 't oosten en
wij moeten niet als de slekke in een schulp kruipen maar kunnen in
de zonovergoten natuur horen spreken over Vlaanderens grootste
natuurdichter, al vermoed ik wel dat Albert WESTERLINCK ons onmiddellijk zal gaan vertellen dat Gezelle gecompliceerder was dan
een zanger van blommen, averullen en f lief f lodderkes alleen.
Ik heb, Dames en Heren, zopas de gelegenheidsspreker van vandaag
genoemd. Noch hem noch u doe ik de oneer aan het nodig te achten
hem aan u voor te stellen vooral na zijn twee jongste publicaties in
boekvorm over Gezelle. Ik geef hem zo dadelijk het woord ; hij
vroeg mij te zeggen dat hij zal handelen over facetten van Gezelles
poëzie, niet van het engere begrip lyriek zoals op de uitnodiging
vermeld staat. Ik moet alleen nog aankondigen dat zijn lezing zal
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worden omlijst door enkele Gezelle-gedichten die gezegd zullen
worden door mej. Rina REys, de declamatrice die ik voor het eerst
gehoord heb op de presentatie van de nieuwe uitgave van Gezelles
werk en mij onmiddellijk het idee ingaf : zij moet onze genodigden
op de Gezelle-hulde in Beauvoorde op de gaven van haar talent
vergasten. Ik nodig u uit eerst naar haar te luisteren.
Nadien verleende de voorzitter het woord aan de heer AERTS die
een lezing hield over : „Facetten van Gezelles poëzie".
In zijn slotwoord dankte de heer RoosE de spreker en nodigde hij
alle aanwezigen uit tot het koffiepartijtje in open lucht.
Zoals gebruikelijk is, legde het Bestuur van de Academie bloemen
neer op het graf van wijlen Jonkheer Arthur MERGHELYNCK, erflater
vanhetdomiBur.

Vergaderingen van

15

oktober 1980

I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : de heren ROOSE, voorzitter, DECORTE, ondervoorzitter,
en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren AERTS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING,
VAN ELSLANDER, WEISGERBER, DRAYE, mevrouw DEPREZ, en de
heren COUPÉ, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS en
LAMPO, leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS,
binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, VAN LOEY, LIssENS,
MOORS, BUCKINX, LESEAU, LEYS, mevrouw D'HAEN, en de heren
HADERMANN en DE BELSER, leden.
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering van 18 juni 1980 en van
de openbare vergadering te Beauvoorde op 16 juli jl. worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
De heer GYSSELING
1. Vertegenwoordiging van de Academie.
vertegenwoordigde de Academie op de plechtige uitreiking van de
„Prijs van de Stad Gent voor een wetenschappelijke studie over Gent'
en van de jaarlijkse „Prijs van de Stad Gent voor Nederlandse literatuur" (28 juni 1980) .
De heren RoosE, voorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris, vertegenwoordigden op 9 september 1980 ons Genootschap op de plechtigheid
ingericht ter gelegenheid van de ondertekening van het Nederlandse
Taalunieverdrag in het Egmontpaleis te Brussel. Ook collega AERTS
was aanwezig.
De heren RoosE, voorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris, vertegenwoordigden de Academie op de plechtige uitreiking van de Grote
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Prijs der Nederlandse Letteren aan collega GILLIAMS in het Koninklijk
Paleis te Amsterdam (4 oktober 1980) .
Collega VAN ELSLANDER vertegenwoordigde ons Genootschap op
de openingsplechtigheid van , de herdenkingstentoonstelling Johan
Daisne ingericht door het Willernsfonds, in samenwerking met het
Gentse Stadsbestuur (vrijdag 10 oktober 1980) .
De collega's DECORTE, VAN LOEY, GILLIAMS
2. Gelukwensen.
LAMPO werden gelukgewenst ter gelegenheid resp. van hun 65e,
758, 808 en 60e verjaardag. Het Secretariaat ontving van alle vier de
collega's een bedanking.
De heer KNUVELDER, buitenlands erelid, werd tot Officier in de
Kroonorde benoemd. Hij werd namens de Academie gelukgewenst.
en

Aan Koning Boudewijn
3. Telegrammen aan de Koning.
werden twee telegrammen gestuurd, nl. : op 18 juli 1980 om Zijne
Majesteit een spoedig herstel toe te wensen en op 6 september ji. om
Hem te feliciteren ter gelegenheid van zijn verjaardag.
Aan de heer GILLIAMS werd de Grote
4. Onderscheidingen.
Prijs der Nederlandse letteren toegekend. Op 29 juli 1980 werd hem
door de Minister van de Vlaamse gemeenschap, te zijnen huize en
in aanwezigheid van de leden van de Bestuurscommissie, medegedeeld, dat de Koning hem de titel van baron had verleend. N.a.v.
beide hoge onderscheidingen mocht de heer GILLIAIVts namens de
Academie gelukwensen ontvangen.
5. Campo-Santodagen 1980. Op vrijdag 31 oktober warden om
16 u. kransen neergelegd op het graf van Prof. F. BAUR te SintAmandsberg (Gent) . Vervolgens zal om 17 u. in de Sint Amanduskapel een academische zitting met een lezing door Prof. Dr. Antonin
VAN ELSLANDER worden gehouden.
Aansluitend wordt een door de heer en mevrouw GYSSELING ingerichte tentoonstelling geopend.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR
1. Vertegenwoordiging van de Academie.
De heer HOEBEKE,
vast secretaris, vertegenwoordigde de Academie op het plechtig
Te Deum dat op 21 juli 1980 in de Sint-Baafskathedraal te Gent
gezongen werd. Hij was ook aanwezig op de receptie die door de
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Gouverneur van Oost-Vlaanderen na afloop van het Te Deum werd
aangeboden.
2. XIVth International Congress of Onomastic Sciences : (The
University of Michigan, Ann Arbor, 23-29 augustus 1981) . Het
Bestuur is van oordeel, dat onze Academie op het bewuste congres
vertegenwoordigd moet worden en stelt voor collega ROELANDTS af
te vaardigen.
Het voorstel wordt aanvaard.
3. Samenstelling v an een jury.
In 1981 zal andermaal de tweejaarlijkse staatsprijs voor een werk over een wetenschappelijk onderwerp worden toegekend.
Op grond van het decreet van 17 maart 1978 moet onze Academie
twee taaldeskundigen, gekozen onder haar leden, aanwijzen om zitting
te hebben in de Commissie van advies.
Het Bestuur stelt voor, zoals in 1979, de heren VAN LOEY en
PAUWELS met deze opdracht te belasten.
Het voorstel wordt aanvaard.
LEZING
„Vertalen op verzoek of in opdracht", lezing door de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
(Zie „Verslagen en Mededelingen", jg. 1981, blz. 214-257) .

GEHEIME ZITTING
1. Lidmaatschap. -- Overeenkomstig art. 42 van het Huishoudelijk Reglement wordt de verkiezing van een lid, ter vervanging van
de heer RoMBAUTS, binnenlands erelid, uitgesteld.

Het ver2. Vergadering van de Bestuurscommissie. Verslag.
slag van de vergadering van de Bestuurscommissie dd. 8 oktober
1980 werd aan de Academie overgelegd.
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II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE
Verslag door de heer GOOSSENS, lid-wnd.-secretaris.
Aanwezig : de heren CoUVREUR, voorzitter, en DESCHAMPS, ondervoorzitter ;
de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, DRAYE, HOEBEKE en
GOOSSENS, leden.
Hospiterende leden : de heer DEMEDTS ;

de heren WALSCHAP, SCHMOOK en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer KEERSMAEKERS, secretaris ;
de heren VAN LOEY, MOORS, LEYS en HADERMANN, leden.
AGENDA
1. „De middel ned erlandse vertalingen van de Dialogus miraculorum' van Caesarius van Heisterbach", lezing door de heer DESC'HAMPS.

Caesarius van Heisterbach (ca. 1180-na 1240) was novicenmeester
en later prior van de cisterciënzerabdij van Heisterbach. in het Zevengebergte. Zijn beroemdste werk is de Dialogus miraculorum, een
dialoog tussen een monnik (Caesarius zelf) en een novice. Het is
verdeeld in twaalf distinctiones, die samen 735 hoofdstukken bevatten. Die distinctiones handelen resp. over de bekering, het berouw,
de biecht, de bekoring, de duivelen, de eenvoud des harten, de
H. Maagd, visioenen, de eucharistie, mirakelen, stervenden en beloning en straf in het hiernamaals. In de Dialogus miraculorum komen
een zevenhonderdtal exempelen of stichtelijke verhalen voor, die
Caesarius, vooral tijdens zijn reizen in de Rijn- en de Moezelstreek
en in de Nederlanden, uit de mond van allerlei zegslieden heeft
géén ogenblik twijfelde. opgetkndawirlof ghedij
Het werk kreeg een grote verbreidheid. Er zijn méér dan honderd
handschriften bewaard gebleven, die het volledig of gedeeltelijk bevatten, en tot 1605 is het vijfmaal ter perse gelegd, viermaal in
Keulen en eenmaal in Antwerpen. In de 17de en de 18de eeuw werd
de Dialogus miraculorum wegens de vele wonderen en verschijningen
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die erin voorkomen verguisd, maar sedert de 19de eeuw wordt hij
als een cultuurhistorische bron van betekenis beschouwd. Geheel de
maatschappij uit de eerste helft van de 13 de eeuw wordt ten tonele
gevoerd : niet alleen ,geestelijke personen als aartsbisschoppen, bisschoppen, abten, priors, monniken, conversen, abdissen, maar ook
wereldlijke lieden als hertogen, graven, ridders. De Dialogus miraculorum werd tweemaal in het Middelnederlands vertaald. Geen van
beide vertalingen is volledig bewaard gebleven. Tot de eerste vertaling behoren de hss. Utrecht, Rijksmuseum Het Catha r jneconvent,
olim Haarlem, Bisschoppelijk Museum, S.J. 91 (dist. I-VI) ; Emmerik,
Archiv der Sankt Martinikirche, I 88 (dist. I-VI) ; Gent, Bibliotheek
der Rijksuniversiteit, 388 (dist. I-VII, 16) ; Parijs, Bibliothéque
Mazarine, 781 (dist. I-VII, 16) en Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, XIV G 34 (dist. IX, 29-XII, 58) ; tot de tweede vertaling de
hss. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, V B 10 (dist. VIII, 27-XII)
en Hamburg, Staats- und Universitdtsbibliothek, Theol. 1125 in fol.
(dist. VII-XII) . Het oudste handschrift van de eerste vertaling is
ca. 1460, het oudste van de tweede vertaling in 1454 tot stand gekomen. Waarschijnlijk zijn beide vertalingen nog in de eerste helft
van de 15 de eeuw ontstaan en zijn de oudste handschriften verloren
gegaan. Blijkens de bovengenoemde handschriften was de eerste vertaling zowel in het zuiden als in het noorden, de tweede slechts in
het noorden verspreid. Exempelen uit de Dialogus miraculorum zijn,
veelal verkort, vaak in Middelnederlandse collatieboeken, traktaten
en preken ter verduidelijking van de leer gebruikt. Een bijzondere
vermelding verdient Onser liever vrouwen miraculen, een verzameling
van 206 Mariaexempelen (ed. C. G. N. de Vooys, Middelnederlandse Marialegenden, I, Leiden, (1902)) , waarin een vijftiental
exempelen uit de Dialogus miraculorum worden aangetroffen.
Aan de discussie wordt deelgenomen door de heren HOEBEKE,
SCHMOOK en GOOSSENS.
2. Vervanging van de heer ROMBAUTS als lid van de Commissie
voor het Salsmansfonds. De heer ROELANDTS wordt tot opvolger
gekozen.

VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN

Verslag door mevrouw

DEPREZ,

lid-plaatsvervangend secretaris.
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Aanwezig : de heren WEISGERBER, voorzitter (plaatsvervangend) ,
DEMEDTS, secretaris ;
de heren AERTS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, en de heren COUPÉ,
en LAMPO, leden.

,

en

.

Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, G YSSELING,.
DRAYE, RooSE, HOEBEKE, GOOSSENS, CoUVREUR en DESCHAMPS ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS,
binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren LEBEAU, voorzitter, en LISSENS,,
ondervoorzitter ;
de heren GILLIAMS, BUCKINX, mevrouw D'HAEN en de heer DE
BELSER, leden.

AGENDA

„Ontwikkelingsschets van de Vestvlaamse letterkunde in de 19e
eeuw", lezing door de heer DEMEDTS.
De lezing is een vervolg op teksten, die de vorige jaren aan bod
gekomen zijn. Op het regionale vlak is in West-Vlaanderen in 1858
een hernieuwing doorgebroken, die dezelfde kenmerken vertoont van
de Beweging van Tachtig (1879-1885) in Nederland en Van Nu en
Straks (1893-1901) in Vlaanderen. Zij werd bewerkstelligd door
Victor Huys (1828-1905) in het proza, door Guido Gezelle (18301899) in de poëzie, eerstgenoemde schrijver van De Rooversbende
(1858), de andere van
van 't Vrijbusch. Westvlaemsche Legenden
Kerkho f blommen (1858) en Vlaemsche Dichtoefeningen (1858).
Zij stelden hun geschriften in de levende, gesproken taal van de
Westvlaamse volksmensen uit hun omgeving en zochten hun thematiek niet in de algemene en verhevene, maar persoonlijk onbezielde
onderwerpen van de toenmalige literatuur. Hun natuurlijkheid en
levensechtheid verschafte hun een talrijk lezerspubliek en in het geval
van Gezelle een Europese betekenis.
Namen aan de bespreking deel : de heren AERTS, SCHMOOK en
WEISGERBER.

.

476
Toespraak van L. ROOSE, Voorzitter,
beer Al. GILLIAMS op 29 juli 1980.

gehouden ten huize van de

Hoogvereerde Gillian's,
DierbaGlms,
Uw bescheidenheid zal ik niet lang op de proef stellen, uw verdiensten niet uitvoerig belichten -- dat hebben de collega's RoMBAUTs
en COUPÉ welsprekend bij uw afscheid als vast secretaris van onze
Academie op 16 juni 1976 gedaan, maar u zal me toch toelaten even
een woordje te zeggen bij dit voor u, maar evenzeer voor ons betekenisvolle bezoek.
In Beauvoorde vanwaar wij u een groet hebben gestuurd waarvoor
u tot onze vreugde zeer gevoelig bleek te zijn, heb ik in mijn openingstoespraak tot onze openbare vergadering gezegd : 1980 is een Gezellejaar, het is ook een Gilliamsjaar, niet alleen omdat onze vaste secretaris eershalve een vierenswaardige leeftijd bereikt, maar omdat hij
ook met de hoogste verdiende -- onderscheidingen overladen wordt,
met vereremerkingen bovendien - ik gebruikte in de Westhoek een
Westvlaamse term •- die we alle nog niet mogen bekend maken.
Indien er ooit een reden was om iemand publiek te huldigen, dan
is dit zeker nu het geval. Maar G1LLIAMS ware GILLIAMS niet -- noemde
C©uPÉ u niet de grote alleenloper ? -- indien hij een openbare viering,
waarop de opkomst van velen verzekerd geacht kon worden, aanvaard
had.
Des te dankbaarder zijn wij u en uw echtgenote dat u ons, als
vertegenwoordigers van al uw collega's in de Academie -- leden en
ereleden -- in aanwezigheid van de minister van de Vlaamse Gemeenschap heeft willen ontvangen.
Zo krijgen wij toch de gelegenheid niet zo maar van in de ve rte
uiting te geven aan onze erkentelijkheid voor al wat u voor de Academie en haar leden betekend heeft en blijft betekenen. Als kunstenaar
heeft u door uw lidmaatschap alleen reeds ons genootschap uitzonderlijke eer en roem bezorgd - ik weet het, u huivert voor het gebruik
van bombastische taal en vooral in een besloten ruim, in een klein
gezelschap gaan epitheta ornantia gemakkelijk die richting uit maar
wie zal roem een te sterke uitdrukking vinden als we eraan denken,
dat u straks uit de handen der Koningin van Nederland de hoogste
onderscheiding die een letterkundige in ons taalgebied kan te beurt
vallen, in ontvangst zal mogen nemen ?

De Backer-Van Ocken, Lode Roose, Herman Liebaers,
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Als vastsecretaris heeft u van de Academie een nieuwe woning
gemaakt, in overeenstemming met haar zending en taak. Door een
publieke huldiging te weigeren bewijst u geen man van de f acade te
zijn.Deutdrkgsoleijpuvantosgwhef
achter de ongewijzigde gevel van het Academiegebouw een volledig
nieuw stijlvol interieur weten te creëren en dit dat vergeten we
niet •- ten koste van zeer veel inspanningen.
Prof. ROMBAUTS heeft uw verdiensten op dat stuk in zijn daareven
vermelde toespraak duidelijk in het licht gesteld, zoals hij ook op al
uw andere mérites vooral in verband met de publicaties van de Academie gewezen heeft. Wie overziet wat u, met de schaarse financiële
middelen waarover de Academie beschikt ik leg graag de nadruk
op onze geldnood nu onze minsiter hier bij ons is -- tot stand heeft
gebracht, laat in u een soort tovenaar vermoeden. In Beauvoorde heb
ik het ludieker gezegd. Ik herinnerde eraan dat onze eerste vaste
secretaris DE POTTER heette en zei dat onze huidige vaste secretaris
dezelfde naam tenvolle verdient, want zonder omzichtig oppotten zou
de Academie zeer weinig kunnen tot stand brengen. Vandaag voeg
ik erbij dat collega HOEBEKE deze eigenschap van niemand anders
dan van zijn onmiddellijke voorganger kan geleerd hebben.
Er is, last but not least, de mens Maurice GILLIAMS de goede mens,
de trouwe vriend. Niet een mens zonder gebreken. Ik wil uw pessimisme over de wereld, vele mensen rondom u en uzelf in de eerste
plaats geen steviger voedsel geven, maar ik kan u wel zeggen dat u
één gebrek ten laste gelegd wordt. De kwaadsprekerij komt hierop
neer dat men zegt : Wie in GILLIAMS' buurt komt geraakt van hem
niet los. U hebt al begrepen 'dat wij dit niet als een gebrek beschouwen ; er gaat van u, de gemoedelijke, openhartige, gezellige verteller
zo'n fascinatie uit dat ik vele leden onzer Academie ervan verden k
dat ze op sommige dagen niet naar Gent zijn gekomen om naar
geleerde lezingen te luisteren maar om u aan het woord te horen.
Maar u is veel meer dan een gezellig gesprekspartner, u is een man
wiens vriendschap men hoog op prijs stelt : wie deze eenmaal verworven heeft, heeft er veel voor over om die vriendschap te kunnen
behouden.
Ik besluit : Wij danken u Maurice GILLIAMS voor wat u is en voor
wat u gedaan heeft en nog doen zult. En opdat u nog véél zou kunnen
doen wensen wij u in de eerste plaats behoud en zoveel mogelijk
verbetering van gezondheid toe.

