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WERKZAAMHEDEN VAN DE ACADEMIE IN 1982
Vergaderingen van 20 januari 1982
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren DECORTE, voorzitter, LEYS, ondervoorzitter, en
HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren VAN LOEY, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, DRAYE, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, en de heren
COUPÉ, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS en DE PAEPE, leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS,
binnenlandse ereleden ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, AERTS, LISSENS,
MOORS, VAN ELSLANDER, ROOSE, LEBEAU, DE BELSER en GOOSSENS,
leden.
AGENDA
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 16 december 1981 warden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

I. Bestuur voor 1982.
De verkiezing van de heer LEYS tot voorzitter en van mevrouw DEPREZ tot ondervoorzitter voor het jaar 1982
werd bij K.B. van 3 december 1981 goedgekeurd.
II. Herdrukken van werken uit de Zuidnederlandse letterkunde.
De leden hebben onlangs het verslag ontvangen van de vergadering van de tijdelijke commissie ad hoc van 18 december 1981.
OVERDRACHT VAN HET AMBT VAN VOORZITTER

De heer DECORTE, aftredend voorzitter, draagt in volgende bewoordingen zijn ambt over aan de heer LEYS.
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Waarde collega's,
Meer dan eens heb ik de lof van iets gemaakt in dicht en ondicht,
soms zelfs in beide. De lof van Brabant heb ik verkondigd in proza
en in verzen, de lof van moeder aarde en de lof van de vrouw, zowel
als verzamelnaam als individueel bedoeld, in dichtvorm. Er zijn nog
talrijke onderwerpen, waarover ik mij lovend zou kunnen uitlaten,
bijvoorbeeld het far niente, een van deugden die ik altijd graag heb
beoefend, maar waarvoor mij dikwijls de tijd heeft ontbroken mij er
met volle overgave aan te wijden. Wat zou onze geachte vergadering
ervan denken als ik de lof van het voorzitterschap zou zingen ?
Ik denk dat onze collega's hun oren niet zouden kunnen geloven.
Ieder van u zal er wel van overtuigd zijn, veronderstel ik althans, dat
ik niet voor presidentiële taken in de wieg werd gelegd. Er zijn
mensen die de geschiktheid tot voorzitter spelen met de moedermelk
of de papfles schijnen ingezogen te hebben. Weer andere zijn daartoe
niet zozeer geschikt, maar hebben toch de neiging om zich, bij de
minste gelegenheid die zich voordoet, tot voorzitter te laten aanstellen. Er zijn er zelfs die graag voorzitterschappen cumuleren, sommigen omdat zulks hun geldelijke voordelen bezorgt, anderen puur uit
ijdelheid.
In ons genootschap heb ik evenwel, sedert de tien jaar dat ik onze
vergaderingen bijwoon, nooit overdreven ambitie kunnen bespeuren
om hier achter de stijlvolle bestuurstafel in 't midden te mogen
zitten. Dat wil niet zeggen dat de voorzitters van verschillend formaat,
die ik hier de hamer heb weten hanteren, er steeds als lijkbidders
zouden hebben bijgezeten, omdat zij het ongenoegen en de wrevel,
die de corvee in hen wakker riep, niet onder een glimlachend of
stalen gezicht konden verschuilen. Neen, ik moet zeggen dat ik mijn
voorgangers, elk op zijn manier, zich altijd op lofwaardige wijze van
hun plicht heb zien kwijten. Daarom was ik, toen ik vorig jaar als
voorzitter werd aangewezen, een beetje bevreesd dat ik door mijn_
totaal gebrek aan voorzitterswellust, hier als een hond in een kegelspel zou belanden. Ik moet toegeven dat het mij eigenlijk is meegevallen. Bij het opnemen van mijn voorzitterstaak heb ik er overigens de aandacht op gevestigd enerzijds dat ik geluk had ten eerste
omdat het jaar van mijn voorzitterschap niet te veel beladen was met
uitzonderlijke gedenkdagen en ten tweede omdat mijn voorganger
Lode Roose zich zo voorbeeldig had gedragen dat, als ik maar de helft
van zijn degelijkheid aan de dag zou leggen, ik nog niet in gebreke
zou blijven, anderzijds dat ik aan mijn linkerzijde geassisteerd werd
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door een niet minder voorbeeldige vaste secretaris, die de onmisbare
bijstand verleent zowel aan de meest als aan de minst schitterende
centrale figuur aan deze krombenige tafel.
Van de collega die mij opvolgt, Odo Leys, die als ondervoorzitter
in onze bestuursvergaderingen voortdurend het bewijs heeft geleverd
te beschikken over de zakelijke beslistheid en het nuchter oordeel,
die u allen zowel als ik voor het beredderen van hoofdzakelijk administratieve en financiële aangelegenheden onontbeerlijk weet te
zijn, moet ik wel zeggen dat men hem moeilijk over het hoofd kan
zien. Maar dit betekent in genendele dat hij op ons of op iemand
onder ons zou neerkijken. Integendeel, hij is naar mijn mening de
beminnelijkheid zelve en hij zal, geloof ik, zeker geen moeilijkheden
zoeken waar die niet nodig zijn.
Als ik me niet vergis zal het in 1982 ook de eerste maal zijn dat het
bestuur van onze academie niet homosexueel is. Men vergeve mij de
term, maar het is de juiste, al is het een barbarisme. Mevrouw Ada
Deprez zal zeker y- daar durf ik niet aan twijfelen het bewijs helpen
leveren dat ook een gemengd bestuur bekwaam is de academische
hulk in de goede vaart te houden en dit vaartuig niet in een narrenschip te doen ontaarden.
Ik zei al dat het jaar van mijn voorzitterschap niet al te zwaar
beladen is geweest met herdenkingen en zo meer. Ik had ook het
geluk dat geen enkel van onze gewone leden ons ontvallen is in deze
tijdspanne. Overigens een geluk niet enkel voor mij. Een nieuw lid
konden wij verkiezen en installeren ingevolge de welwillendheid
van professor Rombauts, die het erelidmaatschap aanvroeg en verkreeg. Het enige overlijden in de bredere kring van onze academie
was dat van ons buitenlands erelid professor Van Es, die ik persoonlijk
niet heb gekend.
Dit moet ongeveer alles zijn wat een aftredend voorzitter zoal
zeggen kan. Er rest mij alleen nog u allen te danken voor de vriendelijkheid die u mij steeds hebt betoond.
Toespraak van de heer LEYS bij het aanvaarden van het ambt van
voorzitter voor het jaar 1982.
Geachte collega DECORTE, het past dat ik allereerst tot u een woord
van dank richt. Dank voor de taktvolle en kollegiale maar daarom
niet minder efficiënte manier, waarop u de Academie tijdens het afgelopen jaar hebt geleid. De tijden zijn moeilijker geworden en het
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bestuur en de bestuurscommissie worden steeds vaker met problemen
gekonfronteerd. Onder uw rustige leiding zegevierde bij de besprekingen steeds het gezond verstand. Ook past het dat u thans nog eens
uitdrukkelijk dank wordt gezegd voor uw nooit aflatende dienstvaardigheid. Zowel voor de Academie in het algemeen als voor heel wat
leden afzonderlijk, en niet alleen tijdens uw voorzitterschap maar ook
gedurende al de jaren voordien, stond u steeds klaar om een dienst
te bewijzen. Dat zullen we niet vergeten.
Geachte collega's, ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen.
Niet zonder schroom begin ik deze ambtsperiode. Zoals ik al zei, de
tijden zijn moeilijker geworden en zowel hier als elders is het voorzitterschap allang geen loutere eretitel meer. Ook voor onze Academie
worden de problemen met de dag grater. Door de beknotting van de
financiën en door de vertraging van de betalingen verloopt de werking niet steeds even rimpelloos als voorheen. De krisis beperkt zich
echter niet tot enkele materiële aspekten : zij tast het moreel en de
mentaliteit van deze tijd aan. Het gevaar is dan ook niet denkbeeldig
dat „men" in een bui van geestelijke lusteloosheid en beschavingspessimisme of gedreven door een ekonomische angstrefleks, het bestaan van een instelling als de onze in vraag zou gaan stellen en tot
vernietigende hervormingen zou willen overgaan. De Academie zal
deze tijd slechts overleven in de mate dat haar leden eendrachtig
blijven samenstaan ; in de mate ook dat het werk dat zij verrichten,
in en buiten de Academie, degelijk is. Aan onze degelijkheid zal men
ons herkennen, om onze degelijkheid zal men ons blijvend erkennen
en waarderen. En anders niet !
Geachte collega's, ik ben overtuigd dat ik op uw begrip, op uw
medewerking en op uw inzet voor de Academie blijvend zal mogen
rekenen.
In het bijzonder u, college HOEBEKE, zal de Academie weer hard
nodig hebben. Wij weten dat uw kennis van zaken en uw dagelijkse
plichtbewuste inzet niet te overtreffen zijn. Bijgestaan door uw administratief sekretariaat onder de efficiënte leiding van de heer
HAECK, zult u voor onze Instelling een veilige loods zijn door moeilijke tijden.
Ook van u, collega ROELANDTS en collega VAN ELSLANDER, leden
van de bestuurscommissie, weet ik zeker dat wij in volstrekte eensgezindheid vruchtbaar zullen blijven samenwerken.
U tenslotte, collega DEPREZ, wil ik zeggen hoezeer ik mij er vereerd
om voel, dat ik de geschiedenis van deze Academie zal mogen ingaan
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als de eerste voorzitter die door een vrouw, een dame, als ondervoorzitter werd bijgestaan. Bovendien is de nauwgezetheid waarmee
u uw wetenschappelijk werk bedrijft, voor mij een waarborg dat uw
aanwezigheid aan deze bestuurstafel meer dan een gewone formaliteit
zal zijn. Ik dank u dan ook dat u tot het bestuur van onze Academie
zijt willen toetreden.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

Samenstelling van jury's :
a) Winkler Prins-prijs.
Bij brief van 14 december 1981 verzocht de voorzitter van de Winkler Prins-Stichting de Academie een
jury te willen samenstellen bestaande uit drie van haar leden die
behoren tot de groep van de taalkundigen.
Het bestuur stelt voor de heren VAN LOEY, GOOSSENS en VANACKER
in de jury op te nemen. Mocht de heer GOOSSENS de opdracht niet
kunnen aanvaarden, dan zou de heer LEYS hem vervangen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
b) Wedstrijd Letterkunde van de Stad Brussel (1982).
Bij brief
van 6 januari jl. verzocht de Stad Brussel de Academie drie leden aan
te wijzen voor het samenstellen van een jury belast met het toekennen
van haar prijs „Letterkunde". De prijs wordt uitgeschreven voor de
roman, het verhaal of een bundel novellen.
Op voorstel van het bestuur worden de heren DEMEDTS, DE BELSER
en LAMPO aangewezen.
c) Prijs voor Nederlandse letterkunde 1981 van de Gemeente
Ukkel.
Bij brief van 21 december 1981 verzocht de Gemeente
Ukkel de Academie vijf leden, gekozen uit de groep van haar letterkundigen, aan te wijzen ten einde het de Gemeente mogelijk te maken
de jury belast met het beoordelen van de ingediende werken samen
te stellen.
De Academie wijst de heren DEMEDTS, JONCKHEERE, DECORTE,
mevr. D'HAEN en de heer COUPÉ voor deze opdracht aan.
LEZING

„Vertalen `en is gheen cl een dinck' ", lezing door de heer
binnenlands erelid.

HEYDEN,

VANDER-
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GEHEIME ZITTING

I. Bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de
bestuurscommissie d.d. 6 januari 1982 wordt aan de Academie overgelegd.
II. Samenste lling van de jury's voor de prijsvragen van de Academie.
Op de door de Academie uitgeschreven prijsvragen voor
het jaar 1982 zijn geen antwoorden ingezonden.
II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN

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

In afwezigheid van de heer LISSENS wordt het voorzitterschap
waargenomen door de heer DEMEDTS, ondervoorzitter.
De heer COUPÉ vervangt de heer VAN ELSLANDER als secretaris.
AGENDA

„Dichters van `Den Nieuwen Lust-Hof' (1602 1610)", lezing door
de heer KEERSMAEKERS.
In een eerste lezing wordt aandacht besteed aan de uitgever-rederijker Hans Mathysz (Antwerpen 1573 74 Amsterdam 1603) . Met
de kenspreuk „Wie kant ontvlien ?" publiceerde hij veertien liederen
en enkele korte stukjes in „Den Nieuwen Lust-Hof" (1602) ; in
latere edities werden nog drie liederen van zijn hand opgenomen.
-

-

-
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Verdiensten van zijn overigens middelmatig rederijkerswerk zijn :
vlotte en eenvoudige verwoording, zuivere taal, afwezigheid van
mythologische opsmuk. Tot zijn goede liederen behoren enkele „boertige" stukjes : de vrijpostige liefdesverklaring van een rijke boerenzoon, een jong meisje wijst een oude, rijke vrijer af en een jonge
man een oude, rijke vrijster. Deze laatste twee liederen met de bijhorende illustraties zijn misschien de onmiddellijke voorlopers van
Bredero's meesterlijke tafereeltjes en hun illustraties.
Aan de bespreking namen deel : de collega's VAN LOEY, DEPREZ,
LEYS, DEMEDTS.

VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

Verslag door de heer

DE PAEPE,

lid-secretaris.

Aanwezig : de heren DESCHAMPS voorzitter, KEERSMAEKERS, ondervoorzitter, en DE PAEPE, secretaris ;
de heren VAN LOEY, ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, DRAYE,
LEYS, HOEBEKE en COUVREUR, leden.
Hospiterende leden : de heren DEMEDTS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, en de heer COUPÉ ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren
leden.

MOORS, ROOSE

en

GOOSSENS,

AGENDA

„De kale te Oudenaarde : de zaak en het woord",
heren HOEBEKE en GYSSELING.

lezing door de

De eerste spreker, de heer HOEBEKE, zet uiteen wat de kale te
Oudenaarde in de middeleeuwen is geweest. Het kan gemakkelijk
worden aangetoond, dat het woord drie zaken heeft betekend :
1. de stadswaag en het recht om de in de stad ingevoerde goederen
te wegen ;
2. de zetel van de schepenen van de 2e schepenbank, „de Oppervoogden", d.w.z. de weesheren ;
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3. de schepenbank zelf.
Spreker voert 14e-, 15e- en 16e-eeuwse bewijsplaatsen aan om zijn
stelingav.Drdweshnvlauridethn
in het gebouw waar de stadswaag was ondergebracht, is het vermoeden gegrond, dat kale oorspronkelijk een gebouw is geweest waar de
stadswaag, het kantoor (resp. de kantoren) van de Oppervoogden en
later ook de zetel van de 2e schepenbank gevestigd waren. De oudste
betekenis van kale zou dan zijn „gebouw" of iets dergelijks. Het
nodige aanknopingspunt kan men bij Von Wartburg, Etymologisches
Wórterbuch der jranzösischen Sprache, vinden, nl. * Cala „geschutzte
Stelle", een prehistorisch woord dat vele sporen in de Romania heeft
chalet en in de toponymie Chelles (Oise, nagelt,ihFrsb.v
in de Merovingische tijd Cala) . De oorspronkelijke betekenis vertoont overeenkomsten met die van * sali „zele" in het germaans ni.
„hut, schuilplaats".
Als deze zienswijze juist is, levert Oudenaarde ons misschien de
meest noordelijke vindplaats voor dit woord * cala.
De tweede spreker, de heer GYSSELING gaat dan nader op de etymologische betekenis van kale in.
Het woord kale klimt op tot een IE-wortel (s)kel-. Dezelfde wortel
schuilt o.m. in Oudindisch sala „hut", Grieks kalia en kalybë „hut",
Latijn cella „voorraadkamer", Oudiers cuile „voorraadkelder", Nederlands halle, Zwitsers Frans chalet. Uitbreidingen zijn klei-, o.m.
in Grieks klisia „hut" en Gotisch hlija „hut, tent", en kleu-, o.m. in
Oudnederduits hl eo „schuilplaats, schutdak".
Verwant zijn de wortels (s)ker-, uitbreidingen (s)kreu- in o.m.
Oudiers crau „stal, hut", Lex Salica screuna „ingegraven hut", en
krap-, o.m. Oudengels hró f „dak, kot" ; (s)kei- in o.m. Oudnederlands heem „waning" en Oudnoords hldi „berenhol" ; (s)keu- in
o.m. Oudnoords skali „hut, schuur',' Oudnoords skjól „schuur", Nederlands schuur, hut, huis, Oudindisch kósa „schatkamer", Duits
Schu p pen ; (s)kap- in Latijn capanna „hut" ; (s)ket- in Avestisch
kata- „voorraadkamer" ; (s)kes- in Latijn casa „hut" ; (se)geu- in
Nederlands kot, Oudengels co f a „hok".
De gehele woordfamilie gaat uiteindelijk terug op de begrippen
liefhebben (b.v. nl. begeren, gaarne) > behoeden, beschermen, beschutten, schuilen > omheinen (cf. nl. haag, hof, gaard) .
Blijkens zijn k behoort kale tot onze substraattaal.
Aan de discussie wordt deelgenomen door de collega's CouvREUR,
DRAYE en LEYS.

Vergaderingen van 17 februari 1982
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig de heer LEYS, voorzitter, mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter, en de heer HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS,
VAN ELSLANDER, WEISGERBER, DRAYE, DECORTE, mevrouw D'HAEN,
en de heren COUPÉ, HADERMANN, DE BELSER, GOOSSENS, COUVREUR,
DESCHAMPS, KEERSMAEKER en DE PAEPE, leden ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, AERTS, LISSENS,
BUCKINX, LEBEAU en LAMPO, leden ;
de heer WALSCHAP, binnenlands erelid.
AGENDA
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 20 januari 1982 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

I. Vertegenwoordiging van de Academie.

Collega VAN ELSLANDER vertegenwoordigde ons Genootschap bij de uitwisseling van
de akten van bekrachtiging van het Belgisch-Nederlandse Taalunieverdrag op 27 januari 1982 in de ridderzaal, Binnenhof 11, te
's-Gravenhage.

II. Ingekomen stukken.
a) Bij brief van 25 januari ji. protesteert Jan Albert baron GoRIs
„tegen de wijze waarop (onze collega) WEISGERBER zijn onderwerp
„The flemish contribution to world literature" (Francqui-colloquium
1980) behandeld heeft". De heer GORIS denkt redenen te hebben

om zich miskend te voelen.
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Op verzoek van de heer WEISGERBER leest de vaste secretaris de
brief voor. De heer WEISGERBER verklaart vervolgens, dat hij aan de
brief niets heeft toe te voegen.
b) De Vereniging Algemeen Nederlands, afdeling Brussel, organiseert op 13 maart 1982 te Brussel een Taaldag, gewijd aan „Jeugd,
Taal en poëzie". Inlichtingen betreffende het programma kunnen op
het secretariaat worden ingewonnen.
c) Het Limburgs Universitair Centrum organiseert op vrijdag 26
en zaterdag 27 maart 1982 een eerste lustrumsymposion omtrent het
boek.
MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Vertegenwoordiging van de Academie.
Op 26 januari jl. vertegenwoordigde de heer HOEBEICE de Academie op de nieuwjaarsreceptie „ten Paleize".
De heer LEYS, voorzitter, was verhinderd.
HERZIENING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

(Bespreking van het ontwerp)
De voorzitter verklaart waarom het H.R. thans dient besproken
te warden : ingevolge art. 20 en art. 23 van het decreet van 13 februari
1980 van de toenmalige Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap dient de Academie een nieuw Huishoudelijk Reglement
op te stellen of het bestaande aan de nieuwe toestand aan te passen.
Dit was dan de aanleiding om het H.R. in zijn geheel even te
herzien. Het ware wenselijk dat de herziene tekst váór april 1982
klaar is.
De bestuurscommissie heeft reeds twee vergaderingen gewijd aan
de herziening van de tekst (vergadering van 6 januari 1982 en van
3 februari 1982) . De door de bestuurscommissie geamendeerde tekst
werd vervolgens aan alle leden gezonden met het verzoek om eventuele op- en aanmerkingen. Verschillende collega's zijn op dit verzoek
ingegaan. In het licht van hun op- en aanmerkingen dient thans de
definitieve tekst van het H.R. te warden vastgelegd.
De voorzitter stelt voor dat tijdens de plenaire vergadering van
vandaag alleen de op- en aanmerkingen betreffende inhoudelijke of
meer fundamentele kwesties zouden warden besproken. Voorstellen
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tot stilistische verbetering zouden dan tijdens de commissievergaderingen van 17 maart warden behandeld. De vergadering is het met
deze procedure eens. Derhalve gaat men over tot de inhoudelijke
bespreking van een 8-tal artikelen.
Art. 7 : de tekst vermeldt dat de titel van binnenlands erelid wordt
toegekend aan gewone leden die de leeftijd van 75 jaar bereiken.
Hieraan zal worden toegevoegd dat de maatregel enkel geldt
voor de nieuwe leden die zullen benoemd worden na het van
kracht worden van het herziene H.R. De vergadering is het
hiermee eens.
Art. 8 : Er zijn bezwaren tegen de benoeming van buitengewone
leden. De vaste secretaris wijst erop dat :
1° de maatregel geldt voor nog te benoemen collega's en dat dit
aan de tekst zal warden toegevoegd ;
2° de maatregel het gevolg is van de beschikkingen van het
decreet en dat wij ons bij deze beschikkingen hebben neer
te leggen.
Collega GOOSSENS wenst dat in het verslag niettemin wordt genotuleerd dat de maatregel hem discriminatoir lijkt en hem derhalve
met onbehagen vervult. De collega's MOORS, WEISGERBER en HADERMANN sluiten zich bij collega GOOSSENS aan.
Collega VANACKER werpt nog op dat criteria zouden moeten worden genoemd die bepalen wie tot welke cultuurgemeenschap behoort.
De voorzitter antwoordt, dat het opstellen van criteria voorlopig niet
onze zaak is, maar die van de overheid. Collega ROMBAUTS vestigt
er de aandacht op dat de Academie in elk geval bij elke nieuwe benoeming zal moeten onderzoeken of de benoeming geschiedt conform
de wet op de verdeling van gewone en buitengewone leden.
De vergadering is het dan met de formulering van art. 8 eens op
voorwaarde dat aan de tekst wordt toegevoegd dat de maatregel
i.v.m. buitengewone leden enkel zal gelden voor nog te benoemen
leden.
Art. 14 : In een schrijven van 11/02/82 betreurt collega PAUWELS
dat men de voorzitter en de ondervoorzitter niet meer bestuurder
en onderbestuurder noemt. Collega MOORS laat bovendien opmerken dat voorzitter en bestuurder niet hetzelfde betekenen.
De vaste secretaris laat opmerken, dat hij begrip heeft voor het
standpunt van de heer PAUWELS, maar dat ook het Decreet van
13 februari 1981 de termen „voorzitter" en „ondervoorzitter"
gebruikt. De vergadering aanvaardt tenslotte deze terminologie.
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Art.

De vergadering is het ermee eens dat de insertie „zo
mogelijk" (2e alinea) wordt behouden, dat anderzijds de bepaling i.v.m. buitengewone vergaderingen redundant is en derhalve
mag warden geschrapt.
Art. 29 : Collega GOOSSENS heeft bezwaar tegen de maatregel waarbij tijdens de plenaire vergadering niets kan worden voorgesteld
of meegedeeld dat niet vooraf schriftelijk aan de vaste secretaris
werd voorgelegd. Hij ziet een tegenstrijdigheid tussen de eerste
en de tweede alinea van art. 29.
Na bespreking beslist de vergadering dat voor de behandeling van
punten die niet op de beschrijvingsbrief vermeld worden, volgende
procedure wordt ingesteld : deze punten dienen vooraf schriftelijk
aan de vaste secretaris te warden voorgelegd, die ze bij het begin van
de plenaire vergadering aan de aanwezige leden voorlegt. Een of
meer punten kunnen dan aan de agenda worden toegevoegd als
tenminste twee derde van de aanwezige gewone leden het hiermee
eens zijn. De eerste alinea van art. 29 dient dus in die zin te worden
aangepast. De tweede alinea van art. 29 dient te worden geschrapt.
Art. 5/40 : Er is een voorstel ertoe strekkend dat in deze artikelen
zou worden gewag gemaakt van levensbeschouwelijke tolerantie
en evenredigheid bij de benoeming van nieuwe leden. Anderen
wijzen dan weer op de moeilijkheden die een dgl. bepaling kan
meebrengen. Bv. : de term levensbeschouwing zou ooit in partijpolitieke zin kunnen warden uitgelegd ; hoeveel levensbeschouwingen zijn er ? Iemand kan zijn levensbeschouwing veranderen ; enz. Bovendien waarborgt ook het cultuurpact enige zekerheid omtrent levensbeschouwelijke evenredigheid binnen onze
instelling. De vergadering is het er ten slotte mee eens dat in
de art. 5/40 geen gewag zou warden gemaakt van levensbeschouwelijke evenredigheid, maar dat in het verslag van de vergadering expliciet zou warden genotuleerd, dat bij benoeming
van leden de geest van tolerantie en het streven naar levensbeschouwelijke evenredigheid, zoals uitgedrukt in het destijds door
E. Blancquaert opgestelde gentlemen's agreement, bewaard blijven en het accoord nageleefd wordt. Zie Jaarboek 1966, blz.
256 ; vergadering van de bestuurscommissie d. d. 11 oktober
1965) .
Art. 54 : Ingaande op een voorstel van collega GOOSSENS is de vergadering het ermee eens, dat de bepaling omtrent de VASTE
COMMISSIE VOOR OUDERE TAAL- EN LETTERKUNDE als volgt wordt
15 :
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geformuleerd :
Art. 54. – De werkkring van de COMMISSIE VOOR OUDERE TAALEN LETTERKUNDE omvat de studie van :
1) historische verschijningsvormen van het Nederlands evenals
de geschiedenis van deze taal ; –
2) de Nederl an dse letterkunde tot en met de 18e eeuw en haar
geschiedenis ; –
3) de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde en van de
literatuurstudie tot en met de 18e eeuw.
Op voorstel van collega DEPREZ wordt de 2e alinea van de
bepaling omtrent de VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE TAAL
aldus geherformuleerd
(2) in het bijzonder voor de studie van het taalgebruik in
Vla an deren tijdens dezelfde periode.
GEHEIME ZITTING
I. Samenstel li ng van de jury's voor de fondsprijzen 1982. — De
jury's worden als volgt samengesteld
a) voor de K. Bouryprijs : (tijdvak 1978-1981) bedrag 3.000 F
de heren J. LOUËL, M. BOEREBOOM en A. VAN ELSLANDER ;
b) voor de Aug. Beernaertprijs : ( tijdvak 1980-1981) be drag
25.000 F : de heren A. DEMEDTS, B. DECORTE, C. COUPÉ en R.
DE HELSER ( -I- één lid aan te wijzen door de Regering) ;
c) voor de N. de Tièreprij.r : (tijdvak 1980-1981) bedrag 7.500 F
de heren B. DECORTE, A. KEERSMAEKERS en H. LAMPO ;
d) voor de Joris Eeckhoutprijs : (tijdvak 1980-1981) bedrag
15.000 F : de heren R. F. LissErrs, J. WEISGERBER en P. HADERMANN ;
e) voor de Lode Baekelmansprij.r : (tijdvak 1979 -1981) bedrag
40.000 F : de heren R. F. LISSENS, K. JONCKHEERE en L. ROOSE ;
f) voor de Guido Gezelleprij.r : (tijdvak 1977-1981) bedrag 10.000
F : de heer J. AERTS, mevrouw Chr. D'HAEN en de heer C.
COUPÉ ;
g) voor de A. Merghelynckprijs : (tijdvak 1979-1981)
a. proza : bedrag 5.000 F : de heren A. DEMEDTS, K. JONCKHEERE en H. LnMPO ;
b. poëzie : bedrag 5.000 F : de heren J. AERTS, mevrouw Chr.
D'HAEN en de heer C. COUPÉ ;
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h) voor de Leonard Wjillemsprija : ( tijdvak 1980-1981) bedrag
30.000 F : de heren A. VAN LOEY, M. GYSSELING, J. GOOSSENS,
J. DESCHAMPS en N. DE PAEPE ;
i) voor de K. van de Woe.rtijneprijs : (tijdvak 1977-1981) bedrag
100.000 F : de heren J. AERTS en A. VAN ELSLANDER en mevrouw A. DEPREZ.
II. Bestuurscommissie. — Het verslag van de vergadering van
de bestuurscommissie dd. 3 februari 1982 wordt aan de Academie
voorgelegd.
(De rekeningen van het vermogen en van de fondsen over het
dienstjaar 1981 lagen ter inzage op de bestuurstafel).
II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS

Verslag door de heer

DE PAEPE,

lid-secretaris.

Aanwezig : de heer DECORTE, voorzitter, mevrouw
voorzitter, en de heer DE PAEPE, secretaris ;
de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DE BELSER
leden.

DEPREZ,

en

onder-

DESCHAMPS,

Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, WEISGERBER, DRAYE, LEYS, HOEBEKE, COUPÉ, HADERMANN,
GOOSSENS, COUVREUR en KEERSMAEKERS ;

de heren WALSCHAP, SCHMOOK, VANDERHEYDEN
binnenlandse ereleden.

en

ROMBAUTS,

Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, AERTS, LISSENS,
BUCKINX, LEBEAU en LAMPO, leden.
AGENDA

,,Fr. J. Olivier (1829-1887), antiquaar, veilinghouder en uitgever",

lezing door de heer DESCHAMPS.
Franciscus Johannes Olivier was een sleutelfiguur in het Brusselse
antiquariaat en veilingwezen van 1864 tot 1885. Hij werd op 21 april
1829 te Zierikzee geboren als zoon van Johannes Olivier, boekhandelaar, boekdrukker en uitgever in voornoemde stad. Van zijn 12de tot
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zijn 19de levensjaar werd hij door zijn vader voor de boekhandel
opgeleid. In 1848 trok hij naar Antwerpen, waar hij in de drukkerij
en uitgeverij J. P. van Dieren en Co. werkzaam was. In 1851 trad hij in
dienst van J. Rozez, uitgever en boekhandelaar te Brussel. In 1854
ging hij over naar Ferdinand Heussner, die toen een belangrijk antiquariaat en veilinghuis aan het Sint-Goedeleplein te Brussel dreef.
Heussner was een bekwaam zakenman, maar een minder goed kenner
van handschriften, oude drukken en prenten, die zijn talrijke catalogi
door medewerkers liet samenstellen. We mogen aannemen dat Olivier
in het opstellen van die catalogi een ruim aandeel heeft gehad. Bij
Heussner ontwikkelde hij zich tot een uitmuntend kenner van handschriften en oude drukken, wiens kennis weldra hoog werd gewaardeerd. Beroemde antiquaren als Frederik Muller en Bernard Quaritch
vroegen hem bij hen in dienst te treden, maar hij verkoos in Brussel
te blijven. In 1863 verliet Olivier Heussner en associeerde zich met
zijn landgenoot Willem Antonius van Trigt, die zich kort voordien
als antiquaar en boekhandelaar te Brussel had gevestigd. Als diens
compagnon vervaardigde hij de catalogus van het gedeelte van de
bibliotheek van Antonius van der Linde, dat in 1864 door Van Trigt
werd geveild. Op 1 juli 1864 verliet hij Van Trigt en opende hij een
eigen zaak in de Parochianenstraat te Brussel, die spoedig tot het
voornaamste antiquariaat en veilinghuis van Brussel uitgroeide. Ofschoon hij zijn zaak alleen dreef, vervaardigde hij een zestigtal
magazijn- en veilingcatalogi, meestal van handschriften en boeken,
maar ook van munten en prenten. We vermelden slechts de veilingcatalogi van de bibliotheken van Mgr. P. F. X. de Ram (1865) , C. P.
Serrure (1872 en 1873, 2 dln.) , J. Capron (1875) , Ch. E. H. de Coussemaker (1877), J. Camberlyn (1882) en Fr. Vergauwen (1884, 2
dln.) . Op 31 december 1885 sloot hij zijn zaak om gezondheidsredenen, maar bracht in 1886 nog zijn magazijnvoorraad in drie veilingen
onder de hamer. Hij overleed op 8 augustus 1887, 58 jaar oud. Olivier
was secretaris en uitgever van de Société des bibliophiles de Belgique,
gesticht in 1866. Als dusdanig publiceerde hij Le bibliophile belge
(1866 1879, 14 dln.) en Publications de la Société des bibliophiles
(1867-1886, 17 dln.) . Verder gaf hij nog een aantal be- deBlgiqu
langrijke werken in het licht, waarvan we slechts een facsimile van
de autograaf van de Imitatio, ingeleid door K. Ruelens (1879) , vermelden. Olivier was een geleerd antiquaar en een bekwaam handelsman. Hij had vooral belangstelling voor handschriften en oude drukken uit de Nederlanden, waarvan hij er duizenden in zijn catalogi
-
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heeft beschreven. Zijn veilingen werden door tal van vooraanstaande
binnen- en buitenlandse antiquaren en verzamelaars bezocht. Tot zijn
klanten- en vriendenkring behoorden o.a. K. Ruelens, hoofd van de
afdeling Handschriften van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel,
Ferdinand vander Haeghen, hoofdbibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Gent, en Ch. De Brou, conservator van de kunstschatten
en bibliothecaris van de hertog van Arenberg.
Aan de discussie werd deelgenomen door collega

DEPREZ.

VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE

Verslag door de heer Couvreur, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren COUPÉ, voorzitter, VANACKER, ondervoorzitter, en CouvREUR, secretaris ;
de heren ROELANDTS, GYSSELING, MOORS, WEISGERBER, DRAYE,
LEYS, HOEBEKE, HADERMANN, GOOSSENS en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : de heren DEMEDTS DECORTE, DE BELSER,
en DE PAEPE ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS,
binnenlandse ereleden.
DESCHAMPS

AGENDA

„De Rhetorica van jan van .Mussem : Vlaemsch' in 1553 en `Nederlantsch' in 1607", lezing door de heer VANDERHEYDEN.
De Rhetorica van de West-Vlaming Jan van Mussem werd voor
't eerst gedrukt te Antwerpen in 1553 ; ze was „in gemeender Vlaemscher spraken" gesteld ; dit leert ons het titelblad.
In 1607 verscheen een nieuwe uitgave te Gouda, deze werd bezorgd
door Jacobus Migoen. Deze drukker, die van zuidnederlandse afkomst
was, heeft, naar eigen verklaring, deze tekst van 1553 „overzien" en
„verbeterd" ; hij noemt de taal van zijn bewerking „Nederlands".
Inhoudelijk is deze Goudse Versie, op enkele bijzonderheden na,
niet verschillend van de Antwerpse ; vormelijk echter wel.
S. betoogt dat, met het oog op de verspreiding van dit handboekje
en dit voornamelijk benoorden de grote rivieren, J. Migoen so mmige
formele wijzigingen aangebracht heeft. Hij heeft o.m. bepaalde
`Vlaamse' taaleigenaardigheden weggewerkt, b.v. es> is ; vul > vol ;
up> op ; uft>of(t) ; etc.
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Ook in de syntaxis greep hij in ; deze gevallen zijn eer zeldzaam.
Daarenboven werden typische Vlaamse woorden, oude woorden en
bastaardtermen geweerd. Gelukkig zijn deze ingrepen niet altijd te
heten.
Consequent was noch de Antwerpse drukker noch de Goudse uitgever inzake spelling of taalgebruik.
Aan de bespreking van deze lezing nemen de volgende collega's
deel : DEMEDTS, DESCHAMPS, GOOSSENS en ROMBAUTS.

Vergaderingen van 17 maart 1982
I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : de heer LEYS, voorzitter, mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter, en de heer HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren VAN LOEY, ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING, VAN ELSLANDER, DECORTE, mevrouw D'HAEN, en de heren COUPÉ, COUVREUR,
DESCHAMPS en DE PAEPE, leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS,
binnenlandse ereleden ;
de heer BRACHIN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, AERTS, LISSENS,
VANACKER, MOORS, DRAYE, ROOSE, LEBEAU, GOOSSENS, KEERSMAEKERS
en LAMPO, leden.
AGENDA
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 17 februari 1982 warden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

I. Uitnodiging vanwege de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen.
Bij brief d. d. 17 februari ji. verzocht het
Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen het secretariaat nog vóór 15 maart de naam op te geven van de
collega die onze Academie op haar jaarlijkse Verenigde Vergadering
der Afdelingen Letterkunde en Natuurkunde op maandag 29 maart
1982 zal vertegenwoordigen.
De Academie beslist zich door de heer LEYS, voorzitter, te laten
vertegenwoordigen.
Op 4 maart jl.
II. Vertegenwoordigingen van de Academie.
vertegenwoordigde de heer DECORTE onze Academie op de uitreiking
van de Sabamprijzen voor het toneel 1981.
Op 6 maart jl. vertegenwoordigde de heer SCHMOOK onze Academie
op de opening van de tentoonstelling die ter gelegenheid van de
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100ste verjaardag van de geboorte van Jozef Goossenaerts in het
A.M.V.C. te Antwerpen was georganiseerd.

III. Onderscheiding.
Onze collega AERTS werd vereerd met de
driejaarlijkse staatsprijs voor een schrijverscarrière. Op 8 maart jl. liet
het secretariaat hem namens het bestuur en de Academie hartelijke
gelukwensen toekomen.
De heer AERTS dankte het bestuur en de collega's in een schrijven
van 11 maart jI.
IV.
Ingekomen stuk.
Het Van Veldeke-Leëncomité te Hasselt
liet op het secretariaat de statuten toekomen van de Hendrik van
Veldeke-prijs voor poëzie 1982.
Deze statuten kunnen op het secretariaat worden geraadpleegd.
MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Vertegenwoordiging van de Academie.
Op 19 februari jl. vertegenwoordigde de heer HOEBEKE onze Academie op de Dies Natalisviering en de uitreiking van de ere-doctoraten in de Aula van de
Gentse Universiteit.
LEZING

„Een pionier van de Franse neerlandistiek :
door de heer BRACHIN, buitenlands erelid.

L. de Backer", lezing

GEHEIME ZITTING

I. Samenstelli ng van de commissie voor de prijsvragen (1985).
Decomiswrdtalvgmensd:hr
LEYS, voorzitter, mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter, en de heer HOEBEKE, vast
secretaris, van ambtswege. Verder de heren WEISGERBER en KEERSMAEKERS.

II. Bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de
bestuurscommissie d.d. 17 februari 1982 wordt aan de Academie
voorgelegd.
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II. COMMISSIEVERGADERINGEN
De Vaste Commissie voor Middelnederlandse Taal- en Letterkunde
en de Vaste Commissie voor Moderne Letteren hielden een verenigde
vergadering, die gewijd werd aan het opmaken van de tekst van het
nieuwe huishoudelijk reglement.

Aanwezig : de heer LEYS, voorzitter, mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter, en de heer HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren VAN LOEY, ROELANDTS, GYSSELING, VAN ELSLANDER,
DECORTE, COUPÉ, DESCHAMPS, KEERMAEKERS en DE PAEPE, leden ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, AERTS, LISSENS,
VANACKER, MOORS, DRAYS, ROOSE, LEBEAU, GOOSSENS en LAMPO,
leden.
De vergadering wordt besteed aan de verdere opmaak van de tekst
van het huishoudelijk reglement. De vaste secretaris legt alle op- en
aanmerkingen voor, die hem in dit verband schriftelijk zijn meegedeeld.
Aan de hand van deze op- en aanmerkingen worden de artikelen 1
tot 37 alsmede de artikelen betreffende de bestuurscommissie grondig
besproken en geamendeerd, waar dit wenselijk wordt geacht.
Er wordt overeengekomen dat de vaste secretaris de rest van de
artikelen aan de hand van de hem meegedeelde opmerkingen zal
bewerken. Alleen de nieuwe tekst van die artikelen zal dan nog ter
goedkeuring aan de leden warden voorgelegd.
Er wordt ook overeengekomen dat de vaste secretaris een nieuwe
schikking van het huishoudelijk reglement, nl. naar het model van
het reglement van de Leidse Maatschappij der Nederlandse Letteren,
zal doorvoeren.

Vergaderingen van 21 april 1982
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heer LEYS, voorzitter, mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter, en de heer HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren VAN LOEY, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, VAN ELSLANDER, WEISGERBER, LEBEAU, DECORTE, COUPÉ,
DE BELSER, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS en DE PAEPE,
leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse
ereleden.
Afwezig met kennisgeving :

de heren GILLIAMS, AERTS, LISSENS,
DRAYE, GOOSSENS en LAMPO, leden ;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.
AGENDA

NOTULEN
De notulen v an de plenaire vergadering en van de verenigde vergadering van de Vaste Commissie voor Middelnederlandse Taal- en
Letterkunde en de Vaste Commissie voor Moderne Letteren van 17
maart 1982 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

I. Commissie voor de bekrachtiging van de academische diploCollega PAUWELS heeft aanvaard deel uit te maken van de
ma's.
commissie voor de bekrachtiging van de academische diploma's,
periode 1982-1983.
Hij heeft tevens te kennen gegeven, dat hij in 1983 de taak niet
meer op zich wenst te nemen.

II. Herdrukken van werken uit de oudere Zuidnederlandse literaEr zijn moeilijkheden gerezen i.v.m. de Herdrukken. Men
tuur.
zie het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie d.d. 7
april 1982, blz. 3, sub I.3.
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III, Het Departement Nederlandse Cultuur liet op het secretariaat
lijsten toekomen met een overzicht van werken die voor een bekroning
met de Beernaert-, de Eeckhout- of de Gezelleprijs in aanmerking
kunnen komen.
De heer WEISGERBER drukt de wens uit, dat deze lijsten aan de
juryleden warden toegestuurd.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

I. Advies i.v.m. de samenstelling van de Centrale Commissie
van de Konink lijke Commissie van Advies voor Plaatsnaamgeving.
Bij brief van 7 april 1982 verzocht de Gemeenschapsminister van
Cultuur onze Academie advies te willen uitbrengen inzake de samenstelling van de hierboven genoemde Centrale Commissie.
De voorzitter zet bondig uiteen wat door de Minister verlangd
wordt.
De Centrale Commissie van de Koninklijke Commissie van Advies
voor Plaatsnaamgeving is nog steeds niet samengesteld, terwijl de
Provinciale Commissies al sedert lang aan het werk zijn. Het betreft
hier dus de uitvoering van het K.B. van 10 februari 1978, dat zelf
teruggaat op art. 3 van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.
De voorzitter dankt vervolgens de collega's die ingegaan zijn op
het schrijven dat de vaste secretaris gericht heeft aan de leden van de
groep taalkunde, met het verzoek hem nog vóór de vergadering namen
van kandidaten op te geven. Hij vestigt de aandacht op de onderstaande punten en opent de bespreking :
1. De brief van de Gemeenschapsminister van Cultuur (7/4/82
laat in fine veronderstellen, dat de Academie hem kandidaten voor
het voorzitterschap aanwijst. Blijkens art. 1, § 2 van het vermelde
K.B. is dat echter een vergissing : „De Centrale Commissie wordt
voorgezeten door de minister van Binnenlandse Zaken of door de
hiertoe door hem aangewezen ambtenaar".
2. Het lidmaatschap van de Provinciale Commissie is onverenigbaar met dat van de Centrale Commissie.
Een aantal collega's zijn lid van een Provinciale Commissie, nl. de
heren VANACKER, GYSSELING, HOEBEKE en GOOSSENS. Volgens een
mededeling van collega ROELANDTS wensen de heren PAUWELS en
DRAYE geen kandidaat te zijn.
)
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De heer VAN LOEY zet dan de redenen uiteen waarom hijzelf geen
zitting in de Centrale Commissie wenst te hebben.
Op voorstel van het bestuur zal de Academie de volgende personen
voordragen :
1. Alle taalkundigen in onze Academie die geen lid van een Provinciale Commissie zijn of die het lidmaatschap van de Centrale
Commissie zouden aanvaarden, d.w.z. de heren ROELANDTS, MOORS,
LEYS, GOOSSENS en COUVREUR. I.v.m. de kandidatuur van de heer
COUVREUR zal in de brief aan de Minister de nadruk gelegd warden
op de erkende bevoegdheid van onze collega op het terrein van de
spelling. (De heer GOOSSENS heeft intussen laten weten dat zijn
voorkeur uitgaat naar de Centrale Commissie) .
2. Als niet-leden van de Academie, de personen voorgesteld door
collega GYSSELING, nl. de Rijksarchivarissen en een aantal vooraanstaande volkskundigen. Aan deze lijst zouden nog worden toegevoegd : de heren J. TAELDEMAN (R.U.G.), R. WILLEMYNS (V.U.B.),
J. DECAVELE (Stadsarchivaris te Gent), J. VAN TWENBEKE (Heemkundige).
3. Een aantal letterkundigen onder wie, als leden van de Academie, de heren DEMEDTS, DECORTE en LAMPO.
Op voorstel van de vaste secretaris wordt ook aangenomen, dat op
voordracht van de Academieleden nog andere namen aan deze lijst
worden toegevoegd. Daarom zal met het antwoord aan de Minister
nog even worden gewacht.
De voorzitter
II. Vergadering te Beauvoorde op 14 ju li e.k.
vestigt de aandacht van de leden op het verslag van de vergadering
van de bestuurscommissie van 7 april jl. Daar zijn de redenen uiteengezet waarom in 1982 te Beauvoorde geen openbare vergadering kan
worden gehouden.

III. Goedkeuring van het herziene Huishoudelijk Reglement.
Het bestuur deelt mee dat er na de vergadering van 17 maart jl. geen
op- of aanmerkingen betreffende de redactie en de opmaak van het
herziene Huishoudelijk Reglement op het secretariaat meer zijn toegekomen en neemt aan, dat de tekst nu als goedgekeurd mag worden
beschouwd.
LEZING

„Vernuft en spel : rebus-blazoenen bij de rederijkers",
de heer KEERSMAEKERS.

lezing door
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Volgende prijsvragen worden uit-

I. Academische prijsvragen.
geschreven voor 1985 :
CULTUURGESCHIEDENIS

„De Groot-Nederlandse gedachte in Vlaanderen tot

1945".

TAALKUNDE

„Toponymie van Velzeke-Ruddershove en Bochoute".
— De volgende prijsvraag, voorgesteld voor 1982, wordt voor 1983
aangehouden :

„Schuld, straf en genade in Vondels treurspelen".
Het voorstel van de Pri j svragencommissie om aan elke prijs een
bedrag van 25.000 F te hechten wordt goedgekeurd.
Het verslag van de vergadering van de
II. Bestuurscommissie.
april
1982 wordt aan de Academie voorbestuurscommissie d.d. 7
gelegd.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE

Verslag door de heer

CouvREUR,

lid-secretaris.

Aanwezig : de heren COUPÉ, voorzitter, VANACKER, ondervoorzitter,
en CouvREUR, secretaris ;
de heren VAN LOEY, ROELANDTS, GYSSELING, MOORS, LEYS, HOEBEKE en KEERSMAEKERS, leden.

Hospiterende leden : de heren

DEMEDTS, VAN ELSLANDER, LEBEAU,
de heren DESCHAMPS en DE PAEPE ;

mevrouw DEPREZ en
de heren WALSCHAP, SCHMOOK en
ereleden.

DECORTE,

VANDERHEYDEN,

Afwezig met kennisgeving : de heren
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.

DRAYE

binnenlandse

en GOOSSENS, leden ;
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AGENDA

Van den alf geleed, lezing door de heer GYSSELING.
De oude woorden die ademen betekenen, betekenen doorgaans ook
enerzijds waaien, wind, anderzijds geest, ziel, leven, en tevens meestal
ook geboren warden, ingeborenheid (aard, karakter), levenskracht =
energie, en energiek, impulsief, vandaar moedig, maar ook toornig en
dwalend, dolend. Blijkbaar is in een later stadium het geloof ontstaan
dat de geesten (oorspronkelijk : van de afgestorvenen) bezit konden
nemen van de lichamen van de levenden, zodat de begrippen woedend
en dolend konden uitgelegd warden als : door een geest bezeten.
Vandaar de Mnl. uitdrukking van den alf geleed „door een kwelgeest
misleid". Met alf verwant zijn o.m. latijn litres, larva, lemures,
grieks lamia „geest, spook".
Aan de diskussie nemen de collega's LEYS, DEMEDTS, HOEBEKE e n
ROELANDTSdel.arnighvatcoleGYSELIN
nader in op de betekenis van „geleed" in de door hem besproken
zegswijze.
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS

Verslag door de heer DE PAEPE, lid-secretaris.

Aanwezig : de heer DECORTE, voorzitter, mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter, en de heer DE PAEPE, secretaris ;

de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, LEBEAU, DE BELSER en DESCHAMPS, leden.

Hospiterende leden : de heren VAN LOEY, ROELANDTS, VANACKER,,
GYSSELING, MOORS, LEYS, HOEBEKE, COUPÉ en COUVREUR ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse
ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, AERTS, LISSENS en
LAMPO,ledn;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.
AGENDA

„Placcaet van verlatinge, 's-Gravenhage 26 juli 1581" . Mededeling,
van de heer VAN LOEY.
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In het jaar 1581 werd door sommige van zijn onderdanen Filips
als koning „vervallen verklaard".
Dat blijkt uit een plakkaat, in Den Haag verschenen in 1581. In
dit plakkaat komt het werkwoord verlaten wel voor, naast eenmaal
„vervallen verklaard". Van het zelfstandig naamwoord verlatinge zijn
in de 16de eeuw en vroeger vindplaatsen genoeg, in de betekenis
echter (van een meerdere toegepast op een mindere) „ontslag, verwijdering uit de dienst", maar niet van een mindere tegenover een
vorst.
Het wordt dus duidelijk dat verlaten, als werkwoord, wel gebruikt
wordt, in de enige bron (t.w. het bewuste Plakkaat) met toepassing
op een meerdere (een vorst) . Het zelfstandig naamwoord (nog zonder apocope in het suffix : t.w. verlatinge) , dus in de oudere vorm,
komt plotseling in gebruik eerst in de 20e eeuw, t.w. in 1929 bij
Z. W. Sneller (Rotterdam), bij Van der Grinten in 1932 en later nog
meer bij P. F. Ch. Smit in 1952, en in 1979 bij (Mevr.) M. E. H. N.
Mout.
Het zou (suggereert Et. Scholliers in een brief aan Van Loey)
misschien de moeite wel lonen onderzoek uit te breiden bij Hugo
de Groot (bv. Tractaat van de Hollandsche Republique, a° 1610, enz.) .
Aan de bespreking wordt deelgenomen door de heer CouvREUR,
mevrouw DEPREZ, de heren DECORTE, LEYS, SCHMOOK en ROELANDTS.

Vergaderingen van 19 mei 1982
I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : de heren LEYS, voorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren VAN LOEY, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING,
VAN ELSLANDER, LEBEAU, mevrouw D'HAEN en de heren COUPÉ,
COUVREUR, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.

Afwezig met kennisgeving : mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter ;
de heren GILLIAMS, AERTS, LISSENS, DRAYE, ROOSE, DECORTE, DE
BELSER, GOOSSENS, LAMPO en DE PAEPE, leden.
AGENDA
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 21 april 1982 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
a) Op 23 april jl.
I. Vertegenwoordiging van de Academie.
vertegenwoordigde de heer LEYS, voorzitter, de Academie op de
plechtige overhandiging van de driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning
van een schrijverscarrière aan de heer J. AERTS en van de driejaarlijkse Staatsprijs voor verhalend proza aan de h eer P. DE WISPELAERE.
b) Mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter, vertegenwoordigde de Academie op een ontvangst op het consulaat der Nederlanden te Gent
ter viering van de verjaardag van H.M. de Koningin der Nederlanden
op vrijdag 30 april 1982.
c) Op 6 mei jl. vertegenwoordigde de heer VAN ELSLANDER de
Academie op de opening van de tentoonstelling „Abraham Hans"
gehouden in het A.M.V.C. te Antwerpen.
Op 10 mei jl. vervulde de heer GOOSSENS voor de
II. Lezing.
afdeling letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen een spreekbeurt over „de derde Reinaert en zijn
ilustrae".
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III. Overlijden.
Op 20 april jl. overleed te Leipzig ons buitenlands erelid Gabriele SCHIEB. Het Secretariaat betuigde aan de familie de deelneming van de Academie in de rouw.

MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

I. Rouwhulde ter nagedachtenis van mevrouw G.
lands erelid, door de heer LEYS, voorzitter.

SCHIEB,

buiten-

Geachte Collega's,
Zoals U uit een rondschrijven van de Vaste Secretaris heeft vernomen, stierf op 20 april jl. te Leipzig ons buitenlands erelid mevrouw
Gabriele Schieb. Ter nagedachtenis van de overledene moge ik hier
zeer in het kort enkele feiten uit haar leven en werk memoreren.
Gabriele Schieb werd in 1919 te Halle/Saale geboren. Zij studeerde
germanistiek, anglistiek en geschiedenis te Leipzig, waar zij in 1943
ook promoveerde op het proefschrift „Eine mittelhochdeutsche Obersetzung der Summa theologica des hl. Thomas von Aquin". Haar
leven lang zou zij werkzaam blijven op het gebied van de middeleeuwse taal- en letterkunde. Te onzent bekend werd zij vooral door
haar tientallen studies over VELDEKE, studies die zij trouwens voor
een gedeelte heeft geschreven in samenwerking met Theodor Frings,
een der allergrootste meesters van de Duitse filologie.
Gabriele Schieb kende uiteraard Nederlands. Zij doceerde Nederlands te Leipzig en zij publiceerde af en toe over het Nederlands en
in het Nederlands. Een van haar laatste studies betreft trouwens een
konfrontatie van de Duitse en de Nederlandse relatief zin.
Het strekt onze Academie tot eer dat zij Gabriele Schieb tot buitenlands erelid heeft verkozen. De verkiezing gebeurde tijdens de plenaire vergadering van 20 januari 1971. Tijdens de plenaire vergadering van 17 november 1971 hield Gabriele Schieb een lezing „Zu
einigen Streitpunkten der Veldekeforschung". De tekst werd gepubliceerd in onze Verslagen en Mededelingen van 1972.
Wij zullen Gabriele Schieb dankbaar blijven om het vele, dat zij
voor de kennis en de uitstraling van onze Nederlandse taal en letterkunde heeft gedaan.
Mag ik u dan ook verzoeken, te willen recht staan en enkele ogenblikken van stilte te wijden aan de nagedachtenis van Gabriele Schieb.
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II. Vertegenwoordiging van de Academie.
a) Op 8 mei vertegenwoordigde de heer HOEBEKE de Academie op de verenigde vergadering van de Koninklijke Academiën van Geneeskunde van België.
Tijdens deze vergadering werden de laureaten geproclameerd van de
vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen, periode 19761980. Collega LISSENS was eveneens aanwezig.
b) De heer HOEBEKE vertegenwoordigde de Academie op de plechtige ontvangst van zijne excellentie Dr. Ch. A. van der Klaauw,
ambassadeur van Nederland, in het Gentse Stadhuis (12 mei 1982) .
III. Nationaal Fonds voor de Letterkunde.
In zijn vergadering
van 19 maart 1982 heeft het Comité van Beheer van het Nationaal
Fonds voor de Letterkunde de wens uitgesproken, dat de twee belanghebbende Academies bij hun Gemeenschapsminister van Cultuur
de herstructurering van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde
aanhangig zouden maken.
De kwestie werd trouwens al uitvoerig besproken op een vergadering van vertegenwoordigers van de „Académie royale de Langue et
de Littérature f rancaises" en van onze Academie, welke vergadering
op 5 mei 1981 onder het voorzitterschap van de heer DECORTE te
Gent gehouden werd.
Het doel moet zijn :
1) bereiken dat het ene unitaire Nationaal Fonds gereorganiseerd
wordt tot twee zelfstandige fondsen, één voor elke cultuurgemeenschap wat nog niet betekent dat er geen gemeenschappelijk
overleg tussen de vertegenwoordigers van die gemeenschappen
meer mogelijk en nodig zou zijn.
2) voorkomen dat bij de gewenste en nodige reorganisatie, het beheer van het vroegere Nationaal Fonds voor de Letterkunde aan
de Academies onttrokken wordt.
De Academies kunnen de Minister erop wijzen, dat :
10 ze vroeger afstand hebben gedaan van de toelagen bestemd voor
de publikaties ten gunste van het Nationaal Fonds voor de
Letterkunde en dat die gelden rechtmatig aan de Academies moeten blijven toekomen ;
2° de Academies de objectiviteit en de vrijheid bij het verlenen van
steun aan auteurs, vooral de jongere, het best waarborgen (hierbij
kan verwezen worden naar de parlementaire handelingen van de
jaren 1946-'47 : de besprekingen van het wetsvoorstel) ;
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3° de Commissies voor Advies, in de schoot van beide Academies
sedert 1947 en tot heden nooit nagelaten hebben in alle objectiviteit en onbevangen, jonge schrijvers en dichters te steunen, zelfs
gecontesteerde.
In een kort bestek kan hierbij, ook enige uitleg over de werking
van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde binnen elke Academie
worden verstrekt.
Het Bestuur heeft vernomen, dat de Franstalige Zusteracademie
bezig is met de bedoelde herstructurering te bewerken en acht het
ogenblik gekomen dat ook wij op die herstructurering aandringen.
Het Bestuur stelt derhalve voor om de Gemeenschapsminister van
Nederlandse Cultuur te verzoeken de herstructurering van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde te willen overwegen, en wel in de
zin door het Comité van Beheer voorgesteld.
Op verzoek van de heer SCHMOOK zal de aandacht van de Minister
erop worden gevestigd, dat de Duitstalige literatuur van de Oostkantons niet onder de voogdij van de Franstalige Academie mag
worden geplaatst.
De Academie is het hiermee eens.

IV. Stichting ter bevordering van de vertaling van Nederlands
letterkundig werk. Vervanging van de heer Decorte als vertegenBij brief van 3 mei jl. verzocht
woordiger van onze Academie.
de directeur van de hierboven vermelde Stichting de Academie een
drietal namen te willen noemen van haar leden die ze als opvolger
van de heer DECORTE in het bestuur van de Stichting wenst aan te
wijzen.
In een voorlopig antwoord heeft de vaste secretaris op 10 mei ji.
denamopgv dehrnCOUPÉLAMenvamrouw
DEPREZ.
Op voorstel van het bestuur stelt de Academie een voorkeurvolgorde op : 1. collega DEPREZ, 2. collega CouPÉ, 3. collega LAMPO.
LEZING
„Ce pauvre Zetternam. Bloemen op een graf", voortzetting van de
lezing door de heer SCHMOOK, binnenlands erelid.
De tekst werd door de heer VAN ELSLANDER voorgelezen.
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Bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de
bestuurscommissie d.d. 5 mei 1982 wordt aan de Academie voorgelegd.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN
Verslag door de heer COUPÉ, lid wnd. secretaris.

Aanwezig : de heren DEMEDTS, ondervoorzitter, en VAN ELSLANDER,
secretaris ;
de heer LEBEAU, mevrouw DEPREZ, en de heer Coug, leden.
Hospiterende leden : de heren VAN LOEY, ROELANDTS, VANACKER,
GYSSELING, LEYS, COUVREUR, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS,
binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer LISSENS, voorzitter ;
de heren GILLIAMS, AERTS, DECORTE, DE BELSER en LAMP°, leden.
AGENDA

„Ce pauvre Zetternam, Zetternams overlijden.",
lezing door de
heer SCHMOOK, binnenlands erelid.
Na zo wat twee decenniën heeft spreker het Zetternam-thema
terug opgenomen. Ter wille van zijn Benoit-konfrontatie kreeg hij de
gelegenheid het „Journal" van Constance Teichmann in te zien en
ontdekte meteen de door de Dame Chretienne neergeschreven gevoelsuitstortingen bij het verscheiden van de beproefde letterkundige.
Een tijdlang nam zij de zorgen voor weduwe en wezen op zich.
Een Antwerps comité onder haar leiding en met de medewerking
van Hendrik Conscience en Jan van Beers zorgde voor een liefdadigheidsconcert. De opbrengst zou de naastbestaanden ten goede komen,
die ook zouden delen in de gelden op te brengen door de publicatie
van de hooggeprezen literaire bijdragen van Zetternams beschermers.
„Zijn zwanenzang" (Jan van Beers, een dichterlijke paraphrase van
Zetternams laatste bedenkingen bij het aanschouwen van het mistige
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polderlandschap ten noorden van zijn geboortestad en „De roeping
der vrouw" (H. Conscience) , een romantische beschouwing met suggestieve autobiografische toespelingen op de roeping van Constance
Teichmann. Beide teksten kenden een groot succes en werden (met
.apokrief portret : E. Du Jardin) in 1856 gepubliceerd en daarna, als
almanak met apart titelvignet nogmaals uitgegeven.
Ondertussen was J. J. Diricksens snel vergeten, wat Julius de Geyter, die hem de ogen had gesloten, in 1856 tot een jammerklacht
bracht, gezwollen rhetorisch, in „Bloemen op een graf". Hij publi=ceerde het vers in zijn eerste bundel verzamelde gedichten.
Het vers klinkt als een verwijt tot de medemens van welke overtuiging ook die zo snel de „weldoener" en „strijder voor de goede,
Vlaamse zaak" vergeet.
Spreker verbindt aan de verschillende fazen van zijn betoog de
passende biografische en literair-historische beschouwingen. Hij wijst
erop dat, zo Zettermans graf voor de tijdgenoot snel onvindbaar bleek
op Stuivenberg, bij de ontgraving met bestemming voor het glorierijke Kielkerkhof, de gedenkzuil in puin viel en dat bij de massale
overbrenging van de overblijfselen van tientallen kunstenaars en
politici, met hun gedenkzuilen of monumenten, van Zetternams wezen niets meer overgebleven bleek te zijn. Sic transit gloria mundi,
zo besluit spreker in verband met de „naglans" van een van de meeste
soliede bewerkers van de Vlaamse wederopstanding : 1826-1859.
De tekst werd door de heer VAN ELSLANDER voorgelezen.

Aan de bespreking namen deel : de heren

VAN LOEY

en

COUVREUR.

VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

Verslag door de heer

COUVREUR,

lid wnd. secretaris.

Aanwezig : de heren DESCHAMPS, voorzitter, en KEERSMAEKERS,
ondervoorzitter ;
de heren VAN LOEY, ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, LEYS,
.HOEBEKE en COUVREUR, leden.
Hospiterende leden : de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, LEBEAU,
mevrouw DEPREZ, en de heer COUPÉ ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS,

binnenlandse ereleden.
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Afwezig met kennisgeving : de heer DE PAEPE, secretaris ;
de heren DRAYE, ROOSE en GOOSSENS, leden.
AGENDA

„Johan Al f ried de Laet en zijn correspondentie met Gustav Hó f ken", lezing door mevrouw DEPREZ.
De voorzitter opent de vergadering en verleent het woord aan
mevrouw DEPREZ, die handelt over Johan Al f ried de Laet en zijn
correspondentie met Gustav Ho/ken. Drie brieven van De Laet aan
Hofken werden door mevrouw DEPREZ enkele jaren geleden te Wenen
teruggevonden en zullen door haar worden gepubliceerd. Mevrouw
DEPREZ bespreekt De Laets rol in de Vlaamse beweging tot ca. 1848,
bepaaldelijk de verhouding tot Noord-Nederland en de Duitse staten.
Mevrouw DEPREZ besluit het eerste deel van haar lezing, die in
oktober zal worden voortgezet. Aan de bespreking nemen de heren
DESCHAMPS, SCHMOOK en COUVREUR deel.