.
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En ik eindig niet zonder in onze hulde uw schutsvrouwe te betrekken die veel van wat u tot stand heeft gebracht heeft helpen verwezenlijken.
Aan uw verzameld werk, GILLIAMS, heeft u de titel Vita brevis
gegeven. De longitudo van uw ars is verzekerd, laat ook uw vita en
dat van uw echtgenote longa wezen.
Maurice en Mevrouw, proficiat en dank u.

Openbare vergadering van 22 oktober 1980
De jaarlijkse openbare vergadering werd gehouden in het Academiegebouw te Gent, op woensdag 22 oktober 1980.
Aanwezig : de heren ROOSE, voorzitter, DECORTE, ondervoorzitter,
en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren VAN LOEY, LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING,
MOORS, VAN ELSLANDER, BUCKINX, DRAYE, mevrouw DEPREZ, en de
heren COUPÉ, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS (vertegenwoordigt de heer Rector van de UFSIA) en LAMPO, leden ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden ;
de heren STUTTERHEIM en DE BRUIN, buitenlandse ereleden.

Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, AERTS, VANACKER,
BUCKINX, LEYS, mevrouw D'HAEN, en de heren HADERMANN en
DE BELSER, leden ;
de heer MEEUWESSE, buitenlands erelid.
Om 14u.45 werden de eregenodigden door het Bestuur en de leden
in de Salon van de Academie begroet. Onder hen bevonden zich : de
heren A. E. DE Sc,HRIJVER, Minister van State ; Fr. VANPARYS, Eerste
Voorzitter van het Hof van Beroep te Gent ; M. DENEVE, Ereluitenant-generaal van de Rijkswacht ; Mgr. G. DE KEERSMAEKER,
vicaris-generaal van het Bisdom Gent ; mevrouw Prof. Dr. A. M. E.
DRAAK, vertegenwoordigt de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam ; de heren Prof. Dr. G. VERBEKE, Vast
Secretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België ; G. VERSCHRAEGEN, Directeur van
het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent ; STALMANS, Luitenantkolonel bij de Rijkswacht ; mevrouw de Barones M. BUYSSE ; en de
heer A. FAURE DIDELLE, Ere-arrondissementscommissaris.

Openingstoespraak door L. ROOSE, Voorzitter van de Academie.
Mijnheer de Minister van State,
Heren Hoogwaardigheidbekleders,
Dames en Heren,
Waarde Collega's,
Welke voorzitter, vooral wanneer hij niet — zoals ik -- tot de creatieve kunstenaars behoort, kan na tientallen openbare vergaderingen
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die onze Academie reeds gekend heeft — in 1986 zal zij haar honderdjarig bestaan vieren •- nog originele woorden vinden om te zeggen dat
hij en de leden van het genootschap van wie hij de tolk is, zich
vereerd voelen door en gelukkig achten om de aanwezigheid van de
velen die onze uitnodiging beantwoord hebben ? En dan vooral op
een ogenblik dat onze brievenbussen volgepropt worden met invitaties
allerhande, die het kiezen zeer moeilijk maken. Ik zeg dan maar in
banale, maar welgemeende termen : „Welkom op deze vergadering,
dank voor uw aanwezigheid, u hoge gezagdragers, u vertegenwoordigers van geleerde instellingen en zusteracademies uit binnen- en
buitenland, u die vandaag de prijzen van de Academie in ontvangst
komt nemen, u alien dames en heren, collega's, sprekers en toehoorders.
Wanneer ik beweer dat wij, Academieleden, ons door uw aanwezigheid vereerd voelen, gebruik ik geen ijdel woord. Zij die hier
een zetel mogen bezetten voelen zich geen elitaire groep en als zij
wel eens, naar Frans voorbeeld „onsterfelijk" worden genoemd, nemen zij dit epitheton met een grove korrel zout en zullen zij niet
aarzelen om de uitspraak van een anoniem académicien te beamen,
die Daniel RoPS bij zijn aanvaarding in de Académie francaise in
herinnering bracht : „Attention ! Immortel, on ne l'est que pour la
vie.", waarmede ik dan de verdiensten van mijn collega's geenszins
tekort wil doen, want van meer dan een zal het werk na hun heengaan
blijven voortleven, zoals het ook met dat van een aantal onzer voorgangers is gebeurd. U heeft duidelijk begrepen dat ik alleen maar wil
beklemtonen dat wij vanuit een oprechte bescheidenheid uw aller
aanwezigheid, teken van belangstelling voor ons genootschap, als een
eer àànvoelen.
In de toespraak die ik, als aantredend voorzitter op de eerste vergadering van dit jaar bij de bestuursoverdracht heb gehouden, heb ik
een wens uitgesproken en een concrete opvatting over mijn taak geformuleerd. De wens bestond erin, dat ik in 1981 alle ereleden uit
binnen- en buitenland en alle gewone leden in goede gezondheid aan
de zorgen van mijn opvolger zou mogen overdragen, en wat mijn
visie op mijn bestuurderstaak betreft : zelf niet in staat zijnde om
veel wetenschappelijk-academisch werk te presteren, beloofde ik dit
en andere soorten activiteiten in ons genootschap zoveel mogelijk
te stimuleren.
Mijn wens is tot nu toe vervuld gebleven : met grote voldoening
kan ik u aankondigen dat niemand uit onze Academische familie ons
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in 1980 is ontvallen. Met het aanwakkeren der academische werkzaamheden heb ik geen moeite gehad, minder nog met de bekendwording van onze instelling naar buiten. Wij hebben in dat opzicht
uitzonderlijke maanden beleefd, wat in niet geringe mate te danken
is aan het feit dat 1980 een herdenkingsjaar is van verschillende
gebeurtenissen : het 150-jarig bestaan van België, de 150ste verjaring
ook van GEZELLES geboorte -- „In hetzelfde jaar, dat België werd geboren, werd ook Vlaanderen wedergeboren. God slaat niet zonder te
zalven" zo begon Bernard VERHOEVEN in 1930 zijn Gezellestudie —,
de looste verjaring van Rodenbachs dood. Het heeft verder ook te
maken met het toeval, dat meer dan één academielid om zijn verdiensten tijdens dit jaar gehuldigd werd, niet alleen binnen ons
genootschap, maar ook en méér nog daarbuiten. Dat zal nu blijken uit
het verslag over het leven der Academie dat ik traditiegetrouw thans
aan u voorleg, waarin ik hoofdzakelijk de feiten van de voorbije
maanden behandel, maar ook een paar maal een blik werp op wat
de rest van het jaar nog te bieden heeft. Om het in de taal van
RODENBACH te zeggen : ik „pegel" ook even in de toekomst, zonder
dat het woord „pegelen" bij mij de zwaarwichtige connotatie bezit
die het voor Rodenbach wel had.
Bij het Kon. Besluit van 13 februari werd Prof. Dr. E. ROMBAUTS,
aan wie op zijn verzoek als gewoon lid eervol ontslag werd verleend,
de titel van binnenlands erelid toegekend. In zijn vervanging zal
volgende maand voorzien warden, zodat ons genootschap opnieuw
het „normale" aantal, d.i. 30 leden bereikt : 10 taalkundigen, 10
literairhistorici en 10 zulke leden in wie de tweede groep zijn bestaansreden vindt, de makers van het object der literatuurstudie, de
scheppende kunstenaars.
Onder de rubriek huldigingen en onderscheidingen vermeld ik, dat
Prof. Dr. J. AERTS (Albert WESTERLINCK) op 21 mei, naar aanleiding
van zijn 25-jarig lidmaatschap der Academie door ons gehuldigd
werd. Deze collega werd ook met de driejaarlijkse staatsprijs voor
kritiek en essay onderscheiden. Aan Dr. C. COUPÉ (Anton VAN
WILDERODE) viel de Vandelpri j s van de stad Hamburg ten deel.
Deze zal hem op 14 november, na een laudatio door collega Prof.
DRAYE in de universiteit van Munster warden uitgereikt.
Dr.H
In Beauvoorde zei ik : „1980 is een Gezelle-jaar, het is ook een
Gilliamsjaar". Onze secretaris eershalve wiens 80ste verjaardag met
Minister DE BACKER en de grootmaarschalk van het hof in intimiteit
door onze bestuurscommissie ten huize van de kunstenaar werd ge-
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vierd, werd tot de adelstand met de titel van baron verheven, mocht
op 4 oktober uit de handen van hare majesteit Koningin BEATRIX de
grote Prijs der Nederlandse Letteren in ontvangst nemen en hem zal
volgende maand door de Gentse universiteit ook nog het doctoraat
honoris causa warden toegekend.
En dan een nieuws heet van de naald : vanmorgen vernam ik uit
de krant dat de Grote Europalia-prijs voor Nederlandse letterkunde
vandaag door de voorzitter van het Europese Parlement Mevr. Simone
VEIL aan ons medelid Ward RUYSLINCK overhandigd wordt. Op de
uitnodiging die ik voor deze plechtigheid ontving was de naam van
de laureaat nog niet vermeld.
Op 29 april las Mevr. Chr. D'HAEN in de Library of Congress te
Washington door haar in het Engels vertaalde gedichten voor die zij
uit eigen werk en uit dat van Gezelle had gekozen. Prof. Dr. A.
VAN ELSLANDER hield op 12 mei op uitnodiging van de Kon. Ned.
Academie van Wetenschappen te Amsterdam een lezing over August
Vermeylen en het tijdschrift „Van Nu en Straks".
Op 2 mei organiseerde het Gezellegenootschap in samenwerking

met onze Academie te Brugge een Gezelle-symposium, waarop vier
van onze ereleden en leden het woord voerden. Op 16 juli werd de
Brugse dichter, ons lid van het eerste uur, nogmaals herdacht door
Prof. Dr. J. AERTS die er een lezing hield over Facetten van Gezelles
lyriek.

Wat de Rodenbach-herdenking betreft was de Academie vertegenwoordigd op de plechtigheden ingericht door de stad Roeselare op
20 april, 30 mei en 15 juni. Ons medelid Anton VAN WILDERODE,
die in de meimaand te Brugge ook nog een homilie voor GEZELLE
heeft gehouden, sprak op een van die bijeenkomsten een rede uit.
Bij de herdenkingen moet ik ook nog de deelname vermelden aan
de plechtigheden naar aanleiding van 150 jaar België. De Academie
was vertegenwoordigd op de ontvangst op het Kon. Paleis te Brussel
op 6 juni en richt van 12 tot 14 november samen met de andere twee
Nederlandstalige academies van ons land een driedaags internationaal
Francqui-colloquium in. Het initiatief hiervoor is eigenlijk van de
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten uitgegaan, en ik breng nu reeds hulde aan haar secretaris Kan. Prof.
G. VERBEKE voor het enorme werk dat hij aan de voorbereiding
hiervan besteed heeft en besteedt. Het thema van dit colloquium
luidt : België en Europa. Op de 2e dag zal Prof. Dr. K. ROELANDTS
een lezing houden over Bijdrage van België tot de studie van de taal-
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kunde. De 3e dag van bedoeld congres zal plaatsvinden te Gent waar

onze Academie als gastvrouw zal optreden. Hoe sterk ons genootschap, waarvoor 150 jaar België ook 150 jaar Vlaamse Beweging
betekent -- waaraan zou zij en zouden vooral de andere Nederlandstalige academies in ons land anders hun bestaan te danken hebben ? —
op dit symposium met een Vlaams gelaat naar voren wil treden (ik
acht het niet zonder belang dit te onderstrepen) moge blijken uit de
onderwerpen der referaten die onze Academie aan de binnen- en
buitenlandse deelnemers zal aanbieden. Prof. Dr. J. WEISGERBER zal
er spreken over The Flemish Contribution to World Literature, waarna
Prof. Dr. J. GOOSSENS zal handelen over De gevolgen van 150 jaar
België voor het taalgebruik in Vlaanderen.

In het jaar dat de scheiding van Nederland door sommigen gevierd,
door anderen herdacht wordt werd op 9 september in het Egmontpaleis te Brussel het Nederlandse Taal-unieverdrag ondertekend : een
historische gebeurtenis. Op deze plechtigheid was een vertegenwoordiging van ons genootschap uitgenodigd. Onze Academie rekent erop
dat zij bij de uitvoering van het bewuste verdrag nauw betrokken zal
worden. Van uitzonderlijk belang achten wij het in het Belgisch
staatsblad van 18 maart verschenen decreet van 13 februari 1980
betreffende de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, dat ons naar wij hopen o.m. door de toekenning van
ruimere financiële middelen in staat zal stellen beter de opdracht uit
te voeren die in 1886 aan ons genootschap werd toevertrouwd. Ook
verscheen een voorstel van decreet van de heer NAUWELAERTS betreffende „Herdrukken van werken uit de Zuidnederlandse letterkunde",
waarvoor een niet onaanzienlijk bedrag voor de realisatie van dit
projekt in het vooruitzicht wordt gesteld. In de schoot van de Academie werd reeds een tijdelijke commissie met adviserende bevoegdheid
opgericht, die reeds een aantal voorstellen geformuleerd heeft.
Ik besluit met de opsomming van onze publikaties. Zijn verschenen : De eerste delen van elk uit meer volumes bestaande bekroonde
studies, met name De Wachtendonkse psalmen en glossen door Dr.
L. DE GRAUWE.

De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en

( 1886-1914) . Haar geschiedenis en haar rol in het
Vlaamse Cultuurleven door Dr. W. ROMBAUTS. Refreinen in het
Zotte bij de Rederijkers door Dr. D. COIGNEAU. Van de Verslagen en
Mededelingen konden wij de 2e afl. van jg. 1979 en de le afl. van
jg. 1980 laten drukken. De jaarboeken 1979 en 1980 konden nog
steeds niet ter perse gaan wegens gebrek aan kredieten.

Letterkunde
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Ik eindig aldus mijn overzicht met een tamelijk sombere constatering, die ons toch de kracht om voort te doen niet ontneemt. Wij
moeten onszelf maar moed inspreken met de gedachte dat er bij de
opbouw van de Vlaamse cultuur grotere hinderpalen overwonnen
werden, al kunnen wij er bij de bevoegde instanties nooit sterk genoeg
op aandringen om ons meer steun te geven voor het leveren van
producten die men toch nooit tot de nutteloze weelde-artikelen zal
mogen rekenen, al krijgt men herhaaldelijk de indruk dat deze weg
wordt ingeslagen.
U verwacht wellicht dat ik deze al te lange inleiding besluit met
een citaat uit Boëthius die aanmaande troost te zoeken in de wijsbegeerte of met een poëtische wekroep van RODENBACH om voor
onze rechten te strijden. Ik eindig met een uitspraak die misschien
het best de houding weergeeft die wij in de moeilijke omstandigheden
die we doormaken, moeten aannemen — Rodenbach zou wel zeggen
„het opschrift was in 't Frans" en het woord wordt ten onrechte aan
Willem van Oranje toegekend maar de inhoud spreekt ons aan.
U weet reeds wat ik zeggen zal : „Point n'est besoin d'espérer pour
entreprendre, ni de réussir pour persévérer."
Ik dank u.
Na zijn toespraak verleende hij het woord aan de heer GERRITSEN,
lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
te Amsterdam, die een lezing hield over : „Viermaal Boethius.
Poëticale en prosodische aspecten van de carmina in Boethius' Consolatio in de vertalingen van Vilt (1466) tot Coornhert (1585)"

(zie „Verslagen en Mededelingen", jg. 1981, blz. 1-14) .
Na deze lezing handelde de heer LISSENS over : „Albrecht Rodenbach, of de beveiliging van een ethos" (zie „Verslagen en Mededelingen", jg. 1981, blz. 15-22) .
Nadien werd overgegaan tot de uitreiking van de diploma's aan
de laureaten van de Prijzen der Academie en van de Fondsprijzen
(zie vergadering van 18 juni 1980) .
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Buitengewone openbare vergadering van 14 november 1980
Op vrijdag 14 november 1980 om 10u.30 werd in samenwerking
met de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België in de Academische Raadzaal van de Rijksuniversiteit te Gent een buitengewone openbare vergadering gehouden. Deze
vergadering was geplaatst in het kader van het Internationaal
Francqui-Colloquium over België en Europa.
Aanwezig : de heren RoosE, voorzitter, DECORTE, ondervoorzitter,
en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, VAN ELSLANDER,
WEISGERBER, HADERMANN, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS en
KEERSMAEKERS, leden ;
de heren SCHMOOK, PAUWELS en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden ;
de heren STUTTERHEIM en LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlandse
ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren LISSENS, DEMEDTS, BUCKINX,
DRAYE, COUPÉ en LAMPO, leden ;
de heer WALSCHAP, binnenlands erelid.

In zijn openingstoespraak verwelkomde de heer RoosE, voorzitter,
de heren LIEBAERS H., Grootmaarschalk van het Hof ; DE SCHRYVER
A. E., Minister van Staat ; VANPARYS F., Eerste Voorzitter van het
Hof van Beroep te Gent ; DE GEEST R., Krijgsauditeur voor Oost- en
West-Vlaanderen te Gent ; BONTE E., Eerste Advocaat-generaal (vertegenwoordigt de heer Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te
Gent) ; FLEERACKERS J., Voorzitter van de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht ; DE GROOTE W., Voorzitter-emeritus van het Hof van
Beroep ; VAN LooY M., Vice-Rector van de R.U.G. ; STALMANS G.,
Luitenant-kolonel van de Rijkswacht ; FAURE-DIDELLE A., Ere-Arrondissementscommissaris.
Na zijn toespraak verleende de voorzitter het woord aan de heer
WEISGERBER die handelde over : „The Flemish Contribution to World

Literature".
Vervolgens hield de heer GOOSSENS een lezing over : „De gevolgen
(De toevan 150 jaar België voor het taalgebruik in Vlaanderen".
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spraken zijn opgenomen in de „Verslagen en Mededelingen", jg.
1981, blz. 177-213) .
Om 12u.30 werden alle genodigden door de Burgemeester van
Gent op het stadhuis ontvangen en toegesproken.
De vergadering werd besloten met een geleid bezoek aan het
Museum voor Schone Kunsten te Gent (16 u. - 18 u.) .