Vergadering van 16 juni 1982
PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : de heer LEYS, voorzitter, mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter, en de heer HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren VAN LOEY, LISSENS, DEMEDTS, GYSSELING, WEISGERBER,
LEBEAU, DECORTE, mevrouw D'HAEN, en de heren COUPÉ, HADERMANN, DE BELSER, COUVREUR, DESCHAMPS en LAMPO, leden ;
de heren SCHMOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren GILLIAMS, AERTS, ROELANDTS,
VANACKER, MOORS, VAN ELSLANDER, DRAYE, ROOSE, GOOSSENS,
KEERSMAEKERS en DE PAEPE, leden ;
de heren WALSCHAP en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 19 mei 1982 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

Op 11 juni jl. werd ter gelegenheid van Haar
I. Gelukwensen.
verjaardag aan Hare Majesteit Koningin Fabiola een telegram met
gelukwensen gestuurd.
De Secretaris van de Koningin dankte de Academie op 15 juni
1982.
Op dinsdag 15 juni
II. Vertegenwoordiging van de Academie.
jl. vertegenwoordigde de heer VAN ELSLANDER onze Academie op de
voordracht van de heer Minister Coens over het „Onderwijs als
instrument van de industriepolitiek". Deze voordracht werd gehouden
op verzoek van de Stichting Prof. Dr. C. de Bruyne en de Directie
van de Bank Brussel Lambert te Gent.
Op 31 mei 1982 overleed te Bologna ons buiIII. Overlijden.
tenlands erelid em. Prof. Dr. Carlo TAGLIAVINI.
Het Secretariaat liet de weduwe en de familie het rouwbeklag van
de Academie toekomen.
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MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

I. Rouwhulde ter nagedachtenis van de heer Carlo TAGLIAVINI,
buitenlands erelid, door de heer LEYS, voorzitter.
Geachte Collega's.
Een maand geleden hadden wij het overlijden te melden van ons
buitenlands erelid, Gabriele Schieb. Vandaag moeten wij u het afsterven mededelen van een ander buitenlands erelid, Carlo Tagliavini.
Carlo Tagliavini werd in 1903 te Bologna geboren. Na zijn p ro motie, eveneens te Bologna, werd hij lector Italiaans en Spaans te
Nijmegen en te Tilburg. Naderhand was hij hoogleraar in de Romaanse taalkunde te Boedapest, hoogleraar in de Algemene Taalkunde te Padova en tenslotte ook te Bologna. Hij stierf te Bologna
op 31 mei jl.
Carlo Tagliavini is vooral bekend geworden door zijn talrijke en
fundamentele studies op het gebied van de Zuidromaanse talen en
dialecten. Maar hij schreef b.v. ook een beknopte vergelijkende grammatica van de Germaanse talen. Hij was lid van verschillende Europese academies en geleerde genootschappen en hij kreeg een eredoctoraat in Boedapest en Boekarest.
Carlo Tagliavini was een eminent ambassadeur van onze Nederlandse taal en haar letterkunde. Toen hij na zijn verblijf te Nijmegen
hoglerawdtPv,ichejrolgsnvNeda
taal- en letterkunde. Hij zelf doceerde er de historische grammatica
van het Nederlands.
Het siert onze Academie dat zij Carlo Tagliavini tot buitenlands
erelid heeft verkozen. De verkiezing gebeurde tijdens de plenaire
zitting van 21 november 1953. Carlo Tagliavini werd toen de opvolger van Henriëtte Roland Holst. Op zondag 17 april 1955 werd
Carlo Tagliavini plechtig door onze Academie ontvangen in het Paleis
der Academiën te Brussel. Collega Schmook zat als bestuurder de
vergadering voor en wijlen collega Indestege hield in het Italiaans
de welkomstrede. Tagliavini antwoordde in het Nederlands en hield
in het Nederlands een lezing over de Nederlander Vanzon, die in het
begin van de 19e eeuw naar Italië uitweek en er naderhand een
Italiaanse spraakkunst en een Italiaans woordenboek schreef. De tekst
van deze lezing werd opgenomen in onze Verslagen en Mededelingen 1955.
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Geachte Collega's, andermaal verliest onze Academie een eminent
buitenlands erelid, iemand wie de studie van het Nederlands niet te
min was. Mag ik u verzoeken recht te willen staan en enkele ogenblikken stilte te willen in acht nemen ter nagedachtenis van Carlo
Tagliavini.
I I . Lidmaatschap.
1. Bij brief van 25 mei jI. diende de heer
op het Secretariaat het verzoek in om toekenning van de
titel van binnenlands erelid.
2. In toepassing van art. 38 van het H.R. wordt de zetel van wijlen
mevrouw G. SCHIEB, buitenlands erelid, vacant verklaard.
VAN LOEY

III. Raad voor Taaladvies : samenstelling.
Bij brief van 24 mei
jl. verzocht de Gemeenschapsminister van Cultuur de Academie vier
leden aan te wijzen die als deskundigen op het gebied van de neerlandistiek bereid zijn zitting te hebben in de Raad voor Taaladvies.
De Minister vraagt bovendien dat de Academie rekening zou houden
met de vier grote ideologische frakties in de Vlaamse Raad en hem
niet alleen het adres van de aangewezen leden maar ook hun ideologische gezindheid zou laten kennen. Bij de samenstelling van de
bedoelde Raad moet immers de Cultuurpactwet warden toegepast.
De Academie is echter van oordeel dat ze de „ideologische gezindheid" van de kandidaten niet kan meedelen en alleen hun adres en
hun werkkring kan opgeven.
Intussen hebben de volgende collega's zich bereid verklaard tot de
Raad voor Taaladvies toe te treden : de heren VAN LOEY, ROELANDTS,
CouvREUR en GOOSSENS. Wat de ideologische gezindheid betreft, zullen deze collega's op hun eigen wijze of helemaal niet antwoorden.
I V. Advies van de Academie betreffende de plaats van haar zetel.
Naar aanleiding van de uitvoering van het decreet van 13 februari
1980 betreffende de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde, moet de Academie op grond van art. 1 van bedoeld
decreet advies uitbrengen inzake de plaats van haar zetel.
De Academie is unaniem van oordeel dat haar zetel te Gent moet
blijven.
LITERAIR SALON

De heer

COUPÉ

las enkele gedichten voor uit „De overoever".
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Na bespreking worden volI. Fondsprijzen van de Academie.
gende prijzen toegekend :
1) Karel van de W/oestneprijs (tijdvak 1977-1981) ten bedrage van
100.000 F. : aan de heer em. Prof. Dr. Mathieu RUTTEN, Quai
de l'Ourthe 15, 4000-Luik, voor zijn gezamenlijk oeuvre over Karel
van de Woesti j ne ;
2) Leonard Will ems prijs (tijdvak 1980 -1981) ten bedrage van 30.000
F. : aan de heer Prof. Dr. W. L. BRAEKMAN, Eeklostraat 69, 9910Mariakerke, voor zijn gezamenlijk werk op het gebied van de
Middelnederlandse vakliteratuur ;
3) Aug. Beernaert prijs (tijdvak 1980-1981) ten bedrage van 25.000
F. : aan mevrouw Daisy VER BOVEN, Vlassaertstraat 1, 3295Schaffen, voor haar roman : „Gevierendeeld" ;
4) Joris Eeckhoutprijs (tijdvak 1980-1981) ten bedrage van 15.000
F. : aan de heer Michel DUPUis, P. E. Devroyestraat 60, 1150Brussel, voor zijn essay over „Ferdinand Bordewijk" ;
5) Guido Gezelleprijs (tijdvak 1977-1981) ten bedrage van 10.000
F. : aan de heer Gwij MANDELINCK, Kapelaanstraat 2, 8978Watou-Poperinge voor zijn dichtbundel : „De droefheid is in
handbereik".
6) Arthur Merghel ynck prijs voor proza (tijdvak 1979-1981) ten bedrage van 5.000 F. : aan de heer Jos SMEYERS, Bruineveld 5,
3200-Kessel-Lo voor zijn roman : „Archipel van de eenzaamheid".
De volgende Fondsprijzen warden niet toegekend :
1) Arthur Merghelynckprijs voor poëzie (tijdvak 1979-1981) ;
2) Nestor de T ière prijs (tijdvak 1980-1981) ;
3) Karel Bour y prijs (tijdvak 1978-1981) .
De eventuele toekenning van de Lode Baekelmansprijs
1979-1981) wordt uitgesteld.

(tijdvak

Het verslag van de vergadering van de
II. Bestuurscommissie.
bestuurscommissie d.d. 16 juni 1982 wordt aan de Academie voorgelegd.

Buitengewone openbare vergadering te Nevele
(

11 september 1982)

Op zaterdag 11 september 1982 om 16 u. werd in samenwerking
met het Bestuur van de Provincie Oost-Vlaanderen in de bovenzaal
van het Gemeentehuis te Nevele ter gelegenheid van de Cyriel
Buysseherdenking een buitengewone openbare vergadering gehouden.

Aanwezig : de heer LEYS, voorzitter, mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter, en de heer HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren VANACKER, GYSSELING, VAN ELSLANDER, DECORTE, COUPÉ, GOOSSENS en KEERSMAEKERS, leden ;
de heer SCHMOOK, binnenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren AERTS, LISSENS, DEMEDTS en
DRAYE, leden ;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.
AGENDA
de

I. Openingstoespraak door de heer
provincie Oost-Vlaanderen

R. DE KINDER, Goeverneur van

Dames en Heren,
Graag wou ik deze Cyriel Buysse-herdenking beginnen met een
citaat, een ietwat uitvoerig citaat, maar het lijkt mij beter dan wat
ook geschikt om deze huldiging in te leiden. Het luidt als volgt :
„Eens heeft iemand me gevraagd welke onvervulde verlangens ik
had, en prompt heb ik geantwoord : Dat Cyriel Buysse geen twintig
dertig jaar later in Nevele geboren werd, zodat we nu nog heel even
tot bij hem konden lopen en zeggen : Meneer Buysse, gij zijt een
van onze grootsten geweest, de allergrootste misschien, als we even
`Hard labeur' van Reimond Stijns vergeten. Maar uw `Biezenstekker'
en uw `Recht van de sterkste' mogen er gerust naast staan, dat waren
hoogtepunten in onze Vlaamse literatuur, die misschien nooit meer
bereikt werden. Een klein land moet kleine schrijvers hebben, daar
valt geen lieveheren aan. Wie groot is, wordt doodgezwegen of maar
gauw baron benoemd."
Deze woorden, Dames en Heren, zijn van niemand minder dan
Louis-Paul Boon. Het zijn eigenlijk ontroerende woorden, vol bewondering, ja verering bijna, en op het einde ook een beetje verbitte-
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ring en opstan digheid. Maar zij typeren naar mijn gevoel Buysse
zoals alleen woorden uit de mond of de pen van een gelijkgestemde
ziel dat kunnen.
Dames en Heren,
Het is vandaag de derde keer dat het Provinciebestuur en de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde gezamenlijk een feestzitting organizeren om één van de groten uit onze
letterkunde te herdenken. En toevallig of niet •- werd telkens een
heel ander type van auteur gevierd en meteen een heel ander aspekt
van onze literatuur belicht.
De eerste gezamenlijke viering, in november 1978 - dus bijna vier
jaar geleden in het Gouvernementsgebouw te Gent, gold de individualistische, hypergevoelige en fijnbesnaarde dichter Karel van de
Woestijne, en dat naar aanleiding van de honderdste verjaring van
zijn geboorte.
Reeds het jaar daarop, in september 1979, had in het Stadhuis te
Oudenaarde een tweede gelijkaardige huldiging plaats. Toen werden
Herman en Isidoor Teirlinck herdacht, eveneens naar aanleiding van
de honderdste verjaring van de geboorte van Herman. Vader Isidoor
Teirlinck werd geboren te Zegelsem, een dorpje in Zuid-Oost-Vlaanderen, thans een deelgemeente van Brakel, waar ook zoon Herman,
een geboren en getogen Brusselaar, vaak en langdurig bij zijn familie
kwam logeren.
Net als Cyriel Buysse, die hier vandaag in zijn geboortedorp op
zijn beurt herdacht wordt, schreef Herman Teirlinck zowel proza als
toneel, maar daarmee houdt dan ook elke vergelijking op.
Buysses werk leunt dichter aan bij het realistische proza met soms
al eens naturalistische toetsen dat Isidoor Teirlinck samen met zijn
zwager Reimond Stijns schreef. Toch blijft Buysse van de drie door
Provinciebestuur en Academie gevierde auteurs ongetwijfeld de meest
volkse en de meest controversiële. Wat dan weer, allicht voor een
stuk, de bewondering van een Louis-Paul Boon verklaart.
Dames en Heren,
De tijden veranderen : wat eerst verguisd werd, wordt later nogal
eens bewonderd. Een vaak voorkomend verschijnsel, dat zich misschien
wel het meest - of althans het meest uitgesproken - voordoet in de
wereld van de kunst, of het nu de muziek of de schilderkunst betreft,
dan wel de letterkunde.
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Zo verging het ook Buysse. In 1890 verscheen één van zijn vroegste
novellen, „De Biezenstekker", in het Nederlandse literaire tijdschrift
„De Nieuwe Gids", waarvan Willem Kloos toen de „redakteursecretaris" was. Het grauwe naturalisme van „De Biezenstekker"
verwekte in Vlaanderen een storm van verontwaardiging. Toen Buysse
een paar jaar later „Het recht van de sterkste" voor publikatie in „De
Nieuwe Gids" aanbood, een roman waarin de levenswijze van de
laagste sociale klassen nog meer uitgesproken aan bod kwam, weigerde ook Kloos hem op te nemen. Niet, aldus Kloos, omdat hijzelf
bezwaren had van morele of literaire aard, maar omdat hij vreesde
abonnees voor zijn tijdschrift te verliezen.
Hoewel zijn „naturalisme" zou evolueren tot een mild realisme —
dat niettemin nog bijtend satirisch kon zijn — bleef Buysse toch vooral
bekend -- of moet ik zeggen berucht — als „de schrijver van een aantal
sterk naturalistische boerenromans, waarin enkele volkskaraktertrekken van de plattelandbewoner, vooral zinnelijkheid en dronkenschap,
sterk aangedikt worden." In de eerste uitgave van het „Lectuurrepertorium" worden potentiële lezers dan ook aangeraden „uiterst voorzichtig" om te springen met zijn boeken wegens hun „ruw realisme
en scherpe zinnelijkheid".
Maar het was niet alleen de inhoud van zijn boeken, waarin het
alledaagse leven van het landelijke proletariaat en subproletariaat vaak
onverbloemd realistisch werd geschilderd die van Buysse een kontroversiële figuur maakte. Ook buiten de literauur was hij iemand die
steeds zijn eigen soms zelf eigenzinnige — weg ging en zelden of
nooit een blad voor de mond nam, wat uiteraard aanleiding gaf tot
allerlei botsingen en konflikten.
Cyriel Buysse was nl. de zoon van de Nevelse cichoreifabrikant
Louis Buysse en behoorde dus tot de welgestelde burgerij. Na zijn
huwelijk bracht hij de winters door in het mondaine Den Haag,
terwijl hij 's zomers in zijn woning te Afsnee of zijn molen te Deurle
te vinden was. Ofwel toerde hij met zijn automobiel in Vlaanderen
en Frankrijk rond. Maar terzelfdertijd liet hij, als geen ander in onze
letterkunde, het gewone volk tot de laagste sociale klassen toe —
in zijn literair werk een hoofdrol spelen en precies daardoor blijkt
meteen dat hij ze van dichterbij kende, ze om hun eigenheid respekteerde en met hen sympathiseerde : de kleine arbeiders en arbeidsters
uit vader Buysses cichoreifabriek, de beruchte grondwerkers uit de al
even beruchte Nevelse leistraat. Buysse was de auteur die aanvankelijk ook in het Frans heeft geschreven, maar die taal onvoldoende
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beheerste, die zich ook al eens minder lovend uitliet over het Vlaams
en het flamingantisme, maar die toch één van de belangrijkste hedendaagse romanciers van ons taalgebied werd. Tenslotte was hij ook de
telg uit een overtuigd liberale familie die met afstandelijke sympathie
de evolutie van de socialistische beweging volgde, maar uiteindelijk
van oordeel was dat voor de plattelandsbevolking een soort „daensisme" het meest geschikt was. U ziet het, Dames en Heren, stof genoeg
voor wrijvingen en konflikten.
Maar, zoals gezegd : de tijden veranderen. Diezelfde Buysse waarvoor het ,, Lectuurrepectorium" zijn gebruikers meende te moeten
waarschuwen — en dan eigenlijk nog in milde bewoordingen ; er zijn
zonder veel moeite een tiental sterkere staaltjes te vinden — diezelfde
Buysse wordt hier nu officieel herdacht. En terecht. Want als wij in
Karel van de Woestijne één van onze grootste en gevoeligste dichters
huldigden en in Herman Teirlinck één van onze vroegste experimentators op het vlak van proza en toneel, met Cyriel Buysse gedenken
wij tegelijk de kleine Vlaamse man. Buysse lezend kunnen wij immers
niet anders dan ons bezinnen over de ellende en de sociale onrechtvaardigheid waaronder ons volk gebukt ging. En ook dat is belangrijk,
omdat ook dat een stuk is, een niet te verwaarlozen stuk, van ons
verleden en onze kultuur. De kultuur van een volk bestaat immers
niet alleen uit het esteticisme van de dichter of de virtuositeit van de
experimentator, maar evenzeer uit het dagelijkse verhaal van het wel
en wee van de gewone man. En dat verhaal heeft Buysse, in ontelbare
variaties, gedaan. Dat zijn sympathie voor het kleine volk ook wederkerig was, moge blijken uit volgend citaat -- en daarmee eindig ik
zoals ik begonnen ben : met een citaat, dit keer van Achilles Mussche,
waarin hij het heeft over Buysses begrafenis te Gent op 29 juli 1932.
Mussche schrijft :
„We hebben Buysse voor de allerlaatste keer uitgeleide gedaan op
een wijze, gelijk geen ander onder onze Vlaamse letterkundigen mag
verwachten : als een grote zoon van het kleine volk. Dat enkele
ministers achter de lijkwagen stapten, het is niet zo bijzonder ; maar
langs de kilometerlange weg naar het kerkhof stonden aan weerszijden honderden en nogmaals honderden vrouwen uit het volk, werkloze mannen en ouden van dagen, die de zwarte tijden van „arm
Vlaanderen" hadden meegemaakt : zij allen, de duizenden sprakelozen, wier woordvoerder hij was geweest. Hier brak de vereenzaamde Nederlandse literatuur voor een ogenblik over de grenzen van haar
,
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afzondering uit ; vorstelijk werd ze gehuldigd en ontving de dank
van een volk."
Dames en Heren, laten wij ons hier vandaag bij de huldeblijken
van dat volk aansluiten.

II. Feestrede door Prof. Dr. A. VAN ELSLANDER, voorzitter van het
Herdenkingscomité Cyriel Buysse :
Het initiatief Cyriel Buysse te herdenken naar aanleiding van de
vijftigste verjaardag van zijn overlijden te Afsnee bij Gent op 25 juli
1932 is uitgegaan van zijn kleinzoon, de betreurde baron Guy Buysse,
overleden op 14 augustus 1981. Reeds in januari 1980 mocht ik met
hem hierover te Deurle, in aanwezigheid van zijn moeder barones
Buysse en van Anne Marie Musschoot, een onderhoud hebben. De
aangelegenheid liet hem echter niet los. Op 6 mei schreef baron
Buysse me uit Kaïro een uitvoerige brief, waarin hij onder meer als
zijn mening te kennen gaf dat de herdenking Buysse niet beperkt
mocht blijven tot een „confidentiële aangelegenheid voor de happy
few van academische en universitaire kringen" . Ik legde hem eind
mei een breder uitgewerkt plan voor waarop hij spoedig zijn enthousiaste instemming betuigde. Het omvatte o.a. het inrichten van een
tentoonstelling in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen en daarna te Gent en in aansluiting daarbij het
publiceren van een biografie in de vorm van een album met foto's.
De voorbereiding van beide initiatieven kon op advies van de heer
Ludo Simons op de meest efficiënte wijze gebeuren door ze toe te
vertrouwen aan een team van een viertal personen, die gedurende een
jaar werkzaam zouden zijn in het Bijzonder Tijdelijk Kader. Minister
Galle werd bereid gevonden als promotor van het project op te
treden. Met het oog op de aanvraag van het project werd in 1981 een
Herdenkingscomité Cyriel Buysse in het leven geroepen. Het
A.M.V.C. is erin vertegenwoordigd door conservator Ludo Simons,
door ere-conservator Emiel Willekens, ondervoorzitter, en door bibliothecaris-afdelingshoofd Antoon Pallemans, penningmeester ; de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, waar de
administratieve zetel van het comité gevestigd is, door de letterkundige Bert Decorte, voorzitter in 1981, en Marcel Hoebeke, vast
secretaris. Het secretariaat van het Herdenkingscomité Cyriel Buysse
wordt waargenomen door Anne Marie Musschoot. Door allerlei omstandigheden o.m. de regeringswisseling — sleepte de zaak iets langer
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aan dan verwacht, maar op 16 maart 1982 kon de werkgroep bestaande uit Jenny Dheedene, Chris Ghysels, Vera Claes en Lucienne
Steenssens van start gaan.
De Buysse-tentoonstelling wordt volgende week vrijdag te Antwerpen in het A.M.V.C. geopend en het is de bedoeling dat ook het
fraai uitgevoerd herdenkingsalbum dan beschikbaar zal zijn. Daarin
werd geprobeerd een zo levendig mogelijk beeld te geven van het
leven en het werk van Buysse, mede door het inlassen van talrijke
citaten, niet alleen uit zijn boeken en uit recensies, maar ook uit de
omvangrijke tot dusver weinig bekend gebleven correspondentie. De
tentoonstelling zal daarna naar Gent worden overgebracht en wel in
de hall van de Generale Bankmaatschappij op de Kouter, in de onmiddellijke nabijheid van het gebouw waar eens de boekhandel en
uitgeverij Van Rijsselberghe-Rombaut was gevestigd, van waaruit na
de eerste wereldoorlog de meeste nieuwe boeken van Buysse werden
verspreid : de romans Tantes (1924), Uleken (1926), De schandpaal
(1928) en Twee werelden (1931), de novellenbundels Uit de bron
(1922), Typen (1925), Kerels (1927) en Uit het leven (1931) ; het
boek over Emile Claus (192 5) en een bundel met vier toneelstukken
waaronder Het gezin Van Paemel en Driekoningenavond (1930. De
opening is voorzien voor 4 november.
We schrijven thans 11 september en merken daarbij op dat Buysse
tijdens de voorbije maanden al werd herdacht, zowel te Gent als hier
te Nevele.
Het begon eigenlijk al op 5 januari in de Gentse K.N.S. met de
première van de originele Buysse-evocatie „Ik voel me als een boom"
die ik mocht inleiden. Ik herinnerde er toen aan dat in 1929, in diezelfde schouwburgzaal, Buysse ter gelegenheid van zijn zeventigste
verjaardag in de bloemen was gezet tijdens een feestavond waar het
gezelschap van toen -- met o.a. Edgard de Pont en Gaby Bouuaert —
een voorstelling bracht van De plaatsvervangende vrederechter, een
stuk dat door niemand minder dan Suzanne Lilar een satirisch meesterwerk werd genoemd. Ik bracht toen ook in herinnering andere succesrijke Buysse-opvoeringen in dezelfde zaal : die van Het gezin Van
Paemel met Robert Maes in het begin van de jaren zestig en, dichter
bij ons, de geslaagde N.T.G.-produkties van Driekoningenavond in
1972, de toneelbewerking van Jan Christiaens van Het recht van de
sterkste in 1974 en de nieuwe enscenering van Het gezin Van Paemel
in het seizoen 1977-1978.
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Liever dan voor een herneming van een van deze stukken werd in
„Ik voel me als een boom" geopteerd voor een soort synthese waarin
enkele aangrijpende momenten uit de vroeger gebrachte produkties
samengingen met taferelen uit de romans Sursum Corda ! en Tantes
en uit de novelle Paatros. Bijzonder origineel was ook het uitbeelden
van een van de beruchte gemeenteraadsverslagen van Nevele uit 1885,
Buysses clandestiene debuut in de literatuur, en verder het inschakelen van passages uit Zomerleven, vol tedere en aangrijpende poëzie,
en van andere meer persoonlijke uitspraken, ook uit interviews, van
de auteur zelf. Aldus bracht deze evocatie een aantrekkelijk beeld van
het oeuvre, waarvan zowel de rauw-realistische als de ondeugend-komische, en ook de zacht-poëtische aspecten werden belicht : een goede
introductie voor hen die nog niet met Buysse vertrouwd waren en
voor hen die dat wèl waren, de vreugde van het herkennen. Vijftig
jaar na Buysses overlijden bleek zijn literaire nalatenschap nog niet
te zijn verschrompeld tot een museumstuk of een louter historisch
document, maar een brok echt leven te zijn gebleven. Door een ruime
keuze uit de uitspraken over Buysse, gunstige en ongunstige, verantwoorde en onrechtvaardige, die tussen de gebloemleesde stukken
waren ingeschakeld, kreeg het geboeide publiek tevens een kijk op
de receptie van een oeuvre dat, vroeger wel eens verguisd of doodgezwegen, thans in de brede lagen van onze bevolking een stroom
v an warme sympathie en bewondering heeft weten te wekken.
„Het was in eenen tsinxendaghe" om het met een vers van onze
Reinaert te zeggen — dat hier te Nevele dit jaar de Buysse-herdenking
werd ingezet. Ze nam een volle week in beslag : van 30 mei tot 6 juni.
We kregen achtereenvolgens : een tentoonstelling met foto's bij
Antoine Janssens, een Buysse-stoet, een lezing van André Demedts
voor het Davidsfonds te Landegem, de vertoning van de film van
Marc Galle „In de voetsporen van Cyriel Buysse", in aanwezigheid
van de auteur die ook deelnam aan het paneel dat er op volgde, en
ten slotte de zondag daarop de inhuldiging van het Buysse-pad door
de Heemkundige Kring „Het Land van Nevele" onder leiding van
zijn voorzitter Jan Luyssaert. Met deze viering sloot Nevele trouwens
aan bij een traditie die in 1959 was ingezet toen de honderdste verjaardag van Buysses geboorte werd herdacht.
Het voorstel Cyriel Buysse in 1959 te herdenken in zijn geboortedorp schijnt te zijn uitgegaan van de Gentse afdeling van het Willemsfonds en van wijlen baron René Buysse, terwijl Antoine Janssens van
zijn kant had gedacht aan het inrichten van een tentoonstelling in
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samenwerking met het gemeentebestuur. Ten slotte zou op zaterdag
24 oktober 1959 een herdenking tot stand komen waar alle boven
genoemde personen en instanties zouden bij betrokken worden.
Een tiental dagen te voren had het Gentse Comité voor Arbeidersopvoeding op 13 en 15 oktober in het feestlokaal „Vooruit" twee
avonden ingericht, waar senator Crommen, Richard Minne en Prosper
de Smet het woord voerden. Daar werden ook fragmenten uit het
werk voorgedragen en het slottafereel van Het gezin Van Paemel,
met de toen tachtigjarige Isidoor Benoot, opgevoerd.
De herdenking te Nevele op 24 oktober 1959 werd ingezet met een
academische zitting in de feestzaal Novy. Burgemeester De Pauw
opende ze rond halfelf en verleende onmiddellijk het woord aan zijn
eerste schepen en latere opvolger Dr. Jan Wannijn, wiens rede getuigenis aflegde van grote vertrouwdheid met en liefdevolle bewondering voor het werk van Buysse. Slechts een paar grepen uit de nooit
gepubliceerde tekst :
Het eigenaardig samenga an van schijnbare onbewogenheid en gevoel
geeft een eigen, een enig karakter aan zijn werk, een sterke eigenaardige
sfeer, die misschien meer nog in zijn novellen dan in zijn romans tot
uiting komt. Cyriel Buysse is een meester in dat vak. Had hij trouwens
in zijn familie niet dat kleine meesterwerk dat „Meester Huyghe"
heet ? Sterker geconcentreerd, met een volledigheid in het bondige, die

niemand hem nadoet, heeft hij onze novellenliteratuur aanzienlijk
verrijkt...

In het latere werk van Cyriel Buysse komt duidelijk naar voren dat
besef dat dit volk zijn volk is, dat het nodig is het uit zijn onmacht
en vernedering op te tillen. Zijn liefde omsloot steeds duidelijker zijn

sleet...

Dr. Wannijn besloot zijn bezielde toespraak met de wens spoedig
een volledige uitgave van het werk van Buysse te zien verschijnen.
De daarop volgende toespraak van Prof. Remouchamps, voorzitter
van de Gentse afdeling van het Willemsfonds, groeide eveneens uit
tot een persoonlijk getuigenis over de letterkundige en de mens, door
spreker benaderd van uit de eigen brede humanistische visie. Aan het
slot onderstreepte Prof. Remouchamps Buysses sociale bewogenheid
die hem heeft gemaakt tot „een onvergankelijke figuur in onze letterkunde en in ons maatschappelijk leven."
Na de academische zitting werd door de burgemeester overgegaan
tot de onthulling van een gedenkplaat aan het buis in de Tieltstraat,
inmiddels tot Cyriel Buyssestraat omgedoopt. Eenzelfde medaljon,
van de hand van beeldhouwer Vindevogel, zou ook aangebracht wor-

landezijvok,tpgrndzijschamelv

46
den bij de ingang van het Molengoed te Deurle, waar Buysse in 1911
zijn bekende palenwoning had laten optrekken, met een prachtig
uitzicht op zijn geliefde Leiestreek. Als hij er tussen 21 maart en
9 november 1913 zijn poëtisch dagboek Zomerleven schrijft, noteert
hij op 24 juni, n.a.v. de herdenking van een 15de-eeuws schilder uit
een naburig dorp :
Een gedenksteen ! ... Ik denk aan een gedenksteen ! ... Misschien
wordt later ook voor mij een gedenksteen bevestigd in het huis waar
ik geboren ben. Ik denk er aan met een stille glimlach, en, als dat ooit
gebeurt, dan hoop ik dat het plaats zal hebben op een mooie zomerdag
en dat de liefjes hand in hand langs gouden korenvelden naar mijn dorpje zullen komen, dat zij vrolijk zu ll en feesten en dansen en elkaar omhelzen in de zoete stilte van de schone, zachte zomeravond, en dat ze
zich helemaal niet zullen bekommeren om wie ik geweest ben of wat
ik gedaan heb.