Vergaderingen van 19 november 1980
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren RoosE, voorzitter, DECORTE, ondervoorzitter,
en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren VAN LOEY, AERTS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER,
GYSSELING, VAN ELSLANDER, DRAYE, LEBEAU, LEYS, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, en de heren COUPÉ, DE BELSER, GOOSSENS,
COUVREUR, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden ;
de heren WALSCHAP, PAUWELS, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS,
binnenlandse ereleden ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.

Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, LISSENS, WEISGERBER, HADERMANN en LAMPO, leden.

NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 15 oktober 1980 en van de openbare vergadering van
22 oktober ji. warden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
De heer RooSE,
1. Vertegenwoordiging van de Academie.
voorzitter, vertegenwoordigde ons Genootschap op de Prof. Dr. Frank
Baurherdenking te Sint-Amandsberg (Gent) op 31 oktober 1980. Op
het graf van wijlen collega BAUR werd namens de Academie een
bloemstuk neergelegd. Op de academische zitting werd een lezing
gehouden door collega VAN ELSLANDER. De heren GYSSELING, DRAYE,
HOEBEKE en COUPÉ, leden, en de heren VANDERHEYDEN en RoMBAUTS, binnenlandse ereleden, waren eveneens aanwezig.
De heer GYSSELING vertegenwoordigde de Academie op twee
plechtigheden, nl. 1. op de opening van de internationale tentoonstelling „Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden" in het
Centrum voor Kunst en Cultuur (Gent, 24 oktober 1980) ; 2. op het
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Te-Deum dat op 15 november jl. in de St.-Baafskathedraal te Gent
ter gelegenheid van het Feest der Dynastie werd gezongen.
De heer RoosE, voorzitter, vertegenwoordigde op 17 november jI.
onze Academie op de plechtige herdenking van de 50e verjaardag
van de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit-Gent. De heren
HOEBEKE, vast secretaris, en de heren SCHMOOK en GYSSELING waren
eveneens aanwezig. Collega VAN ELSLANDER sprak de laudatio uit
van de heer GILLIAMS, aan wie tijdens deze plechtigheid het doctoraat
honoris causa van de Gentse universiteit werd uitgereikt.
Collega DE BELSER (Ward RUYSLINCK)
2. Onderscheidingen.
ontving de Europaliaprijs 1980. Hij werd namens het Bestuur en de
leden door het Secretariaat gelukgewenst.
Op 14 november jl. ontving onze collega COUPÉ aan de universiteit
te Munster (Westfalen) de J. van den Vondelprijs. De vaste secretaris heeft hem namens het Bestuur en de leden gefeliciteerd.
3. Gelukwensen. Collega KEERSMAEKERS werd op 26 oktober jl.
60 jaar. Vanwege het secretariaat mocht hij in ons aller naam gelukwensen ontvangen.
Op 2 november jl. overleed de heer B. F. vAN
4. Over lijden.
VLIERDEN, lid van de Commissie voor Advies van het Nationaal
Fonds voor de Letterkunde.
Het secretariaat liet aan de familie een rouwtelegram toekomen.
a) Het Secretariaat ontving een eerste
5. Ingekomen stukken.
rondschrijven m.b.t. „The XIIIth International Congress of Linguists",
dat van 29 augustus tot 4 september 1982 te Tokio wordt georganiseerd.
b) Op donderdag 27 november e.k. wordt te Brugge voor het
eerst de vijfjaarlijkse G. Gezellepri j s van de Stad plechtig uitgereikt.
De Schepen van Cultuur van de Stad Brugge nodigt de leden van de
Academie ertoe uit deze plechtigheid bij te wonen.
c) Het Secretariaat ontving van de Winkler Prins Stichting en de
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten een uitnodiging tot het bijwonen van de plechtige uitreiking
van de Winkler Prins Prijzen 1980, die zal plaats hebben op vrijdag
28 november a.s. om 11 u. in het Huis van Chièvres, Groot Begijnhof
te Leuven.
d) Uitnodiging tot de receptie aangeboden door de Consul der
Nederlanden (woensdag 10 december e.k. 17u.30 - 19u.30) .
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De heren RoosE en HOEBEKE zijn bereid om op de uitnodiging in
te gaan.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR
De heer HOEBEKE,
1. Vertegenwoordiging van de Academie.
vast secretaris, vertegenwoordigde ons Genootschap op de openingszitting van het 38e Algemeen-Nederlands Congres (Brussel, 8 november 1980).

2. Nationaal Fonds voor de Letterkunde : Commissie voor AdHet
vies. Vervanging van de heer Van Vlierden, overleden.
Bestuur stelt voor, voor dit mandaat weer een beroep te doen op de
heer Clément BITTREMIEUX (sedert 1 januari 1979 vervangen door
de heer VAN VLIERDEN) .
Het voorstel wordt aanvaard.

LEZING
„Couperus" en „Het zwevend schaakbord" (Walewein),
door de heer DECORTE.

lezing

GEHEIME ZITTING
Ter vervanging van de heer ROMBAUTS, bin1. Lidmaatschap.
nenlands erelid, wordt de heer N. DE PAEPE tot lid van de Academie
verkozen.

2. Verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter voor het jaar
Op voorstel van het Bestuur warden de heren DECORTE en
1981.
LEYS respectievelijk tot voorzitter en ondervoorzitter voor het jaar
1981 verkozen.
3. Comité van Beheer van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde. Aanwijzing van de vertegenwoordigers der Academie.
op voorstel van het Bestuur warden de mandaten van de heren
DEMEDTS en WEISGERBER vernieuwd.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE

Verslag door de heer VANACKER, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren LEYS, voorzitter, COUPÉ, ondervoorzitter, en
VANACKER, secretaris ;
de heren VAN LOEY, ROELANDTS, GYSSELING, DRAYE, HOEBEKE,
GOOSSENS, COUVREUR en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, LEBEAU,
DECORTE, DE BELSER en DESCHAMPS ;
de heren WALSCHAP, PAUWELS en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren WEISGERBER en HADERMANN,
leden.
AGENDA

lezing door
„Potgieter te Antwerpen in oktober-november 1830",
mevrouw DEPREZ, met commentaar door collega COUVREUR.
Collega DEPREZ wijst op de interessante inhoud van de dagboekbladen die Potgieter schreef toen hij in Antwerpen verbleef en die
hij later verwerkte in het onvoltooid gebleven „Leven van Bakhuizen" (1875) . De tekst zelf is nog niet gepubliceerd, misschien wel
doordat het handschrift op sommige plaatsen moeilijk te ontcijferen
is. Enkele allusies en afkortingen blijven (voorlopig) onopgelost.
De spreekster schetst dan de jeugd van Potgieter, op wiens leven
en karakter het faillissement van zijn vader een grote invloed heeft
gehad. De sombere toon in 't dagboek vindt men ook in de gedichten
waarmee Potgieter in 1828 had gedebuteerd.
A an sluitend schetst collega COUVREUR de politieke en de militaire
omst an digheden tijdens de septemberdagen in 1830. Opvallend is
daarbij dat het Nederlandse opperbevel vreesde voor het behoud van
Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. In Antwerpen zelf is de
toestand vrij rustig gebleven tot midden oktober 1830.
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Na deze rijk gedokumenteerde inleiding in duetvorm vraagt collega
DEMEDTS of het juist is dat het Nederlandse militaire gezag bij de
keuze tussen het redden van Oost-Indië of het houden van België de
voorkeur heeft gegeven aan de eerste oplossing. Hierop antwoordt
de tweede spreker dat er heel wat raadgevers van de Nederlandse
koning niets wilden weten van België en dat de opstand in Oost-Indië
in de 1830-periode al onderdrukt was.
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS
Verslag door de heer DECORTE, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren LEBEAU, ondervoorzitter, en DECORTE, secretaris ;
de heren AERTS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER, mevrouw DEPREZ, en
de heren DE BELSER en DESCHAMPS, leden.
Hospiterende leden : de heren VAN LOEY, ROELANDTS, VANACKER,
GYSSELING, DRAYE, ROOSE, LEYS, COUPÉ, GOOSSENS en COUVREUR ;
de heren WALSCHAP, PAUWELS, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS,
binnenlandse ereleden ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, LISSENS en LAmP0,
leden.
AGENDA

„Gedichten van P. C. Hooft in `Apollo' (1615)", lezing door de
heer KEERSMAEKERS.
Tot en met 1610 waren (slechts) 15 liederen van P. C. Hooft

gepublicrdntmseébuilofgdcht.In16vers
de „Emblemata Amatoria", met een aanhangsel van 30 liederen en
15 sonnetten, gerangschikt in regelmatige afwisseling en ongeveer
chronologische volgorde met daarin een thans opmerkelijke lacune.
Van de 15 vroeger gepubliceerde gedichten komen er 10 ook voor in
de „Emblemata Amatoria" . Bijna in geen van deze publicaties wordt
de auteursnaam vermeld.
In „Apollo" werden nog eens 15 gedichten van Hooft, bijna alle
ongesigneerd, opgenomen :
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-- 3 sonnetten, eveneens voorkomend in de „Emblemata Amatoria" ;
-- 2 bruiloftgedichten, waarvan ten minste één reeds in 1605 was
gedrukt ;
-- 3 liederen uit Hoofts toneelspelen, hier voor het eerst als afzonderlijke liederen uitgegeven ;
-- 7 gedichten, hier voor het eerst gepubliceerd.
Slechts een paar van al de tot en met 1615 verschenen gedichten
zou Hooft in latere uitgaven van zijn gedichten opnemen.
Een onderzoek van Hoofts gedichten in „Apollo" rechtvaardigt de
conclusies :
—de uitgever D. P. Pers heeft een niet onbelangrijke rol vervuld in
de verspreiding van Hoofts gedichten ;
—op één na dateren alle in „Apollo" opgenomen gedichten van
Hooft van vóór einde 1606 ; toch zijn de teksten, op een paar
uitzonderingen na, werkelijk gaaf ; daarom moeten ze bij de Hooftstudie betrokken warden ;
-- in de publicatie van Hoofts gedichten is er een opmerkelijke lacune : de verzen aan Anna Spiegel opgedragen heeft Hooft zelf, op
één na, nooit gepubliceerd ; dat ten minste enkele erv an in omloop
waren, bewijst „Apollo" ;
-- „Apollo" is nog eens een bewijs erv an hoe hoog de poëzie van
Hooft in die tijd werd geëerd ; dat blijkt bovendien uit de talrijke
imitaties en `naklanken' in de gedichten van anderen, opgenomen
in „Apollo".
O.a. de collega's ROMBAUTS en RoosE namen deel aan de bespreking.

Vergaderingen van

17

december 1980

I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren ROOSE, voorzitter, DECORTE, ondervoorzitter,
en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren VAN LOEY, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING,
VAN ELSLANDER, LEBEAU, LEYS, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN,
en de heren COUPÉ, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, PAUWELS, VANDERHEYDEN en
ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, AERTS, LISSENS,
WEISGERBER, BUCKINX, DRAYS, HADERMANN en LAMPO, leden.
NOTULEN
De notulen van de buitengewone openbare vergadering van 14 november, alsook van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 19 november 1980 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
a) Mevrouw Dr. J. D'HOOGE-BAUR dankte de
1. Bedankingen.
Academie voor de blijken van sympatie betoond n.a.v. de Herdenking
„Prof. Dr. Fr. Baur" (31 oktober 1980) ;
b) Bij brief van 23 november ji. deelde de heer Clément BITTREMIEUX aan het secretariaat mee, dat hij aanvaardt wijlen de heer
VAN VLIERDEN in de Commissie voor Advies van het Nationaal Fonds
voor de Letterkunde te vervangen. Tevens dankte hij de Academie
voor het vertrouwen dat ze in hem heeft gesteld.
c) Bij brief van 4 december jl. dankte de heer N. DE PAEPE de
Academie voor zijn verkiezing tot lid. Hij is er bijzonder gelukkig
om, dat hij de heer ROMBAUTS mag opvolgen.
2. Vertegenwoordiging van de Academie.
a) Op 27 november
jl. vertegenwoordigde de heer HADERMANN de Academie op een
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feestzitting van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique, gehouden n.a.v. 150 jaar België.
b) De heren RoosE, ROMBAUTS en PAUWELS vertegenwoordigden
de Academie op de plechtige uitreiking van de Winkler Prins Prijzen
1980 (Leuven, 28 november 1980) .
c) De heer J. F. VANDERHEYDEN vertegenwoordigde de Academie
op de opening van de Rodenbachtentoonstelling en op het Rodenbachcolloquium te Leuven, gehouden onder het voorzitterschap van de
heer L. RoosE. Ook de heer AERTS nam aan het Colloquium deel
(28-29 november 1980) .

MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

Vertegenwoordiging van de Academie. — De heer HOEBEKE
vertegenwoordigde de Academie op de plechtige uitreiking van de
G. Gezelleprijs 1980 van de stad Brugge (27.11.80). Ook de heer
VAN ELSLANDER was aanwezig.
De heer HOEBEKE vertegenwoordigde de Academie ook nog op de
opening van het Colloquium over de Geschiedenis van de BelgischNederlandse Betrekkingen tussen 1815 en 1945 (Brussel 10 december
1980).
1.

2. The XIIIth International Congress of Linguists. (Tokyo, 29
augustus - 4 september 1982) .
Het Bestuur stelt voor de heer LEYS
naar dit congres af te vaardigen en de Dienst Culturele Betrekkingen
van het Departement van Nederlandse Cultuur te vragen de reis- en
verblijfkosten voor zijn rekening te nemen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
3. Ingekomen stuk.
De heer Eugène VAN ITTERBEEK, Secretaris
van de Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie, deed op
het secretariaat een schrijven toekomen, met 4 bijlagen, met het
verzoek dat de Academie de bedoelde Vereniging zou adviseren n.a.v.
het in 1982 in het vooruitzicht gesteld derde Europees Poëziefestival,
dat in de week van 22-28 maart 1982 wordt georganiseerd.
Alle leden hebben een afschrift van dit schrijven en van de bij lagen
ontvangen.
Het Bestuur nodigt de collega's ertoe uit binnen afzienbare tijd

enklsugtiophecra dntokme.
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LEZING

,Verzorgd Nederlands : prolegomena", lezing door de heer VAN
LOEY.

GEHEIME ZITTING

Verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie d.d. 10
december 1980. Het verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie d.d. 10 december 1980 werd aan de Academie overgelegd.

II.

COMMISSIEVERGADERINGEN

VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN

Verslag door de heer

DEMEDTS,

lid-secretaris.

LEBEAU, voorzitter, en DEMEDTS, secretaris ;
de heren VAN ELSLANDER, DECORTE, mevrouw DEPREZ, en de heer
Coupé, leden.

Aanwezig : de heren

Hospiterende leden : de heren

VAN LOEY, ROELANDTS, VANACKER,
GYSSELING, LEYS, HOEBEKE, GOOSSENS, COUVREUR, en DESCHAMPS ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, PAUWELS en ROMBAUTS, binnen-

landse ereleden.
Afwezig met kennisgeving :

de heren

de beer LISSENS, ondervoorzitter ;
en LAMPO, leden.

GILLIAMS, AERTS, WEISGERBER, BUCKINX

AGENDA

Voortzetting van de commentaar bij de lezing van collega DEPREZ
over „Potgieter te Antwerpen in oktober-november 1830"
door de
heer COUVREUR.
De heer W. COUVREUR verschaft aanvullende gegevens over de
Hollandse troepenmacht en de burgerwacht te Antwerpen in 1830.
Verder handelt hij over de strubbelingen die er ontstonden rond het
uitschrijven der eerste verkiezingen door het Voorlopig Bewind.
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zet daarna haar lezing over Potgieter te Antwervoort. Als ooggetuige beschrijft de
Nederlandse auteur de stemming die in de stad heerste en de opstootjes, waarbij enkele aanleiders en een deel van de volksklasse
betrokken waren, terwijl wellicht de meerderheid van de bevolking,
die het met Koning Willem I hield, passief toekeek. Ook het
Hollandse leger bleek groot geweld te vermijden en trok zich op
bepaalde stellingen, zoals de citadel, terug. Tussenin verstrekt W.
COUVREUR verdere bijzonderheden, die het relaas van Potgieter,
verduidelijken.
Bij de bespreking van de lezing, kwamen de heren ROMBAUTS,
SCHMOOK en COUVREUR tussenbeide.
Mevrouw

DEPREZ

pen in oktober-november 1830

VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

Verslag door de heer

KEERSMAEKERS,

lid-secretaris.

Aanwezig : de heren COUVREUR, voorzitter, DESCHAMPS, ondervoorzitter, en KEERSMAEKERS, secretaris ;
de heren VAN LOEY, ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, ROOSE,
LEYS, HOEBEKE en GOOSSENS, leden.

de heren DEMEDTS, LEBEAU, DECORTE, mevrouw DEPREZ, en de heer CouPÉ ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, PAUWELS, VANDERHEYDEN en
ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
Hospiterende leden :

Afwezig met

kennisgeving : de heren DxnYE en

HADERMANN,

leden.
AGENDA

„De tekstoverlevering van de `Karel ende Elegast'. Enkele problemen" III, voortzetting van de lezing door de heer ROMBAUTS gehou-

den op 19 december 1979 en 19 maart 1980.
In dit derde onderdeel behandelt spreker, aan de hand van de
Inleiding tot de Diplomatische Uitgave van de Middelnederlandse
redacties van de Karel ende Elegast door Duinhoven, de bewaarde
drukken van dit werk. Gewoonlijk worden die aangeduid met de
letters A, B, C, D en E. Hierbij komt nog een fragment F van een
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verloren incunabel, dat slechts 1 folium met 36 verzen bevat. A, B en
C behoren tot de z.g. incunabelperiode, D tot de post-incunabeltijd en
E is een laat-zestiende-eeuwse druk.
Steunend op de jongste literatuur over het onderwerp geeft spreker
vervolgens een overzicht van de moeilijkheden, die verband houden
met de dateringsproblemen en met de toeschrijving van de edities
aan bepaalde drukkers. Daarna gaat hij de onderlinge verhouding na
van de incunabels A, B en C, die de meeste waarde hebben voor de
tekstkritiek. In dit verband werpt hij enkele vragen op, die tot dusver
in de Karel ende Elegast-studie over het hoofd zijn gezien en die een
nader onderzoek vereisen. In ieder geval is het nu reeds duidelijk dat
de drie vermelde drukken qua taalgebruik aansluiten bij de Westmiddelnederlandse traditie van de tekstoverlevering, die voor de
eigenlijke middeleeuwse periode vertegenwoordigd is door de handschriftfragmenten M (ca. 1370) en N (einde 14e eeuw).
Namen deel aan de bespreking : de heren VAN LOEY en RoosE.
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TIJDELIJKE COMMISSIE „HERDRUKKEN UIT DE ZUIDNEDERLANDSE
LETTERKUNDE"

Vergadering van 14 juli 1980
Aanwezig : de heren J.

mevr. A.

DEPREZ,

WEISGERBER, P. LEBEAU, B. DECORTE,

de heer A.

Afwezig met kennisgeving :

KEERSMAEKERS.

de heer C. CouPÉ.

Bij het begin van de vergadering werd de heer J. WEISGERBER tot
voorzitter van de commissie gekozen en de heer A. KEERSMAEKERS
tot secretaris (overeenkomstig artikel 60 van het Huishoudelijk reglement van de Academie) .
De commissie verheugde zich over het voorstel van de heer
NAUWELAERTS, degelijke maar vaak onbereikbaar geworden Zuidnederlandse literaire werken te herdrukken.
Voorgesteld werd de heer A. VAN ELSLANDER aan de commissie
toe te voegen, dit om zijn rijke ervaring inzake verwante tekstuitgaven.
De commissie uitte de wens dat de nieuwe uitgaven smaakvol en
aantrekkelijk zouden zijn. Daar de teksten voor zichzelf moeten spreken, zou alleen in een kort „Nawoord" een zeer summiere karakterisering van de auteur en zijn werk gegeven worden.
In verband met een eventuele herschrijving van de werken zag de
commissie enkele bezwaren : zowel het omspellen als het aanpassen
van de tekst zal, indien nodig, aan vaste normen onderworpen moeten
zijn ; na gedachtenwisseling hierover werd besloten op de eerstvolgende vergadering een ontwerp van reglement betreffende de normen
van bewerking op te stellen.
De commissie achtte het ook haar taak, suggesties te doen in
verband met eventuele bewerkers en te adviseren in verband met de
herziening van de teksten.
Tegen 15 september bezorgt elk lid aan de Vaste Secretaris van de
Academie een lijst van tien titels die in aanmerking kunnen komen
voor een heruitgave ; die lijsten zullen de bespreking op de volgende
verga dering vergemakkelijken.
Die volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag, 15 oktober e.k.
A. KEERSMAEKERS,

secretaris.

Vergadering van

15

oktober 1980

Aanwezig : de heren J.
DER, C. COUPÉ,

Afwezig

mevr.

WEISGERBER, B. DECORTE, A. VAN ELSLANA. DEPREZ, de heer A. KEERSMAEKERS.

met kennisgeving : de heer

P. LEBEAU.

Na uitvoerige bespreking werd een lijst van tien werken opgesteld
die volgens het oordeel van de commissie in aanmerking komen voor
herdruk :
1. HENDRIK CONSCIENCE,

Geschiedenis mijner Jeugd
Kinderjaren (1939)

(1888)

2. NORBERT EDGARD FONTEYNE,

De voorkeur van de commissie ging uit naar deze twee werken,
omdat autobiografische verhalen in onze letterkunde eerder schaars
zijn en omdat het in 1983 een eeuw geleden zal zijn dat Conscience
overleed.
Verder, in chronologische volgorde :
De Tooverdoos (1848)
WAZENAAR, Een Vlaamsche jongen (1878)
VIRGINIE LOVELING, Een dure eed (1890)
EMMANUEL DE BOM, Wrakken (1898)
DOMIEN SLEECKX, Indrukken en Ervaringen (1903)
KAREL VAN DE WOESTIJNE, Laethemsche Brieven over de Lente
(1904) en Beginselen der Chemie (1925)
RAYMOND BRULEZ, Sheherazade of Literatuur als Losprijs (1932)
RAYMOND HERREMAN, Vergeet niet te leven (1943).

3. EUGEEN ZETTERNAM,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

In verband met de eventuele bewerking was de commissie van
oordeel, dat een zo groot mogelijk respect voor de originele tekst
vertrekpunt moet zijn en dat de werken alleszins in de voorkeurspelling worden gepubliceerd. Enkele principes zijn nog :
- dat de akkusatief-n wel kan verdwijnen, behalve bij Van de
Woesti j ne ;
•- dat de genitiefvormen van mannelijke en onzijdige woorden meestal
moeten vervangen worden ;
- dat gallicismen, verouderde en moeilijke woorden behouden blijven, met een summiere toelichting in voetnoot.
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Algemene principes en nauwkeuriger richtlijnen kunnen pas na een
proef-bewerking van enkele bladzijden uit de eerste twee werken
opgesteld worden. Mevr. A. DEPREZ zal dat doen voor Fonteynes
Kinderjaren, de heer A. KEERSMAEKERS voor Consciences Geschiedenis

mijner Jeugd.
J. WEISGERBER,

voorzitter.

A. KEERSMAEKERS, secretaris.

REGISTERS
VERGADERINGEN
IN 1979 EN 1980
door

E. SMISSAERT
Tijdelijk wetenschappelijk bibliothecaris
bij de Academie.

VERGADERINGEN IN 1979

17 januari
2 1 februari
21 maart
18 april
11 mei (buitengew. openb

verg.)

Blz.
351
359
368
373
377
379
384

16 mei
20 juni

Blz.
18 juli (apenti. verg.)
21 september (buitengew.
openb. verg.

388

390
392
17 oktober
24 oktober (openb. verg.) .398
412
21 november
417
19 december

VERGADERINGEN IN 1980

Blz.

Blz.
16 januari
20 februari
19 maart
16 april
2 mei (buitengew. verg.)
21 mei
18 juni

422

433
440
444
451
453
461

16 juli (openb. verg.)
15 oktober
2' 2 oktober (openb. verg.)
14 november (buitengew.
openb. verg.)
19 november
17 december

465
470
479
485
487
493

I. ZAKEN
B

A

Academische prijsvragen en -antwoorden.
Zie : Wedstrijden.
Activiteiten (toegelaten) van gepensioneerde kunstenaars.
Zie : Beroepsbezigheid (toegelaten) van gepensioneerde kunstenaars.
Akademie (K. Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam) .
—De heer VAN ELSLANDER : vertegenwoordiger op de jaarlijkse Verenigde Vergadering (Amsterdam,
9-4-1979) : 369.

—De heer VAN ELSLANDER gevraagd
een spreekbeurt aldaar te vervullen
in 1980 : 413.
Lezing : „A. Vermeylen en het
tijdschrift `Van Nu en Straks' " :
453-454.

—De heer W. P. GERRITSEN als Nederlands gastspreker gevraagd op
de Openb. vergadering van oktober 1980 te Gent : 429, 484.
—De heer ROOSE als vertegenwoordiger aangeduid op de jaarlijkse Ver.
Vergadering (Amsterdam, 29-31980) : 434. Verv angen door de
heer DECORTE : 445.
Algemeen Nederlands Congres.
—Verzoek tot medewerking, alsook
streven naar een permanent overleg en samenwerking op het gebied van de Nederlandse Cultuur.
De Academie beslist alle inlichtingen te verstrekken : 455.

Baekelmansherdenking.
— Buitengew. openb. vergadering van
11 mei 1979 in het A.M.V.C.
(Antwerpen). Toespraken door de

heren WILLEKENS, ROOSE, DECORTE, LAMPO en GELDOLF : 377-378.
evaluatie van Baekelmans'
stijlconceptie ", door de heer DE

— „Ben

BELSER : 389.

Baurherdenking.
—Het Stadsbestuur van Gent alsook
de heer GYSSELING verzoeken de
Academie om medewerking, wat
toegestaan wordt : 462.
—Programma van deze hulde : 471.
— Sint-Amandsberg (Gent), Cam po
Santo, 31 oktober 1980. De heer

evenals diverse leden en
ereleden aanwezig. Lezing op de
academische zitting door de heer

RoosE,

VAN ELSLANDER : 487.

—Mevrouw J. d'Hooge-Baur dankt :
493.
Bekrachtigingscommissie der wettelijke academische diploma's.
—De heer PAUWELS aangeduid als
lid. Voor 1979 : 380. Voor 1980 :
454.
België. 150 jaar.
Zie : Honderdvijftig jaar België.
Beroepsbezigheid (toegelaten) van
gepensioneerde kunstenaars.
—Het standpunt van de Academie
wordt in alg. vergadering bepaald.
Schrijven aan de bevoegde ministers : 418. Hun antwoord : 433.
Bestuur van de Akademie.
—Verkiezing voor 1979 goedgekeurd : 351.
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—Overdracht van het ambt van voorzitter. Toespraken van de heren
BUCKINX en VAN ELSLANDER :
353-356.

—De heren RoosE en DECORTE resp.
tot voorzitter en ondervoorzitter
voor 1980 verkozen : 413. Bij K.B.
goedgekeurd : 422.
—Overdracht van het ambt van voorzitter. Toespraken van de heren
VAN ELSLANDER en ROOSE : 423428.

—Voorzitter en ondervoorzitter voor
1981 : resp. de heren DECORTE en
LEYS : 489.

Bestuurscommissie van de Academie.
Verslag vergadering aan de Academie overgelegd : 362, 369, 374,
381, 387, 395, 418, 435, 448, 455,
464, 472, 495.
—De heren ROELANDTS en VAN ELS-

371, 381, 395, 419, 438, 449,
490-491.
—Verkiezing van het Bestuur
(1980-1981) : 420.
II. Vaste Commissie voor Cultuurgeschiedenis : 370, 382, 420, 436,
450, 491-492.
—Verkiezing van het Bestuur
(1980-1981) : 421.
III. Vaste Commissie voor Moderne
Letteren : 375-376, 415, 430, 442,
456, 474-478, 495-496.
—Verkiezing van het Bestuur
(1980-1981) : 416.
IV. Vaste Commissie voor Middelnederlandse Taal- en Letterkunde:

362, 374, 414, 431, 442, 473,
496-497.
—Verkiezing van het Bestuur
(1980-1981) : 415.

LANDER, met het Bestuur, verkozen
voor de jaren 1.980-1981 : 413.

C
Colloquium „België en Europa".
Zie : Honderdvijftig jaar België.
Commissies (tijdelijke) der Academie.
— Commissie voor Publikaties : 362.
Verv an ging van een lid : 455.
— Commissie „Herdrukken van werken uit de Zuidnederlandse letterkunde". Oprichting en samenstelli ng : 446-447, 454. Notulen van

de vergaderingen : 498-500.
— Commissie voor het Salsmans f ouds.

Vervanging van de heer ROMBAUTS
door de heer ROELANDTS : 474.
Commissies (Vaste) der Academie.
Verslagen :
I. Vaste Commissie voor Onderwijs
en Nederlandse Lexicografie : 357,

D
Decreet betreffende de Academie.
—Op 15 januari 1980 goedgekeurd
door de „Cultuurraad voor de
Nederlandse Cultuurgemeenschap":

422. Gepubliceerd in het „Belgisch
d.d. 18 maart 1980:
440-441.

Staatsblad"

Decreet houdende herdruk van werken uit de Zuidnederlandse letterkunde.
—De Academie bereid aan de uitvoering van dit voorstel van decreet mee te werken. Een tijdelijke
commissie wordt opgericht : 446447. Notulen vergaderingen : 498500.
—De heer NAUWELAERTC, senator,
dankt de Academie omwille van
de toegezegde medewerking : 462.
(Zie ook, sub : Commissies (tijdelijke) van de Academie) .
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De Roovereherdenking.

Omgeving (1872 1899)" te Kor-

-- Brief van de heer Goris i.v.m.
een Antonis de Roovereherdenking
(1482-1982) : 423.

trijk : 461.

F
Fondsprijzen der Academie.
Zie : Wedstrijden.
Francqui-Colloquium over „België
en Europa".
Zie : Honderdvijftig jaar België.
Francqui-Prijs.
-- De kandidatuur van 2 leden voorgedragen : 394.
G
Gezelleherdenking 1980.
—Mededeling vanwege het Bestuur :
369.
-- Comité „Gezellesymposion 1980".
De heer DEMEDTS afgevaardigd :
385-386.
—De voorstellen van het Bestuur betreffende deelname van de Academie aan Gezelleherdenking en —
symposion warden aanvaard : 394.
—De Academie treedt toe tot het
„Nationaal beschermingscomité" :
429.
—Het Bestuur stelt voor am de julivergadering te Beauvoorde zowel in
het teken van de A. Rodenbachherdenking als in dat van G.
Gezelleherdenking te plaatsen :
429.
—Buitengewone vergadering van de
Academie te Brugge op 2 mei
1980. Toespraken door de heren KNUVELDER, ROOST, BRACHIN,
COUPÉ : 451-452.
-- De heer RoosE vertegenwoordiger
op de opening van de tentoonstelling „G. Gezelle en zijn Kortrijkse

-

—Gezelle-hulde in Beauvoorde (167-1980) . Toespraak door de heer
RoosE. Lezing door de heer AERTS
over : „Facetten van Gezelles Lyriek". Declamatie door Mej. Rina
REYS : 465-469.
— De heren HOEBEKE en VAN ELsLANDER tegenwoordig op de uitreiking van de G. Gezelleprjs 1980
van de Stad Brugge (27-11-80) :
494.

H

Honderdvijftig jaar België.
—De Academie gaat in op het verzoek tot medewerking aan een
colloquium : 393-394, 418.
—Het Bestuur stelt vaar een bijeenkomst te Gent te beleggen op 14
nov. 1980 : 428.
—De Academie affirmeert het standpunt dat zij niet betrokken wenst
te warden in een „viering" : 441.
Tekst van het schrijven dienaangaande : 445-446.
—Feestzitting op het Koninklijk
Paleis te Brussel n.a.v. 150 jaar
België. De heren RoosE en HOEBEKE aanwezig : 462.
-- Buitengewone openb. vergadering
(Gent, 14-11-1980). Lezingen door
de heer WEISGERBER : „The Flemish Contribution to Irorld Literature" en door de heer GOOSSENS :
„De gevolgen van 150 jaar België
voor het taalgebruik in Vlaanderen" : 485-486.
Hulde adres Aerts.
-

—Overhandiging, alsook gelegenheidstoespraak door de heer RooSE : 457-460.
Hulde-adres Pauwels.
— De heer PAUwELS 25 jaar lid :

368-369.
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- Overhandiging van
adres : 396-397.

een hulde -

L
Lezingen.
1. Maandelijkse plenaire vergaderingen.
1979
- „Over de onbekende gedichten van
Bredero", door de heer KEERSMAEKERS : 356.

- „Verkenningen in vroeger vertaalwerk (1450-1600). Ghenuechl)ck
ende oack pro fijtelijck", door de
heer VANDERHEYDEN : 361.

- „ Germaanse volksverhuizing
en
taalgrens", door de heer GYSSELING : 369, 386.
- „Vroeger vertaalwerk (1450 - 1600).
Pro f stel jck I Hoe ?", door de

heer VANDERHEYDEN : 373.
- „Het probleem van de Imitatio in
Vondels David- spelen van 1660",
door de heer LANGVIK-JOHANNESSEN : 381.
- „Vergilius en de natuur", door de

heer CouPE : 394.
- „Verkenningen in vroeger vertaalwerk (1450 1600). Translatio studii sapientiaeque", door de heer
-

VANDERHEYDEN : 413.

- „Schets van de ontwikkelingsgang
der letterkunde in West-Vlaanderen", door de heer DEMEDTS : 417.
1980

Huygens als 'hofdichter' ", door de heer KEERSMAE-

- „Constantijn

KERS : 429, 441.
-- „Verkenningen in vroeger vertaalwerk (1450-1600). Vertalen uit
plichtsbesef", door de heer VAN-

DERHEYDEN : 435.
- „Verkenningen... Vertalen uit onvermogen. Vertalen om een leemte

te vullen", door de heer VANDERHEYDEN : 448.
„Verkenningen... De „anderen"
vertaalden ook I", voortzetting door

de heer VANDERHEYDEN : 463.
„Verkenningen... Vertalen op verzoek of in opdracht", door de heer
VANDERHEYDEN : 472.

en `Het zwevend
schaakbord' (Walewein)", door de
„`Couperus'

heer DECORTE : 489.

„Verzorgd Nederlands : prolegomena ', door de heer VAN LOEY :
495.
2. Buitengewone

Openbare verga-

deringen.
- „Humor van de zelfkant ", door
de heer

DECORTE : 377.

- „[Omtrent L. Baekelmans)", door
de heer

LAMPO : 377-378.

- „Isidoor en Herman Teirlinck :
bun betekenis voor Zuid -OostVlaanderen", door de heer HOEBEKE : 391.

- Toespraken van de heren KNUVELDER, ROOSE, BRACHIN en COUPÉ

op bet Gezell es ym p onion le Brugge op 2 mei 1980 : 451-452.
- „The Flemish Contribution to
World Literature",

door de heer

WEISGERBER : 485.

- „De gevolgen van 150 jaar België
voor het taalgebruik in Vlaanderen", door de heer GOOSSENS :
485-486.
3. Openbare vergaderingen.

- „Herman Teirlinck en de Academie", door de heer JONCKHEERE :
389.

evaluatie van Baekelmans'
stijlconceptie", door de heer DE
BELSER : 389.
- „Heeft een Vondelherdenking nog
zin ?", door de heer ROMBAUTS :
- „Een

401.
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LAMPO. Begroeting door de heer DEMEDTS :
401 -406. Hulde aan de heer
THIERY (Johan Daisne) door de
heer LAMPO: 407-411.
— Beauvoorde, 16 juli 1980. Openingstoespraak door de heer RooSE,
voorzitter : 465-469. Lezing van
de heer AERTS over : „Facetten

—Installatie van de heer

van Gezelles Lyriek" : 469.
— Openb. verg. te Gent in het Academiegebouw op 22 oktober 1980.
— Openingstoespraak door de heer

RoosE : 479-484.
— „Viermaal Boethius. Poëticale
en prosodische aspecten van de
carmina in Boethius' Consolatio
in de vertalingen van Vilt
(1466) tot Coornhert (1585)",

lezing door de heer
484.

GERRITSEN :

— „Albrecht Rod enbach, of beveiliging van een ethos", lezing

door de heer

LISSENB :

484.

4. Vaste Commissie voor Onderwijs
en Nederlandse Lexicografie.
— „Overhandigen" (2de deel), door
de heer VAN LOEY : 357-358.
— „Bredero's pen `in arbeid' — waarde van varianten in enkele zgn.
Margriete-sonnetten", door de heer
KEERSMAEKERS : 372.