Na de uitvoering van het Belgisch volkslied door de plaatselijke
harmonie werd de tentoonstelling, in hoofdzaak het werk van Antoine
Janssens, in het huis aan de Tieltstraat, waar de familie Buysse zich
in 1865 had gevestigd, geopend, waarop in de tuin door baron en
barones Buysse een receptie werd aangeboden. Onder de talrijke prominenten werd vooral de aanwezigheid van Minister van Staat Camille
Huysmans opgemerkt.
Drie weken later, op 14 november, werd Buysse d an te Gent door
het Willemsfonds herdacht in de Aula van de Rijksuniversiteit. Hubert
Lampo sprak er over „De sociale achtergrond bij Cyriel Buysse",
welke tekst vrijwel onmiddellijk daarna in het Nieuw Vlaams Tijdschrift verscheen en later, in 1967, in de bundel opstellen De Ring
van Móbius werd opgenomen. Het levensbeeld van Buysse dat ikzelf
toen heb gegeven was in de eerste plaats bedoeld als inleiding op de
tentoonstelling die in het Peristylium door Adriaan Verhuist, toen
algemeen-secretaris van het Willemsfonds, in samenwerking met de
conservator en adjunct-conservator van het A.M.V.C., de heren
Schmook en Willekens, was georganiseerd.
De lezing die ik enkele dagen later voor het Antwerpse Willemsfonds in het A.M.V.C. hield, was enigszins anders opgevat. Daar
werd mijn uiteenzetting over leven en werk geïllustreerd aan de hand
van teksten van Buysse, die toen werden voorgedragen door Mevr.
Y. Markey. En ook, toen ik daarna nog over Buysse ging spreken —
voor het Willemsfonds, het Vermeylenfonds, het Davidsfonds of
andere culturele verenigingen en kringen —, vormden de teksten een
belangrijk aandeel van mijn voordrachten. In het tweedelig boekje
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dat ik, kort na de viering van 1959, op uitnodiging van mijn oudprofessor Hans van Werveke voor het Willemsfonds schreef, werden
eveneens brede fragmenten uit het oeuvre opgenomen. De lezer van
vandaag verlieze daarbij niet uit het oog dat in 1960 en 1961, afgezien
van 't Bolleken, geen enkel werk van Buysse in een moderne editie
in de boekhandel beschikbaar was. In 1942 en 1943 waren weliswaar,
dank zij de speciale conjunctuur van de oorlogsjaren, een tiental
werken van Buysse herdrukt, op slecht papier, in hoge oplagen en in
goedkope edities, maar zelfs na de herdenking van 1959 kwam een
herleefde belangstelling maar moeilijk op gang. Dat jaar en het jaar
daarop verschenen nochtans waarderende bijdragen van Richard
Minne, Marc Galle, Fr. Closset, Hubert Lampo, Achilles Mussche,
Prosper de Smet, J. Roeland Vermeer (d.i. Herman Oosterwijk) en
L. Remouchamps. De echte doorbraak is er pas gekomen na de succesrijke opvoeringen te Brussel, Antwerpen en Gent van Het gezin
Van Paemel met de onvergetelijke Robert Maes in de rol van vader
Van Paemel en in de sobere maar efficiënte regie van Jo Dua. Vooral
de televisieuitzending van deze laatste produktie, voor het eerst uitgezonden op 1 mei 1963, heeft belangstelling en waardering doen
ontstaan, ook in kringen die er zich vroeger weinig ontvankelijk voor
hadden betoond of er vijandig en wantrouwend tegenover stonden.
Tekenend in dat opzicht is de publikatie geweest, tussen 1966 en 1970,
van een vierdelige Buysse-Omnibus bij de Reinaertuitgaven en een
herdruk van de naturalistische roman Het recht van de sterkste in
1967 bij de uitgeverij Heideland-Hasselt, waarvan zojuist de achtste
druk van de pers is gekomen. Inmiddels waren ook de monografie
van Marc Galle in de reeks Ontmoetingen (1968) en zijn film „In
de voetsporen van Cyriel Buysse", waarvan de opnamen uit de zomer
van hetzelfde jaar dagtekenen, tot stand gekomen en was het grondige
en uitvoerige proefschrift van P. H. S. van Vreckem over De invloed
van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse
(1968)
gepubliceerd.
Toen dan in het begin van de jaren zeventig de mogelijkheid zich
voordeed, na de publikatie van het Verzameld Werk van Van de
Woestijne, Vermeylen, Teirlinck en Streuvels, ook dat van Buysse
uit te geven, werd deze gelegenheid aangegrepen. Het eerste deel
verscheen in 1974 en het zevende en laatste komt nog in dit Buyssejaar, d.i. over enkele weken. De zes tot hiertoe verschenen delen in
hoofdzaak het werk van Anne Marie Musschoot — bevatten de romans
(delen I, II en III), de novellen en schetsen (delen IV en V), de
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dagboeken en reisverhalen, het gepubliceerde toneelwerk en de essays
over Maeterlinck, Zola en Emiel Claus (deel VI) . Het zevende deel
bevat naast het nog ongebundelde journalistiek en kritisch werk, ook
het ongepubliceerd werk — o.m. vijf toneelstukken in zover het om
voltooide stukken gaat. Dit laatste wordt in de oorspronkelijke spelEng afgedrukt en dat in tegenstelling tot het overige werk, waarvan
de tekst werd opgefrist, d.w.z. : huidige voorkeurspelling •- behalve
voor het dialect en wegwerken van archaïsch aandoende vormen.
en ik wil er hier nogmaals
De uitgave van Buysses Verzameld Werk
nadrukkelijk op wijzen — moet nl. in de eerste plaats worden gezien
als een poging om het volledig oeuvre van een van onze belangrijkste
schrijvers voor een zo ruim mogelijk publiek toegankelijk te maken en
onderzoekers en critici in staat te stellen het werk in zijn geheel te
overzien, wat er, naar wij hopen, toe zal bijdragen een aantal nog
steeds voortwoekerende legenden, scheve voorstellingen en halve
waarheden uit de wereld te helpen. Een wetenschappelijke, tekstkritische of filologische editie is voor later en wie voor dit aspect
belangstelling mocht hebben, kan ik verwijzen naar de uitgave van
de naturalistische novelle De biezenstekker, waar de twee van elkaar
afwijkende versies, samen met andere minder belangrijke varianten,
naast elkaar werden afgedrukt, gevolgd door de door de novelle
geïnspireerde toneelbewerking Driekoningenavond.
Keren we echter nog even terug naar 1959. In oktober van dat jaar
besloot Antoon Schelstraete, die ons inmiddels en veel te vroeg is
ontvallen, zijn door de oorlogsomstandigheden onderbroken studie in
de Germaanse filologie aan de Gentse universiteit te voltooien. Als
thema voor zijn licentieverhandeling koos hij de „Nevelse periode"
in leven en werk van Cyriel Buysse, d.w.z. de jaren 1859 tot 1896.
In dat laatste jaar nl. trad Buysse in het huwelijk met Nelly Dyserinck,
weduwe van Th. Tromp, en vestigde zich te 's-Gravenhage in de
Laan van Meerdervoort. De verhandeling van de heer Schelstraete
werd in 1960 aan de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte van de
Gentse Rijksuniversiteit voorgelegd en gunstig beoordeeld. Ze werd
achteraf niet gepubliceerd maar een exemplaar berust in het Archief
Antoine Janssens, die zijn vroegere dorpsgenoot zijn rijke collectie
documenten ter beschikking had gesteld. In de eigenlijke studie komen
achtereenvolgens ter sprake : I. Buysses biografie tot 1896 ; II. Het
levensmilieu ; III. Een algemeen overzicht van Buysses werk tot 1896,
terwijl in de twee volgende hoofdstukken bijzondere aandacht wordt
geschonken aan Het recht van de sterkste als naturalistische roman
.

'
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en, aan de hand van de bewaarde handschriften, de wording van de
ideeënroman Sursum Corda ! Volgen nog in bijlage : een lijst van de
bewaarde handschriften, nl. de 25 bundels die in 1956 voor vernietiging werden gered en thans nog bij de heer Antoine Janssens berusten
die ze op de meest onbekrompen wijze ter beschikking houdt van
belangstellenden ; de belangrijke collectie handschriften die baron
René Buysse aan het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen overmaakte ; de drie handschriften die de heer
Janssens aan de Gentse Universiteitsbibliotheek schonk en de zes
manuscripten die toen nog te Deurle door baron Buysse werden bewaard. Een tweede bijlage brengt de getrouwe weergave van het
kladhandschrift van de onvoltooide roman De Levenskring, die als
een voorstudie van Sursum Corda ! kan warden beschouwd. Het is de
grote verdienste van Antoon Schelstraete geweest dat hij niet enkel
nieuwe biografische gegevens over Buysse in zijn Nevelse jaren en
over de afkomst van de grootvader Herman Anton Loveling heeft
bijengracht,mokdijeflatnzhormals
Sursum Coda I moeizaam tot stand is gekomen ; dat alles dank zij
een schrandere studie van de handschriften uit het archief Antoine
Janssens.
Dat archief is gaandeweg een integrerend deel gaan uitmaken van
het museum Rietgaverstede, waarvan de letterkundige afdeling op
zaterdag 22 mei 1971 plechtig werd geopend in aanwezigheid van
minister Frans van Mechelen, burgemeester Jan Wannijn, barones
Buysse — baron René Buysse was twee jaar te voren overleden —, van
andere leden van de families Buysse en Fredericq, van prominenten
uit de wereld van de literatuur en de volkskunde. De inmiddels einde
1969 opgerichte heemkundige kring „Het land van Nevele" zorgde
in 1972 voor de publikatie van een monografie waarin de teksten
van de toen uitgesproken redevoeringen zijn opgenomen en waarin,
op aanraden van Prof. Tavernier, Johan Taeldeman een grondig gecommentarieerde editie heeft bezorgd van de satirische Verslagen over
de Gemeenteraad van Nevele van 1885 die hij in hun historische en
literaire context heeft geplaatst. Zo is dan duidelijk geworden dat
deze Verslagen meer zijn dan ondeugende gelegenheidspublikaties,
maar te beschouwen zijn als volwaardige literaire scheppingen, waarin het aandeel van de verbeelding niet gering is geweest. Buysse toont
zich dan reeds een meester in het hanteren van de dialoog en aldus
preluderen ze op het latere toneelwerk. Hoewel niet serieus en zeker
ook niet literair bedoeld vertonen ze en wellicht juist daarom een
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aantal kwaliteiten van het latere, rijpere werk, als Buysse volledig
zichzelf is geworden en zijn literaire voorbeelden heeft verwerkt :
een scherp observatievermogen met die voor Buysse zo kenmerkende
zin voor het pittige en pittoreske detail, gecombineerd met de gave
om het waargenomene op zo een wijze weer te geven dat we alles
als het ware voor onze ogen zien gebeuren. In zijn bekend interview
met d'Oliveira uit 1913 zal hij ook het aandeel van de verbeelding in
zijn werk onderstrepen :
Ik zie de werkelijkheid vóór mij en op de werkelijkheid, die als een
beeld in mijn hoofd zit, ga ik bouwen. Maar er komt zooveel bij en er
gaat zooveel af. In mijn werk is het gedeelte van de verbeelding zeer
groot.

Nog onlangs kwam Johan Taeldeman tot dezelfde conclusie toen
hij de bekende novelle Grueten Broos aan de nog te achterhalen
gegevens over personages en feiten ging toetsen. In de laatste jaren
heeft de heer Jozef van de Casteele, na een lange en welgevulde
carrière als leraar Frans, zich met liefdevolle aandacht in het verleden
van zijn geboorteplaats verdiept en heeft hij proberen vastleggen wat
het aandeel was van de „Wahrheit" en van de „Dichtung" in stukken
als „Meneer de Burgemeester" en „Het Hofje".
We moeten dit alles indachtig zijn als we een roman met gewilde
autobiografische inslag als Zoals het was... (1921) als directe bron
zouden willen gebruiken voor een karakteristiek van de jonge Buysse
vlak voor zijn eerste (gedwongen) vertrek naar Amerika. Het beschreven milieu is ongetwijfeld authentiek en de hele sfeer in de fabriek
van de autoritaire Meneer de Beule en zijn werkvolk - negen mannen
en zes vrouwen •- is meesterlijk weergegeven, met een robuuste humor
die nooit boosaardig wordt, maar de figuur van de anti-held Meneer
Triphon is niet de volledige Buysse uit die jaren, wiens literaire
aspiraties en activiteiten vóór zijn eerste reis naar Amerika in het
najaar van 1886 had Buysse al twee novellen gepubliceerd - worden
herleid tot het bezit van „een bibliotheek van een tiental boeken, uitsluitend Franse, meestal zeer schuine en schunnige romannetjes, waarin hij somtijds 's avonds, op zijn kamer las, en die hij verder liefst
voor het oog van zijn ouders verborgen hield". Ook mevrouw
De Beule komt weinig uit de verf en van Buysses jongere broer en
zuster is helemaal geen sprake. De zestigjarige auteur van Zoals het
was... is zomaar niet iemand die zich met meewarige vertedering over
een periode van zijn jeugd gaat buigen, maar een succesrijk en volleerd romancier die zijn ruw herinneringsmateriaal weet om te smeden
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tot een boeiend verhaal waarvan de structuur geschraagd wordt door
twee thema's die zich parallel ontwikkelen : de eerder zwakke neerslag van de socialistische agitatie op het Vlaamse platteland en de
amoureuze perikelen van d e fabrikantenzoon in zijn ambivalente houding tegenover het jonge meisje van of vooral beneden zijn stand,
hier vertegenwoordigd door de jongste van de drie juffrouwen
Dufour, „een vrij knappe blonde, met fris gezicht en elegant figuur
onder haar stijfheid" en de bekoorlijke Siednie, de schoonheid van
het „vreiwevolkskot" .
Hoe zou het eindelijk met hem aflopen ? Zou hij zo nog jaren voort
blijven scharrelen met de mooie Siednie, of zou hij zijn verstand gebruiken en aan Josephine Dufour zich hechten ? Dat gaf telkens een
kwellende tweestrijd in hem. Hij wist niet, hij kon niet besluiten ; daar
was geen vaste lijn in zijn leven (...) Het scheen hem zo diep treurig
de mooie Sidonie te verlaten en het scheen hem ook zo treurig tot in
't oneindige aan haar vast te blijven hangen en daardoor zijn ouders,
als die het eens vernamen, zo grenzeloos veel verdriet aan te doen. En
hij sliep in vol doffe wroeging en met het beeld v an de beide jonge
vrouwen vóór zijn geest : de mooie Siednie, die hij met hartstochtelijke
ontroering in zijn armen sloot ; en de deftige Josephine, die hem als
vrouw wel minder sterk bekoorde, maar die in hem iets zou opwekken
dat nu diep gezonken lag, die hem zijn verloren zelfrespect terug zou
geven en aan wie hij zich innig hechten zou om haar voornaamheid, om
haar ingetogen degelijkheid, om alles wat hij bij de andere niet vinden
kon.

Aan deze tweespalt zal Buysse zich op het persoonlijke vlak, na
een paar mislukte pogingen om zich te verloven met een meisje van
goeden huize, pas weten te onttrekken als hij al een eind in de dertig
is door zijn Haags huwelijk op 1 oktober 1896, dat ook gunstiger
voorwaarden zal scheppen voor zijn literaire bedrijvigheid, vooral
wanneer hij, na een drietal jaren, de lente- en zomermaanden opnieuw
in Vlaanderen zal doorbrengen, meer bepaald in de Leiestreek ten
Zuidwesten van Gent -- Af snee, Deurle, het geboortedorp Nevele —,
voor hem „het mooiste land op aarde" en ook voor zijn werk vrijwel
de enige ware inspiratiebron. Het wordt stilaan ook een meer idyllische wereld die wordt uitgebeeld, in tegenstelling tot de grimmige
of gekwelde thematiek van Het recht van de sterkste, Mea Culpa en
Schoppenboer, waar het voorbeeld van Zola en de Franse naturalisten
richtinggevend was geweest. Buysse zou dan ook onze literatuurgeschiedenis ingaan als de vertegenwoordiger bij uitstek van het naturalisme in Vlaanderen. Toch is de zuiver naturalistische produktie in
het geheel van zijn oeuvre gezien, niet zo groot : naast De biezen-
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stekker, die de in die tijd voor een Vlaams auteur wel uitzonderlijke
eer genoot in juni 1890 in het Noordnederlandse avant-garde tijdschrift „De Nieuwe Gids" te worden opgenomen, en enkele andere
vroege novellen en schetsen, enkel de ophefmakende roman Het recht
van de sterkste, in 1893 te Amsterdam bij Versluys uitgegeven, die
zijn (slechte) reputatie voorgoed vestigde en de minder bekende maar
niet minder waardevolle roman Schoppenboer (1898) en ten slotte
Buysses meest opgevoerde toneelstuk Het gezin Van Paemel, op
initiatief van de bekende socialistische voorman Edward Anseele op
23 januari 1903 in het socialistisch feestlokaal door de toneelvereniging „Multatuli's Kring" gecreëerd.
Het gezin Van Paemel stelt ook het probleem van wat we Buysses
sociaal geëngageerd zijn zouden kunnen noemen. We willen daar even
bij blijven stilstaan.
Al vrij vroeg was Buysse, in de fabriek van zijn vader waar hij
sedert zijn zestiende jaar was te werk gesteld om in het bedrijf te
warden opgeleid, met het sociale probleem geconfronteerd geworden.
Ook zijn verblijven in de Verenigde Staten -- einde 1886 en later in
1891, 1892` en 1893 — zullen hem zijn omgeving met andere ogen
hebben doen zien en hem een scherpere kijk hebben gegeven op de
erbarmelijke sociale verhoudingen op het Vlaamse platteland. Zijn
belangstelling voor de opkomst van het socialisme, ook buiten het
roerige Gent, in de eigen landelijke omgeving, blijkt duidelijk uit
een opstel als „Het socialisme en de Vlaamse landlieden" dat in 1895
in het Noordnederlandse tijdschrift „De Gids" verscheen en geschreven werd n.a.v. de wetgevende verkiezingen van oktober 1894E waarbij,
als gevolg van het zojuist ingevoerd meervoudig algemeen stemrecht,
de samenstelling van het Belgische parlement grondig werd gewijzigd
met voor het eerst een sterke socialistische vertegenwoordiging, weliswaar uitsluitend in het Waalse landsgedeelte. Het artikel bevat bladzijden die getuigen van een scherp inzicht in de psychologie van de
Vlaamse plattelandsbevolking ; bijv. haar afkeer van het collectivisme, zoals dit toen door de socialisten werd verkondigd en verdedigd.
Buysse schrijft :
De socialistische chefs, aanhangers en voorstanders van het collectivisme, beelden zich in dat zij zonder moeite de landelijke bevolkingen
tot dit hun economisch en staatkundig ideaal zullen overhalen. Om
zulks te bevestigen steunen zij zich op het feit dat, in Vla anderen
namelijk, sneer dan 75 percent v an de gronden in verhuring bebouwd
warden ; en al te gemakke lijk vergelijken zij de pachter en de landwerkman met de industriële arbeider van de steden, die niets dan haat
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en vermaledij ding heeft voor het gereedschap of het werktuig dat hij
moet gebruiken. Dit is een diepe misgreep. De boer, de landbouwwerkman voelen een innige liefde voor de grond die zij beploegen, voor
die grond waarvan zij leven en waarop ze zich afbeulen. Er is in de
aard van de landbewoner, die rechtstreeks v an de opbrengsten der aarde
leeft, iets idyllisch, een ganse erfelijke en hardnekkig ingewortelde
poëzie, die de arbeider van de steden nooit zal kunnen voelen noch
bevatten. De landelijke werkman, in tegenstelling met de stadsarbeider,
ziet en wil rechtstreeks de ganse uitkomst van zijn arbeid zien. Hij ziet
het graan dat hij gezaaid heeft w assen en rijpen ; hij ziet zijn vee er
zich mee vetmesten ; hij ziet en voelt er zichzelf en zijn gezin van
leven. En al zijn smart en bitterheid, bijna de ganse opbrengst van zijn
zwoegnaij rtemonuik,sterndomh
de grond in afkeer te doen nemen. Hij voelt de aarde goed en mild,
hij bemint ze voor hetgeen zij hem zou kunnen geven, hij droomt van
hetglukdambrzovlen,idmar elngv
haar opbrengsten op een rechtvaardiger schaal geschiedde, indien hij
zelf maar eens kon eigenaar warden van het hoekje grond dat hij zo
hardnekkig en met zoveel liefde beploegt.

Volgen nog enkele beschouwingen over de „diepe oorzaken van
onenigheid... tussen de proletariërs van de steden en die van het
platteland" die wel eens, na het omverwerpen van de bestaande maatschappelijke structuren, „onverzoenbare vijanden" zouden kunnen
worden.
En deze vijandschap is het, die een nieuwe partij, die pas aan het politiek
leven geboren werd, zonder twijfel tot haar voordeel zal pogen uit te
buiten : de Christelijke Volkspartij, die, steunend op de Godsdienst,
de nieuwere, sociale zielezuchten en gedachten met de grondslagen v an
debsta
ande Maatschappij poogt te verzoenen.

Het is dan ook niet zo verwonderlijk als de held van de sociaalidealistische roman 'n Leeuw van Vlaanderen, uit 1900, een trouwens
nogal vaag christen democraat is die de Vlaamse plattelandsbevolking
als een nieuwe maar nu sociale „leeuw van Vlaanderen" wil bevrijden
en ontvoogden, maar vrij spoedig het politiek toneel verlaat, wat
kenmerkend is voor Buysses afkeer van d e (Belgische) partijpolitiek.
Kan de roman als geheel minder bevredigen -- de liefdesgeschiedenis
is bijzonder rudimentair van psychologie — hij bevat wel geslaagde
passages, zo de beschrijving van de politieke meeting te Gent, met
als hoogtepunt de tussenkomst van de socialistische leider Kappuijns,
lees Anseele, die zijn meeslepende rede besluit met de spreekwoordelijk geworden „buufstikken". Tegen diens „materialistische" opvattingen laat Buysse echter zijn christen democratische Robert la Croix
verkondigen :
,
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Neen, neen, niet enkel `buufstikken', niet enkel de materiële welstand
en een minder afmattende arbeid, maar ook en vooral de zedelijke troost,
het geestelijk levensideaal, de morele waardigheid, 't geloof, het rein
geloof in iets dat goed en zacht versterkend is, ook diáraan hadden zij,
zowel als al wat leeft, behoefte in de eerste plaats. Rijk of arm, verstandelijk ontwikkeld of onwetend, gelukkig of rampzalig, allen, allen
moesten ze 't hebben om te kunnen leven ! .. .

We weten dat Anseele zich aan zijn portrettering als Kappuijns in
'n Leeuw van Vl aanderen hevig heeft geërgerd omdat ze in zijn ogen
een karikatuur was, maar na de lectuur van Het gezin Van Paemel,
heeft hij in Buysse een natuurlijke bondgenoot gezien in zijn strijd
tegen sociaal onrecht. Buysse van zijn kant, die Anseele inmiddels
persoonlijk heeft leren kennen, zal van hem in 1913 dan ook een
veel positiever beeld schetsen in de idyllische „bíldungsroman" Van
Hoog en Laag, een soort hernieuwde versie van Consciences Hoe
men schilder wordt :
Als eenvoudig werkman was hij de kamp om het bestaan begonnen, hij
had geleden en gestreden, hij had zelfs maanden doorgebracht in de
gevangenis voor zijn te kras geuite meningen ; en nu stond hij daar,
ongebroken en krachtiger dan ooit, man v an het woord en vooral man
anding, gevreesd en zelfs vande,strkloegndar
geëerd door velen, die destijds gepoogd hadden hem dood te drukken.
Hij was een grote macht geworden door zijn taaie werkkracht en
knappe volharding, hij had de mensen overwonnen en naar zijn eigen,
sterke wil gekneed en daarbij was hij zuiver en eerlijk gebleven, ver
verheven boven 't lage ideaal van geld en weelde, dat voor zovelen het
hoogste, maar voor hem slechts een ondergeschikt deel was v an wat
hij had willen en kunnen bereiken.

Zo ziet het vroegere koewachtertje Fonske, nu een talentvol schilder
geworden, Kappuijns, die hem zijn opvattingen inzake kunst uiteenzet.
Toch zal Buysse niet aanvaarden tendenskunst te hebben voortgebracht en het etiket „socialistisch" resoluut afwijzen. Reeds in
februari 1895 schreef hij aan zijn vriend De Bom, die de novelle
Een levensdroom „een socialistisch tractaatje" had genoemd :
Gij noemt het een socialistisch tractaatje ; maar ik, ik die het stuk
gevoeld en geschreven heb, bekreun me zelfs niet om de socialistische
strekking welke daarin kan liggen ; ik zie daar niets in dan een eenvoudig en aangrijpend menschelijk drama ; een drama dat „natuurlijk" is,
dat gebeurd is of kan gebeuren...

Naar aanleiding van de „strekking" van Het gezin Van Paemel
schreef ik, nu meer dan twintig jaar geleden :

55
Het kan de indruk wekken dat Buysse hier een uitgesproken tendensstuk heeft willen schrijven. Dat is echter niet helemaal waar. Een
„strekking" heeft Het gezin Van Paemel slechts in zoverre dat de auteur
all een reeds door het objectief uitbeelden van schrijnende wantoestanden
partij kiest, maar dat heeft op zichzelf slechts weinig met „socialisme"
en zeker niets met partijpolitiek te maken. De afkeer tegen de „wereld
van het kasteel" die in het stuk duidelijk naar voren treedt, wortelt
niet in gevoelens van haat van de schrijver tegen een bevoorrechte klasse
als zodanig, ze vloeit eenvoudig voort uit zijn rechtvaardigheidszin en
zijn liefde en deernis voor de nederigen en vertrapten. Warden deze
gevoelens echter meer naar het persoonlijke geval gericht, dan verliezen
ze veel van hun agressiviteit en kunnen zelfs, waar de auteur minder
geïnspireerd is, verwateren tot een min of meer goedkoop sentimentalisme, dat een deel van zijn oeuvre een enigszins ouderwets cachet geeft.
In feite is Buysse slechts zelden een onbewogen toeschouwer gebleven.
Vooral bepaalde vrouwenfiguren zijn door hem met warme liefde
getekend. Meer dan de mannelijke plattelandsbevolking, die in haar
hebzucht of brutaliteit dikwijls alle sympathie verliest, is de jonge vrouw
bij Buysse het deerniswekkende slachtoffer bij uitstek van de sociale
verhoudingen en van de ruwe zeden op het Vlaamse platteland. Maria
Beert uit Het recht van de sterkste is een voor de hand liggend voorbeeld, maar ook een figuur als 't Beeldeken uit de bundel Van arme
mensen (1901) ... Breder uitgewerkt en ontroerender nog is de hoofdfiguur uit de tweedelige roman Het leven van Rozeke van Dalen waarin
het thema van Het recht van de sterkste opnieuw en toch helemaal
anders, met meer nuance en in een minder ruw milieu gesitueerd, door
de schrijver wordt opgenomen, die hier wel het vulgaire, maar niet
het dierlijk-brutale uit de weg is gegaan, in de roman vertegenwoordigd
door de knecht Smul, een harde werker maar een woesteling die, na
de dood van Alfons, de man van Rozeke, op de hoeve onmisbaar geworden, zijn meesteres verkracht, zodat deze zich ten slotte verplicht
ziet, met Smul een noodhuwelijk te sluiten. Dat wordt dan de zwaarste
vernedering voor het reeds zo diep beproefde Rozeke, die hier a.h.w.
tot levend symbool wordt van het vertrapte Vlaanderen. De „wereld
van het kasteel" is hier eveneens aanwezig, maar wordt niet in een
ongunstig daglicht gesteld...

Ik wees toen ook op de eigenaardige vermenging in Het leven van
Rozeke van Dalen van realistische en naturalistische met uitgesproken
romantische elementen : niet alleen het roemloze einde van Smul die
een compensatie vormt voor de door Rozeke onderstane vernederingen
en mishandelingen, maar ook de tedere slotbladzijden die het hele
verhaal doen eindigen in een sfeer van serene, bijna religieuze wijding. In die optiek kunnen we Rozeke van Dalen zelfs zien als een
hagiografisch monument dat Buysse voor het Vlaamse buitenmeisje
zijn grote liefde — heeft opgericht.
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Toch zou de jury van de vijfjaarlijkse staatsprijs, na lange beraadslagingen, er niet toe overgaan het werk te bekronen. Opnieuw ging
zijn voorkeur naar Streuvels, die reeds in de vorige periode aan de
beurt was gekomen. Met vier stemmen tegen één •- die van de Gentse
hoogleraar Willem de Vreese - besliste de jury in 1911 De Vlaschaard
te bekronen.
Wie het verslag van Prof. Lecoutere, secretaris van de jury, thans
leest, krijgt vrij spoedig de indruk dat extra-literaire consideraties
de doorslag hebben gegeven en de beslissing van de jury voor een
niet gering deel het gevolg was van of samenhing met wat we
Buysses slechte reputatie op het literaire vlak zouden kunnen noemen.
Deze was al begonnen in het najaar van 1893, met de publikatie van
de naturalistische roman Het recht van de sterkste. Van dan af wordt
hij in de ogen van velen, in Noord-Nederland maar toch vooral in
Vlaanderen, een schrijver van vuile boeken, die maar liefst niet
moeten gelezen worden. Wel zijn er, ook in het Zuiden, enkele
gunstige reacties, zo bijvoorbeeld bij zijn mederedacteurs uit de eerste
reeks van „Van Nu en Straks", De Bom en Vermeylen, maar weldra
treedt in deze vriendenkring een verkoeling in, als Buysse niet kan
ingaan op de vraag het zijne bij te dragen bij de vereffening van de
drukkosten van de eerste reeks van het tijdschrift. Nauwelijks drie
jaar later komt het zelfs tot een openlijke breuk met zijn vroegere
medestanders en wel naar aanleiding van een polemiek over het
Nederlands, die in de tweede reeks van „Van Nu en Straks" haar
neerslag vindt in het stuk van Vermeylen „Onze taal voor de senaat
en voor Buysse", uit 1898. Vijf jaar na de publikatie van Het recht
van de sterkste is Buysse voor zijn landgenoten niet enkel een schrijver
van vieze of althans gedurfde boeken, maar ook een renegaat
die van uit zijn „Haagsgeworden foornaamheid" de uitdrukking
is van Vermeylen en zinspeelt op Buysses huwelijk en vestiging
in Den Haag - op Vlaanderen, zijn strijd, zijn taal en zijn literatuur
neerziet. Het zal niet lang duren voor Buysse zal inzien dat hij zich
in zijn stuk „Flamingantisme en Flaminganten" heeft laten meeslepen
door zijn persoonlijke antipathie en ergernis tegen figuren als Paul
Fredericq en Max Rooses. Hij zal dan ook niet aarzelen, en dat zelfs
meer dan eens, te erkennen dat hij zich heeft vergist. De ongunstige
weerslag van dit alles zal zich echter nog vele jaren laten voelen,
vooral in katholieke kringen.
De verwijten die Buysse warden toegestuurd komen in hoofdzaak
neer op een gebrek aan liefde voor zijn volk, waarvan hij vooral de
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laagste en meest verwerpelijke aspecten zou hebben uitgebeeld. Verder
is daar zijn voorkeur voor „grof-zinnelijke voorstellingen", zoals in
het verslag van Prof. Lecoutere uit 1911 te lezen staat, zijn anticlericalisme ook, dat door de huidige ook katholieke lezer nochtans
als weinig virulent wordt ervaren. Eerst na de eerste wereldoorlog
komt een kentering ten goede, als zijn nieuwe werken, tot Buysses
grote voldoening, in Vlaanderen warden uitgegeven. De uitgaven van
Van Rijsselberghe-Rombaut zijn wellicht iets minder fraai maar ook
minder duur dan de vroegere Hollandse edities en in ieder geval
veel toegankelijker voor het Vlaamse lezerspubliek. Ook van katholieke zijde was bij een aantal critici, bij alle bezwaren en restricties,
meer begrip ontstaan, maar dat neemt niet weg dat nog in 1927 in het
in katholieke culturele kringen invloedrijke en voor de aankoop in
katholieke bibliotheken toonaangevende tijdschrift „Boekengids" een
stuk over Buysse wordt gepubliceerd, zo bekrompen en tendentieus,,
dat het ons thans met verbijstering moet slaan. De gevolgen zijn dan
ook niet uitgebleven, zowel voor de in Vlaanderen zeer talrijke katholieke bibliotheken, waar zijn werken meestal niet eens voorkwamen,
als voor het katholiek onderwijs waar de lectuur van zijn werk beperkt
bleef tot enkele meestal niet eens zo karakteristieke fragmenten in
de bloemlezingen. Toen Buysse in 1929 ter gelegenheid van zijn
zeventigste verjaardag te Brussel door de Vereniging van Vlaamse
letterkundigen werd gevierd, slaagde Vermeylen er dan ook slechts
met moeite in een spreker te vinden die namens de katholieken het
woord wenste te voeren, nl. Dr. Jan Grauls. Ook in katholieke tijdschriften werd bij die gelegenheid over Buysse geschreven, weliswaar
niet meer in ongunstige zin, maar toch met vele slagen om de arm.
Ook zijn zeer late verkiezing tot lid van de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde in 1930, toen het aantal leden,
naar het voorbeeld van de Académie de lettres et de littérature f ranaise van 25 op 30 werd gebracht, moet in hetzelfde licht worden
gezien. Het pleit in ieder geval voor Buysses verdraagzaamheid en
vergevingsgezindheid dat hij het lidmaatschap nog heeft willen aanvaarden, vooral als we bedenken dat zijn dertien jaar jongere tegenvoeter Streuvels al sedert 1907 lid was geworden, nauwelijks zesendertig. Buysse zou tot na zijn zeventigste verjaardag moeten wachten
en het is zelfs zeer de vraag of hij het ooit zou zijn geworden indien
niet in 1930 ineens vijf nieuwe leden hadden moeten benoemd worden.
Toch heeft Buysse deze late erkenning geapprecieerd, te oordelen
naar zijn aanwezigheid op de maandelijkse vergaderingen. In 1931
^
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woonde hij tien van de twaalf bijeenkomsten bij. Op 16 maart 1932
bood hij de Academie een exemplaar aan van zijn roman Twee
werelden, die toen net was verschenen, en hij was ook aanwezig op
-de vergaderingen van april, mei en juni, een maand vóór zijn overlijden, op 25 juli.
Na de redevoeringen op de begrafenisplechtigheid op het Gentse
Gemeentekerkhof, waaronder die van Herman Teirlinck namens de
Academie, op 29 juli en de In memoriams in dagbladen en tijdschriften, is het rond Buysse echter vrij spoedig stil geworden. Het in het
vooruitzicht gestelde gedenkteken is er niet gekomen... Hoe de
Buysse-receptie dan verder is geëvolueerd, heb ik in het begin van
deze lezing even geschetst. Thans, vijftig jaar na zijn overlijden, is
Buysse evenwel niet langer een omstreden maar een algemeen erkend
en gewaardeerd auteur. We kunnen er ons enkel over verheugen.
Verheugender nog is de omstandigheid dat deze Buysse-herdenking
samenvalt met de voltooiing van het Verzameld Werk, waarvan de
publikatie ongetwijfeld zal bijdragen tot een betere en preciezere
belichting van de figuur en het oeuvre van een van onze belangrijkste
romanciers.
De treffende formulering van August Vermeylen, die het werk
van Buysse „het volledigst openlucht-museum van echte Vlaamse
mensen" heeft genoemd, is ongetwijfeld juist, maar zijn bewering als
zou „de wereld van de heuse beschaving en de hogere geest" Buysse
niet hebben aangetrokken, kan ik niet bijtreden. Romans als AVlea
Culpa (1896), 'n Leeuw van Vlaanderen (1900) en het door de
kritiek eveneens weinig gewaardeerde Daarna (1903) , met hun voor
die tijd gedurfde problematiek, bewijzen dat hij in die jaren ernstig
heeft gestreefd naar een verruiming van zijn geestelijke horizon en
een verdieping van zijn levensinzicht. Is Buysse dan ook meer geweest
dan een geboren verteller en een talentvol beoefenaar van de boerenof buitenroman, zijn kracht lag evenwel in de evocatie van het kleine
volk van de Leiestreek ten zuiden van Gent waarvan hij het beeld
voor latere geslachten op scherpe, indringende maar ook ontroerende
wijze heeft vastgelegd. Dat dit oeuvre na vele misverstanden eindelijk
de waardering heeft gevonden waarop het recht heeft mag gelden
als de proef op de som dat het lezend publiek in Vlaanderen een
vorm van culturele volwassenheid heeft bereikt.
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III. Slotwoord door Prof. Dr. 0.