Loeys `Middelnederlandse
Klankleer' structureel gelezen. II.
De umlaut als klankwettig oerschijnsel", door de heer Goos-

—„Van

SENS :

382.

— „Geschiedenis van de voornamen
in de Nederlanden, van de prehistorie tot de 12de eeuw, II",

door de heer

GYSSELING :

395-396.

— „Reinaerts ontmoeting met de aap
Martin", door de heer GOOSSENS :

419-420.
— „Middelnederlandse
vocaalsystemen : De inventaris van de lange

klinkers en diftongen", door de
heer GOOSSENS : 438-439.
— „Mekanismen van taalverwerving,
analogie en taalverandering uit genetisch-evolutief standpunt",

de heer

ROELANDTS :

door

449.

— „Potgieter te Antwerpen in okto1830", door meber-november

vrouw DEPREZ, met commentaar
door de heer COUVREUR : 490-491.
5. Vaste Commissie voor Cultuurgeschiedenis.
— „De handschriftenverzameling van
C. P. Serrure" (II) : voortzetting

van de lezing door de heer
DESCHAMPS : 370-371.

— „M ij n hert is als een blomgewas,
een foto of een film ?", door me-

vrouw

D' HAEN : 383.

— „De tekstoverlevering van de 'Karel ende Elegant'. — Enkele problemen" (deel 1) ,
ROMBAUTS : 421.

door de heer

— „De handschriftenverzameling van
C. Ph. Serrure" (III) : voortzet-

ting van de lezing door de heer
DESCHAMPS : 436-437.

— „Drie Amsterdamse liederboeken
uit het begin van de 17e eeuw",

door de heer

KEERSMAEKERS : 450.

— „Gedichten van P. C. Hooft in
`Apollo' (1615)", door de heer
KEERSMAEKERS : 491-492.

6. Vaste Commissie voor Moderne

Letteren.
—De heer DEMEDTS leest voor uit
eigen werk (Literair Salon) : 376.
— „Versregellengte en insprong in
„Een bo nke keerzen kind" (G.
Gezelle, 1858 ) ", door mevrouw
'

D' HAEN : 415.

— „De namen van onze heidense goden en godinnen", door de heer
GYSSELING : 430-431.

—„C. Buysse en M. Maeterlinck",
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door de heer VAN ELSLANDER :
443.
-- „Willem Vertommen, een in de

duisternis gebleven lid van de
Olijftak", door de heer SCHMOOK :

456-457.
— „Ontwikkelingsschets van de Westvlaamse letterkunde in de 1 9
eeuw" (voortzetting), door de heer

DEMEDTS : 475.
— Toespraak van de heer RoosE gehouden ten huize van de heer
GILLIAMS op 29 juli 1980 (n.a.v.
diverse hoge onderscheidingen) :
476-478.

—„Potgieter te Antwerpen in ok(voortzettober-november 1830"

ting) , door mevrouw DEPREZ, met
commentaar door de heer CouVREUR : 495-496.
7. Vaste Commissie voor • Middelnederlandse Taal- en Letterkunde.

Loeys `Middelnederlandse
Klankleer' structureel gelezen",

—„Van

—Vertrouwelijk verslag (Comm.
v. Voordracht) : 356.
— De heer LAMPO verkozen : 362.
Dankt : 368. Verkiezing goedgekeurd : 373.
-- Installatie van de heer LAMPo
die begroet wordt door de heer
DEMEDTS en op zijn beurt wijlen
de heer THIERY (Johan Daisne)
huldigt : 401-411.
—De heer ROMBAUTS wenst binnenlands erelid te worden : 428. Goed-

gekeurd bij K.B. van 13-2-1980 :
441. Zijn zetel vacant verklaard :
445.

— Opvolging van de heer

ROMBAUTS,

binnenlands erelid.
—Samenstelling Commissie van
Voordracht : 455. Het vertrouwelijk verslag goedgekeurd :
463.
— Verkiezing uitgesteld : 472.
— De heer N. DE PAEPE verkozen : 489. Dankt : 493.

door de heer GOOSSENS : 363-364.
—„Geschiedenis van de voornamen
in de Nederlanden, van de prehistorie tot de 12" eeuw", door

de heer GYSSELING : 375.

Literair Salon.
— De heer DEMEDTS leest voor ui}

eigen werk : 376.

— „Het Oudnederlands tussen Oudengels en Oudhoogduits", door de

N

heer GYSSELING : 414.
—„Taal als dialoog", door de heer
LEYS : 432.

— „De tekstoverlevering van de `Karel ende Elegast'. — Enkele problemen", door de heer ROMBAUTS.

Deel 2 : 442. Deel 3 : 496-497.
—„De middelnederlandse vertalingen
van de Dial ogus miraculorum'
van Caesarius van Heisterbach",

door de heer DESCHAMPS : 473474.
Lidmaatschap der Academie.

— Opvolging van wijlen de heer
THIERY.

Nationaal Fonds voor de Letterkunde.

De mandaten
van de heren DEMEDTS en WEISGERBER vernieuwd : 413, 489.
— Commissie voor Advies. Vervanging van de heer VAN VLIERDEN,
overleden op 2-11-1980, door de
heer BITTREMIEUX : 489. Dankt :
493.
— Comité van Beheer.

Nederlands Taalunie-Verdrag.

Zie : Taalunie-Verdrag (Nederlands) .
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Nederlandse (Koninklijke) Akademie van Wetenschappen.
Zie : Akademie ( = Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam).
0

—Bijdrage van de heer

A. DE

„Woordvolgorde ier
14e eeuws Brabants" : 385.

MEERSMAN

:

—Bijdrage van de heer W. L.
„Uniek Nederlands
BRAEKMAN
traktaat over africhting en verzorging van jachtvogels (I6e
eeuw)" : 412 413.
:

-

Onderscheidingen.
—De heer GILLIAMS de Grote Pr ij s
der Nederlandse Letteren
toegekend. Tevens wordt hem de titel
van boron verleend : 471. Toespraak van de heer ROOSE : 476478.

—De heer

vereerd met de
Vond el prijs van de stad Hamburg :
COUPÉ

455, 488.

—De heer

DE BELSER

Euro paliaprjs 1980 :

ontvangt de
488.

Overlijden.
de heer B. F. VAN
(ps. Bernard KEMP),
lid van de Commissie voor Advies
van het Nat. Fonds voor de Letterkunde : 488.

— 2 nov. 1980 :
VLIERDEN

P
Personeel.
—Huldiging van de heer en mevrouw
G . VANDENBOGAERDE - COLPAERT.
Toespraak van de heer HOEBEKE :

364-367.
—Opvolging. Aanstelling van een
huisbewaarder en een bode-kamerbewaarder : 380.
Pri j svragencommissie.
—Samenstelling (prijsantwoorden
198 2) : 369. Onderwerpen : 374.
—Samenstelling (prijsantwoorden
198 3) : 441. Onderwerpen : 448.
Publikaties (aangeboden) .
-- Ter uitgave aangeboden in de
„Verslagen en Mededelingen".

—Bijdrage van de heer

K. WAUTERS :

„Domien Sleeckx als theoreticus
van het realisme" : 423.

R
Rodenbachherdenking.
—De heer HOEBEKE vertegenwoordigt de Academie op de opening
van het Rodenbachjaar te Roeselare : 429.
—Het Bestuur stelt voor om de julivergadering te Beauvoorde zowel
in het teken van de A. Rodenbachherdenking als in dat van G. Gezelleherdenking te plaatsen : 429.
—Mededeling door het stadsbestuur
van Roeselare van het programma
van 2 herdenkingsplechtigheden
aldaar : 445.
—De heer CouPÉ als vertegenwoordiger op de galavertoning te Roeselare van „Gudrun" (30 mei
1980) : 455, 462.
—Openb. vergadering, 22-10-1980.
Lezing : „Albrecht Rodenbach, of
beveiliging van een ethos", door
de heer LISSENS : 484.
—De heer VANDERHEYDEN vertegenwoordiger op de opening van de
Rodenbachtentoonstelling en op het
Rodenbachcolloquium te Leuven,
onder het voorzitterschap van de
heer ROOSE : 494.
Ruusbroecherdenking.
—Akkoord met de voorstellen van
de Bestuurscommissie : 418.
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Staatsprijs (tweejaarlijks) voor een
werk over een wetenschappe lijk
onderwerp.
—De heer WEISGERBER Op de plechtige uitreiking (Brussel, 17-121979) : 417.
—De heren VAN LOEY en PAUWELS
aangewezen als taaldeskundigen in
de Commissie van Advies voor de
toekenning in 1981 : 472.
Steun (morele) aan de Academie
gevraagd.
—„Europese dichtersontmoeting"

(Leuven, september

1979)

: 352.

— Vereniging van leraren in de geschiedenis : 380.
Algemeen Rijksarchief (Brussel) .

Actie tot uitbreiding personeelskaders : 385.
— Verzoek tot medewerking aan een
K. van Baelenhuldiging : 386.
—De Academie wenst te wachten om
het verzet tegen een ev. „Reorganisatie van de Stadsbibliotheek te
Antwerpen" te steunen : 429.
—De Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie vraagt dat

de Academie bedoelde Vereniging
zou adviseren n.a.v. het derde Europees Poëziefestival in 1982. De
leden warden om suggesties verzocht : 494.
Studie (reorganisatie van de) van
het Nederlands.
-- Bespreking van het ontwerp van
antwoord, opgemaakt door de tij delijke commissie ad hoc, op de brief
van de heer COPPIETERS : 360-361.

groep zijn vergaderingen op het
Kasteel Beauvoorde te Veurne :
393.
—Plechtigheid t.g.v. de ondertekening van het verdrag, te Brussel
op 9 september 1980. De heren
ROOSE en HOEBEKE vertegenwoordigen de Academie ; ook de heer
AERTS aanwezig : 470.
Teirlinckherdenking.
—Programma : 380.
— „Herman Teirlinck en de Academie", door de heer JONCKHEERE :

389.
—„Isidoor en Herman Teirlinck :
hun betekenis voor Zuid-OostVlaanderen", door de heer HOEBEKE

: 391.
V

Van de Woestijnefonds.
—Toelage voor het stichten van een
K. van de Woestijnefonds : 351.
Verslagen en Mededelingen. Jaargang 1979. Inhoudstafel.
Aflevering 1 :
I. KAREL VAN DE WOESTIJNE HERDACHT

1. Inleiding door de heer M.

HOE-

BEKE : 3.

2. Toespraken gehouden ter gelegenheid van de opening der tentoonstelling in de gebouwen van het
A.M.V.C. te Antwerpen (10 maart
1978) .
—Toespraak door de heer E. WILLEKENS : 5.
- Toespraak door de heer P. G.
BUCKINX : 8.

T

Taalunie-Verdrag (Nederlands) .
—Op 28 en 29 september 1979 hield
de Belgisch-Nederlandse Werk-

--

Toespraak door mevrouw L.
DETIÉGE : 10.

—Toespraak door de heer M.
RUTTEN
Karel van de Woestijne en het Gentse genie : 12.
:
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3. Toespraken gehouden ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling in het Pand te Gent
(14 april 1978) :
- Toespraak door de heer P. G.
BUCKINX : 24.

- Toespraak door de heer

A. VAN

ELSLANDER : Karel van de Woestijne herdacht : 26.

4. Toespraak gehouden ter gelegenheid van de openbare vergadering
op het kasteel te Beauvoorde (12
juli 197 8) door de heer J. AERTS :
34.

5. Karel van de Woestijn- herdenking te Sint-Martens-Latem (19
augustus 1978) :

- Toespraak door de heer R. STAN
DEN ABEELE : 38.

door de heer K.

- Toespraak

: Latem en het tedere hart van Karel en Gustave :
JONCKHEERE

41.
6. Karel van de Woestij ne-herdenking in de Provincieraadzaal te
Gent (29 november 1978) :
- Verwelkoming door de heer
Gouverneur R. DE KINDER : 47.
-- Toespraak door de heer P. G.
BUCKINX : 50.

- Toespraak door de heer C.
COUPÉ : Karel van de Woest ne
vandaag:

51.

II. VERSLAGEN EN MEDEDELINGEN
I.V.M. DE GEWONE ACTIVITEITEN
DER ACADEMIE
1.

Installatie van een nieuw lid :
- Begroeting van de heer A.
KEERSMAEKERS door de heer E.
ROMBAUTS : 65.
-- Herdenking Stephanus Gerard

door de heer A.

VAN LOEY : 85.
4.

Baekelmans' „poolaar en de weldsche stad" van 1904 (eerste uitgave) tot 1978 (zesde uitgave)

door de heer G.

SCHMOOK : 105.

5. Dialectologie en taalvariatie door

de heer J.

GOOSSENS : 119.

6. Een getijdenboek van Willem Moreel door de heer P. C. BOEREN

:

135.

Aflevering 2 :
1. Verkenningen in vroeger vertaalwerk 1450-1600. Ghenuechljck
ende oock pro f ijtelijck, door J. F.
VANDERHEYDEN : 149.

2. Verkenningen in vroeger vertaalwerk 1450-1600. „Pro f stel jck" .
Hoe ?, door J. F. VANDERHEYDEN : 184.

3. De schrijnende schoonheid van
het sikkelbeen. Naar aanleiding
van „Vers 4" van Paul van Ostaijen, door P. HADERMANN : 258.
de
4. Enkele betwiste plaatsen uit
„Ferguut", door E. ROMBAUTS :
278.

5. Verslagen over academische prijsantwoorden :
- Mor f eemgeogra f ie van de Nederlandse persoonsnamen, door
J. VAN LOON :
Verslag van J. GOOSSENS : 322.

Verslag van A.

VAN LOEY, 327.

Verslag van M. GYSSELING, 329.

- De poëzie van Jacques Hamelink 1961-1976, door M. BAR-

AXTERS, O.P. door de heer A.

TOSIK :

KEERSMAEKERS : 71.

Verslag van J. WEISGERBER :
334.
Verslag van A. DEPREZ : 337.
Verslag van J. AERTS : 338.

2. De Straatburgse fragmenten van de

„Spiegel Historiael" door de heer

J.

3. Overhandigen

DESCHAMPS : 77.
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2. „Mijn hert is als een blomgewas",
een foto of een film ?, door

Verslagen en Mededelingen. Jaargang 1980. Inhoudstafel.

Christine D'HAEN . 78.

Aflevering 1 :
I. L. BAEKELMANS en H. TEIRLINCK

3. De imitatio in Vondels David-spelen van 1660, door K. LANGVIKJOHANNESSEN : 87.

HERDACHT

1. Inleiding door M. HOEBEKE : 1.
2. Toespraken gehouden ter gelegenheid van de Baekelmans-herdenking in de gebouwen van het
A.M.V.C. te Antwerpen (11 mei
1979) :
- Toespraak door E. WILLEKENS :
3.
- Toespraak door L. RoosE : 8.
- Toespraak door B. DECORTE :
Humor van de zelfkant : 11.

- Toespraak door H. LAMPO : 14.
3. Toespraken gehouden ter gelegenheid van de vergadering in het
park van het kasteel Beauvoorde
(18 juli 1979)

4. Woordvolgorde in 14de-eeuws Brabants, door A. DE MEERSMAK: 94.
5. Verkenningen in vroeger vertaalwerk 1450-1600. De „translatio
doctrine sapientiaeque", door J.
F. VANDERHEYDEN : 129.

Aflevering 2 :
1. Middelnederlandse vocaalsystemen,

door J.

GOOSSENS : 161.

2. Verkenningen in vroeger vertaalwerk 1450-1600. iVertial en uit
plichtsbesef, door J. F. VANDERHEYDEN : 252.

3. Versregellengte en insprong in

Gezelles „Een bonke keerzen kind"

:

(1858), door Chr. D'HAEN

- Toespraak door A. VAN ELS
-LANDER

: 22.

- Toespraak door K.

JONCKHEE-

Herman Teirlinck
Academie : 25.
RE :

- Toespraak door

en de

R. DE BELSER :

: 307.

4. Willem Jozef Vertommen en „De
Ol y f tak", door G. SCHMOOK : 316.

5. Verslagen over academische prijsantwoorden :

Een evaluatie van Baekelmans'
stijlconceptie : 34.

- Guido Gezelles populaire poëzie
(1872-1899). Een literatuur-sociologisch onderzoek, door P.

4. Toespraken gehoudent er gelegenheid van de vergadering te Oudenaarde (21 september 1979) :
- Toespraak door Gouverneur R.

Verslag van A. DEMEDTS : 327.
Verslag van R. F. LISSENS : 329.

DE KINDER :

40.

- Toespraak door L. MERCHIE,
Eerste Schepen : 44.
- Toespraak door M. HOEBEKE :
45.

- Slotwoord door A.

VAN

ELS

64.

-LANDER:

II. VERSLAGEN EN MEDEDELINGEN
I.V.M. DE GEWONE ACTIVITEITEN
DER ACADEMIE
1. Spaans avontuur te Beauvoorde,
door K. JONCKHEERE : 66.

COUTTENIER :

Verslag van Chr. D'HAEN : 343.

- Lexicale morfologie. De beheersing van de woordvorming door
door
Vlaamse „brugklassers",

W. SMEDTS :
Verslag van O. LEYS : 347.
Verslag van V. F. VANACKER :
350.

Verslag van
354.

W. CoUVREUR :

- Variatie in taalaanbod. Een sociolinguistisch onderzoek van de
primaire socializatie inWestVlaanderen, door L. BEHEYDT
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Verslag van K. ROELANDTS :
357.

Verslag van J.

MOORS : 360.

Verslag van A. VAN LOEY :

363.
- Aanzet tot de studie van de tad
van psychotici, door W. VAN
BELLE :
Verslag van 0. LEYS : 364.
Verslag van J. GOOSSENS : 366.
Verslag van M. HOEBEKE : 368.
6. Laat-Middelnederlandse fragmen
ten uit de „Chirurgie" van Albucasis, door B. KUSCHE : 370.
-

Vertegenwoordiging van de Acamie.
1979
- de heer VAN ELSLANDER op openstelling tentoonstelling „40 Kunstenaars rond K. van de Woest ne"
(Gent) : 359.
- de heer BUCKINX op nieuwjaarsreceptie ten Paleize (Brussel) :
359.
- de heer DRAYE op uitreiking „Prof.
Bormansprijs 1978"
(Hasselt) :
359.
- de heer ROMBAUTS op de Vondel herdenking (K.U. Leuven) : 361.
- de heer VAN ELSLANDER op de
uitreiking van de prijzen der Stad
Gent : 373.
- de heer HOEBEKE op de zitting van
de „Académie Royale de Belgique"
te Brussel n.a.v. tentoonstelling
„Einstein et la Belgique" : 381.
- de heren VAN ELSLANDER, ROMBAUTS en HOEBEKE te Brussel op
huldezitting Prof. L. Lebeer : 384.
- de heren VAN ELSLANDER en HOEBEKE te Beersel (H. Teirlinckherdenking) : 384.
-- de heer VAN ELSLANDER te Brussel (tentoonst. K. van de Woesiijne) : 384-385.

- de heer GYSSLING te Gent op 21
juli : 392.
- de heer VAN ELSLANDER te Brussel
op de openingszitting van de
V.U.B. : 392.
- de heer MOORS te Luik op de
openingszitting R.U. Luik : 392.
- de heer HOEBEKE te Gent op de
openingszitting R.U. Gent : 393.
- de heer VAN LOEY te Brussel t.g.v.
hulde aan de heer GORIS : 412.
- de heer DESCHAMPS te Brussel
t.g.v. Koningsdag (15-11-1979) :
412.
- de heer HOEBEKE te Brussel op de
openb. alg. vergadering van de
K. Academie van België : 417.
- de heer WEISGERBER te Brussel op
de uitreiking van de „Tweejaarlijkse staatsprijs voor een werk over
een Wetenschappelijk onderwerp" :

417.
1980
- De heer VANACKER te Nijmegen
n.a.v. afscheidscollege van de heer
WEIJNEN : 434.

- De heer DECORTE op de Dies
Natalisviering v an de R.U. Gent
(29-2) : 440.
- De heer PAUWELS op de „Taaldag
1980" (Leuven, 8-3) : 440.
- De heer ROOSE en een aantal leden
op de openingsplechtigheid van
het Provinciaal Museum Stijn
(InStreuvels „Het Lijsternest"
gooigem) : 444-445.
- De heer DECORTE op de Ver. Vergadering der Afd. Letterkunde en
Natuurkunde van de K. Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Amsterdam, 29-3) : 445.
- De heer ROOSE, voorzitter, beklaagt er zich over, dat de Academie door sommige organisatoren
van plechtigheden miskend wordt :
448.
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— De heer ROOSE op de opening van
de 28e Floraliën te Gent : 453.
— De heer SCHMOOK op de presentatie van de „Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977" te Antwerpen :
453.

—De heer GYSSELING op de bedevaart naar het Nationaal Executieoord te Oostakker : 453.
—De heer ROOSE op de opening van
de tentoonstelling „G. Gezelle en
zijn Kortrijkse Omgeving

(1872-

1899)" te Kortrijk : 461.

—De heer RoosE te Brussel op de
uitreiking van de „Pr ij s Koningin
Astrid Fonds" (11-6) : 461.
-- De heer WEISGERBER als vertegenwoordiger op de „Plechtige viering
van het 10-jarig bestaan van de
V .U. Brussel" : 461.

—De heer COUPÉ te Roeselare op
de galavertoning van Rodenbachs
„Gudrun" : 462.
—De heren RoosE en HOEBEKE ten
Paleize te Brussel n.a.v. 150 jaar
België : 462.
—De heer GYSSELING op de uitreiking van prijzen van de Stad Gent :
470.
—De heren RoosE, HOEBEKE en
AERTS wonen de plechtige ondertekening van het Nederlandse Taalunieverdrag te Brussel bij : 470.
—De heren RoosE en HOEBEKE vertegenwoordigen de Academie op
de plechtige uitreiking van de Grote Prijs der Nederlandse Letteren

aan de heer GILLIAMS in het Koninklijk Paleis te Amsterdam (4
okt. 1980) : 470-471.
—De heer VAN ELSLANDER op de
openingsplechtigheid van de „Herdenkingstentoonstelling Johan Daisne" te Gent : 471.
—De heer HOEBEKE op het Te Deum

(Gent, 21-7-1980) : 471-472.
—De heer RoosE alsook diverse leden en ereleden op de Prof. F.

met een lezing
door de heer VAN ELSLANDER :
487.
—De heer GYSSELING op de opening
van de intern. tentoonstelling „BeBaurherdenking,

nedictus en zijn monniken in de
Nederlanden" (Gent, 24-10), alsook op het Te Deum (Gent, 15-11-

1980) : 487-488.
—De heer RoosE op de herdenking
van de 50e verjaardag van de vernederlandsing v an de R.U. Gent,
waar de heer VAN ELSLANDER de
laudatio uitsprak van de heer GILLIAMS, doctor honoris causa : 488.
—De heer HOEBEKE op de openingszitting van het 38e AlgemeenNederlands Congres (Brussel, 8-111980) : 489.
—De heer HADERMANN te Brussel
op een feestzitting van de „Aoa.démie royale de Belgique" n.a.v.
150 jaar België : 493-494.
—De heren RoosE, ROMBAUTS en
PAUWELS op de uitreiking van de
Winkler Prins Pr ij zen 1980 : 494.
—De heer VANDERHEYDEN op de
opening van de Rodenbachtentoonstelling en op het Rodenbachcolloquium (Leuven, 28 29 nov. 1980) :
494.
—De heer HOEBEKE op de uitreiking
van de G. Gezelleprij s 1980 van
de Stad Brugge, alsook op de opening van het Co lloquium over de
-

Geschiedenis van de Belgisch-Nederlandse Betrekkingen tussen 1815
en 1945 (Brussel, 10-12-1980) :
494.
Vondelherdenking.
— Lezing :

„Het probleem van de
Imitatio in Vondels David-spelen", door de heer LANGVIKJOHANNESSEN : 381.
—Lezing : „Heeft een Vondelherdenking nog zin ?", door de heer
ROMBAUTS :

401.
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Wedstrijden van de Academie.
— Prijsantwoorden 1979. Samenstelling van de jury's : 356-357.
— Fondsprijzen 1979. Samenstelling
van de jury's : 362.
— Prijsvragencommissie (prijsantwoorden 1982) . Samenstelling : 369.
— Academische prijsvragen voor 1982 :

374.
— Toekenning van Academische prijzen 1979 : 3 87 .
— Toekenning van Fondsprijzen : 387.
— Prijsantwoorden 1980. Samenstel-

ling van de jury's : 428. Wij ziging: 434.
— Fondsprijzen 1980. Samenstelling
van de jury's : 435.
— Toekenning van Academische prij-

zen en Fondsprijzen 1980 :

463-

464. Uitreiking : 484.
Wedstrijd voor Letterkunde (Stad
Brussel) .
— 1979. Leden van de jury : de heren
DEMEDTS, LEBEAU en DECORTE :
352.
— 1980. Leden van de jury : de heren
LISSENS, LEBEAU en DECORTE : 428.
Wijziging : de heren HADERMANN
en KEERSMAEKERS vervangen de
heren LISSENS en LEBEAU : 434.
Winkler Prins Prijzen 1980.
—Uitnodiging tot het bijwonen van
de plechtige uitreiking, te Leuven
op 28-11-1980. De heren ROOSE,
ROMBAUTS en PAUWELS tegenwoordig : 488, 494.
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II.

PERSOONSNAMEN

(J. ), lid.
—Lid van de jury voor het prijsantwoord „De poëzie van Jacques
Hamelink (1961-1976)" : 356.
—Lid van de jury voor de A. Merghelynckprij s (tijdvak 1976-1978)
voor het proza : 362.
—Lid van de jury prijsantwoord :
AERTS

„G. Gezelles populaire poëzie
(1872-1899). Een literatuur-sociologisch onderzoek" : 430. Kan de--

ze opdracht niet aanvaarden : 434.
Bekroond met de driejaarlijkse
Staatsprijs voor kritiek en essay.

Felicitaties : 433.
—Overhandiging van een huldeadres t.g.v. zijn 25-jarig lidmaatschap : 459-460.
—Lezing (op de Openb. vergadering
te Beauvoorde, 16-7-1980) : „Facetten van Gezelles Lyriek" : 469.
—Aanwezig te Brussel op de ondertekening van het Nederlandse
Taalunieverdrag (9-9-1980) : 470.
BAEKELMANS (L.), letterkundige.
Zie : Zakenregister : sub : „Baekelmansherdenking".
BAKKER (Nienke) .
—Voordracht : „Gezelle, de taaldelver en de taalzorger" : 452.

BARTOSIK (Michel).
—Academische prijs 1979 voor Letterkunde : „De poëzie van Jacques
Hamelink (1961-1976)" : 387.
(Frank) , overleden lid.
Zie : Zakenregister, sub : „Baur-

BAUR

herdenking".
BEHEYDT (L.) .

—Laureaat acad. prijs voor Taalkunde voor zijn studie „Variatie in taalaanbod. Een sociolinguïstisch on-

derzoek van de primaire socializatie in Nest- Vlaanderen" : 464. Uit-

reiking diploma : 484.
(Clément) .
—Opvolger van de heer VAN VLIERDEN, overleden, in de Commissie
voor Advies van het „Nationaal
Fonds voor de Letterkunde" : 489.
Dankt : 493.

BITTREMIEUX

(koning der Belgen),
Beschermheer van de Academie.
—De Openbare vergadering te Beauvoorde (18 juli 1979) wordt vereerd met de aanwezigheid van
Z.M. de Koning en H.M. de
Koningin : 388 -389.
BOUDEWIJN I

buitenlands erelid.
—Zal het woord voeren te Brugge
op het Gezellesymposion (2-51980) : 394. Toespraak : 451.
BRACHIN (P.),

BRAEKMAN (W. L.) .
—Biedt, ter publikatie in de „Verslagen en Mededelingen", een bijdrage aan : „Uniek Nederlands
traktaat over africhting en verzorging van jachtvogels (16e eeuw)" :
412-413.
BUCKINX (P.

G.), lid.

—Voorgedragen om zitting te hebben in de Europese raad v an
„Europese dichtersontmoeting" en

(Leuven, sept. 1979) : 352.
— Toespraak gehouden als aftredend
voorzitter 1978 : 353-354.
— Aanwezig op de nieuwjaarsreceptie (Paleis van de Koning, Brussel) : 359.
—Verkozen tot voorzitter v an de
Vaste Commissie voor Cultuurgeschiedenis (1980-1981) : 421.
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voorzitter van de
„Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap".
- Bespreking v an het ontwerp van
antwoord op zijn brief d.d. 14-111978 betreffende de reorganisatie
van de studie van het Nederlands :
360-361. (Zie ook : jaarboek 1979,

Vaste Commissie voor Middelnederlandse taal- en letterkunde

COPPIETERS (M.),

blz. 121, 124 en 127-128) .

(1980-1981) : 415.

- Lid van de ju ry prijsantwoord :
„Lexicale Morfologie. De beheersing van de woordvorming door
Vlaamse `brugklassers' " : 430.
- Biedt commentaar bij de lezing van
mevrouw DEPREZ : „Potgieter te
Antwerpen in oktober-november
1830" : 490-491, 495-496.

COUPÉ (C.) , lid.

- Lid van de ju ry voor de A. Merghelynckprijs (tijdvak 1976 1978)
voor de poëzie : 362.
Zal mede het woord voeren te
Brugge op het Gezellesymposion

DAISNE (Johan), zie : THIERY (H.) .

-

--

(2-5-1980) : 394.

- Lezing : „Vergilius en de natuur" :
394.

- Verkozen tot ondervoorzitter van
de Vaste Commissie voor Onderwijs en Nederlandse Lexicografie
(1980-1981) : 420.

- Lid (indien hij kan aanvaarden)
jury A. Beernaertprij s (tijdvak
1978 79) : 435.
- Toespraak buitengew. vergadering
te B rugge (Gezellesymposium, 2
mei 1980) : 451.
- Lid tijdelijke commissie „Herdrukken van werken uit de Zuidnederlandse letterkunde' : 454.
-- Vertegenwoordiger op de galavertoning te Roeselare van Rodenbachs „Gudrun" : 455, 462.
- Vereerd met de Vondel prjs van
de stad Hamburg : 455, 488.
-

COUTTENIER (P.) .

- Laureaat acad. p rijs voor Letterkunde voor zijn studie : „G. Gezelles populaire poëzie (18721899). Een literatuur-sociologisch
onderzoek" : 463. Uitreiking diploma : 484.

lid.
Verkozen tot voorzitter van de

COUVREUR (W.),
--

DE BELSER (R.), lid.
-- Lid van de jury voor de K. Barbierprijs (tijdvak 1977-1978) : 362.
- Lezing (te Beauvoorde, in aanwezigheid van onze Vorsten) : „Een
evaluatie van Baekelmans' stijlconceptie" : 389.
- Laureaat van de Europaliaprijs
1980: 482, 488.
(Frans) .
Noordstarfonds-Dr. Jan Graulsprij s
(tijdvak 1974-1978) voor zijn
voortzetting van „Stallaerts Glossarium van verouderde rechtstermen,
kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamse, Brabantse en
Limburgse bronnen" (derde deel :
P-W) : 387.

DEBRABANDERE
--

(B.), ondervoorzitter 1980.
- Lid van de ju ry Wedstrijd voor
letterkunde 1979 (Stad Brussel) :
352.
- Lid van de jury voor de A. Merghelynckprijs (tijdvak 1976-1978)
voor de poëzie : 362.
- Spreekt namens de Academie op de
buitengew. openb. vergadering v an

DECORTE

1mei97tAnwrp.Hadelt over Baekelmans als literator :
377.
-- Tot ondervoorzitter van de Academie voor het jaar 1980 verkozen :
413.
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- Stelt ten behoeve van de Academie
een ontwerp van brief op aangaande de ev. beperking der inkomens
van gepensioneerde schrijvers en
kunstenaars : 418.
- Verkozen tot secretaris van de
Vaste Commissie voor Cultuurgeschiedenis (1980-1981) : 421.
- Lid van de jury prijs „Nederlandse Letterkunde 1980" (Stad Brussel) : 428.
- Lid jury N. de Tièreprij s (tijdvak
1978-79) : 435.
- Vertegenwoordiger op de Dies Natalisviering van de R.U. Gent (292-80) : 440
- Lid van de Prijsvragencommissie
(prijsantwoorden 1983) : 441.
- Vertegenwoordiger op de Ver. Vergadering van de K. Nederlandse
Akademie van Wetenschappen :
445.
- Lid tijdelijke commissie „Herdrukken van werken uit de Zuidnederlandse. letterkunde" : 454.
- Lezing : „`Couperus' en `Het zwevend schaakbord' (Walewein)" :

489.
- Verkozen tot voorzitter van de
Academie voor 1981 : 489.
(A.), lid.
Lid v an de jury Wedstrijd voor
letterkunde 1979 (Stad Brussel) :
352.
Lid v an de jury voor de K. Barbierprijs (tijdvak 1977 1978) : 362.
Lid v an .de ju ry voor de L. Baekelmansprij s (tijdvak 1976-1978) :
362.
„Literair Salon". Leest voor uit

DEMEDTS

-

-

-

eigen werk : 376.

- Aangewezen als afgevaardigde van
de Academie om deel te nemen
aan de voorbereidende werkzaamheden ' „Gezelleherdenking 1980"
te Brugge : 385-386.

Begroeting v an Hubert Lampo als
lid van de Academie : 401-406.
- Zijn mandaat als vertegenwoordiger der Academie in het Comité
van Beheer van het Nationaal
Fonds voor de Letterkunde ver--

nieuwd. Voor 1980 : 413. Voor
1981 : 489.

- Secretaris Vaste Commissie voor
Moderne Letteren (1980-1981) :
416.
- Lezing : „Schets van de ontwikkelingsgang der letterkunde in WestVlaanderen" (voortzetting) : 417,

475.
- Ter verv anging van de heer AERTS
lid jury prijsantwoord „G. Gezelles
populaire poëzie (1872-1899). Een
literatuur-sociologisch onderzoek" :

434.
- (Ter ev. verv anging van de heer
CouPE) lid jury A. Beemaertprijs
(tijdvak 1978-79) : 435.
DE MEERSMAN (A.) .

- Zijn bijdrage, „Woordvolgorde in
14e eeuws Brabants", gunstig geadviseerd voor publikatie in. de
„Verslagen en Mededelingen" :
385.
DE PAEPE (Norbe rt ), li d.
- Verkozen tot lid van de Academie,
op 19-11-1980 (ter vervanging
van de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid) : 489. Dankt : 494.

lid.
- Afgevaardigde naar Basel i.v.m.
voorbereiding 6e Inte rn . Germanistencongres (1980) : 352, 434.
- Lid v an de jury voor het prijsantwoord „De poëzie van Jacques
Hamelink (1961-1976)" : 356.
- Advisèert gunstig de bijdrage van
DEPREZ (A.),

K. WAUTERS („Domien Sleeckx ails

voor
publikatie in de Verslagen en Mededelingen : 423.
theoreticus van het realisme")
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—Lid jury J. Eeckhoutprijs (tijdvak
1978-79) : 435.
—Lid tijdelijke commissie „Herdrukken van werken uit de Zuidnederlandse letterkunde" : 454.

—Lezing (met commentaar door de
heer Couviu uR) : „Potgieter te
Antwerpen in oktober-november
1830" : 490-491, 495-496.

DESCHAMPS

(J.) , lid.

-- Lezing :

„De handrehri f tenverzameling van C. P. Serrure" (voort-

zetting) : 370-371, 436-437.
—Vertegenwoordigt de Academie te
Brussel op het Te Deum (15-111979) : 412.
-- Verkozen tot ondervoorzitter van
de Vaste Commissie voor Middelnederlandse taal- en letterkunde
(1980-1981) : 415.
-- Lid van de Commissie van voordracht voor de opvolging van de
heer ROMBAUTS : 455.
-- Lezing : „De middelnederlandse
vertalingen van de „Dialogus miraculorum" van Caesarius van Heisterbach" : 473-474.

DE WISPELAERE (Paul) .
—Laureaat August Beernaertprij s (tijdvak 1978-79) : 464. Uitreiking diploma : 484.
D'HAEN (Chr.), lid.
—Lid van de jury voor de A. Merghelynckprij s (tijdvak 1976-1978)
voor de poëzie : 362.
—Lezing : „M ij n hert is als een
blomgewas, een foto
of een
film ?": 383.
—Lezing : „Versregellengte en insprong in `Een bonke keerzen
kind' (G. Gezelle, 1858)" : 415.
—Lid van de jury prijsantwoord „G.
Gezelles populaire poëzie (18721899). Een literatuur-sociologisch
onderzoek" : 430.