LEYS,

voorzitster van de Academie.

Mijnheer de Gouverneur,
Mevrouw de Barones,
Geachte Vergadering,
Cyriel Buysse heeft twintig romans, negen toneelstukken en ongeveer tweehonderd kortere of langere verhalen geschreven. Vijftig jaar
na zijn overlijden zijn we hem nog steeds dankbaar, of beter gezegd,
zijn we hem meer en meer dankbaar, omdat hij dat allemaal heeft
geschreven. Niet minder dankbaar echter moeten we, me dunkt,
tegenover Antoon van Elslander zijn, die het intussen allemaal heeft
gelezen, gewikt en gewogen, gedraaid en gekeerd, ingeleid en verklaard, en tenslotte ook uitgegeven. Ruim zevenduizend bladzijden
bedraagt tot nu toe het verzameld werk van Cyriel Buysse, dat collega
Van Elslander ons tussen de jaren 1974E en 1979 in samenwerking
met Annemarie Musschoot heeft bezorgd. Men kan gerust stellen dat
het werk van Buysse in zekere zin ook het werk van Van Elslander
geworden is.
De studie en de uitgave van het werk van Buysse door Van Elslander is zeker geen verloren moeite geweest. Op het ogenblik dat
Van Elslander met zijn Buysse-studie begon, nu zowat 25 jaar geleden,
was het werk van Buysse aan een herwaardering toe en dienden er
anderzijds nog grote lacunes in het bio-bibliografische apparaat te
worden opgevuld. Van Elslander heeft het werk van Buysse aldus
opnieuw toegankelijk gemaakt. En toeval of niet, het komt nog mooi
uit ook. Nu er in de literatuurstudie grootse projekten worden opgezet om in Westeuropees verb an d het naturalisme in de literatuur te
gaan bestuderen, is ook van onze kant het werk van Buysse beschikbaar, Buysse, de eerste en misschien de grootste onzer naturalisten.
Maar ook vanuit een ander standpunt komt het mooi uit dat dit
werk opnieuw beschikbaar en toegankelijk is. De sociaal-economische
problemen van deze tijd zijn er ongetwijfeld mede de oorzaak van, dat
er een verhoogde belangstelling bestaat voor de sociaal-economische
geschiedenis. En voor een kennis van de recente sociaal-economische
geschiedenis van Vlaanderen levert het werk van Buysse zeer zeker
heel wat bruikbare gegevens en illustraties op. Wij weten immers
allen wat Buysse beschreef : de werkelijkheid van toen, zoals hij die
meende te zien, de werkelijkheid die soms idyllisch was, maar meestal
zeer rauw en brutaal. De sociale bewogenheid van onze tijd maakt
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het werk van Buysse aldus weer aktueel, maakt het mogelijk dat zijn
toneel bv. opnieuw wordt opgevoerd of voor de televisie bewerkt.
Zoals ik dus al zei : de studie en de uitgave van het werk van
Buysse door Van Elslander is geen verloren moeite geweest, geen
filologische vingeroefening in het luchtledige. En ik mag hem hier
dus wel, naar aanleiding van deze Buysse-herdenking, openlijk danken
voor het vele werk dat hij aan Buysse heeft besteed. Vanzelfsprekend
dank ik hem ook omdat hij eens te meer de taak op zich heeft willen
nemen, om hier vandaag voor ons, uit de volheid van zijn kennis,
over het leven en het werk, de tijd en de ruimte van Cyriel Buysse
te spreken.
Danken wil ik ook U, Mijnheer de Gouverneur en het bestuur van
de provincie Oost-Vlaanderen, omdat U deze plechtigheid financieel
heeft mogelijk gemaakt ; danken ook de burgemeester en het gemeentebestuur van Nevele, die de plechtigheid materieel mogelijk
maakten. Dank ook aan het Buysse-Comité voor de logistieke steun
bij het opzetten van deze herdenking.
Provincie- en gemeentebestuur, zij vertegenwoordigen hier het volk
van „Tussen Leie en Schelde", het volk dat Buysse heeft beschreven
op een wijze dat het blijvend ontroert. Het is niet de eerste keer dat
Buysse wordt gehuldigd of plechtig herdacht. Maar het is vandaag
wel de eerste keer dat Buysse kan worden gehuldigd in volle sereniteit, met de instemming van allen en zonder dat van een of andere
kant, openlijk of bedekt, verzet wordt aangetekend. Zoals André
Demedts niet lang geleden heeft gezegd : Buysse is thans geen contraversiële figuur meer. Hij is inderdaad geen controversiële figuur meer,
niet omdat hij niets meer zou betekenen, maar integendeel, omdat
men juist nu zijn literaire en sociale betekenis ten volle heeft begrepen ; omdat men juist nu ten volle kan waarderen wat hij heeft beschreven en hoe hij het heeft beschreven.
Van deze algemene waardering was deze herdenkingsplechtigheid
de publieke uitdrukking. Dank dus aan Provincie en Gemeente die
deze plechtigheid financieel en materieel hebben mogelijk gemaakt.
Niet in het minst dank ik de Provincie omdat zij deze plechtigheid
financieel heeft mogelijk gemaakt in een tijd van besnoeiingen en
besparingen, een tijd die het de inrichters van kulturele of wetenschappelijke manifestaties in heel wat opzichten zeker niet gemakkelijk
maakt. Het weze de Gouverneur en de Provincie, de financiële inrichters van deze plechtigheid, een troost en een aanmoediging, te
weten dat het geld, dat trouwens in gewettigde soberheid aan deze
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plechtigheid werd besteed, niet nutteloos is besteed. Buysse herdenken
betekent immers ook de boodschap herdenken die weliswaar impliciet
maar toch met een niet te evenaren kracht spreekt uit zijn werk. Naar
het voorbeeld van een bekende leuze zou ik die boodschap kunnen
paraphraseren met de woorden : Nooit meer armoede, nooit meer
terug naar die afstompende armoede van nauwelijks een eeuw geleden.
Als dit de boodschap is van Cyriel Buysse, dan dank ik dus allen
die hier vandaag, door hun initiatief of door hun aanwezigheid, ertoe
hebben bijgedragen, opdat deze boodschap opnieuw zou gehoord
worden in dit in alle opzichten weer armer wordend land.
Ik wil dit slotwoord niet afsluiten zonder in naam van de Academie
een eresaluut te hebben gebracht, over de tijden heen, aan de man
om wie het hier vandaag allemaal te doen was : Cyriel Buysse.
Zijn lidmaatschap van onze Academie, al was het maar kortstondig, eert op een blijvende manier deze Instelling ;
Zijn schrijverschap is voor de geschiedenis van onze Letteren van
blijvend belang geworden ;
En vooral dit : zijn bestaan is voor zijn volk niet nutteloos geweest.
Vanuit een verholen maar diepe bewogenheid heeft hij voor dit volkvan-toen, dat hij een prachtig ellende-volk heeft genoemd, zijn werk
geschreven, als een aanklacht tegen armoede en onwetendheid. En
niet in het minst daarom, zeer geachte Dames en Heren, verdiende
hij vandaag deze herdenkingsplechtigheid als een gebaar van dank.

Na afloop van de vergadering werd door de heer Goeverneur een
receptie aangeboden.

Buitengewone openbare vergadering van 17 september 1982
(in het A.M.V.C. te Antwerpen)
Op vrijdag 17 september om 17 u. werd in de gebouwen van het
Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen
een openbare vergadering gehouden ter gelegenheid van de herdenking van de vijftigste verjaring van het overlijden van Cyriel Buysse.
Aanwezig : de heren

de heren

LEYS,

voorzitter, en

vast secretaris ;
en

leden ;

COUVREUR,

de heren

WALSCHAP

en

SCHMOOK,

binnenlandse ereleden.

Afwezig met kennisgeving : de heren

leden ;
de heer

HOEBEKE,

VANACKER, GYSSELING, VAN ELSLANDER, DECORTE

ROMBAUTS,

AERTS, LISSENS

en

DEMEDTS,

binnenlands erelid.
AGENDA

I. Verwelkoming.

De heer L. Simons, conservator van het A.M.V.C., heette de aanwezigen van harte welkom op de herdenking van Cyriel Buysse en

op de opening van de tentoonstelling die als hulde aan de schrijver
door de Academie en het A.M.V.C. werd georganiseerd. De spreker
prees de inzet van Prof. Antonin van Elslander en zijn medewerkster
mevrouw A. M. Musschoot en niet het minst die van een geestdriftige
B.T.K.-ploeg van jonge medewerkers, die op aanbeveling van Gemeenschapsminister Marc Galle ter beschikking werden gesteld. Ook
de andere stille medewerkers door wier toedoen de tentoonstelling tot
stand was gekomen, werden geloofd.
Hij dankte ook het college van Burgemeester en Schepenen van de
Stad Antwerpen, dat deze herdenkingsmanifestatie onder zijn hoede
had willen nemen en de heer Geldolf, schepen van onderwijs, had
aangewezen om de tentoonstelling feestelijk te openen.
II. Toespraak namens de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde door de heer A. VAN ELSLANDER.

In zijn korte herdenkingsrede dankte Prof. Van Elslander de heer
Ludo Simons, op wiens suggestie de Buysse-tentoonstelling werd
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voorbereid door een B.T.K.-team, dat ook zorgde voor een BuysseAlbum dat zojuist van de pers was gekomen. Hij kondigde aan dat
de tentoonstelling einde november naar Gent zou worden overgebracht
en herinnerde er aan dat aldaar al in 1959, bij de herdenking van de
honderdste verjaardag van Buysses geboorte, een tentoonstelling was
ingericht door het Willemsfonds in samenwerking met conservator
Schmook en adjunct-conservator Willekens, die belangrijke documenten uit hun Archief en Museum ter beschikking hadden gesteld. In
die tijd, aldus spreker, was Buysse nog een controversiële figuur en
de belangstelling voor zijn werk in de brede lagen van onze bevolking
gering, maar dat is, vijftig jaar na zijn overlijden, niet meer het geval : Buysse is thans een algemeen erkend en gewaardeerd auteur,
wiens volledig oeuvre door de publikatie van het Verzameld Werk
gemakkelijk toegankelijk is geworden. Met instemming haalde hij de
woorden van Vermeylen aan, die Buysse onze beste verteller noemde,
„die ons door het warmste menselijk meegevoel geboeid houdt".
III. Opening van de tentoonstelling door de heer W.

GELDOLF,.

schepen voor onderwijs van de stad Antwerpen.

De slottoespraak werd gehouden door Schepen Geldolf, die o.m.
een warme hulde bracht aan de figuur van Cyriel Buysse. Onmiddellijk daarop opende de heer Geldolf de tentoonstelling en nodigde hij
de aanwezigen uit hem naar de zaal te volgen.
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Vergaderingen van 20 oktober 1982
I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : de heer LEYS, voorzitter, mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter, en de heer HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren AERTS, LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSE.LING, VAN ELSLANDER, DRAYE, DECORTE, COUPÉ, DE BELSER, GOOS-

en KEERSMAEKERS, leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, ROMBAUTS en VAN ,LOEY, binnenlandse ereleden.

SENS, COUVREUR, DESCHAMPS

Afwezig met kennisgeving : de heren JONCKHEERE, ROOSE, mevrouw
en de heren LAMPO en DE PAEPE, leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.

D'HAEN,

AGENDA
HERDENKINGEN

De heer LEYS, voorzitter, sprak ter nagedachtenis van de heer
GILLIAMs, vast secretaris eershalve, en van de heer KNUVELDER,
buitenlands erelid, een herdenkingsrede uit. De herdenkingsrede ter
nagedachtenis van de heer LEBEAU werd gehouden door de heer
KEERSMAEKERS, lid.
In memoriam M. GILLIAMS
door 0. LEYS, Voorzitter van de Academie.
Geachte Collega's,
Vita Brevis. Het is de titel van het verzameld werk van Maurice
Gilliams. Nu zijn leven de volledigheid heeft bereikt, zijn wij geneigd
hem na te zeggen : vita brevis. De dood komt steeds te vroeg en ook
in zijn geval, voor zijn vele vrienden en bewonderaars, spijt alles, nog
onverwacht.
De Academie is Maurice Gilliams dankbaar omdat hij door zijn
glans en faam in niet geringe mate ook tot haar glans en faam heeft
bijgedran.Htws vordeAcami,nhrled
ook deze kunstenaar te mogen tellen, van wie reeds sedert lang door
iedereen was aanvaard dat hij tot de onvergankelijken van onze letteren zou behoren. Hij was een prins van onze letteren. Als er ooit een
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dichter en schrijver is opgestaan die gedreven werd door een religieus
respekt voor de volmaakte zuiverheid van het woord, dan was het
Maurice Gilliams. Hij schreef en herschreef het woord, hij betastte
en beitelde het, in een rusteloos en pijnlijk gevecht om het te veroveren, te ontrukken aan het onzegbare van zijn diepste impressie,
wetende dat er iets moest gezegd worden over dingen die onzegbaar,
ongenaakbaar waren. Een pijnlijke inhoud in een perfekte vorm gegoten, zo omschreef hij zelf zijn schrijvers-ideaal. Hij was een dienaar
van het woord en uit deze dienende houding groeide zijn stijl als een
formele tucht, een soort ethiek. Hij was een dienaar van het woord,
van het perfekt uitgezuiverde woord, en het woord schonk hem een
onloochenbare aristokratie. Omdat zij deze aristokraat van het woord
onder haar leden mocht tellen, is de Academie dankbaar.
Dankbaar is de Academie Maurice Gilliams ook, omdat hij haar als
haar vast secretaris vijftien jaar lang veel van zijn vaak broze krachten
heeft gewijd. Maurice Gilliams hield van de Academie ; hij geloofde
in haar onmisbare funktie. Met vaste hand heeft hij de Academie
geleid, vol rustige aandacht voor haar vele dagelijkse noden, wetende
dat hij in en door de Academie ons volk diende.
Dankbaar zijn de leden van de Academie Maurice Gilliams tenslotte en misschien vooral, omdat hij een goed collega en voor sommigen, meer zelfs, een goede vriend was. Hij, wiens werk slechts kon
gedijen in de ijle, pijnlijke lucht van het uitgezuiverde woord, hij was
in de omgang een gemoedelijk man, die behoefte had aan mensen
rondom zich, mensen met wie hij kon praten, uren lang, los en
ontspannen. Dat was de andere Gilliams, voor wie we niet minder
dankbaar zijn.
Maurice Gilliams is niet meer. Alhoewel de dood toch nog onverwacht toesloeg, was het beeld van de dood nooit ver weg uit zijn
gepeinzen. In een van zijn bekendste gedichten spreekt hij over de
dood als over een naderende zwaardvis :
Hoe zal het zijn wanneer de zwaardvis nadert
in 't wassend water der barbaarse dromen
Gods vaste Burg ligt in het zand verzonken.
De zwaardvis komt. Reeds wit van slaap, verdreven
van elkaar, verlangen wij naar 't avonddonker.
En in de ziel gereed om te verdwijnen,
krijgt ieder op zijn klip zijn angsten toegemeten,
tot in de borst verkleumd van zwijgzaamheid.
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De stem van Maurice Gilliams is nu tot zwijgzaamheid herleid.
Maar in het werk en in de herinnering die hij ons naliet, zal zij nooit
verstommen.

In memoriam G. KNUVELDER
door de heer 0. LEYS, Voorzitter van de Academie.
Geachte Collega's,
Dit is de derde achtereenvolgende plenaire vergadering waarop wij
enovrldbuitase nhrdke:GabilSch
in mei, Carlo Tagliavini in juni en thans Gerard Knuvelder, onlangs
overleden te Eindhoven op tachtigjarige leeftijd, na een leven van
onverdroten werk en arbeid ten dienste en ten bate van de Nederlandse literatuurwetenschap.
Gerard Knuvelder werd geboren te Arnhem op 25 januari 1902.
Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de R.K. Leergangen te Tilburg, waar Moller en Michels zijn leermeesters waren.
Professioneel zou hij zijn leven lang werkzaam blijven in het middelbaar onderwijs, als leraar, directeur of rector aan verschillende colleges en lycea in Bergen-op-Zoom en Eindhoven. Door zijn wetenschappelijke bedrijvigheid echter naast en buiten zijn beroepsbezigheden
zou hij zich een plaats veroveren aan de top van het intellectueel
bedrijf tussen de meest prominente figuren van de Nederlandse literatuurwetenschap. Bekend werd hij vooral door zijn Schetsen, Compendia, Handboeken en Bloemlezingen in verband met onze letterkunde. Enkele dagen nog voor zijn dood verscheen in een tiende,
geheel herziene druk van 594E bladzijden zijn Beknopt Handboek tot
de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde. Een vakgenoot bestempelde dit werk als een uniek monument van literair-historische, kultuur-historische, komparatistische en literatuurtheoretische eruditie en
belezenheid ( 1) . Knuvelder werkte verder ook mee aan diverse dagen weekbladen en tijdschriften ; hij was lid of voorzitter van verschillende toneelgroepen en literaire genootschappen, o.m. van het GuidoGezelle-Genootschap te Kapellen. Hij werkte ook mee aan de uitgave
van het verzameld werk van Streuvels.
Voor dit vele werk vielen hem tal van onderscheidingen te beurt,
o.m. het eredoctoraat van de Universiteit te Utrecht in 1961, en het
buitenlands erelidmaatschap van onze Academie in 1963. In dat jaar
(1) L. Rens, Standaard der Letteren, 3 september 1982.
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ook hield hij een opgemerkte lezing voor ons Genootschap, waarvan
de tekst achteraf werd gepubliceerd onder de provokante, aan Maurice
Gilliams ontleende titel „Aasgieren der filologie ?". Hierin pleitte
hij voor een literatuurstudie die minder zou gedomineerd worden door
de hulpwetenschappen en direkter naar het esthetische toe zou gaan.
Dergelijk standpunt kon toen nog opzien baren. Thans lijkt het een
verworvenheid. Het bewijst hoe diep het inzicht was van Knuvelder
en hoe sterk hij zich bezon omtrent de waarde van zijn werk. Hij was
dan ook meer dan een compilator.
Knuvelder was een vriend der Vlamingen en hij heeft in ruime
mate bijgedragen tot het bekendmaken van Zuidnederlandse auteurs
in het Noorden, doordat hij gaandeweg in zijn Handboek voor deze
auteurs de plaats heeft ingeruimd die zij verdienen.
Het strekt de Academie tot eer dat zij Gerard Knuvelder destijds
onder haar buitenlandse ereleden heeft opgenomen. Met de dood van
Gerard Knuvelder verliest de Academie dan ook een van haar prominente ereleden en zij zal hem met dankbare eerbied blijven gedenken.
In memoriam Paul LESEAU
door A. KEERSMAEKERS, Lid van de Academie.
Eergisteren, 18 oktober, overleed Collega Paul Lebeau. Na een
langdurige afwezigheid hadden we de thans betreurde Collega nog
mogen ontmoeten op onze laatste drie vergaderingen, april, mei, juni.
Het was, na het zware bedreigd-zijn van zijn gezondheid, een herleven mét de zon en de zoelte van het voorjaar. En nu is zo plotseling
de overstap naar de eeuwigheid gekomen.
We zien nog voor ons zijn wat gebogen gestalte, de scherpe blik,
de mond met de plooien van tegelijk diepe ernst en ironische of milde
schalksheid, de beweeglijke handen, we horen nog zijn hoge stem, de
laatste maanden verdoft, hees.
In onze Academie volgde hij Stijn Streuvels op ; Paul Lebeau werd
als lid verkozen op 18 april 1970, maar de installatie vond pas plaats
op 24 mei 1972. Intussen had hij reeds op 17 februari 1971 in een
„Literair Salon" — al te zeldzaam in ons gezelschap — voorgelezen uit
eigen werk en voor de Vaste Commissie voor Onderwijs en Nederlandse Lexicografie twee lezingen gehouden, op 15 december 1971
en 16 februari 1972, over „Dandyisme, Decadentie en Dilettantisme
in de literatuur", een onderwerp dat hem reeds van in zijn Leuvense
studententijd werkelijk uit het hart was gegrepen, omdat het voor
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hem een levenshouding betekende waarmee hij voor zichzelf in het
reine moest komen.
Paul Lebeau was -- herlees maar zijn „Hulde aan Stijn Streuvels —
een waarachtige man van de stad, een werkelijke Antwerpenaar, geboren in de voorstad Borgerhout op 29 juni 1908. Na studies in de
Germaanse filologie te Leuven, waar hij in 1930 het doctoraat behaalde, verkreeg hij met zijn voortreffelijke dissertatie de mogelijkheid verder te studeren aan de universiteiten van Marburg, Berlijn en
Parijs, waaraan hij met veel dankbaarheid terugdacht, zijn hele verdere leven. Na jaren atheneumleraar te zijn geweest, werd hij in 1960
hoogleraar aan de Facultés Universitaires Saint-Louis te Brussel, die
hij in 1978 als emeritus verliet. Intussen had hij, met het hem eigen
reflexieve tempo, een reeks romans en novellen gepubliceerd, waarvan
hijzelf getuigde dat aan de gewone kwalificatie ervan als „probleemromans" waarmee ze meestal werden gekarakteriseerd, een correctief
moest worden aangebracht ; „Men zou evengoed kunnen zeggen dat
die romans therapeutisch en in zekere zin autobiografisch zijn, aangezien die werken de worsteling van de auteur met het eigen probleem
uitbeelden."
Paul Lebeau was ook een voortreffelijk essayist : zijn scherpe geest,
zijn rijke eruditie en zijn instelling tot levensbeschouwelijke reflexie,
zijn verbazende belezenheid in de Nederlandse, Franse, Duitse en
Engelse literatuur boden hem stof te over voor rake en diepborende
ontleding ; zijn referaat over „De Kunst van het Essay", waarin hij
wees op de onthullende mogelijkheden van het echte essay, is terecht
een klassiek stuk geworden.
En Collega Lebeau, met zijn sobere maar directe schrijftrant, was
een waarlijk-boeiend causeur, die ernst en humor, vinnige karakteristiek en milde ironie samen kon brengen, met een brede monkeilach
en een onderlijnend handgebaar. Daarvan heeft hij voor onze Academie een treffend voorbeeld gegeven op de jaarvergadering in het
feestelijk-landelijke Beauvoorde op 16 juli 1975, met zijn „Schrijvers
langs de weg". De inzet ervan is écht Paul Lebeau : „De kennismaking met een schrijver in levenden lijve valt soms niet mee. Men
zoekt de schrijver en vindt een mens, een mens met zijn tics en hebbelijkheden, die wij in zijn werk niet hadden vermoed. Bovendien is
die mens meestal niet bereid bij een toevallige ontmoeting al dadelijk
zijn diepste ik open te leggen." Maar, zo besloot hij : „Wat een
schrijver is, moet u in zijn werken zoeken !" En de veelzijdige Paul
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Lebeau was vóór alles : de schrijver. We zullen hem missen, maar
we kunnen hem altijd opnieuw ontmoeten in zijn werken, de auteur
die op zijn wijze en met zijn kunstenaarsvisie en levensuitbeelding
een eigen plaats inneemt in onze literatuur. En hij was, naar het woord
van zijn inleider Collega Buckinx, „een belangrijke aanwinst voor
ons Koninklijk Genootschap". Velen onder U hebben de mens Paul
Lebeau beter gekend dan ik : hij was naar zijn eigen woord een stadsmus, ik was ook voor hem een „paradijsvogel" van den buiten. Jarenlang mocht ik zijn collega zijn in de Brusselse Facultés Universitaires
Saint-Louis, hij voelde zich daar thuis met zijn cosmopolitisch temperament en ik heb er vooral de echte en rijke mens Paul Lebeau ontmoet.
En veel heb ik van hem geleerd. Daarom kan ik met volle overtuiging
en oprechtheid zeggen wat hij voor Nest Claes heeft gezegd : „Zijn
nagedachtenis weze gezegend !"
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering van 16 juni 1982 en van
de buitengewone vergaderingen van 11 en 17 september jl. respectievelijk te Nevele en te Antwerpen, n.a.v. de C. Buysseherdenking,
worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

I. Overlijden.
Op 29 juni jl. overleed Dr. Gerard KNUVELDER,
buitenlands erelid van de Academie. De heer KEERSMAEKERS was op
de begrafenisplechtigheid aanwezig en condoleerde de familie namens
ons genootschap.
Op 18 oktober 1982 overleden de heren GILLIAMS, vast secretaris
eershalve, en LEBEAU, lid van de Academie. Aan mevrouw GILLIAMS
en aan mevrouw LEBEAU werd op 20 oktober 1982, namens de Academie, een rouwtelegram gestuurd.
II. Vertegenwoordiging van de Academie.
De heer LEYS, voorzitter, vertegenwoordigde de Academie op de plechtige ontvangst
door de voorzitter en de leden van het bureau van de Vlaamse Raad
aangeboden ter gelegenheid van de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap (Stadhuis te Brussel, 9 juli 1982) .
De heer DESCHAMPS vertegenwoordigde op 21 juli 1982 de Academie op het Te Deum in de H. Hartbasiliek te Koekelberg.
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III. Gelukwensen.
Ter gelegenheid van Zijn verjaardag werd
aan Z.M. Koning Boudewijn op 7 september jl. een telegram met
gelukwensen gestuurd.
IV. Erelidmaatschap.
Bij ministerieel besluit van 13 juli 1982
werd aan de heer VAN LOEY de titel van binnenlands erelid toegekend.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR
De heer HOEBEKE,
I. Vertegenwoordiging van de Academie.
vast secretaris, vertegenwoordigde op 21 juli jl. de Academie op het
Te Deum in de Sint-Baafskathedraal en op de receptie die de Gouverneur en de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van OostVlaanderen ter gelegenheid van de Nationale Feestdag aanboden.
Overeenkomstig art. 38 van het huishoudeII. Lidmaatschap.
lijk reglement warden de zetels van wijlen de heer C. TAGLIAVINI,
buitenlands erelid, en van de heer A. VAN LOEY, binnenlands erelid,
vacant verklaard.
Bij brief van 8 oktober jl. herinnert de heer
III. Francqui-Prijs.
M. GROSJEAN, afgevaardigd-beheerder van het Francqui-fonds, het
bestuur eraan, dat de kandidaturen voor de Francqui-prijs 1983 (groep
geesteswetenschappen) uiterlijk op 31 december e.k. ingediend moeten zijn.
Iv. Brief van „Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en
Kuns" : herdenking van het 75-jarig bestaan.
Bij brief van 7 september jl. deelt „Die Suid-Afrikaanse Akademie
vir Wetenskap en Kuns" mede, dat zij in 1984 haar 75-jarig bestaan
zal herdenken en een feestbundel zal uitgeven. Ze verzoekt onze
Academie tevens voor de bundel een adres van ongeveer 250 woorden
te willen schrijven.
Het bestuur stelt voor de opdracht toe te vertrouwen aan de vaste
secretaris die geholpen kan warden door één of meer collega's.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
V. Vergadering van 17 november e.k. Omdat de Academie ter
gelegenheid van het Colloquium over „De weg naar eigen Academiën" drie achtereenvolgende dagen te Brussel vergadert (18, 19 en
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november e.k.) , stelt het bestuur voor de plenaire vergadering van
17 november te laten plaatsvinden op vrijdag 19 november e.k. om
11 u. in een zaal van het Paleis der Academiën te Brussel. De commissievergaderingen zouden dan wegvallen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
20

VI. Commissie voor Pub likaties.
Op voorstel van het bestuur
wordt de heer VAN LOEY, die zopas het erelidmaatschap heeft verworven, als lid van de Commissie voor Publikaties vervangen door
de heer WEISGERBER.

Het bestuur stelt voor in 1983
VII. Conscience-herdenking.
een van onze openbare vergaderingen (Beauvoorde) te wijden aan de
herdenking van Hendrik Conscience.
Bij deze herdenking zou ook de uitgave van het werk van de heer
SCHMOOK, vermeld in het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie, zeer goed passen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
LEZING

„Analogie, taalverwerving en taalverandering", voortzetting van

de lezing van de heer

ROELANDTS.

GEHEIME ZITTING

I. Samenstel li ng van een Commissie van Voordracht voor de opvolging van wijlen mevrouw Schieb, buitenlands erelid.
Het be-

stuur stelt voor, de heren ROELANDTS en
te voegen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.

DECORTE

aan het bestuur toe

De Lode Baekelmansprijs (tijdvak 1979-1981)
II. Fondsprijs.
wordt niet toegekend.
III. Bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van
de bestuurscommissie d.d. 6 oktober 1982 wordt aan de Academie
voorgelegd.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

Verslag door de heer COUVREUR, lid wnd. secretaris.

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

„Taalhandelingen in het Antiphonarium van de mis", lezing door
de heer GOOSSENS.
De tekst van het Romeinse missaal van Pius V bestaat uit een
aaneenschakeling van maximaal 71 teksteenheden, die gedeeltelijk
vast zijn (ordinarium), gedeeltelijk van dag tot dag wisselen (proprium) . Bij de meerderheid ervan is de taalhandeling een gebed, en
wel een lof-, dank-, rouw- of smeekgebed. De gebedshandeling is
meestal, maar niet noodzakelijk, ook offerhandeling. Naast de gebeden komen er andere handelingen voor, o.a. lezingen, d.w.z. voordrachten van citaten van samenhangende stukken uit de bijbel, tot
telering en stichting. Vijf teksten (introitus, graduale, tractus resp.
alleluia, offertorium en communio) , die alle tot het proprium behoren
en samen het antiphonarium vormen, leveren met betrekking tot de
vraagstelling moeilijkheden op : het zijn in de regel bijbelcitaten, maar
dan zonder de samenhang die bij de lezingen het belerings- en stichtingseffect beoogt. Uit de liturgiegeschiedenis blijkt, dat zij historisch
het resultaat van drastische inkortingen zijn. De vraag naar de taal-
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handeling krijgt hierdoor een sterk etymologisch aspect. Zij blijken
als pausevullers en stemmingscheppers gefungeerd te hebben. Hun
keuze en meestal ook hun inkorting achteraf gebeurde op grond van
duidelijke criteria, waarvan het voornaamste het idee van de dag was.
De interessantste groep antiphonarium-teksten heeft vanuit terugblikkend perspectief profektiekarakter. Aan de hand van uitgekozen voorbeelden laat spreker zien, hoe dit in het taalspel van antiphonaria uit
de heilscyclus en uit de heiligenkalender fungeert.
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN

AGENDA

„Johan Al f ried de Laet en zijn correspondentie met Gustav Hatken", voortze tt ing van de lezing van mevrouw DEPREZ, gehouden op
19 mei jl.
Collega DEPREZ zag af van haar lezing en de vergadering wordt

afgelst.
De resterende tijd werd besteed a an het bespreken van de regeling
van de begrafenis van de heer GILLIAMS (vrijdag 22 oktober) en van
de heer LEBEAU (zaterdag 23 oktober).
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Openbare vergadering van 27 oktober 1982
De jaarlijkse openbare vergadering werd gehouden in het Academiegebouw te Gent op woensdag 27 oktober 1982.
Aanwezig : de heer LEYS, voorzitter, mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter, en de heer HoEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, VAN
ELSLANDER, DECORTE, COUPÉ, HADERMANN, DE BELSER, COUVREUR,
DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, LAMPO

de heren
ROMBAUTS,

en

leden ;
en

binnenlandse ereleden.