—Leest te Washington (U.S.A.) uit
eigen werk en gedichten van G.
Gezelle (29-4-80) : 454.
DRAYE (H.), lid.
—Vertegenwoordiger op de uitreiking
„Prof. Bormansprij s 1978 voor
Filologie" : 352, 359.
FABIOLA, koningin der Belgen.
—De Openbare vergadering te Beauvoorde (18 juli 1979) wordt vereerd met de aanwezigheid van
Z.M. de Koning en H.M. de
Koningin : 388-389.
FLEERACKERS (Johan), voorzitter Vaste Commissie voor Taaltoezicht.
-- Dankt het Bestuur van de Academie voor de gastvrijheid verleend
op het kasteel Beauvoorde aan
de Belgisch--Nederlandse Werkgroep, belast met de voorbereiding
van het „Nederlandse Tasal unieverdrag" : 393.
GALLE (Mark) , Minister v an het
Vlaamse Gewest.
-- Begroet op de openbare vergadering te Beauvoorde (18-7-1979) :
388.
-- Verwelkomd op de openbare vergadering te Gent in het Academiegebouw (24-10-1979) : 398.
—Het Voorstel van decreet GALLESEEUWS betreffende de Academie

door de „Cultuurraad voor de
Nederlandse Cultuurgemeenschap"
goedgekeurd : 422. Gepubliceerd
in het Belg. Staatsblad d.d. 18-380 : 440-441.
GELDHOF (R.)
—Laureaat Nestor de Tièreprijs (tijdvak 1978-79) : 464. Uitreiking
diploma : 484.
.

GERRITSEN (W. P.), lid K. Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
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—Als gastspreker voor de openb.
vergadering van oktober 1980 gevraagd : 429.
—Lezing : „Viermaal Boethius. Poëticale en prosodische aspecten van de
carmina in Boethius' Consolatio in
de vertalingen van Vilt (1466) tot
Co ornh ert (15 85 )" : 484.
GIJSEN

(M.), zie :

GILLIAMS (M.),

GORIS (J. A.) .

vast secretaris eers-

halve.
Een academische prijsvraag (voorgesteld voor 1979) over zijn werk,
wordt voor 1982 aangehouden :
374.
Bijzonder „M . Gilliamsnummer"
van het tijdschrift „Dimensie".
Bijdragen van de heren SCHMOOK,
AERTS en DECORTE : 447.
—Plechtige uitreiking te Amsterdam
van de Grote Prijs der Nederlandse Letteren.
De Academie
aldaar vertegenwoordigd door de
heren RoosE en HOEBEKE : 470471.
-- Door de Koning de titel van baron
verleend : 471.
Toespraak van de heer RoosE ten
huize van de gehuldigde (Antwerpen, 29-7-1980) : 476-478.
—Doctor honoris causa van de Gentse universiteit. Laudatio door de
heer VAN ELSLANDER : 488.

zen. 11. De umlaut als klankwettig
verschijnsel" : 382.

—Zijn kandidatuur voorgedragen voor
de Francqui-Prijs : 394.
—Lezing : „Reinaerts ontmoeting met
de aap Martijn" : 419-420.
-- Lid jury prijsantwoord : „Aanzet
tot de studie van de taal van psychotics" : 430.

—Lid jury L. Willemsprijs (tijdvak
1978-79) : 435.
—Lezing : „Middelnederlandse vocaalsystemen : De inventaris van
de lange klinkers en diftongen" :

--

438-439.
—Lezing : „De gevolgen van 150
jaar België voor het taalgebruik in
Vlaanderen" : 485-486.

--

--

(J. A.), binnenlands erelid.
-- Hulde gebracht t.g.v. zijn 80e verjaardag (Brussel, 19-10-1979) :
412.
—Gelukwensen vanwege de Academie : 412.
-- Brief i.v.m. een Antonis de Roovere-herdenking (1482-1982): 423.
GORIS

(M.), lid.
—Lid van de jury voor het prijsantwoord „Mor f eemgeogra f ie van

GYSSELING

de Nederlandse persoonsnamen" :

357.
Lezing : „Germaanse volksverhuizing en taalgrens" : 369. Voottzetting : 386.
—Lezing : „Geschiedenis van de
--

(J.), lid.
-- Lid van de jury voor het prijsantwoord „Mor f eemgeogra f ie vaan

GOOSSENS

de Nederlandse persoonsnamen" :

357.
—Lezing : „Van Loeys `Middelneder-

voornamen in de Nederlanden,
van de prehistorie tot de 12e
eeuw" : 375. Voortzetting : 395-

—Wordt verzocht de tekst van een
hulde-adres voor de heer Pauwels
op te stellen : 368-369.
—Lezing : „Van Loeys `Middelneder-

. 396.
—Vertegenwoordigt de Academie op
het Te Deum (Gent, 21-7-1979) :
392.
—Gunstig advies betreffende de publikatie van een bijdrage („Uniek

landse Klankleer' structureel gele-

Nederlands traktaat over africhting

landse Klankleer' structureel gelezen" : 363-364.
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en verzorging van jachtvogels (16e
eeuw)") door W. L. Brae kman :

412-413.
—Lezing „Het Oudnederlands tussen
Oudengels en Oudhoogduits": 414.
-- Lezing : „De namen van onze heidense goden en godinnen" : 430431.
—Lid jury L. Willemsprijs (tijdvak
1978-79) : 435.
—Vertegenwoordiger op de 30ste
jaarlijkse bedevaart naar het Nationaal Executieoord te Oostakker
(11-5-80) : .453.
—Vertegenwoordiger op de uitreiking
van 2 prijzen van de Stad Gent
(28-6-80) : 470.
-- Richt een tentoonstelling in te SintAmandsberg (Gent) t.g.v. de
Prof. Dr. F. Baurherdenking. Verzoek tot medewerking van de Academie : 462. Een aantal leden aanwezig : 487.
—Vertegenwoordiger op de opening
van de internationale tentoonstelling „Benedictus en zijn monniken
in de Nederlanden" :

487.

-- Tegenwoordig. op : het Te Deum

n.a.v. het Feest der Dynastie (1511-1980) : 488.
HADÉRMANN (P.), lid.

—Zijn kandidatuur door de Academie mede voorgedragen voor de
Francqui-Prijs : 394.
Zal gevraagd warden het ambt van
secretaris van de Vaste Commissie
voor Onderwijs en Nederlandse
Lexicografie (1980-1981) op zich
te nemen : 420.
—Lid. jury. prijs „Nederlandse Letterkunde 1980" (Stad Brussel) :
434.
-- Lid. jury J. Eeckhautprijs (tijdvak
1978-79) 435.
—Lid van de Commissie van voor-

dracht voor de opvolging van de
heer ROMBAUTS : 455.
— Vertegenwoordiger op een feestzitting van de „Académie royale de
Belgique" n.a.v. 150 jaar België
(Brussel, 27-11-1980) : 493-494.
HOEBEKE (M.), vast secretaris.
—Van ambtswege secretaris van de
Prij svragencommissie (prijsantwoorden 1982) : 369.
—Stelt het programma vast van de
Teirlinckherdenking op 21-9-1979
te Oudenaarde : 380.
—Schrijft namens de Academie aan
de Minister van Nat. Opvoeding,
dat het Bestuur der Academie betreurt dat het onderwijs in de geschiedenis in de verdrukking dreigt
te komen : 380.
-- Vertegenwoordiger te Brussel op
15 5 1979 (vernissage tentoonstelling „Einstein ei la Belgique" :
381.
—Aanwezig op de huldezitting-L.
Lebeer (Paleis der Academiën,
Brussel, 23-5-1979) : 384.
—Tegenwoordig op de Herman Teir-

-

linckherdenking te Beersel

(26 51979) : 384.
— Lezing : „lsidoor en Herman Teir-

linck : hun betekenis voor ZuidOost-Vlaanderen" : 391.
— Ontvangt op 28-29 sept. 1979 de

Belgisch-Nederlandse Werkgroep,

belast met de voorbereiding van
het „Nederlandse Taalunieverdrag",
op het kasteel Beauvoorde te Veurne : 393.
— Vertegenwoordiger op de opening
academiejaar 1979-80 R.U. Gent :
393.

—Woont op 26-9-1979 te Brugge
een werkvergadering bij voor de
Gezelleherdenking 1980 : 394.
—Adviseert gunstig de publikatie in
de .,,Verslagen en Mededelingen"
van een . bijdrage, . „Uniek Neder-
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de uitreiking van de G. Gezelleprijs 1980 van de stad Brugge :

lands traktaat over africhting en
verzorging van jachtvogels (16e
eeuw)", door de heer W. L.

Braekman : 412-413.
—Vertegenwoordigt de Academie op
de openb. alg. vergadering van de
„K. Academie van België" (Brussel, 15-12-1979) : 417.
—Richt een schrijven naar de Minister van de Nederlandse Gemeenschap, alsook aan de Minister van
Sociale Voorzorg en Pensioenen
als verweer tegen een ev. beperking der inkomens van gepensioneerde schrijvers en kunstenaars :
418.
—Vertegenwoordigt de Academie op
de opening van het Rodenbachjaar
te Roeselare : 429.
—Lid jury prijsantwoord : „Aanzet
tot de studie van de taal van psychotici" : 430.

—Lid jury L. Willemsprij s (tijdvak.
1978-79) : 435.
—Lid Prij svragencommissie (prijsantwoorden 198 3) : 441.
—Aanwezig op het Kon. Paleis n.a.v.
150 jaar België : 462.
—Stuurt, in opdracht, een brief aan
de Eerste Minister i.v.m. de benaming der Nederlandstalige gemeenschap („Vlaamse” of „Nederland-

488, 494.
--

schiedenis van de Belgisch-Nederlandse Betrekkingen tussen 1815
en 1945 : 494.

(K.), lid.
—Voorgedragen om zitting te hebben in de Nationale raad v an

JONCKHEERE

„Europese dichtersontmoeting" en
(Leuven, sept. 1979) : 352.

— Lid van de jury voor de L. Baekelmansprijs (tijdvak 1976 1978) :
362.
—Lid van de jury voor de A. Merghelynckprijs (tijdvak 1976-1978)
voor het proza : 362.
—Lezing (te Beauvoorde, in aanwezigheid van onze Vorsten) : „Her-

man Teirlinck en de Academie" :

389.
—Lid van de jury A. Beernaertprij s
(tijdvak 1978-79) : 435.
JoRISSEN (Wim A.), senator.
-- N.a.v. het Voorstel van decreet
NAUWELAERTS- JORISSEN betreffende het „Herdrukken van werken
uit de Zuidnederlandse Letterkunde" wordt binnen de schoot van

se" ?) : 462 463.

de Academie een tijdelijke cornmissie opgericht : 446-447.

-

—Vertegenwoordigt mede de Academie te Brussel op de ondertekening
van het „Nederlandse Taalunieverdrag" (9 9 80) : 470.
-

-

—Te Amsterdam op de uitreiking
van de Grote Pr ijs der Nederlandse Letteren aan de heer GILLIAMS

Vertegenwoordiger op de opening
van het Colloquium over de Ge-

(A.), lid.
:
„Over
de onbekende ge—Lezing
dichten van Bred ero" : 356.
Lezing : „Bredero's pen `in arbeid'
KEERSMAEKERS

—

— waarde van varianten in enkele
372.

(4-10-1980) : 470-471.

-- Te Gent tegenwoordig op het Te
Deum

(21-7-80) : 471-472.

—Vertegenwoordiger op de openingszitting van het 38e AlgemeenNederlands Congres (Brussel, 811 80) : 489.
—Vertegenwoordigt de Academie op
-

—Zal namens de Academie inlichtingen inwinnen n.a.v. een verzoek
tot medewerking van de Academie
aan een Kamiel van Baelenhuldiging : 386.

—Verkozen tot secretaris van de
Vaste Commissie voor Middelne-

zgn.Mariet-so ":
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derlandse taal- en letterkunde
(1980-1981) : 415.

—Adviseert gunstig de bijdrage van
WAUTERS
(„Domien dehr
Sleeckx als theoreticus van het
realisme") voor publikatie in de

Verslagen en Mededelingen : 423.
—Lezing : „C. Huygens als 'hofdichter' " : 429, 441.
— Lid jury prijs „Nederlandse Letterkunde 1980” (Stad Brussel) :

(K.), buitenlands erelid.
—Lezing : „Het probleem van de
LANGVIK- JOHANNESSEN

Imitatio in Vondels David-spelen
van 1660" : 381.

(P.), lid.
—Lid van de jury Wedstrijd voor
letterkunde 1979 (Stad Brussel) :
352.
—Lid van de ju ry voor de L. Baekel434.
mansprij s (tijdvak 1976-1978) :
—Lid jury N. de Tièreprijs (tijdvak
362.
1978-):435. —Lid van de jury voor de A. Mer—Lezing : „Drie Amsterdamse lieghelynckprij s (tijdvak 1976-1978)
derboeken uit het begin van de
voor het proza : 362.
17e eeuw" : 450.
—Voorzitter v an de Vaste Commis—Lid tijdelijke commissie „Herdruksie voor Moderne Letteren (1980ken van werken uit de Zuidneder1981) : 416.
landse letterkunde" : 454.
—Ondervoorzitter v an de Vaste Com—Lezing : „Gedichten van P. C.
missie voor Cultuurgeschiedenis
Hooft in `Apollo' (1615)" : 491(1980-1981) : 421.
492.
—Lid van de jury prijs „Nederlandse Letterkunde 1980" (Stad BrusKEMP (Bernard), zie : VAN VLIERsel) : 428. Wenst deze opdracht
DEN (B. F.) .
niet te aanvaarden : 434.
KNUVELDER (G. P. M.), buitenlands —Lid jury J. Eeckhoutprijs (tijdvak
erelid.
1978-79) : 435.
—Verwelkoming op de buitengew. —Lid Prij svragencommissie (prijsantwoorden 198 3) : 441.
vergadering te Brugge (Gezelle—Lid tijdelijke commissie „Herdruksymposium, 2-5-80) : 451.
lid.
—Ter vervanging van wijlen de heer
THIERY (Johan Daisne) tot lid
verkozen : 362. Dankt : 368. Bij
K.B. goedgekeurd : 373.
—Feestredenaar (namens de Stad
Antwerpen) op de buitengew.
openb. vergadering van 11 mei
1979 te Antwerpen. Hij huldigt
het werk van L. Baekelm ans :
LAMPO (H.),

.

377-378.

—Zijn installatie.

ken van werken uit de Zuidnederlandse letterkunde" : 454.
LEYS (O.) , lid.
—Adviseert gunstig een bijdrage

(„Woordvolgorde in 14e eeuws
Brabants") , aangeboden voor pu-

blikatie in de „Verslagen en Mededelingen" door de heer A. de
Meersman : 385.
-- Verkozen tot voorzitter van de
Vaste Commissie voor Onderwijs
enNdrlasLxicogfe(1980-

— „Huldiging van Dr. Herman Thiery
(Johan Daisne) ", zijn voorganger

bij de Academie :

LEBEAU

407-411.

1981) : 420.

—Lid van de jury prijsantwoord :
„Lexicale Morfologie. De beheer-
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sing van de woordvorming door
Vlaamse `brugklassers' " : 430.
—Lid jury prijsantwoord : „Aanzet
tot de studie van de taal van psychotic?' : 430.
—Lezing : „Taal als dialoog" : 432.

—Verkozen tot ondervoorzitter van
de Academie voor 1981 : 489.
— Afgevaardigd naar „The XIIIth International Congress of Linguists"

(Tokyo,

29/8 4/9 1982) : 494.
-

LISSENS (R. F.), lid.
—Lid van de jury voor de K. Barbierprijs (tijdvak 1977-1978) : 362.
—Verkozen tot ondervoorzitter Vaste Commissie voor Moderne Lette-

ren (1980-1981) : 416.

—Lid van de jury prijs „Nederlandse Letterkunde 1980" (Stad Brussel) : 428. Wenst deze opdracht
niet te aanvaarden : 434.
—Lid van de jury prijsantwoord „G.
Gezelles populaire poëzie (18721899) . Een literatuur-sociologisch
onderzoek" : 430.

—Lid van de jury A. Beernaertprijs
(tijdvak 1978-79) : 435.
—Lezing : „Albrecht Rodenbach, of
484. bevilgna thos":
MARTENS

(Wilfried), Eerste Minis-

ter.
—Vereert mede met zijn aanwezigheid de openbare vergadering te
Beauvoorde (18 juli 1979) : 388389.
MOORS (J.), lid.
—Vertegenwoordigt de Academie op
de openingszitting academiejaar
1979-80 aan de R.U. Luik : 392.
—Lid jury prijsantwoord : „Variatie

in taalaanbod. Een sociolinguistisch
onderzoek van de primaire socializatie in West-Vlaanderen" : 430.

(René), senator.
—N.a.v. het voorstel van decree

NAUWELAERTS

betreffende
het „Herdrukken van werken uit

NAUWELAERTS- JORISSEN

de Zuidnederlandse Letterkunde"

wordt binnen de schoot van de
Academie een tijdelijke commissie
opgericht : 446-447. Dankt : 462.
(J. L.), binnenlands erelid.
-- 25 jaar lid van, de Academie : 393.
Overhandiging van een huldeadres : 396-397.
—Lid van de Bekrachtigingscommissie van de academische diploma's.
Voor 1979 : 380. Voor 1980 : 454.
—Vertegenwoordigt de Academie op
de „Taaldag 1980" (Leuven, 8-380) : 440.
-- Lid jury van de „Tweejaarlijkse
PAUWELS

staatsprijs voor een werk over
een wetenschappelijk onderwerp"
(1981) : 472.

—Vertegenwoordiger op de uitreiking
van de Winkler Prins Pr ijzen 1980
(Leuven, 28-11-80) : 494.
PAUWELS (Werner) .
—Lode Baekelmansprijs (tijdvak
1976-1978) voor zijn roman : „Ik

beware al die vare" :

387.

REYS (Rina), voordrachtkunstenares.
—Declameert enkele Gezelle-gedichten op de openb. vergadering te
Beauvoorde (16-7-1980) : 469.

lid.
—Lid van de jury voor de Noordstarfonds-Dr. Jan Graulsprijs (tijdvak 1974-1978) : 362.
—Stelt namens de Academie het
hulde-adres op voor de heer Pauwels : 396-397.
—Verkozen tot lid van de Bestuurscommissie voor de jaren 19801981 : 413.
—Lid jury prijsantwoord : „Variatie
ROELANDTS (K.),

in taalaanbod. Een sociolinguistisch
onderzoek van de primaire socializatie in West-Vlaanderen" : 430.
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- Lezing : „Mekanismen van taalver-

-

- Zal de Academie vertegenwoordigen op het „XIVth International

-

Congress of Onomastics Sciences"
(aug. 1981) : 472.