Afwezig met kennisgeving : de heren
BUCKINX, DRAYE, ROOSE,

leden ;
de heer

DE PAEPE,

WALSCHAP, SCHMOOK, PAUWELS, VANDERHEYDEN

VAN LOEY,

mevrouw

LISSENS, MOORS, WEISGERBER,

D'HAEN

en de heer

GOOSSENS,

binnenlands erelid.

Om 14.45 u. werden de eregenodigden door het bestuur en de
leden begroet in de Salon van de Academie. Onder hen bevonden
zich : de heren A. E. De Schrijver, Minister van State ; R. De Geest,
Krijgsauditeur voor Oost- en West-Vlaanderen ; E. Bonte, EersteAdvokaat-Generaal bij het Hof van Beroep te Gent ; W. De Groote,
emeritus Voorzitter in het Hof van Beroep te Gent ; M. Deneve,
Oud Algemeen Commandant van de Rijkswacht ; Monseigneur G.
-

De Keersmaeker, Vicaris-generaal van het Bisdom Gent ; de heren
Prof. Dr. C. F. P. Stutterheim, vertegenwoordigt de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam ; Prof.
Dr.WPGeitsn,ldvazfAkemi;D.Nv,
vertegenwoordiger van de Gemeenschapsminister van Cultuur ; Prof.
Dr.GeSchut,oglrabijdeU.IA;mvouwarnes
M. Buysse en de heren R. Rennenberg, adjunct-conservator van het
A.M.V.C. te Antwerpen ; P. Huys, adviseur bij de Dienst voor Culturele Aangelegenheden van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Het Secretariaat ontving een bericht van verhindering vanwege de
heren J. Pede, Voorzitter van de Vlaamse Raad, W. Martens, Eerste
Minister, M. Galle, Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden, D. Coens, Minister van Onderwijs, en andere hoogwaardigheidsbekleders.
De heer LEYS, voorzitter, opende de vergadering om 15.15 u. en
verwelkomde de hoogwaardigheidsbekleders, de laureaten en de belangstellenden.
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Openingstoespraak van O. LEYS, Voorzitter van de Academie.

Dames en Heren,
Vorige week hing de vlag aan dit huis halfstok, ten teken van
rouw om het afsterven van twee prominente leden van ons Genootschap, de schrijvers Maurice Gilliams en Paul Lebeau. En ik wil deze
vergadering dan ook niet beginnen zonder nog even de herinnering
aan deze twee zo belangrijke figuren te hebben opgeroepen.
Vandaag hangt de vlag ten helen uit. Wij beschouwen immers de
dag, waarop wij vrienden van de Academie uitnodigen, als een
feestdag.
Uw aanwezigheid, Dames en Heren, is ons een teken van steun.,
van morele steun, die een Instelling als de onze in deze tijden hard
nodig heeft.
De Academie is immers geen Instelling van onmiddellijk economisch nut. Wij zullen de krisis niet oplossen ! En toch hebben wij een
funktie, al is die ook niet voor iedereen, voor de meesten zelfs niet,
onmiddellijk zichtbaar. Een Academie is immers in de eerste plaats
een cel van bezinning. Onze Academie voor Nederlandse taal- en
letterkunde is een plaats van bezinning over de taal, de basis van
menselijke kommunikatie en meteen de basis van menselijke gemeenschap. Verder is onze Academie een plaats van bezinning over de
letteren, het domein waarin de taal als uiting van menselijk denken
en voelen haar meest volmaakte vorm benadert. Het is dan ook geen
toeval dat elk gekultiveerd volk over een Academie als de onze
beschikt. Het is ook geen toeval dat de Vlaamse strijders van nu
honderd jaar geleden, niet gerust hebben vooraleer zij de stichting
van onze Academie verkregen. Zij wisten dat de mens en ook de
Vlaming niet kan leven van brood alleen. Het is echter niet zeker dat
iedereen dit nu nog weet of beseft. En daarom zei ik u, Dames en
Heren, dat uw aanwezigheid hier voor ons een morele steun is.
Na zijn toespraak verleende hij het woord aan de heer S6TEMANN,
die handelde over : „Twee meesters en hun métier ; Boutens en Van
de Woestijne over de poëzie".

Vervolgens werden aan de laureaten van de Fondsprijzen de
diploma's uitgereikt.
Tot slot werd in de salon van de Academie een receptie gehouden.
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Plenaire vergadering van 19 november 1982
in het Paleis der Academiën te Brussel

Aanwezig de heer

LEYS,

voorzitter, mevrouw
vast secretaris ;

DEPREZ,

ondervoor-

zitter, en de heer HOEBEKE,
de heren LISSENS, ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS,
WEISGERBER, DECORTE, COUPÉ, HADERMANN, GOOSSENS, COUVREUR

en

DESCHAMPS,

leden.

Afwezig met kennisgeving : de heren
KEERSMAEKERS,

de heren

AERTS, DEMEDTS, DRAYE

en

leden ;

VANDERHEYDEN

en

ROMBAUTS,

binnenlandse ereleden.

AGENDA
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering, van de commissievergadering van 20 oktober ji. en van de plechtige openbare vergadering van
27 oktober 1982 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

I. Begrafenis van de heer M. Gilliams en de heer P. Lebeau.
De plechtige lijkdienst voor de heer GILLIAMS had plaats op 22
oktober ji. om 10 u. in de Sint- joriskerk te Antwerpen. Deze dienst
werd bijgewoond door de heer LEYS, voorzitter, mevrouw DEPREZ,
ondervoorzitter, de heer HOEBEKE, vast secretaris, en de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, DRAYE, DECORTE, COUPÉ, COUVREUR,

leden, en de heren WALSCHAP, SCHMOOK, PAUWELS,
en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
De lijkrede werd uitgesproken door de heer CouPÉ. Op de bijzetting op het Schoonselhof werd de Academie vertegenwoordigd door
de heer VAN ELSLANDER. De heer SCHMOOK was eveneens aanwezig.
De plechtige lijkdienst voor de heer LEBEAU had plaats o p 23
oktober ji. om 11 u. in de parochiale kerk Onze-Lieve-Vrouw-terSneeuw te Borgerhout. De dienst werd bijgewoond door de heren
LEYS, voorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris, en de heren DRAYE,
DECORTE, COUPÉ, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS en LAMPO, leden,
en de heren SCHMOOK en PAUWELS, binnenlandse ereleden. De lijkrede werd uitgesproken door de heer LAMPO.
DESCHAMPS,

VANDERHEYDEN
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N.a.v. het overlijden van de heren GILLIAMS en LEBEAU ontving
de Academie een rouwbeklag van de heren W. de Clercq, Vice-Eerste
Minister en Minister van Financiën en Buitenlandse Handel ; D.
Coens, Minister van Onderwijs ; G. Geens, Voorzitter van de Vlaamse
Regering en Gemeenschapsminister van Economie en Werkgelegenheid ; M. Galle, Gemeenschapsminister voor Binnenlandse Aangelegenheden ; en H. Schiltz, Gemeenschapsminister van Financiën en
Begroting en van een aantal prominenten en instellingen.
LIJKREDE

Maurice

GILLIAMS

door C. COUPÉ, Lid van de Academie.
Geachte familie,
Goede vrienden van Maurice Gilliams,
In de plenaire zitting van 16 juni 1976 hebben wij, -- zijn collegae
van de Academie, — afscheid genomen van Maurice Gilliams als
Vast Secretaris. Dat gebeurde in het fraaie 18de eeuwse Huis te Gent
(Huis, met hoofdletter zoals hij het altijd schreef !) , dat hij tijdens
zijn lidmaatschap van ons genootschap sedert 1947 had liefgekregen
en dat hij gedurende de vijftien jaren van zijn geïnspireerde werkzaamheid als ambtenaar met luister had laten herstellen en renoveren,
zodat het eindelijk kon beantwoorden aan zijn hoge en voorname
bestemming. Het was géén vaarwel, op die zomernamiddag van zes
jaar geleden, al heeft zijn steeds zwakker wordende gezondheid hem
belet nog meer dan een enkele keer in ons midden te vertoeven.
Thans moeten wij, met evenveel leedwezen als genegenheid, afscheid nemen voorgoed. Zelf schreef hij in dat vooruitzicht : „Mijn
geboortedatum hoort thuis in het trouwboekje van mijn ouders. Mijn
sterfdag zal geschreven staan in het hart van wie mij liefheeft. Zo
wordt alles mettertijd uitgewist. En waarom zou het anders moeten
geschieden ?" Het is natuurlijk makkelijk doden tegen te spreken,

maar hier ligt het voor de hand. Want wat een controleerbaar feit is
bij het overgrote deel van hen die uit het leven verdwijnen, — de
barmhartige vergetelheid, — gaat niet op bij iemand die zoveel ondelgbare sporen nalaat als Maurice Gilliams.
In twee van zijn belangrijkste prozawerken, Elias of Het gevecht
met de nachtegalen en Winter te Antwerpen (het eerste het verhaal
van de twaalfjarige knaap die zich verschanst in zijn allereigenste
droomwereld op een eenzaam landgoed ; het tweede, de wandeling
van de volwassene door de stad van het ziekenhuis naar de bescherm-
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de woning) heeft hij de gestorven Elias én het „als rook verzwonden
kasteel" tot leven en voortbestaan geroepen. Met de toverstaf van zijn
„geladen" taal.
Want de mens Gilliams was de schrijver, en omgekeerd. Hij was
niet iemand die (ook) schreef, maar wezenlijk een auteur die leefde
in en door en voor zijn literair werk : „alles wat ik schrijven moest
kan men dagboek noemen". Herhaaldelijk heeft hij verklaard dat het
niet zijn doel was schoonheid te scheppen, maar voor zichzelf zichtbaarheid te verkrijgen. Proza en poëzie vormen de fragmenten van
een thans voltooid zelfportret én tegelijk werden ze een taalmonument
dat men nauwelijks bij een stroming of stijlperiode kan onderbrengen.
Bij deze voortdurende, pijnlijke zelfondervraging heeft Maurice
Gilliams zich een moedige ononderbroken ascese opgelegd : „Ik hield
van de lange vriesnachten, op een kamer zonder vuur, om er te kunnen lezen in de winterse stilte van diamant" -- èn heeft hij de taal
tot op het been geslepen om ze tot het instrument te maken van
„mededeling" voor én van zichzelf. Een gedeelte daarvan bestemde
hij tot publicatie, boodschappen en berichten niet ongelijk aan de
geplooide papieren bootjes die Elias en Aloysius op het water zetten
waar ze één voor één wegdobberen „achter de bocht waar een sterke
stroming staat" — of aan de brieven die hij met zijn vader in de
sombere Valkenburgstraat rondbracht : „Door een bodemloze brievenbus mocht ik de eveloppes op de grond laten vallen. Ze scheerden
weg over de vloer, in een blinde vlucht ver de gang in, want ik wist
er een grote vaart aan te geven."
In zijn kleine, gróótse cyclus Bronnen der slaaploosheid is Maurice
Gilliams tot het besef gekomen dat géén menselijke relatie de wezenlijke eenzaamheid kan verbreken : niet de verhouding moeder-zoon
(in zijn vroegste gedichten is dat het grond-thema), niet die van
vrouw en man (waarover het gaat in zijn latere verzen) , niet die van
ouder en kind (het eigenlijke onderwerp van genoemde cyclus) .
Maar dààr verschijnt de vrouw Maria (de naam die tegelijk verwijst
naar het Maria-leven, naar de gestorven moeder én naar de geliefde
vrouw) die méér is dan levensgezellin : de lotgenote die zijn eenzaamheid niet opheft, maar dragelijk maakt en zijn hevig zwijgen
woordeloos begrijpt. Haar nabijheid loopt als een bloedwarme ader
door het marmer van zijn laatste gedichten. Niet onbegrijpelijk overigens voor wie met ons constateert dat géén andere dichter zo vertederd — en levenslang -- over zijn ouders heeft geschreven.
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Laten wij Maurice Gilliams het laatste woord (hij zal het nog lang
hebben !) In het kwatrijn Grafschrift, van bijna dertig jaar geleden,
heeft hij andermaal zijn zelfportret geprofileerd én de bedoeling van
zijn literair werk geopenbaard. Alle woorden, alle taal is machteloos
en verstroomt als vlietend water. Zij moet tot steen gestold op de
bedding liggen, als een gladde kei onverroerbaar en onvatbaar voor
de vriendelijke aanhankelijkheid van de wieren. Dichterschap is
ascese, is totale gegevenheid, is leeftocht èn doem.

Grafschrift
De hoge woorden die de harten breken,
worden in 't vlietend water neergeschreven.
Een steen rust op de bedding der rivier.
Hij riep de wieren niet om hem te strelen.
LIJKREDE Paul LESEAU
door H. LAMPO, Lid van de Academie
Onvergetelijke vriend Paul,
De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
heeft mij de vererende doch trieste taak opgedragen namens de
collega's, dat is namens de vrienden uit dit instituut, een kort woord
van afscheid tot u te richten. Deze opdracht hoort mij niet tot dialectische spitsvondigheden aan te zetten waaruit zou blijken, dat er zoiets
bestaat als een archetypische voorstelling van de ideale academicus.
Zeker moge vermeld worden dat in deze doorluchtige instelling eenieder prof. dr. Paul Lebeau hoogachtte en hem een warm hart toedroeg. Hieraan wil ik toevoegen dat de sympathie die gij er mocht
ondervinden in hoge mate verband hield met uw beminnelijkheid,
met de milk of human kindness, kenschetsend voor uw manier van
zijn en uw manier van handelen, alsook met uw bescheidenheid, in
feite een humorvol understatement in een wereld waar het anderen
wel eens wat moeilijk valt zichzelf niet al té zeer au sérieux te nemen.
Het zij mij zelfs veroorloofd op deze tot bezinning nopende dag te
zinspelen op het feit dat gij, ook in ons wetenschappelijk en artistiek
hoog aangeschreven gezelschap, het soms eensklaps kon uitschateren
om de vele vormen van zotheid op deze aarde waarover Erasmus, uw
voorganger naar de geest, reeds placht te schrijven.
Omdat ik meen te weten dat men onder verstandige mensen niet

zo gemakkelijk verkeerd wordt begrepen, zou ik hieraan willen toe-
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voegen dat lid zijn van de Academie op zichzelf niet belangrijk is.
Belangrijk daarentegen is wél op welke gronden men een dergelijk
lidmaatschap heeft verworven. Mogelijk heeft uw professoraat mede
een rol bij uw aanstelling gespeeld, ofschoon het beslist uw schrijverschap is geweest dat de doorslag placht te geven. Dit is niet het
geschikte moment om over uw oeuvre uit te weiden, althans niet wat
de details en de bibliografische bijzonderheden betreft. Nochtans kan
er worden op gewezen dat gij behoort tot de kristelijke Vlaamse
auteurs, die van zowat 1940 af aan het woord zijn gekomen. Op een
moment dat er wel een kristelijke lectuur bestond in Vlaanderen die,
op een paar uitzonderingen na, hoofdzakelijk gericht was op onschuldige ontspanning, hebt gij tot de mensen behoord die er in geslaagd
zijn een ware kristelijke romankunst van bewonderenswaardig gehalte
in het leven te roepen welke reeds decenniënlang haar stempel drukt
op het geestelijk klimaat van Vlaanderen. Gelovigen zowel als niet
gelovigen beschouwen dit als een belangrijk apport tot de ontwikkeling van onze moderne letteren en zijn er u erkentelijk om. Twee
summiere opmerkingen lijken mij hierbij gepast. Het kristelijk element in uw novellen en romans is niet gericht op spectaculaire uiterlijkheden doch van bladzijde tot bladzijde klinkt het onafgebroken
door als een geestelijk basso continuo. Doordat onze westelijke cultuur niet alleen uit het evangelie heeft geput doch ook uit de klassieke
traditie is het een volkomen begrijpelijk organisch verschijnsel dat gij
ook een Griekse roman hebt geschreven, het onvolprezen Xantippe,
waarin gij het opneemt voor de erkenning van de waardigheid van
de vrouw, jaren vooraleer dit een alom aanvaard modeverschijnsel
werd.
Wij spreken over de literatuur doch kunnen het niet nalaten het
steeds weer over de mens te hebben. Ik zal er tot mijn laatste ademtocht van overtuigd blijven dat een literatuur tot op aanzienlijke
hoogte waard is wat haar maker waard blijkt te zijn als mens. Uw
werk, goede vriend Paul, is dit van een hoogstaand kristen humanist.
Geen humanist met woorden, laat mij dat onderstrepen. Ik heb eens
op een inderdaad voor mij mooie dag in Leuven-Frans in een auditorium gezeten waar een jonge germaniste-literatuurhistorica haar Nederlandse doctoraatsthesis verdedigde. Gij, professor doctor Paul
Lebeau, behoorde tot de jury. Hoe schitterend ook, de nog erg jonge
candidate had het onmiskenbaar zwaar, een tengere vrouwelijke David
in de leeuwenkuil. Maar één van die leeuwen, een Vlaamse leeuw
nota bene, speelde niet voor scherprechter. Elk van zijn vragen was
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vriendelijk, gesteld met die zo typische, lichtjes Boeddha-achtige
glimlach omdat het heus allemaal zo geen vaart liep, de glimlach
ook van het demonstratieve understatement van de professorale waardigheid. De professor speelde het spel volgens de geldende voorschriften doch met het onzichtbare knipoogje van het komt wel in
orde. Die professor was Paul Lebeau, de authentieke schrijver met de
briljante geest en het tedere hart. Niemand van ons zal hem ooit
vergeten.
Op 19 oktober ji.
II. Vertegenwoordiging van de Academie.
vertegenwoordigde de heer CouvREUR de Academie op de opening
van de „Boekenweek" en de „56e Boekenbeurs van Vlaanderen".
Op 30 oktober jl. vertegenwoordigde de heer VANACKER de Academie op de Dr. Jozef Goossenaertsherdenking op het Campo Santo te
Sint-Amandsberg.
MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Ingevolge artikel 38 van het Huishoudelijk
Lidmaatschap.
Reglement warden de zetels van wijlen de heren KNUVELDER,
GILLIAMS en LEBEAU vacant verklaard.
GEHEIME ZITTING

I. Verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter voor 1983.
Mevrouw DEPREZ en de heer CoupE worden respectievelijk tot
voorzitter en ondervoorzitter voor het jaar 1983 verkozen.
II. Comité van Beheer van het Nationaal Fonds voor de LetterOp
kunde : vertegenwoordigers van de Academie voor 1983.
voorstel van het bestuur warden de mandaten van de heren DEMEDTS
en WEISGERBER verlengd.
III. Commissie voor Advies van het Nationaal Fonds voor de
Het bestuur stelt
Letterkunde : opvolging van de heer Lebeau.
voor wijlen de heer LEBEAU te vervangen door mevrouw Maria
ROSSEELS, eventueel mevrouw Maria Frieda DE KEUSTER (ps. Irma
van Goeree) , of de heer KEERSMAEKERS. Het voorstel wordt aanvaard.
IV. Vertrouwelijk verslag van de Commissie van Voordracht.
De vaste secretaris doet voorlezing van het vertrouwelijk verslag van
de vergadering van de commissie belast met het voordragen van twee
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kandidaten voor de opvolging van wijlen mevrouw SCHIEB, buitenlands erelid.
op verzoek van de heer DESCHAMPS wordt de heer K. Ruh aan de
lijst toegevoegd.
V. Commissie van Voordracht.
Samenstelling :
a) voor de opvolging van wijlen de heer TAGLIAVINI, buitenlands
erelid : de heren KEERSMAEKERS en LAMPO ;
b) voor de opvolging van de heer VAN LoEY, binnenlands erelid :
de heren VANACKER en GYSSELING.

Vergaderingen van 15 december 1982
I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : de heer LEYS, voorzitter, mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter, en de heer HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren AERTS, LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, VAN ELSLANDER, DRAYE, DECORTE, mevrouw D'HAEN,
en de heren COUPÉ, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS en DE
PAEPE, leden ;
de heren ROMBAUTS en VAN LOEY, binnenlandse ereleden.

Afwezig met kennisgeving : de heren JONCKHEERE, HADERMANN,
GOOSSENS en LAMPO, leden ;
de heren SCHMOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden.
AGENDA
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering van 19 november 1982
worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

I. Nationaal Fonds voor de Letterkunde -- Commissie voor advies. Mevrouw Maria ROSSEELS heeft zich bereid verklaard wijlen
de heer LEBEAU in de Commissie voor advies op te volgen.
Ze dankt de Academie voor het vertrouwen dat in haar werd
gesteld.

II. Vertegenwoordiging van de Academie.
1. Op 1 december jl. vertegenwoordigde de heer HOEBEKE de Academie op de uitreiking van de Winkler-Prinsprijzen. Deze plechtigheid had plaats in de gebouwen van de Universitaire Stichting te
Brussel.
De heren LEYS, voorzitter, ROELANDTS en DRAYE waren eveneens
aanwezig. De vergadering werd voorgezeten door de heer LISSENS,
voorzitter van de Winkler-Prins Prijzen-België. Collega VAN LOEY
trad op als vertegenwoordiger van de jury belast met de beoordeling
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van de werken die voor de prijs Nederlandse Taalkunde in aanmerking
kwamen.
2. Op 4 december ji. vertegenwoordigde de heer HOEBEKE de
Academie te Antwerpen op de feestzitting die door de UFSIA ter
gelegenheid van het emeritaat van collega LISSENS georganiseerd
werd. De heren BUCKINX, DECORTE en COUPÉ waren eveneens aanwezig.
3. Op 11 december jl. vertegenwoordigde de heer HOEBEKE onze
Academie op de openbare vergadering van de Koninklijke Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten. De heren LEYS,
voorzitter, en LISSENS waren eveneens aanwezig.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

I. Nobelprijs Literatuur 1983.
Het secretariaat ontving van de
Zweedse Akademie een tiental formulieren met de uitnodiging die
uit te delen aan de leden, inz. aan de leden van de sectie Literatuur,
die individueel hun kandidaat kunnen voordragen.
De voordracht kan vóór 1 februari 1983 rechtstreeks naar het
Nobelcomité van de Zweedse Akademie, Borshuset 11129 Stockholm,
warden gestuurd.
Op voorstel van het bestuur zullen de formulieren aan de scheppende kunstenaars van ons genootschap en aan de specialisten op het
gebied van de moderne letterkunde ter hand worden gesteld.
II. Ingekomen stukken.

1. Herdenking Matthys Celstel ein .
Bij brief van 28 november
1982 deelt de heer R. LIEVENS het secretariaat mee, dat er in 1985
gelegenheid zal zijn Matthys (de) Castelein (500 jaar geleden geboren) te herdenken. Hij hoopt, dat de Academie „een luisterrijke
huldiging" zal organiseren. Hijzelf denkt eraan de Oudenaardse rederijker te eren met een geannoteerde uitgave van zijn liederen.
Het bestuur stelt voor dat de vaste secretaris zich in verbinding
stelt met het stadsbestuur van Oudenaarde en verneemt wat Casteleins
geboortestad wenst te organiseren.
De Academie keurt het voorstel goed.
2. Internationaal Colloquium Hugo Grotius.
Van 6 tot 9 april
1983 organiseert het Grotius-Instituut te Den Haag onder de supervisie van De Koninklijke Akademie van Wetenschappen een internationaal Colloquium gewijd aan Hugo Grotius.
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Het Colloquium zal plaatsvinden in het Museum Boymans-Van
Beuningen te Rotterdam.
Het secretariaat ontving geen officiële uitnodiging, wel eind november het „second announcement", met programma en inschrijvingsformulier.
LEZING

Naar aanleiding van de 100e verjaardag van de geboorte van
Willem Elsschot (Alfons de Ridder) hield de heer J. Aerts (Albert
Westerlinck) een lezing over het onderwerp „Willem Elsschot : bij
een centenarium".
GEHEIME ZITTING

I. Lidmaatschap.
a) Opvolging van wijlen mevrouw SCHIEB.
Overeenkomstig art.
42 van het H.R. wordt de verkiezing van een buitenlands erelid ter
vervanging van wijlen mevrouw SCHIEB uitgesteld.
b) Vertrouwelijke verslagen van de Commissies van voordracht :
opvolging van wijlen de heer TAGLIAVINI en van de heer VAN LOEY.
De vaste secretaris doet voorlezing van de vertrouwelijke verslagen
van de vergaderingen van 8 december 1982 van de commissies belast
met het voordragen van twee kandidaten voor de opvolging van
wijlen de heer TAGLIAVINI, buitenlands erelid, en van twee kandidaten
voor de opvolging van de heer VAN LOEY, binnenlands erelid.
c) Commissies van voordracht.
Samenstelling :
- voor de opvolging van wijlen de heer KNUVELDER, buitenlands
erelid : de heren LISSENS en VAN ELSLANDER ;
- voor de opvolging van wijlen de heer GILLIAMS de heren AERTS
en DECORTE ;
- voor de opvolging van wijlen de heer LESEAU de heer DEMEDTS
en mevrouw D'HAEN.
:

:

II. Bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de
bestuurscommissie d.d. 8 december 1982 wordt aan de Academie
voorgelegd.
Naar aanleiding hiervan vraagt de heer LISSENS het woord. Hij
verzoekt het bestuur de Commissie voor Publikaties in de tweede
helft van januari bijeen te roepen.
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II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN

Verslag door de heer VAN ELSLANDER, lid-secretaris.

Aanwezig de heren LISSENS, voorzitter, DEMEDTS, ondervoorzitter,
en VAN ELSLANDER, secretaris ;
de heer DECORTE, mevrouw DEPREZ, en de heer COUPÉ, leden.

Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, DRAYE, LEYS, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS en
DE PAEPE ;
de heren ROMBAUTS en VAN LOEY, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren JONCKHEERE en LAMPO,
leden ;
de heren SCHMOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden.
AGENDA

„De pijnl ij ke vreugde of het plezier van het vertalen", lezing door
de heer DECORTE :
Spreker geeft, in een onder de vorm van literaire souvenirs gestelde
lezing, een weerspiegeling van de gevoelens van vreugde die hij
gedurnhalvweftbdanhvrlegdicten en proza. Deze lezing was niet bedoeld als een geleerd vertoog
maar kon, zoals de voorzitter van de commissie zegde, best worden
beschouwd als een van de voordrachten, die gewoonlijk in de literaire
salons van de Academie warden ondergebracht en die uiteraard in de
categorie moderne letteren thuishoren.
Aan de korte bespreking die volgt nemen de collega's
en VAN LOEY deel.

CouvREUR

VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

Verslag door de heer DE PAEPE, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren DESCHAMPS, voorzitter,
voorzitter, en DE PAEPE, secretaris ;

KEERSMAEKERS,

onder-
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de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSSELING, MOORS, DRAYE,
LEYS, HOEBEKE en COUVREUR, leden ;

Hospiterende leden : de heren LISSENS, DEMEDTS, DECORTE en
COUPÉ ;
de heren ROMBAUTS en VAN LOEY, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren HADERMANN en GOOSSENS,
leden ;
de heren SCHMOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden.
AGENDA

„De Vita Christi van Ludolf van Saksen in het Middelnederlands",
lezing door de heer DESCHAMPS.
De Vita Christi van de kartuizer Ludolf van Saksen (t Straatsburg
1378) is een omvangrijke summa, die niet alleen het verhaal van
Christus' leven en lijden, maar ook tal van exegetische commentaren,
meditaties en gebeden bevat. Zij bestaat uit een Procemium, een Pars
prima en een Pars secunda. De Pars prima telt 92' en de Pars secunda
89 kapittels. Als bronnen gebruikte de geleerde kartuizer, behalve de
H. Schrift, tal van werken, meestal commentaren op en preken over
de evangeliën of meditaties over het leven en het lijden van Christus.
Aan die werken ontleende hij, met of zonder bronvermelding, duizenden citaten en excerpten, die aan de Vita Christi een compilatorisch
karakter verlenen, maar aan de hechte compositie geen afbreuk doen.
Als in een mozaïek passen die heterogene bestanddelen zo goed bij
elkaar dat zij een homogeen geheel vormen. Een gedeelte van of
excerpten uit de Vita Christi in Middelnederlandse vertaling bevinden
zich in drie werken : 1. Dat vierde boec van ons liefs heren leven ;
2. Dat boeck vanden leven ons heeren jhesu Christi en 3. het Bonaventura-Lud ol f iaanse leven van jezus.
Dat vierde boec van ons liefs heren leven is een vertaling van de
Pars secunda, kap. 58-66 en 68-89. Waarom dit gedeelte van de Vita
Christi „dat vierde boec" wordt genoemd, is gemakkelijk te verklaren.
De Vita Christi is zo uitgebreid dat sommige kopiisten ze in vier
boeken indeelden en in vier delen overschreven. In navolging van zijn
Latijns voorbeeld heeft de vertaler zijn vertaling van de tweede helft
van de Pars secunda „dat vierde boec" genoemd. Bewaard gebleven is
Dat vierde boec van ons liefs heren leven in drie handschriften :
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 73 E 7, geschreven in 1472
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en toebehoord hebbend aan het klooster Sint-Catharinadal te Hasselt ;
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 1122, geschreven ca. 1485 in het
oosten van de huidige provincie Overijssel, en Berlijn, Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz, ms. germ. f ol . 1170, een Ripuarisch afschrift, gedateerd 1450 en toebehoord hebbend aan het Makkabeeënklooster te Keulen. Aannemelijk is dat ook het eerste, het tweede en
het derde boek in het Middelnederlands zijn vertaald, maar in de loop
der jaren verloren zijn gegaan. Als dit inderdaad het geval is, dan
behoort de vertaling van de Vita Christi tot de omvangrijkste Middelnederlandse vertalingen, die ooit zijn ondernomen. Waarschijnlijk
behoorde de vertaler tot de kring van de moderne devoten.
De oorspronkelijke redactie van Dat boet vanden leven ons heeren
Jhesu Christi is verloren gegaan. Zij was geen volledige vertaling
van de Vita Christi, maar een compilatie, bestaande uit een overzetting
van excerpten uit alle hoofdstukken van de Vita Christi en een groot
aantal dialogen tussen „die mensche" en „scriptura", die als exegetische commentaar in de hoofdstukken waren ingelast. Volledig bewaard zijn drie ingekorte redacties, die we de korte redactie, de
middellange redactie zonder de epistelen en de middellange redactie
met de epistelen hebben genoemd, en half bewaard is een vermeerderde redactie, die we de lange redactie hebben geheten. Overgeleverd
is de korte redactie in de incunabelen Antwerpen, Gheraert Leeu,
1487 (Campbell, 1181) en Delft, Christiaen Snellaert, 1488 (Id.,
1182) ; de middellange redactie zonder de epistelen in de incunabelen
Antwerpen, Claes Leeu, 1488 (Id., 1183) en Zwolle, Peter von Os,
1495 en 1499 (Id., 1184 en 1185) en in de postincunabelen Antwerpen, Henrick Eckert van Homberch, 1503 (Nijhoff-Kronenberg,
1407), Antwerpen, Adriaen van Berghen, 1510 (Id., 1408) en Antwerpen, Henrick Eckert van Homberch, 1512 en 1521 (Id., 1409 en
1410) ; de middellange redactie met de epistelen in de postincunabelen Antwerpen, Claes de Grave, 1521 en 1536 (Id., 1411 en 1412)
en in de druk Antwerpen, Peter van Ghelen, 1618. De epistelen in
deze laatste redactie zijn ontleend aan Die epistelen ende evangelien
metten sermoenen vanden gheheelen iare, een lectionarium dat uit
Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en de oudtestamentische perikopen is samengesteld en waarvan vóór 1521 talrijke
uitgaven zijn verschenen. De eerste helft van de lange redactie is
verloren gegaan en de tweede helft (kap. 98-211) is alléén in hs.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15.550 bewaard gebleven. In deze

redactie komen een groot aantal toegevoegde stukken voor, die o.a.
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aan Middelnederlandse vertalingen van de Meditationes de passione
Christi van Jordanus van Quedlinberg, de Legenda aurea van Jacobus
de Voragine en het Cordiale de quatuor novissimis van Gerard van
Vliederhoven zijn ontleend.
Het Bonaventura-Ludol f iaan.re leven van Jezus is een vertaling van
een anonieme Vita Christi in 52 hoofdstukken, die uit de Meditationes
vitae Christi van pseudo- Bonaventura en de Vita Christi van Ludolf
van Saksen is gecompileerd. Deze anonieme Vita Christi moet niet lang
vóór 1400 in het Rijnland zijn ontstaan en is wellicht door een kartuizer samengesteld. Zij is in tien handschriften en vier drukken bewaard
gebleven. De compilator behield de passages, die de Meditationes
vitae Christi en Ludolfs Vita Christi gemeen hebben en verbond ze
met langere of kortere excerpten, die meestal aan de Vita Christi en
soms aan de Meditationes vitae Christi zijn ontleend. Deze anonieme
Vita Christi werd omstreeks 1400, waarschijnlijk in de kring van de
moderne devoten, in het Middelnederlands vertaald. Deze vertaling,
die het Bonaventura-Ludol f fioaW.te leven van Jezus wordt genoemd,
heeft in de 15de eeuw, te oordelen naar het vijftigtal bewaarde handschrifen, ate uit verschillende delen van het Nederlandse taalgebied
en uit Duitse grensgebieden afkomstig zijn, een grote verbreidheid
gehad. Zij werd in 1479 onder de titel Tractaet vonden leven ons
heren Jesu Christi door Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauritius
Yemantszoon van Middelborgh te Delft ter perse gelegd (Campbell,.
1121) O.
Aan de bespreking namen de heren
deel.

DE PAEPE

en

KEERSMAEKERS.

( 1 ) De voll edige tekst van deze lezing verschijnt in Historia et s piritualitasCartusienses. Colloqui quarti internationales acta. Gandavi, Antverpiae, Brugij
16-19 Sept. 1982, ed. J. De Grauwe, Destelbergen, 1983.

WERKZAAMHEDEN VAN DE ACADEMIE
IN HET EERSTE TRIMESTER VAN 1983
Vergaderingen van 19 januari 1983
I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : de heer LEYS, voorzitter, mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter, en de heer HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, VAN ELSLANDER, WEISGERBER, DRAYE, DECORTE, mevrouw
D'HAEN, en de heren COUPÉ, HADERMANN, DE BELSER, COUVREUR,
DESCHAMPS, KEERSMAEKERS en DE PAEPE, leden ;
de heren WALSCHAP, ROMBAUTS en VAN LOEY, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving :

de heren AERTS, BUCKINX, RoosE,

en LAMPO, leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.

GOOSSENS

AGENDA
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 15 december 1982 worden goedgekeurd.
MEDEDELING VAN DE VASTE SECRETARIS

Francqui-fonds. Verhoging van de bedragen van de beurzen en
Bij brief van 10/12/82 liet de heer M. GROSJEAN, Afgeprijzen.
vaardigde-Beheerder van het Francqui-fonds de Academie weten, dat
ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het Fonds, besloten
werd de hierboven bedoelde bedragen gevoelig te verhogen. Aan de
Francqui-Fellowships worden voortaan beurzen van 15.000 dollar
toegekend ; de Belgische Francqui-Leerstoel krijgt 100.000 BF. Het
bedrag van de Francqui-prijs wordt op 2.000.000 BF. gebracht.
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OVERDRACHT VAN HET AMBT VAN VOORZITTER

De heer LEYS, aftredend voorzitter, draagt in de volgende bewoordingen zijn ambt over aan mevrouw Ada DEPREZ.
Geachte Collega's, voor mij is thans het ogenblik gekomen waarop
ik het ambt mag overdragen. Het weze mij toegestaan dat ik als
scheidend voorzitter nog even een blik werp op het voorbije werkingsjaar en hier enkele bedenkingen aan vastknoop.
Drie buitenlandse ereleden zijn ons ontvallen : G. Schieb, C. Tagliavini en G. Knuvelder. Wij werden echter vooral pijnlijk getroffen
door de dood van twee collega's, die wij van zoveel dichterbij gekend
hebben : de binnenlandse gewone leden Gilliams en Lebeau. En ik
wil van het voorbije jaar geen afscheid nemen zonder andermaal
de herinnering aan deze collega's die ons verlieten, te hebben opgeroepen.
De Academie zette in 1982 haar normale werkzaamheden verder.
Er werden meestal zonder al te grote moeilijkheden sprekers gevonden die de maandelijkse vergaderingen met een lezing wilden stofferen. Ik dank die sprekers voor hun vaak niet geringe moeite en ik
dank ook hen die telkens wilden aanwezig zijn en aandachtig

luisteren.
De jaarlijkse openbare vergadering te Beauvoorde kon wegens
verbouwingswerken niet doorgaan. Beauvoorde heeft de laatste jaren
veel tijd van de vaste secretaris en zijn medewerkers in beslag genomen en de vraag kan gesteld warden of de Academie beter niet
zou pogen dit „buitenverblijf met aanhorigheden" af te stoten. In de
plaats van de vergadering te Beauvoorde kwam wel de geslaagde
Buysse-herdenking te Nevele in september. Ook was de Academie
mede-inrichtster van het colloquium dat in november te Brussel werd
gehouden en gewijd was aan de geschiedenis van de Belgische nederlandstalige academiën. Te noteren valt ook dat het buitenlands erelid
Brachin in maart een lezing hield. De vraag kan gesteld worden of
niet moet gepoogd worden, wat meer buitenlandse ereleden te laten
optreden. Het zou de variatie in het aanbod der lezingen zeker verhogen.
Op het Brussels colloquium is gebleken dat alle Belgische academies
streven naar een explicietere erkenning vanwege de Overheid, naar
een duidelijker profilering van hun functies, naar een mimer domein
van opdrachten. Ons heeft het in het voorbije jaar verheugd dat de
Voogdijminister een paar maal om onze medewerking heeft verzocht,
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maar het was wel te betreuren dat dit gepaard ging met een niet te
miskennen poging tot partijpolitieke opdeling van onze leden. En wat
verder onze functies betreft : het gevaar is niet helemaal denkbeeldig
dat het Fonds der Letteren, na de communautarisering ervan, ons zou
kunnen ontglippen.
Wij hebben naar aanleiding van het Brussels colloquium ook ondervonden, hoezeer de buitenlandse academies bij belangrijke aangelegenheden slechts één nederlandstalige Academie in België schijnen te
kennen : niet de onze ! Wij zouden dus ook op internationaal gebied
naar meer erkenning moeten streven.
In een tijd van economische recessie krijgen de kleine en normale
moeilijkheden, waarmee elke administratie te kampen heeft, ook de
Academie, scherpere hoeken. Wat vroeger een peulschil zou geweest
zijn, groeit nu uit tot een waar obstakel. Ik wijs slechts op de moeilijkheden in verband met onze uitgaven, vooral dan in verband met
de Verslagen en Mededelingen. Het Bestuur van de Academie zal
dan ook in de nabije toekomst meer dan ooit moeten kunnen rekenen
op uw steun en uw begrip en op uw mildheid bij de beoordeling van
begane vergissingen.
Geachte Collega's, ik eindig niet zonder te zeggen dat ik een aangename herinnering zal bewaren aan de twee jaar, die ik in het bestuur
als ondervoorzitter en voorzitter mocht zetelen. Ik heb van iedereen
medewerking gekregen waar dat nodig was. Er heerste een zeer goede
verstandhouding in het bestuur en de bestuurscommissie. Daar dank
ik voor, zoals ik ook de vaste secretaris dank voor zijn belangeloze
inzet en het administratief secretariaat voor zijn nauwgezet werk.
En tenslotte u, collega Deprez, wens ik een goed jaar toe aan het
hoofd van de Academie. U is de eerste vrouw die zetelt als voorzitter.
Aan de bestuurstafel heeft u bovendien bewezen dat u een krachtige
persoonlijkheid is. Om meer dan één reden dus zal uw voorzitterschap
betekenisvol zijn !
Toespraak van mevrouw DEPREZ bij het aanvaarden van het ambt
van voorzitter voor het jaar 1983.
Beste collega's,
U verwacht van mij als aankomend voorzitter dat ik even het
woord neem. Ik zal kort zijn.
Laat ik beginnen met u te verzekeren dat ik blij ben dat ik dit mag
doen, en dit om een dubbele reden : allereerst persoonlijk, omdat ik
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mij steeds heb thuis gevoeld in de Academie, reeds van in de tijd
toen ik met Maurice Gilliams als vast secretaris lange gesprekken
mocht voeren. In de loop der jaren heb ik de vriendschap en de
harmonie die hier heersen leren kennen en waarderen. Ik hoop zeer
op de voortzetting hiervan en zal niets onverlet laten om daartoe het
mijne bij te dragen.
Maar ook als vrouw verheugt deze verkiezing mij, hoewel dit een
moeilijke plaats betekent, waarbij men de keuze krijgt tussen een
maximaal gebruik van zijn intelligentie en zijn gezond verstand én
de door conventie en mode en maatschappij toegedachte volgzaamheid. Het wordt waarschijnlijk dus een soort evenwichtsoefening,
waarbij ik mij evenwel gesteund voel door uw rustig vertrouwen.
Beste collega's, ik moge van hieruit de langdurig afwezigen, de
bejaarden en de zieken groeten en de hoop uitdrukken dat zij ook
vanuit de verte met ons genootschap meeleven en verder in de mate
van het mogelijke taal, literatuur en wetenschap blijven dienen.
De leerling zal niet beter zijn dan de meester. Ik richt thans het
dankwoord van de Academie tot collega Leys die een jaar lang een
voortreffelijk voorzitter is geweest : rustig, beslist, attent, hoffelijk,
accuraat en expeditief. Het is dank zij hem dat het bestuur van de
Academie vlot is verlopen : ik ben er zeker van in uw naam te spreken
als ik hem dank voor al zijn inspanningen.
Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor collega Hoebeke, onze vaste
secretaris en de spil van het dagelijks bestuur, die de zorgen van de
Academie tot de zijne maakt. Hierin wordt hij op gelukkige wijze
gesecundeerd door de heer Haeck als hoofd van het personeel :
beiden voeren samen de ondankbare strijd om subsidies en financies.
Wij allen kenden collega Hoebeke reeds als harde werker en als
beminnelijk man. Op het colloquium over „De weg naar eigen
academieën" heeft hij zich ook doen kennen als stille vechter. Het
is een beeld dat mij zal bijblijven.
Ook de collega's Van Elslander en Roelandts horen hier voor hun
inspanningen in de bestuurscommissie te worden geprezen : de ene
relativerend en humoristisch, de tweede rustig overleggend, met een
twinkel achter de brilglazen. Beiden zijn ruim voorzien van ervaring
en hebben een openheid van geest waardoor het mogelijk was gereputeerd moeilijke kwesties te benaderen en in het belang van de
Academie op te lossen.
Beste collega's, het verheugt mij zeer als ondervoorzitter Cyriel
Coupé -- of Anton van Wilderode — te mogen verwelkomen. Van
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over de Rubicon, die ons in de plenaire vergadering placht te scheiden, zijn wij steeds van een goede verstandhouding gebleken. Zijn
begrip en bescheidenheid, zijn geleerdheid, zijn literair en zijn vertaaltalent, maar vooral zijn menselijke bewogenheid en volkse trouw zijn
kwaliteiten die wij hier niet willen missen, zoals het ook een onvergetelijke belevenis is hem zijn, verzen, met de hem eigen zachte, hese
stem te horen voorlezen : het grijpt u naar de keel.
Geachte vergadering,
U verwacht van mij naar ik mag aannemen in deze tijden van crisis
en van inlevering geen weidse plannen, geen nieuwe perspectieven,
geen brede horizonten. U rekent erop dat ik van dit ambt geen sinecure en geen loutere erefunctie zal maken. Dit spreekt vanzelf.
Naar buiten uit zal ik pogen het imago van de Academie (als een
soort geheim genootschap waar men binnenskamers met onduidelijke
problemen bezig is en ondoorzichtige besluiten neemt) te corrigeren
en recht te trekken. 'n Tikje meer publieke belangstelling op niveau
zal ons goed doen en zal ook bijdragen tot het verzekeren van de
plaats van de Academie in onze cultuurgemeenschap. Dit is thans
nodig, dit was in het verleden noodzakelijk en het zal morgen in het
kader van de Taalunie meer dan ooit gewenst zijn.
Naar binnen toe wil ik slechts één ding zeggen, maar dan wel met
klem : waarde collega's, de Academie is wat wij ervan maken. Ik
roep u dus op tot een actief toehoorderschap én tot een actief lidmaatschap, tot verstandhouding en bereidheid tot medewerking en
tot een daadwerkelijke verdeling van de taken en de opdrachten.
Maar ik wil besluiten : in 1986 zal het honderd jaar geleden zijn
dat de Academie als oudste van alle thans bestaande Vlaamse Academieën -- werd opgericht, in dienst van en verantwoordelijk voor de
organische ontplooiing van onze volksgemeenschap. Laten wij wensen
dat dit in luister mag herdacht én gevierd worden. Om dit te doen
zeg ik u : aan het werk ! De Academie is wat wij er van maken !
MEDEDELING VAN HET BESTUUR
Vergadering van de commissie voor pub likaties.
Als datum
voor de door collega LISSENS gewenste vergadering van de commissie
voor publikaties wordt 28 januari 1983 voorop gezet.
De vergadering zal plaatsvinden om 15 u.

95
GEHEIME ZITTING

I. Lidmaatschap.
1) Verkiezingen .
Ter vervanging van wijlen mevrouw SCHIEB en wijlen de heer
TAGLIAVINI warden respectievelijk mevrouw Jo DAAN en de heer
W. P. GERRITSEN tot buitenlands erelid van de Academie verkozen.
-- Ter vervanging van de heer VAN LOEY, binnenlands erelid,
wordt de heer R. WILLEMYNS tot lid van de Academie verkozen.
2) Vertrouwelijk verslag van de vergaderingen van de commissies
van voordracht d.d. 12 januari 1983.
De vaste secretaris doet voorlezing van het vertrouwelijk verslag van de vergaderingen van 12
januari 1983 van de commissies belast met het voordragen van twee
kandidaten voor de opvolging van wijlen de heer KNUVELDER, buitenlands erelid, van twee kandidaten voor de opvolging van wijlen de
heer GILLIAMS en van twee kandidaten voor de opvolging van wijlen
de heer LEBEAU.
Op de voorlezing van elk vertrouwelijk verslag volgde een bespreking van de kandidaturen.
II. Samenstelling van de jury's belast met het beoordelen van de
prijsantwoorden voor 1983.
1) Prijs voor taalkunde (ten bedrage van 25.000 F.) :
Op de prijsvraag „Bijdrage tot de klankgeografie van het 13eeeuwse Middelnederlands" werd ingezonden : „Bijdrage tot een klankatlas van het 13e-eeuwse Middelnederlands", door Dr. phil. Amand
BERTELOOT, Kraepelinweg 19, 4540-Lengerich.
Voorstel : de heren GOOSSENS, HOEBEKE en MOORS.

2) Pr ij zen voor letterkunde (ten bedrage van 25.000 F.) :
a) „De Agenda's en Carnets van Karel van de Woestijne. Tekstuitgave en kritisch-historische studie", door Francois VAN ELMBT, Av.
du Bois-L'Eveque 7, 5141 Andoy-Wierde.
Voorstel : de heren VAN ELSLANDER, AERTS en WEISGERBER.
b) Op de prijsvraag : „Het proza van Maurice Gilliams" werden
ingezonden :
„Het werk van Maurice Gilliams als dichter, romancier en essayist",
door Martien J. G. DE JONG en
„Gilliams herschr ij ven. Een poging tot progressieve lektuur van
;
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Maurice Gilliams' scheppend proza. Deel I Oefentocht in het Luchtledige, Elias, 1-4. Deel II Winter te Antwerpen, Elias, 5-7", door Luk
ADRIAENS, Zavelstraat 60, 3200 Kessel-Lo.
Voorstel : de heren DECORTE, HADERMANN en COUPÉ.
c) Op de prijsvraag : „Schuld, straf en genade in Vondels treurspelen" werd ingezonden : „Het motief `Schuld, straf en genade' in
de drama's van Vondel". door Dr. G. VAN EEMEREN, Sparrenlaan 16,
2160-Brecht.
Voorstel : de heren RooSE, ROMBAUTS en KEERSMAEKERS.
3) Prijs voor volkskunde (ten bedrage van 25.000 F.) :

„De volkssage in de provincie Antwerpen in de 19de en 20ste
eeuw ", door Marcel VAN DEN BERG, Dianalaan 11, 2232-Schilde
('s-Gravenwezel).
Voorstel : de heren ROELANDTS, COUVREUR en LAMPO.
De voorstellen worden goedgekeurd.
III. Vergadering van de bestuurscommissie. Verslag.
Het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie d.d. 15 december
1982 wordt aan de Academie voorgelegd.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE
Verslag door de heer VANACKER, wnd. secretaris.

Aanwezig : de heren COUPÉ, voorzitter, VANACKER, ondervoorzitter, en COUVREUR, secretaris ;
de heren ROELANDTS, GYSSELING, MOORS, WEISGERBER, DRAYE,
LEYS, HOEBEKE, HADERMANN en KEERSMAEKERS, leden.

Hospiterende leden : de heren LISSENS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER,
DECORTE, mevrouw DEPREZ, en de heren DESCHAMPS en DE PAEPE ;
de heren WALSCHAP, ROMBAUTS en VAN LOEY, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren RooSE en GOOSSENS, leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
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AGENDA

1. „Taal en kognitie : het geval van de korte infinitieven ", lezing
door de heer LEYS.
In zinnen als ik ga vissen drukt de partikelloze of ko rte infinitief
het doel van de beweging uit. Het doel of de gerichtheid is kognitief
een inherent deel van de beweging. Doel en beweging vormen één
kognitief geheel (gestalt). Als gevolg van deze kognitieve eenheid
vormt het verbaal komplex gaan vissen een strukturele eenheid ; er
is slechts één zinsnegatie mogelijk en de auxiliarisatie betreft steeds
beide werkwoorden tegelijk. Zonder te is de infinitief ook nauwer
verbonden met het hoofdwerkwoord (iconische functie van de korte
infinitief).
Anderzijds zijn er in een zin als ik ga weg om te vissen twee kennisgehelen voorhanden die a an elkaar gerelateerd zijn in een oorzakelijk
of intentioneel verband. De werkwoorden vormen dan ook geen
structurele eenheid en zij worden in het Nederl an ds bovendien van
elkaar gedistantieerd door te (iconische functie van te).
Dezelfde stand van zaken kan dus kognitief- linguistisch o.m. op
twee man ieren benaderd worden : ik ga vissen vs. ik ga (weg) om
te vissen. Vaak is er pragmatische gelijkwaardigheid tussen beide
benaderingswijzen. Dit verklaa rt o.m. waarom inter- of intralinguaal
beide strukturen vaak konkurreren.
Bij de bespreking vraagt collega HADERMANN toe lichting bij de
Engelse constructie : go and fish .... De spreker wijst erop dat in
deze nevenschikking de gelijktijdigheid en dus de kognitieve eenheid
van beide werkwoorden blijkt. Verder vermeldt collega VAN LOEP
allerlei problemen, waarbij het verschil tussen taalonderzoek en
taaldidactiek wordt beklemtoond.

2. Opmaken van de agenda voor de volgende vergadering (16
maart 1982).
De vaste secretaris doet een oproep tot de leden om hem mee te
delen welke lezingen ze in de nabije toekomst of in 1983 kunnen
houden.
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS
Verslag door de heer DE PAEPE, lid-secretaris.
Aanwezig : de heer DECORTE, voorzitter, mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter, en de heer DE PAEPE, secretaris ;
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de heren LISSENS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DE BELSER en
DESCHAMPS, leden.

Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, WEISGERBER, DRAYE, LEYS, HOEBEKE, COUPÉ, HADERMANN,
COUNRFUR en KEERSMAEKERS ;
de heren WALSCHAP, ROMBAUTS en VAN LOEY, binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren AERTS, BUCKINX en LAMPO,
leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
AGENDA

lezing door
„Ontwikkelingsschets van de ,Westvlaamse literatuur",
de heer DEMEDTS.
De lezing van de spreker is een vijfde vervolg in een reeks over
hetzelfde onderwerp, dat handelt over de wedergeboorte van de
literatuur in West-Vlaanderen tijdens de 19e eeuw, gesteld tegen de
filosofische, politieke en sociaal-economische achtergrond van de tijd.
Ditmaal weidde hij in het bijzonder uit over de invloed die van een
reeks periodieken uitgegaan is, waarbij achtereenvolgens Rond den
Heerd, De Vlaamsche Vlag(ge), Almanak voor de leerende jeugd
van Vlaanderen, Het Pennoen en De nieuwe Tijd aan beurt kwamen.
Niet minder belangrijk was de actie gevoerd door het min of meer
geheim genootschap Den Swighenden Eede, waarvan Hugo Verriest
de centrale figuur was. Het had tot doel de hele bevolking te winnen
voor de Vlaamse Beweging, zoals ze door Verriest opgevat werd :
een terugkeer naar de natuur en de eigen bronnen van het verleden,
om toekomstgericht de Vlamingen meester te maken in eigen huis.
Ongeveer twintig jaar lang heeft Den Swighenden Eede door zijn
uitgaven (De Vlaamsche Vlagge, De nieuwe Tijd, het almanakje
't Manneke uit de Mane en andere gelegenheidspublicaties), de voordrachten van zijn leden en toneelopvoeringen dat doel behartigd. Ten
slotte werden in de lezing enkele leden van Den Swighenden Eede
voorgesteld, zoals de Gebroeders Achiel en Emiel Lauwers, Fons
Vanhee, Karel Blancke en Serophyn Dequidt.
Aan de bespreking werd deelgenomen door : de heren ROMBAUTS
en KEERSMAEKERS.

Vergaderingen van 16 februari 1983
I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter, en de heren Couk, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren AERTS, LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, JONCKHEERE, MOORS, VAN ELSLANDER, WEISGERBER, LEYS,
DECORTE, mevrouw D'HAEN, en de heren HADERMANN, DE BELSER,
GOOSSENS, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS en DE PAEPE, leden ;
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN, ROMBAUTS en VAN LOEY,
binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren

CouvREUR en LAMPO, leden ;

de heer SCHMOOK, binnenlands erelid.
AGENDA

ROUWHULDE ter nagedachtenis van Henri DRAYE
door mevrouw DEPREZ, voorzitter.
Geachte vergadering,
Wanneer een lid de kring verlaat ervaren de achtergeblevenen dit
als een nijpend en pijnlijk gemis, een gevoel van onmacht en verdriet,
of vanuit het geloof, iets troostender, met christelijke onderwerping.
Zo is het verleden week maandag gegaan toen zovelen onder u
onze goede collega Draye ten grave hebben gedragen en collega
Roelandts als persoonlijk vriend, als vertegenwoordiger van zijn universiteit en van de Academie, niettegenstaande zijn bewogenheid, de
woorden heeft gevonden die ons allen recht naar het hart zijn gegaan.
Dit plotse afscheid, dit gemis ervaart onze Academie op een dubbel
vlak. Allereerst op het gebied van zijn vak, waar hij voor stond en
zijn hele wetenschappelijk leven -- sedert 1934 — voor heeft gestaan :
de bestudering van de taalgrens, de nederzettingsgeschiedenis en de
Frankische kolonisatie. Anderen, bevoegder dan ik, hebben mij gezegd dat hij het verzamelde toponymische materiaal historisch verwerkte. Dat hij de grote rol van de bevolkingsdichtheid zoals die
door de spreiding van de Romeinse villa's duidelijk wordt gemaakt,
heeft aangetoond en hij zich daarvoor aansloot bij R. de Maeyers
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theorie van 1937. Dat hij ideeën verder heeft ontwikkeld die bij
Steinbach en Petri waren geformuleerd. Zijn standpunt zou later
worden overgenomen door J. Dhondt en vond in 1950 instemming bij
onzeclgaGysi.ZoedDramtn egodsla
van de culturele „Ausgleichstheorie".
Hij had echter niet alleen belangstelling voor het verre verleden,
maar interesseerde zich voor en werkte aan de taalgrensverschuivingen
in de moderne tijd, ook nog in onze 20ste eeuw.
Op royale wijze heeft hij zijn materiaal ter beschikking gehouden
van de jongere navorsers en decennia lang het ondankbare, dienende
werk van een kritische bibliograaf vervuld. Zo in het tijdschrift
Naamkunde, gewijd aan het Nederlandse taalgebied, en in het internationale bibliografische en documentatietijdschrift Onoma, dat hij
jaren heeft geleid en verzorgd.
Van de Academie is hij pas laat, in 1969, als opvolger van zijn leermeester Van de Wijer lid geworden. Hij heeft niet zeer vaak op het
podium gestaan, en waar hij pas nog verleden maand aan onze Vaste
Secretaris het voornemen bekend had gemaakt in april voor ons te
lezen over „De taalgrens in Z.O.Vlaanderen in het begin van de 19e
eeuw" zal dit niet meer kunnen zijn.
Hij was wel vaak aanwezig, hoewel men in de laatste tijd de indruk
kreeg — vooral na het overlijden van zijn echtgenote dat hij geestelijk afwezig, in zichzelf teruggeplooid, raakte. Een zekere verlegenheid, timiditeit maakte het hem blijkbaar moeilijk over zichzelf te
spreken, terwijl hij steeds zo hoffelijk en voorkomend, bezorgd om
ons welzijn, naar ons toe kon neigen. Ik geloof dat we hem daarvoor
zeer zullen missen. Zijn rijzige gestalte, zijn stijlvol en imponerend
optreden, zijn aristocratische houding, zijn typische haarsnit en stem,
zijn vriendelijke en besliste blik, zijn puur-menselijke belangstelling,
zijn talent om te luisteren en bereidheid om te helpen, zijn dingen
die ons bijblijven.
Naast eervolle academische en extra-academische, binnen- en vooral
buitenlandse taken, die hem voldoening hebben geschonken, is ook
verdriet -- vooral in de laatste decennia ruim zijn deel geworden :
in zijn gezin, in zijn carrière vooral, waar hij onwil en onbegrip heeft
gevoeld en waar hij door een nieuwe oriëntering van de taalkunde,
van de geschiedenis weg in de richting van de linguistiek, machteloos
maar niet werkeloos de systematische afbouw v an het oude Instituut
voor Naamkunde heeft meegemaakt.
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Beste collega's : wij allen zijn in het herfsttij van het leven en
kunnen aan het inkrimpen en teruglopen van onze eigen verwachtingen, ondernemingen en plannen die van onze collega Draye meten.
Laat het zijn vrienden en zijn familie verzekerd worden dat hij in
zijn eigenheid, zijn wetenschappelijke verdiensten en inspanningen,
en zijn menselijkheid in onze kring niet vergeten zal worden en
onvervangbaar zal wezen.
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 19 januari 1983 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

Op 2 februari 1983 overleed de heer Henri
I. Overlijden.
DRAYE. Het secretariaat liet, zodra het overlijden van onze collega
was meegedeeld, aan de familie een rouwtelegram toekomen.
De heer DRAYE werd te Herent begraven op 7 februari jl. Mevrouw
DEPREZ, voorzitter, vertegenwoordigde onze Academie. De uitvaartdienst werd ook bijgewoond door de heren HOEBEKE, vast secretaris,
en AERTS, ROELANDTS, GYSSELING, JONCKHEERE, LEYS, DECORTE,
GOOSSENS en DESCHAMPS, leden, en PAUWELS, VANDERHEYDEN en
ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
De heer ROELANDTS sprak namens de Academie en namens de faculteit Wijsbegeerte en Letteren van de K.U.L. de lijkrede uit.
De verkiezing van mevrouw DEPREZ tot
II. Bestuur 1983.
voorzitter en van de heer COUPÉ tot ondervoorzitter voor het dienstjaar
1983 werd bij Ministerieel Besluit van 17 januari 1983 goedgekeurd.
III. Ingekomen stukken. — Bij brief van 10/02/1983 dankte de
heer WILLEMYNS de Academie voor zijn verkiezing tot gewoon lid.
Mevrouw Jo DAAN en de heer W. P. GERRITSEN dankten de Academie voor hun verkiezing tot buitenlands erelid, de eerste bij brief
van 26 januari jl., de tweede bij brief van 30 januari jl.
IV. Schenking.
De heer Jef WAUTERS, graficus uit St.-MartensLatem, schonk aan de Academie een ets van de voorgevel van ons
gebouw. De vaste secretaris heeft hem van harte dank gezegd.
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V. LUC-Symposion `Boek'. Van 25 tot 26 maart e.k. organiseert het Limburgs Universitair Centrum een „Symposion omtrent het
boek" met als thema „Het boek in het medialandschap".
De belangstellenden kunnen het programma op het secretariaat
raadplegen.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

I. Herziening van het huishoudelijk reglement.
Ter gelegenheid van de verkiezingen in de plenaire vergaderingen van december
en januari jl. is gebleken, dat de te volgen procedure in het nog
steeds in zwang zijnde huishoudelijk reglement niet duidelijk omschreven is.
Het bestuur is van oordeel dat, te meer omdat het nieuwe huishoudelijk reglement nog niet is goedgekeurd, de artikels 41-42 kunnen
worden herzien. Het bestuur zal de collega's voorstellen op het secretariaat suggesties te laten toekomen.
II. Commissie voor het Boek. Vertegenwoordiging van de Academie.
De Gemeenschapsminister van Cultuur heeft onlangs
een „commissie voor het boek" opgericht, die hem a.m. van advies
moet dienen voor alle problemen die het boek, de uitgeverij, de boekhandel, de bibliotheken, de pers en de auteurs betreffen. In deze
Commissie moet een vertegenwoordiger van onze Academie warden
opgenomen.
De eerste vergadering op 8 december 1982 werd bijgewoond door
de heer DECORTE, de tweede op 25 januari 1983 werd bijgewoond
door de heer HOEBEKE.
Het bestuur zal de Academie vragen de heer DECORTE als vertegenwoordiger van ons Genootschap te willen aanwijzen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
III. Adres bestemd voor de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Ontwerp van adres t.g.v. haar 75 jarig bestaan.
De heren DEMEDTS en HOEBEKE hebben een ontwerp van tekst voor
een adres klaar, dat de goedkeuring van het bestuur krijgt, maar in
de plenaire vergadering van 16 februari 1983 aan de Academie zal
warden voorgelegd (vgl. het verslag van de vergadering van de
Academie van 20 oktober 1982, blz. 4) .
Na bespreking door de Academie worden enkele wijzigingen aan
de tekst aangebracht.
-
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IV. Benoemingen.
De heren ROELANDTS, HOEBEKE en
a) Raad voor Taaladvies.
COUVREUR werden voor een periode van drie jaar benoemd tot leden
van de Raad voor Taaladvies.
b) Centrale commissie voor plaatsnaamgeving.
De heer HOEBEKE werd benoemd tot voorzitter van de Centrale commissie voor
plaatsnaamgeving en de heer COUVREUR tot lid van deze Commissie.
De benoemingen gelden voor een termijn van 4 jaar.

V. Gelukwensen.
Op 6 februari ji. werd de heer BUCKINX 80
jaar. Het Secretariaat heeft hem te dezer gelegenheid namens het
bestuur en de collega's gelukgewenst. De heer BUCKINX dankte het
bestuur en de Academieleden voor de vriendelijke wensen.
LEZING

„De periodisering van de internationale avant-gardebewegingen",
lezing door de heer WEISGERBER.
GEHEIME ZITTING

I. Verkiezingen :
Ter vervanging van wijlen de heer KNUVELDER wordt de heer
A. L. S6TEMANN tot buitenlands erelid van de Academie verkozen.
— Ter vervanging van wijlen de heer GILLIAMS en wijlen de heer
LEBEAU worden respectievelijk de heer H. VAN HERREWEGHEN en
mevrouw M. ROSSEELS tot lid van de Academie verkozen.
In de vergadering van 16
II. Samenstelling van een jury.
februari e.k. moet een jury worden samengesteld voor de beoordeling
van de werken die in aanmerking komen voor de Karel Barbierprijs,
tijdvak 1981-1982.
Voorstel van het bestuur : de heren LISSENS, DEMEDTS en LAMPO.
Het voorstel wordt goedgekeurd. Bedrag van de prijs : 5.000 F.
III. Vergadering van de commissie voor pub likaties en van de
De verslagen van de vergadering
bestuurscommissie. Verslagen.
van de commissie voor publikaties d.d. 28 januari 1983 en van de
vergadering van de bestuurscommissie d.d. 9 februari 1983 worden
aan de Academie voorgelegd.
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II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN
Verslag door de heer VAN ELSLANDER, lid-secretaris.