- Opvolger van de heer ROMBAUTS
als lid van de Commissie voor het
Salsmansfonds : 474.

-

(Edw.) , binnenlands erelid.
Aangewezen om de Academie te
vertegenwoordigen op het Vlaams
Filologencongres (Leuven, april
1979) : 360.
Vertegenwoordiger op de Vondelherdenking aan de K.U. Leuven :
361.
Lid van de Prij svragencommissie
(prijsantwoorden 1982) : 369.
Aanwezig op de huldezitting-L. Lebeer (Paleis der Academiën, Brussel, 23-5-1979) : 384.
Lezing : „Heeft een Vondelherden-

-

ROMBAUTS

-

-

king nog zin ?" : 401.

- Lezing : „De tekstoverlevering van
de „Karel ende .Elegant". - Enkele
problemen" : 421, 442, 496-497.

- Lid jury L. Willemsprijs (tijdvak
1978-79) : 435.

- Ontslag als gewoon lid : 428. Binnenlands erelid : 441. Zetel vacant
verklaard : 445.
-- Door de heer ROOSE vervangen in
de Commissie voor Publikaties :
455.
- Door de heer ROELANDTS vervangen als lid van de Commissie voor
het Salsmansfonds : 474.
- Als lid van de Academie opgevolgd door de heer DE PAEPE :
489.

- Vertegenwoordiger op de uitreiking van de Winkler Prins Prijzen
1980 (Leuven, 28-11-80) : 494.

(L.) , ondervoorzitter 1979,
voorzitter 1980.
Zijn verkiezing tot ondervoorzitter
van de Academie voor 1979 bij
K.B. goedgekeurd : 351.
Van ambtswege ondervoorzitter der
Prij svragencommissie (prij santwoorden 1982) : 369.
Belicht, op de buitengew. openb.
verg. van 11 mei 1979 te Antwerpen, de betekenis van L. Baekelmans : 377.
Tot voorzitter v an de Academie
voor het jaar 1980 verkozen : 413.
Toespraak bij de aanvaarding v an

RoosE

werving, analogie en taalverandering uit genetisch-evolutief standpunt" : 449.

-428.
zijnmadt:42
-- Afgevaardigde op de Ver. Verg.
van de K. Nederl. Akademie v an
WetnschapAmrd:43.
- I.v.m. ,,15O jaar België" : is van
oordeel dat de Academie géén „viering" wenst : 441, 445-446.
- Lid van de Prij svragencommissie
(prijsantwoorden 1983) : 441.
- Vertegenwoordiger op de opening
van het Prov. Museum S. Streuvels : 444-445.
- Beklaagt er zich over, dat de Academie door sommige organisatoren
van plechtigheden miskend wordt

448.

- Toespraak op de buitengew. vergadering te Brugge (Gezellesymposium, 2 mei 1980) : 451.
- Op de opening van de 28e Floraliën te Gent : 453.
-- Vervangt de heer RoMBAUTS in de
Commissie voor Publikaties : 455.
- Toespraak ter ere van de heer
AERTS, 25 jaar lid van de Academie : 457-459.
-- Vertegenwoordiger op de opening
van de tentoonstelling „G. Gezelle
en zijn Kortrijkse Omgeving
1899)" : 461.

(1872-

- Te Brussel t.g.v. de uitreiking v an
„Prijs Koningin Astrid Fonds" : de

461.
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- Aanwezig op de ontvangst op het
Kon. Paleis n.a.v. „150 jaar België" : 462.
—Stelt de vraag ter discussie :
„Vlaamse' of „Nederlandse" gemeenschap ? : 462.
—Openingstoespraak openb. vergadering te Beauvoorde (16-7-1980) :
465-469.
—Vertegenwoordigt mede de Academie t.g.v. de ondertekening van
het „Nederlandse Taalunieverdrag"
(Brussel, 9-9-80) : 470.
—Te Amsterdam als vertegenwoordiger op de uitreiking van de Grote
Prijs der Nederlandse Letteren aan
de heer GILLIAMS : 470-471.
—Toespraak ten huize van de
heer GILLIAMS (Antwerpen, 29-71980) : 476-478.

—Openingstoespraak op de openb.
vergadering (Academiegebouw, 2210-1980) : 479-484.
—Openingstoespraak op de Buitengew. openb. vergadering (Gent,
14-11-1980) : 485.
—Vertegenwoordiger op de F. Baurherdenking (Sint-Amandsberg, 3110) : 487.
—Eveneens te Gent vertegenwoordiger op de plechtige herdenking van
de 50e verjaardag van de verneder=
land sing van de R.U.G. : 488.
—Vertegenwoordiger op de uitreiking van de Winkler Prins Prijzen
1980 (Leuven, 28-11-80) : 494.
RUYSLINCK (W. ), zie : DE BELDER
(R.).
SCHMOOK (G.), binnenlands erelid.
—Vertegenwoordiger op de presentatie v an de „Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977" (Antwerpen, 9-580) : 453.
—Lezing : „Willem Vertommen, een
in de duisternis gebleven lid van
de Olijftak" : 456-457.

SEEUWS (Willy), senator, lid Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap.
—Het voorstel van decreet GALLESEEUJVS betreffende de Academie

door de „Cultuurraad voor de
Nederlandse Cultuurgemeenschap"
goedgekeurd : 422. Gepubliceerd
in het Belg. Staatsblad d.d. 18-380 : 440-441.
SMEDTS (W.) .
—Laureaat acad. prijs voor Taalkunde
voor zijn studie : „Lexicale Morfologie. De beheersing van de woordvorming door Vlaamse `brugklassers' " .• 464. Uitreiking diploma :
484.
TEIRLINCK (H.), letterkundige.
Zie : Zakenregister, sub : „T'eirlinckherdenking".
TEIRLINCK (Isidoor), taalkundige en

volkskundige.
Zie : Zakenregister, sub :

„T eir-

linckherd enking" .
THIERY (H.) , overleden li d.

—Als lid van de Academie vervangen door de heer Lampo : 362.
—„Huldiging van Dr. Herman
Thiery (Johan Daisne)", door H.
LAMPO : 407-411.
—„Herdenkingstentoonstelling Johan
Daisne" te Gent (oktober 1980) .

De heer VAN ELSLANDER als vertegenwoordiger : 471.
lid.
—Lid van de jury voor de Noordstarfonds-Dr. J an Graulsprijs (tijdvak
1974-1978) : 3 62 .
—Brengt gunstig advies uit over de
bijdrage („Woordvolgorde in 14e
eeuws Brabants") van de heer A.
DE MEERSMAN voor publikatie in
de „Verslagen en Mededelingen" :
385.
VANACKER (V. F.),
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—Is bereid, in geval van weigering
door de heer HADERMANN, als secretaris op te treden van de Vaste Commissie voor Onderwijs en
Nederlandse Lexicografie (19801981) : 420.

—Lid van de jury prijsantwoord :
„Lexicale Morfologie. De beheersing van de woordvorming door
Vlaamse `brugklassers' " : 430.

—Vertegenwoordigt de Academie te
Nijmegen op het afscheidscollege
van de heer WEI JNEN : 434.
—Lid Prij svragencommissie (prij santwoorden 1983) : 441.
VAN ALSTEIN (Marc) .
—Arthur Merghelynckprijs voor proza (tijdvak 1976-1978) voor zijn
roman : „Liebrecht of de geruisloosheid van de bourgeoisie" : 387.
VAN BELLE (W.) .

—Laureaat acad. prijs voor Taalkunde voor zijn werk : „Aanzet tot de
studie van de taal van psychotic?' :
464. Uitreiking diploma : 484.
(Rudolf) .
—Arthur Merghelynckprij s voor poëzie (tijdvak 1976-1978) voor zijn
bundel poëziecommentaren „De gekleurde wereld" : 387.
—Laureaat Joris Eeckhoutprijs (tijdvak 1978-79) voor zijn werk : „De

VAN DE PERRE

poëtische wereld van M. Vasalis" :
464.

Uitreiking diploma :

VANDERHEYDEN

484.

(J. F.), binnenlands

erelid.
—Lezingen :
— „Verkenningen in vroeger vertaalwerk (1450-1600). Ghenuechl jck ende oock profíjtelijck" : 361.
—„Verkenningen ... Pro fijtelijck !
Hoe ?" : 373.
—„Verkenningen ... Translatio studii sapientiaeque" : 413.

— „Verkenningen ... Vertalen uit
plichtcbese f ' : 435.
— Verkenningen ... Vertalen uit onvermogen.Vertalen om een leemte te vullen" : 448.
— Verkenningen ... De `anderen'
vertaalden ook I" : 463.
—„Verkenningen ... Vertalen op
verzoek of in opdracht" : 472.

—Vertegenwoordiger op de openin g
Rodenbachtentoonstelling vande

en op het Rodenbachcolloquium te
Leuven (28-29/11/1980) : 494.

letterkundige.
Zie : Zakenregister, sub : „Van de

VAN DE WOESTIJNE (K),

W/oestijne f onds'.
VAN ELSLANDER (A.) ,
1979.

voorzitter

—Zijn verkiezing tot voorzitter voor
1979 bij K.B. goedgekeurd : 351.
—Toespraak gehouden als aantredend
voorzitter 1979 : 354-356.
— Vertegenwoordiger op de openstelling tentoonstelling „40 Kunstenaars rond K. v. de W/oestne"

(Gent) : 359.
—Aangewezen tot vertegenwoordiger op de Ver. Vergadering der
Afdelingen van de K. Nederlandse
Akademie (Amsterdam) : 369.
—Van ambtswege voorzitter van de
Prij svragencommissie (prij santwoorden 1982) : 369.
—Tegenwoordig op de uitreiking te
Gent van de Prijzen der Stad Gent
1979 : 373.
—Tegenwoordig op de hulde aan L.
Lebeer (Paleis der Academiën,
Brussel 23-5-1979) : 384.
—Vertegenwoordiger op de Herman
T eirl inckherd enking te Beersel (265-1979) : 384.
—Aanwezig op de opening Tentoonstelling-K. van de W/oestijne (Brussel, 15-6-1979) : 384-385.
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Ondertekent namens de Academie
een verzoekschrift toegezonden door
het Algemeen Rijksarchief te Brussel („actie tot uitbreiding van de
personeelskaders") : 385.
—Vertegenwoordigt de Academie op
de openingszitting 1979-80 aan de
V.U. Brussel : 392.
—Toespraak op de openbare vergadering (24-10-1979) . 399-401.

—Verkozen tot lid van de Bestuurscommissie voor de jaren 19801981 : 413.
Toespraak als aftredend voorzitter
1979 : 423-424.
Lid jury N. de Tièreprijs (tijdvak
1978-79) : 435.
—Lezing : „C. Buysse en M. Maeterlinck" : 443.
—Lezing (als gastspreker in de Nederlandse Akademie) : „A. Vermeylen en het tijdschrift `Van Nu
en Strak? ” : 413, 453-454.
—F. Baurherdenking te Sint-Amands-

berg (Gent) op 31-10-1980. Houdt
een lezing op de Academische zitting : 462, 487.
—Spreekt de laudatio uit van de heer
GILLIAMS, doctor honoris causa van
de R.U.G. (Gent, 17- 11-80) : 488.
—Aanwezig op de uitreiking van de
G. Gezelleprijs 1980 van de stad
Brugge : 488, 494.
(A.), lid.
—Lid van de jury voor het prijsantwoord „Mor f eemgeogra f ie van de
Nederlandse persoonsnamen" : 357.
—Lezing : „Overhandigen" (voortzetting) : 357-358.
— Lid van de jury voor de Noord
-starfondD.JGulsprij(tdvak 1974-1978) : 362.
—Vertegenwoordigt de Academie op
de hulde aan de heer GoRIS t.g.v.
diens 80e verjaardag (Brussel,
19-10-1979) : 412.
—Lid jury prijsantwoord : „Variatie
VAN LOEY

in taalaanbod. Een sociolinguistisch
onderzoek van de primaire socializatie in Nest-Vlaanderen" : 430.

—Lid jury L. Willemsprij s (tijdvak
1978-79) : 435.
—Lid jury van de „Tweejaarlijkse
staatsprijs voor een werk over
een wetenschappelijk onderwerp"

(1981) : 472.
—Lezing : „Verzorgd Nederlands
prolegomena" : 495.

(Jozef) .
—Laureaat academische prijs 1979
voor Taalkunde : „Mor f eemgeograVAN LOON

f ie van de Nederlandse persoonsnamen" : 387.
VAN VLIERDEN (B. F.) .

—Opening en slotwoord op de buitengew. vergadering te Brugge
(Gezellesymposium, 2 mei 1980) :
451-452.
—Overleden op 2-11-1980: 488. In
de Commissie voor Advies van het
„Nationaal Fonds voor de Letterkunde" vervangen door de heer
BITTREMIEUX : 489.
VAN WILDERODE (A.) , zie : COUPÉ
(C.).
VEKEMAN (H.) .

—Laureaat Leonard Willemsprijs (tijdvak 1978-79) : 464. Uitreiking diploma : 484.
(Gerard) , vast secretaris
„Koninklijke Academie van Belgié.,,.
—Vraagt of de Academie wenst betrokken te warden in een vooruitzicht gesteld Internationaal Colloquium n.a.v. 150 jaar België. In
principe wordt het voorstel aanvaard : 393-394.
—Verzoekt om een voorlopig programma m.b.t. het academisch gedeelte van de dag te Gent : 428_.
VERBEKE
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- Wordt in kennis gesteld v an het
standpunt van de Academie betreffende „150 jaar België" : 441,
445-446.
WALSCHAP (G.) ,

binnenlands erelid.
—Begrafenisplechtigheid van mevr.
Walschap. De Academie vertegenwoordigd : 379.
WAUTERS (K.) .

—Zijn bijdrage,

„Domien Sleeckx
als theoreticus van het realisme",

gunstig geadviseerd voor publikatie
in de „Verslagen en Mededelingen" : 423.
WEIJNEN (A.), buitenlands erelid.
—De heer VANACKER vertegenwoordigt de Academie te Nijmegen
op het afscheidscollege : 434.
—Dankt voor de gelukwensen n.a.v.
de intrede in zijn emeritaat : 440.

(J.), lid.
—Lid van de jury voor het prijsantwoord : „De poëzie van Jacques
Hamelink (1961-1976)" : 356.
—Lid van de Prijsvragencomniissie
(prijsantwoorden 1982) : 369.
—Zijn mandaat als vertegenwoordi-

ger der Academie in het Comité
van Beheer van het „Nationaal
Fonds voor de Letterkunde" wordt
vernieuwd. Voor 1980 : 413. Voor
1981 : 489.
—Vertegenwoordigt de Academie op
de uitreiking van de „Tweejaarlijkse staatsprijs voor een werk over
een Wetenschappelijk onderwerp" :

417.
—Lid jury Aug. Beernaertsprij s (tijdvak 1978-79) : 435.

—Lid tijdelijke commissie „Herdrukken van werken uit de Zuidnederlandse letterkunde" : 454.

—Opsteller van het hulde-adres aangeboden aan de heer AERTS n.a.v.
diens 25-jarig lidmaatschap : 459.
—Vertegenwoordiger op de „Plechtige viering 10-jarig bestaan V . U.B." :

461.
—Lezing : „The Flemish Contribution to World Literature" : 485.
WESTERLINCK (A.),

WEISGERBER

WILLEKENS (Emiel),
het A.M.V.C.

zie :

AERTS (J.) .

conservator van

—Onderstreept, op de buitengew.
openb. verg. van 11 mei 1979 te
Antwerpen, de verdiensten van
L. Baekelnlans : 377.
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Inhoudstafel
Aflevering 1 :
1. Viermaal Boethius. Poëticale en prosodische aspecten van de Carmina in
Boethius' Consolatio in de vertalingen van Vilt (1466) tot Coornhert (1585),

door W. P. GERRITSEN .
2. Albrecht Rodenbach, of de beveiliging van een ethos (t

1880),

.
door R. F.

LISSENS
3. Domien Sleeckx als theoreticus van het realisme, door K. WAUTERS .
4. Uniek Nederlands traktaat over africhting en verzorging van jachtvogels (16e
eeuw), door W. L. BRAEKMAN .

I

15
23

48

5. Verkenningen in vroeger vertaalwerk 1450-1600. Vertalen om een leemte te
vullen. Vertalen uit onvermogen, door J. F. VANDERHEYDEN . . . . 100
6. Verkenningen in vroeger vertaalwerk
1450 1600. De „anderen" vertaalden
123
., .
ook
door J. F. VANDERHEYDEN .
-

!,

Aflevering 2 :
1. Internationaal Francqui-Colloquium
Lezingen gehouden door leden van de K.A.N.T.L.
145
- Woord vooraf, door M. HOEBEKE, vast secretaris . . .
-- De taalkunde in België sinds 1830, door K. ROELANDTS . . . 146
- Openingstoespraak van de academische zitting te Gent, door L. ROOSE 177
- The flemish contribution to world literature, door J. WEISGERBER . 184
• De gevolgen van 150 jaar België voor het taalgebruik in Vlaanderen,

196

door J. GOOSSENS
1450 1600. Vertalen op verzoek of in
2. Verkenningen in vroeger vertaalwerk
opdracht, door J. F. VANDERHEYDEN .
door A. VAN LOEY .
3. Quasi-zonderlinge diminutief f ormaties,
4. Verzorgd Nederlands, door A. VAN LOEY .
-

214
258

269

Aflevering 3 :
1. Verslagen over bekroonde prijsantwoorden :
—Realiteit en evasie in het werk van J. van Oudshoorn (1876 - 1951), door

L. Vancampenhout :
verslag van Ada DEPREZ .
verslag van P. HADERMANN .
verslag van A. KEERSMAEKERS

. . . . . . . . .

305
313
314

—De literaire manifesten van het fin de siècle in de Zuidnederlandse periodieken 1878 1914, door R. Vervliet :
-

verslag van G. SCHMOOK .
verslag van A. KEERSMAEKERS
verslag van Ada DEPREZ
.
.3 31
. . . . .
René de Clercq (1877 1932). Een monografie, door K. Hulpiau :
verslag van J. AERTS .
verslag van J. WEISGERBER
verslag van A. DEMEDTS.
De analogische s-spelling in de Antwerpse straatnamenlijst,
door W.
COUVREUR . .
Vergaderingen in 1979.
Vergaderingen in 1980.
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316
328
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336
338
339
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351
422
501