Aanwezig : de heren LISSENS, voorzitter, DEMEDTS, ondervoorzitter,
en VAN ELSLANDER, secretaris ;
de heren JONCKHEERE, WEISGERBER, DECORTE, mevrouw DEPREZ, en
de heren COUPÉ en LAMPO, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, LEYS, HOEBEKE, GOOSSENS, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS en
DE PAEPE ;
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN, ROMBAUTS en VAN LOEY,
binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer SCHMOOK, binnenlands erelid.
AGENDA

„Bredero in het Brabandts Nachtegaelken 1636",

lezing door de

heer KEERSMAEKERS.

De oudste bewaarde druk van het liedboek „Het Brabandts Nachtegaelken" dateert van 1650 : de titelpagina vermeldt : „in desen thiensten Druck vermeerdert". Reeds vroeger moeten er dus minder
omvangrijke edities van bestaan hebben, waarschijnlijk sedert ten
laatste 1636. Het grootste deel van de opgenomen stukken zijn afkomstig van Zuidnederlandse dichters, maar reeds in uitgaven van
vóór 1650 staan liederen van Starter en korte stukjes van Cats, Hooft
en Starter.
Die oudere edities bevatten ook reeds drie gedichten van Bredero :
één amoureus lied, Sint dat ghy mijn ghedachten, gesigneerd met
Bredero's kenspreuk, en twee boertige liederen, Nu jenneken, mijn
soete beck en Nu Hereman, nu Jongh gesel, zonder vermelding van
kenspreuk of auteursnaam. Het eerste lied komt ook voor in „Apollo"
(1615), maar is daar niet gesigneerd, zoals trouwens nog andere
liederen van Bredero. De tekst van BN vertoont weinig varianten
en alles pleit voor de aanvaarding van Bredero's auteurschap. De
twee boertige liederen komen ook voor in het „G eestigh Lied-
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Boec:xken" (1621) en in het „Groot Lied-boeck" (1622) : in BN zijn
ze echter in titel, namen en woordenschat duidelijk „verbrabantst" .
Namen aan de bespreking deel de collega's
en ROMBAUTS.

GYSSELING, GOOSSENS,

MOORS, DECORTE

VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE.

Verslag door de heer

DE PAEPE,

lid-secretaris. •

Aanwezig : de heren DESCHAMPS, voorzitter, KEERSMAEKERS, ondervoorzitter, en DE PAEPE, secretaris.
de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, LEYS, HOEBEKE en GOOSSENS, leden.
Hospiterende leden : de heren

AERTS, LISSENS, DEMEDTS, JONCK-

mevrouw DEPREZ,
en de heren COUPÉ en LAMPO ;
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN, ROMBAUTS en VAN LOEP,
binnenlandse ereleden.
HEERE, VAN ELSLANDER, WEISGERBER, DECORTE,

,

Afwezig met kennisgeving : de heer COUVREUR, lid ;
de heer SCHMOOK, binnenlands erelid.
AGENDA

„Literair-theoretische preliminaria bij de studie van de middeleeuwse literatuur", lezing door de heer DE PAEPE.
Op de lezing volgde een bespreking waaraan de heren
en VAN LOEP deelnamen.

JONCKHEERE, GOOSSENS

WEISGERBER,

Vergaderingen van 16 maart 1983
I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter, en de heren COUPÉ, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, VAN ELSLANDER, LEYS, DECORTE, mevrouw D'HAEN, en de
heren DE BELSER, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS,
DE PAEPE en WILLEMYNS, leden ;
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren AERTS, JONCKHEERE, WEISGERBER, BUCKINX, ROOSE, HADERMANN en LAMPO, leden ;
de heer VAN LOEY, binnenlands erelid.
AGENDA
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 16 februari 1983 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
I. Benoemingen van nieuwe leden. De verkiezing van de heer
WILLEMYNS, tot gewoon lid, de verkiezing van mevrouw DAAN en
die van de heer GERRITSEN tot buitenlands erelid van de Academie
werden goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 23 februari 1983.

II. Ingekomen stukken :
a) Brief van de I.V.G.

Bij brief van 14 februari jl. verzoekt
Prof. Dr. Albrecht Schone, voorzitter van de I.V.G., de Academie
Prof. Dr. Ada DEPREZ, die deel uitmaakt van de Internationale Commissie van deze vereniging, van 11 tot 13 oktober e.k. naar de
commissievergaderingen te Gottingen af te willen vaardigen en voor
het dekken van de reiskosten te bemiddelen.
De Academie beslist op het verzoek van de voorzitter van de I.V.G.
in te gaan.
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b) Brief van de „Suid- Afrikaanse Akademie virWetenskap en
Kuns". — Bij brief van 28 januari jl. liet de Zuid-Afrikaanse Academie weten dat ze het adres van ons Genootschap heeft ontvangen.
De hoofdsecretaris dankt onze Academie en biedt haar zijn beste
wensen voor de toekomst aan.
c) Brief van de heer RYBERG, hoofdconservator van de Nobelbibliotheek. De heer Ryberg, hoofdconservator van de Nobelbibliotheek
van de Zweedse Academie liet de vaste secretaris bij brief van 25
februari jl. weten, dat onze collega DE BELSER ter gelegenheid van
zijn verblijf te Stockholm (12-16 april e.k.) zal ontvangen worden
door de vaste secretaris van de Zweedse Academie en door hemzelf.

III. Dankbetuigingen :
a) Bij brief van 9 maart jl. dankte de heer VANDERHEYDEN de
vaste secretaris en alle collega's voor de gelukwensen die hij ter
gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag (6 maart 1983) mocht
ontvangen.
b) Onze nieuwe leden, mevrouw ROSSEELS en de heer VAN HERREen ons nieuw buitenlands erelid, de heer S6TEMANN, dankten
de Academie schriftelijk voor hun verkiezing.

WEGHEN,

IV. Vertegenwoordiging van de Academie.
Op 18 februari jl.
vertegenwoordigde de voorzitter onze Academie op de Dies Natalisviering en de uitreiking van eredoctoraten aan de Rijksuniversiteit
te Gent.
De heer HADERMANN vertegenwoordigde op 23 februari jl. onze
Academie op de persconferentie die de Stichting Hendrik Conscience
te Brussel i.v.m. de H. Consciencefeesten heeft gehouden.

V. Onderscheiding.
Vorige week mocht onze collega GOOSSENS
de prijs voor literatuur van de Provincie Limburg in ontvangst nemen.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

I. Lidmaatschap.
Overeenkomstig artikel 38 van het huishoudelijk reglement wordt de zetel van wijlen collega DRAYE vacant
verklaard.
II. Publikaties van de Academie.
Het bestuur is van oordeel
dat de publikaties van de Academie met uitzondering van de Versla-
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gen en Mededelingen een beter uitzicht verdienen. Zo zou het kaft
terwijl er ook aan een stofomslag enadrklumotijgen,
kan worden gedacht. Deze stofomslag zou bovendien voorzien kunnen
worden van een bij de inhoud van het werk passende illustratie.
Het bestuur wil voortaan ook alle publikaties laten snijden (rogneren).
De Academie is het met het voorstel eens. Voor de kaften van de
prijsantwoorden zal een gemskleur warden gekozen.
III. Fondsprijzen.
Op grond van de mededeling van de vaste
secretaris dat zowel het kabinet van de Gemeenschapsminister voor
Cultuur, als de administratie van de Culturele Diensten bereid zijn
om de laagste van onze fondsprijzen te verhogen, zal het bestuur aan
de Academie voorstellen de fondsprijzen waarvan het huidige bedrag
lager ligt dan 20.000 F. tot dat bedrag op te trekken.
De bijpassing voor de prijzen die al sedert 1953 gesteund warden
door het Nationaal Fonds voor de Letterkunde zou telkens wanneer
de fondsen zelf niet voldoende gespijsd zijn, met gelden van het
Nationaal Fonds worden geregeld. Voor drie prijzen (de J. van Ginderachterpri j s, de J. Eeckhoutpri j s en de J. Vercoulliepri j s) , die door
het Departement worden beheerd, zou in de toekomst de verhoging
door het Departement warden bijgepast.
Het bestuur zal zijn standpunt te zijner tijd aan de Commissie voor
advies van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde en aan de
bestuurscommissie als preadvies voorleggen.
IV. Aangeboden bijdrage : „de bibliografie van R. F. Lissens",
aangeboden door J. P. LISSENS.
Als oplossing voor de moeilijkheden die n.a.v. de aangeboden bijdrage van de heer J. P. LISSENS zijn ontstaan wil het bestuur aan de
Academie voorstellen dat de procedure voorgeschreven door art. 77
van het huishoudelijk reglement van voren af aan opnieuw wordt
begonnen, met weglating evenwel van de eerste fase, d.i. het aanwijzen van twee commissarissen door een vaste commissie.
Volgens art. 77 is het de taak van de Academie te beslissen of de
aangeboden bijdrage al dan niet in de Verslagen en Mededelingen
zal worden opgenomen. Indien de Academie zich voor het opnemen
van de bedoelde bijdrage uitspreekt, komt het de bestuurscommissie
toe over de wijze van uitgave te oordelen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.

.
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V. Herziening van de artikels 41 en 42 van het Huishoudelijk
Tot nog toe heeft het secretariaat alleen vanwege
Reglement.
de heer LEYS voorstellen ontvangen. Het bestuur is van oordeel dat
de behandeling van de voorstellen nog naar een latere datum kan
worden verschoven.

VI. Varia. De openbare vergadering van oktober. In de plechtige openbare vergadering van 26 oktober e.k. zullen drie nieuwe
leden worden geïnstalleerd ni. de heer WILLEMYNS, mevrouw RosSEELS en de heer VAN HERREWEGHEN.
Het bestuur is van oordeel dat er geen reden bestaat om bvb. begin
november een tweede openbare zitting te houden. Bij de sprekers zal
er worden op aangedrongen, dat ze zich tot korte toespraken zouden
beperken.
De Academie is het daarmee eens.
LEZING

„Moretum ofte stamppot", lezing door de heer

COUPÉ.

GEHEIME ZITTING

Samenstelling v an de commissie voor de prijsvragen (prijsantwoorden 1986) . Het bestuur stelt voor : mevrouw DEPREZ,
voorzitter, en de heren Court, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast
secretaris, van ambtswege. Verder de heren VAN ELSLANDER en
GOOSSENS.

In deze commissie zijn de vier vaste commissies vertegenwoordigd.
(H.R. art. 65).
II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS
Verslag door de heer DE PAEPE, lid-secretaris.

Aanwezig : de heer DECORTE, voorzitter ; mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter ; en de heer DE PAEPE, secretaris ;
de heren LISSENS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DE BELSER, DESCHAMPS en LAMPO, leden.
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Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, LEYS, HOEBEKE, COUPÉ, GOOSSENS, COUVREUR en KEERSMAEKERS ;
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.

Afwezig met kennisgeving :

de heren AERTS, JONCKHEERE en

BucKINx, leden ;

de heer VAN LOEY, binnenlands erelid.
AGENDA

Literair salon.

De heer LAMPO sprak over zijn werk en lichtte
zijn visie op het magisch-realisme toe. De aanwezigen hebben met
grote belangstelling en waardering naar de spreker geluisterd.
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE
Verslag door de heer CouvREUR, lid-secretaris.

Aanwezig : de heren Coupé, voorzitter ; VANACKER, ondervoorzitter ; en COUVREUR, secretaris ;
de heren ROELANDTS, GYSSELING, MOORS, LEYS, HOEBEKE, GOOSSENS, KEERSMAEKERS en WILLEMYNS, leden.

Hospiterende leden : de heren LISSENS, DEMEDTS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, en de heren DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, LAMPO en
DE PAEPE ;
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.

Afwezig met kennisgeving : de heren WEISGERBER, ROOSE en
HADERMANN, leden ;
de heer VAN LOEY, binnenlands erelid.
AGENDA

„ Daer waren drie hebreeusche namen (Reynaerts, Historie, v.
5326) ", lezing door de heer GOOSSENS.
In het tweede deel van Reynaerts Historie vertelt de vos een nieuw
leugenverhaal over een schat, die hij aan de koning en de koningin
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had willen schenken. Daartoe zou een kostbare ring met toverkracht
hebben behoord, waarin drie Hebreeuwse namen zouden zijn gegraveerd, die door een jood, meester Abrioen van Trier, ontcijferd werden. Deze onthulde ook dat het am namen ging die „rotten paradise
quamen / En datse Seth synen vader bracht / Doe hi den ontfermigen
oly zocht". Het gaat hier om een zinspeling op de eerste episode uit
het Boec van den Haute, waarbij drie namen in de plaats zijn getreden
van drie zaden van de appel van de boom van kennis uit het aards
paradijs. In de tekst van Reynaerts Historie warden echter geen namen
genoemd. Wel komt er in de ikonografische traditie van 16e- en
17e-eeuwse Engelse en Nederlandse drukken van het Reynaertverhaal
een afbeelding van een ring met drie „namen" voor : ALEERNA (N) DO,
SORO (B)ABEL, EMANVEL. De tweede en de derde zijn bijbelse namen,
waarbij een typologische verbinding met de Christusfiguur bestaat
of mogelijk is, wat bij EMANVEL weer een direkte verbinding met het
Boec van den Houte oplevert. ALEERNANDO blijkt een verschrijving
van ALTERNANDO te zijn, een verzoek aan de lezer om de letters van
de twee andere namen om te wisselen. Doen we dat, dan ontstaat
uit EMANVEL : LEV-NAME m.a.w. Leu is de naam) , uit SOROABEL :
LEBAOROS. In deze laatste naam kan de s Aschkenazisch zijn voor th.
Er bestaat een bijbelse plaatsnaam Lebaoth (verkorte vorm van Beth
Lebaoth) , die van Lebaoros dus slechts door het ontbreken van een a
en een r afwijkt. Zijn betekenis is „huis of plaats van leeuwinnen,
leeuwenhuizen". Beide „hebreeusche namen" bevatten derhalve de
naam van Gheraert Leeu, de drukker van de inkunabel, waarop de
gehele ikonografische traditie van de Reynaertdrukken in het Nederlandse, Engelse en Duitse taalgebied in de 16de en 17de eeuw teruggaat.
(

Na een diskussie, waaraan de kollega's KEERSMAEKERS, DE PAEPE.
en CouvREUR deelnemen, sluit de voorzitter, met een woord van dank
aan de spreker, de vergadering.

,

DE PERIODISERING VAN DE INTERNATIONALE
AVANT-GARDEBEWEGINGEN
door
J. WEISGERBER

Lid der Academie

De literatuurstudie is lange tijd haast uitsluitend empirisch te werk
gegaan, alsof zij weigerde haar opzet en haar werkwijzen te omschrijven en ook maar enigszins te verantwoorden. Daarop volgde
een langverwachte reactie, maar de resultaten overtroffen de verwachtingen : wij vervielen dadelijk van het ene uiterste in het andere.
Sinds meer dan twintig jaar zwelgen wij letterlijk in theorieën en
heeft de algemene literatuurwetenschap, die bij de tekstverklaring een
essentiële rol zou moeten spelen, haar functie soms totaal uit het oog
verloren om in het ongunstigste geval een toevluchtsoord voor halfbakken filosofen te worden. Op dit gebied dienen theorieën inderdaad
in de eerste plaats toepasselijk en rendabel te zijn.
Het is dan ook een concreet geval in verband met de literairhistorische periodisering dat ik me nu voorneem onder de loep te nemen.
Tot besluit zal ik proberen daar algemene beschouwingen uit af te
leiden.
Eerst en vooral zou ik bij wijze van waarschuwing op de specificiteit van het materiaal willen wijzen. Per slot van rekening heeft de
avant-garde betrekkelijk weinig — d.w.z. weinig werken -- opgeleverd.
Vanzelfsprekend gaat het ook hier om teksten, maar die zijn vrij
schaars en zelfs teleurstellend in vergelijking met de intenties die de
manifesten tot uiting brengen, met de ideeën en strevingen die de
auteurs hebben bezield. Denkt u maar aan de constructivistische
poëzie van Schwitters, Cicerin of Van Doesburg : van belang is hier
de bedoeling veelmeer dan het gedicht zelf. De avant-garde staat in
ruime mate gelijk met een vergaarbak van dromen en wensen die
nooit in vervulling zijn gegaan, maar die hoe dan ook onderzocht
moeten warden, wanneer men haar recht wil laten wedervaren. Bovendien, al staan in de literatuurgeschiedenis de teksten centraal, toch
mag men in dit bijzonder verband de daden en gedragingen van de
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mensen zeker niet verwaarlozen. Dat zijn in bepaalde gevallen zelfs
de enige (meester)werken die zij hebben nagelaten. Immers, het komt
er voor hen hoofdzakelijk op aan de kloof tussen leven en kunst te
overbruggen of, liever gezegd, van de kunst een brok leven te maken.
Het autonomieprincipe komt aldus uiteraard in het gedrang zodat
„de vraag naar de mens achter het werk" „meer (dan ooit) aan de
(...) orde" is ( 1) . Zoals later zal blijken, houden wij ons hier bezig
met een verschijnsel dat slechts voor een klein deel uit literaire
werken bestaat.
Specifiek is het materiaal ook nog in die zin dat wij ons tot de
avant-gardebewegingen in de Europese talen zullen bepalen, d.w.z.
tot een vrij beperkt aspect van de wereldliteratuur. De avant-garde
ontwikkelt zich in feite naast talrijke richtingen en stromingen die
kwantitatief en jof kwalitatief de bovenhand krijgen : het zg. modernisme, de voortzetting van naturalisme en symbolisme, het socialistisch realisme, de existentialistische literatuur enz. Niet een heel tijdvak zal dus ter sprake komen, maar alleen een facet ervan.
Het Brusselse 'Centre d'étude des avant-gardes littéraires' dat van
1973 tot 1979 in opdracht van de I.C.L.A. de uitgave van twee boekdelen over dit onderwerp heeft bezorgd, is qua periodisering op twee
manieren te werk gegaan in zoverre het tegelijkertijd de historische
en de typologische werkwijze heeft toegepast.
Alvorens over de eerste uit te weiden, lijkt het wenselijk op de
a a.rd van het materiaal verder attent te maken, m.n. op de complexiteit ervan en de Babylonische spraakverwarring die daaruit is ontstaan
of daartoe aanleiding heeft gegeven. Wel verre van een homogeen
blok te vormen, ook al kan zij als zodanig worden beschouwd, is de
avant-garde samengesteld uit talloze vertakkingen die elkaar bestrijden en snel opvolgen. Hier zijn voortreffelijke werken over verschenen, b.v. Vl. Markovs Russian Futurism (1969) of M. Nadeaus Histoire du surréalisme (français, J. W. ; 1946) , waarin telkens stukjes
uit het mozaïek van alle kanten worden belicht. Op een paar uitzonderingen na (o.a. de overzichten van Guillermo de Torre (1925),
MalcomBrdbuyenJsMcFal(1976)enS.uchra
(1976)) zijn er echter weinig samenvattende studiën die het hele
terrein verkennen. Dat is ook niet te verwonderen, rekening houdend
met de menigvuldigheid en de verscheidenheid van de feiten. De
(1) Naar F. C. Maatjee : Literatuurwetenschap. Grondslagen van een theorie
van het literaire werk. Utrecht, A. Oosthoek, 1970, p. 30.
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meeste avant-gardebewegingen zijn eendagsvliegen ; slechts enkele,
o.m. het surrealisme, hebben zich weten te handhaven. Niet alleen
komen honderden groepen tot stand gedurende haast de hele 20ste
eeuw, maar van nature streven zij er ook naar alle voorafgaande bewegingen te vervangen en zelfs uit te roeien. Vandaar het individualisme, de gewilde en soms berekende originaliteit van hun manifesten
en programma's. Ook van hun benamingen. Van meet af aan wordt
de literair-historicus met een massa verschijnselen en een terminologische doolhof geconfronteerd. In de Angelsaksische literatuur, die in
dit opzicht toch betrekkelijk weinig problemen stelt, kan men wijzen
op het Imagism, het Vorticism van Wyndham Lewis, het surrealisme,
de Beat Generation, de pop-art enz. In Rusland en later in de Sovjetunie zijn er bewegingen als het clarisme, het akmeïsme, het egofuturisme, het kubo-futurisme -- naast andere futuristische cenakels
het imaginisme, het constructivisme, de nicevoki (voorstanders van
het niets evenals de Westerse dadaïsten) , het expressionisme enz. In
Tsjecho-Slovakije zijn er poëtisten en artificiëlisten, in Polen formisten, in Joegoslavië zenitisten ... Tot overmaat van ellende blijft de
betekenis van een zelfde woord niet constant in alle talen. Terwijl
het Spaanse `modernisme' tamelijk dicht bij het Europese symbolisme
komt te staan, duidt deze term in Portugal en Brazilië een echte
avant-gardebeweging aan ; in het Pools wijst `awangarda' niet alleen
op het algemene verschijnsel dat wij hier bespreken, maar eveneens
op een bijzondere groepering die zich in Krakau ontwikkelde. Bovendien volstaat het natuurlijk niet zich `expressionist' te noemen om dat
echt te zijn. De verscheidenheid van de benamingen weerspiegelt in
feite die van de intenties, zonet van de prestaties. De eerste vraag
die wij moeten beantwoorden, luidt dus : wat behoort tot de avantgarde en wat niet ? M.a.w., wat betekent die term ?
Om tot een bevredigende definitie, waar de vergelijkende literatuurstudie gebruik van zou kunnen maken, te komen, is een onderzoek in
een aantal talen een eerste vereiste. Deze taak heeft het Brusselse
Centrum toevertrouwd aan een achttal experten van wie de conclusies
in hoofdzaak op het volgende neerkomen. Het woord `avant-garde'
is een politieke en culturele metafoor waar nog steeds het dynamisme
van de letterlijke betekenis ('vooihoede', `voorpost) mee wordt geassocieerd. Het ligt voor de hand dat de twee figuurlijke betekenissen
(politiek/artistiek en literair) één van de hoofdproblemen van de
avant-gardestudie stellen, nl. het verband tussen kunst en maatschappij. Meestal is het begrip inderdaad niet van de politiek te scheiden.
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Bepaalde avant-gardisten zijn zelfs geneigd zich als een elite te
beschouwen, als de voorste afdeling van een voortrukkend leger, die
ook op dat gebied leiding geeft, en de houding van André Breton,
de `paus' van het surrealisme, heeft voldoende bewezen dat de avantgarde vaak tussen anarchisme en totalitarisme schommelt. Vijf hoofdkenmerken heeft de internationale enquête doen uitkomen, t.w. :
1. De avant-garde ressorteert tot op zekere hoogte onder het modernisme, d.w.z. het streven naar vernieuwing dat in de 20ste eeuwse
literatuur wordt waargenomen. In feite staat zij aan de spits daarvan,
als een alleenstaande schildwacht.
2. De avant-garde bestaat uit een reeks bewegingen, m.a.w. collectieve (ook wel eens individuele) acties waar een beperkt aantal schrijvers en kunstenaars toe behoort. Opmerkelijk is de innige samenwerking van literatoren en schilders, beeldhouwers, componisten,
filmregisseurs enz. ; overigens beoefent hetzelfde individu vaak diverse kunsten (Schwitters, Warhol, Claus) . Die mensen treden meestal
gezamenlijk op in strijdschriften, manifesten, programma's en tijdschriften die voor het merendeel slechts een paar afleveringen beleven
('little magazines') .
3. Van het grootste belang is hun radicale afkeer van de gevestigde
orde, een verzet dat gewoonlijk zowel de maatschappij als de kunst
geldt. In veel gevallen gaat het inderdaad om een artistieke én politieke revolte die zich tegelijkertijd ook in de zeden en de moraal kan
manifesteren (vgl. de futuristen, dadaïsten, surrealisten, beatniks en
punks) .
4. In werkelijkheid vloeit de breuk met het establishment voort uit
het besef dat de avant-garde haar tijd vooruit is. Zij anticipeert op
de toekomst en wordt bij uitnemendheid door een voorwaartse beweging gekenmerkt, hetgeen gepaard gaat met nu eens vernielzucht,
nihilisme en verwerping van alle binding en traditie, dan weer utopische hervormingsplannen en het zoeken naar nieuwe kunst- en
levensvormen.
5. Het verschijnsel zou voor de 20ste eeuw karakteristiek zijn. Dit
laatste punt stelt natuurlijk een belangrijke chronologische vraag waar
ik straks op terug zal komen, nl. `is de avant-garde pas omstreeks
1900 opgetreden ?'
Buiten kijf staat in ieder geval dat zij iets anders is dan een zuiver
literaire richting en dat zij evenmin een periode, waarbij haar elemen-
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ten binnen een bepaald tijdsbestek „in dominante positie" ( 2) zouden
verschijnen, uitmaakt. Wel zijn de „literaire teksten" die zij voortbrengt min of meer „op overeenkomstige wijze (...) gecodeerd" (3),
marénzwluktogenzmr.Iduistengah,
zoals gezegd, om een historisch verschijnsel dat het terrein, dat wij
literair' noemen, te buiten gaat ; voor de literair-historicus is de avantgarde zelfs een grensgeval, vandaar dat de periodisering ervan hem
ook bijzondere eisen stelt, zoals ik aanvankelijk liet doorschemeren.
Aan de hand van de definitie is het in principe mogelijk ons domein
af te bakenen en een opsomming te geven van de feiten die geperiodiseerd en geclassificeerd dienen te worden. In de praktijk is dat
echter onbegonnen werk, want er is geen enkel team, hoe talrijk en
ervaren ook, dat in staat is het onderwerp uit te putten. Hoe kan ik
b.v. ooit te weten komen of ik een of ander programma in Argentinië,
een of ander cenakel in Litauen soms niet over het hoofd heb gezien ?
Om het even : onvolledigheid is in een dgl. comparatistisch onderzoek
jammer genoeg niet te vermijden en wij kunnen over dit bezwaar des
te makkelijker heenstappen daar de bestaande literatuur ons over het
materiaal toch vrij goed inlicht. Welke literaire verschijnselen, en
vanaf welke datum, aan de definitie moeten warden getoetst, zal ik
straks preciseren.
Een historisch proces is een segment — en soms ook slechts een
aspect -- van de chronologische ontwikkeling, waarvan begin en einde
zo nauwkeurig mogelijk dienen te worden aangewezen. Gelukkig maar
is de terminus ad quem eenvoudig te bepalen. Het loopt zelfs van
een leien dakje, want de dood van de avant-garde mag dan ieder jaar
worden aangekondigd, toch blijkt zij vandaag de dag nog steeds
springlevend te zijn. Die Avantgarde und kein Ende... De punks in
Engeland en nu ook in Duitsland, hedendaagse experimenten in de
literatuur en de beeldende kunsten laten veronderstellen dat zij nog
volgend jaar zal bestaan. Laten wij dus zeggen : 1983. Het vaststellen
van het begin daarentegen brengt ons in een lastig parket. Er wordt
wel eens van een `eeuwige' avant-garde gewag gemaakt ( 4), waarbij
gesteund wordt op een cyclische visie op de geschiedenis, op de zg.
(2) Elrud Kunne-Ibsch : Periodiseren : de historische ordening v an literaire
teksten, in : Tekstboek algemene literatuurwetenschap (...) . Baarn, Ambo,
1977 (Basisboeken), pp. 284-297, p. 294.
(3) Ibid., p. 287.
(4) Adrian Marino : Essai d'une définition de l'avant-garde, in : Revue de
l'Université de Bruxelles, 1975, 1, pp. 64 120, p. 120.
-
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kringloop van de tijd, hetgeen er ongeveer op neerkomt de eenmalige
feiten van de historie in het schema van de mythe te doen passen.
Te allen tijde, in de 16de zowel als in de 17de of de 18de eeuw, om
ons tot die voorbeelden te beperken, is van een breuk met het verleden
en een streven naar vernieuwing sprake geweest. Doch dat volstaat
niet om de avant-garde uit te maken. Het samengaan van opstand
tegen de traditie en verlangen naar het nieuwe mag wel worden
beschouwd als een grondbeginsel — Stirb und roerde dat de kunstontwikkeling door de eeuwen heen bepaalt, maar dat neemt niet weg
dat de avant-garde hiervan een bijzondere toepassing is. Een alleenstaand geval, waarvan de oorspronkelijkheid te danken is aan zijn
extremisme en vooral aan de unieke historische omstandigheden waaronder het tot stand kwam. Het is nu eenmaal evident, zoals de onderzoekingen van het Brusselse Centrum hebben aangetoond, dat geen
enkele stroming, richting of beweging uit de 18de of de 19de eeuw
aan de definitie van het onderwerp beantwoordt: noch de Sturm und
Drang, noch de romantiek, noch het naturalisme, noch het symbolisme, noch Baudelaire of Mallarmé. Alleen Rimbaud zou eventueel
kunnen doorgaan voor de uitzondering die de regel bevestigt. Ofschoon niet alle critici het daarover eens zijn, neemt men thans algemeen aan dat de avant-garde pas omstreeks 1905-1910 is ontstaan.
Omdebzwarnoptsuk- zerhogtwlen,
kan men een beroep doen op de sociologie. Het staat inderdaad vast
dat de evolutie van de avant-garde nauw samenhangt met de bloei
van de industriële beschaving en in het bijzonder van de grote stad.
Et bestaat, zover ik weet, geen enkele `agrarische' avant-garde, hoezeer die bewegingen soms ook tot de folklore, zoals in Rusland,
Midden-Europa en Zuid-Amerika het geval is, toenadering zoeken.
Hoogstens weerspiegelt hun streven dan het heimwee van de stadsmens naar een verloren arcadische zuiverheid of primitiviteit. Waarschijnlijk berust de verwarring tussen de echte avant-garde en vroegere
min of meer aanverwante stromingen (b.v. La jeune Belgique, De
Nieuwe Gids, Van Nu en Straks) op het feit dat haar optreden na
1900 werd voorbereid door een lang incubatietijdperk dat met de
eerste fases van de industriële revolutie, van de 18de tot het einde
van de 19de eeuw, samenvalt. Tot volle ontwikkeling komt zij pas
op het ogenblik dat wetenschap en techniek voorgoed op de voorgrond
treden, o.m. met Freud, Planck, Einstein en de mechanisering die
tussen 1880 en 1920 met reuzenschreden vooruitgaat. De bewering,
dat de avant-garde na een langdurige voorbereiding in het eerste
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decennium van de 20ste eeuw doorbreekt, is dus stellig niet ongegrond.
Ons tijdvak strekt zich uit tussen die twee data : 1905-1910 en
1983. Maar hoe kan het materiaal binnen deze grenzen geordend
worden ? Evenals alle wetenschappen impliceert de geschiedschrijving
een rangorde behalve een chronologische volgorde. Zij streeft naar
zingeving ; zij interpreteert hoe dan ook de feiten terwijl zij die
classificeert. Een eerste voor de hand liggende oplossing zou erin
bestaan een kroniek samen te stellen, d.w.z. een chronologisch verhaal van gebeurtenissen zonder onderlinge samenhang. Zulke efemeriden bestaan voor diverse bewegingen en zij bewijzen onschatbare
diensten. Zij zijn zelfs onmisbaar, maar daardoor wordt slechts een
prealabele kwestie opgelost. Zo'n inventaris is vrij objectief, maar
ook haast nietszeggend. In ieder geval verklaart hij niet op welke
manier de feiten zich ontwikkelen. Wel kun je er zo de hoeveelheid
en de frekwentie van bepalen, maar de indruk van het geheel is
verward o.a. omdat de bewegingen gelijktijdig ontstaan, groeien en
verdwijnen.
Het komt er dus op aan een werkwijze te bedenken die de feiten
met een minimum aan vertekening presenteert en interpreteert. Intussen wijzen de schommelingen, de ups en downs die de kroniek van
de avant-garde vertoont op twee belangrijke elementen die met de
geledingen of keerpunten van de ontwikkeling verband houden. Het
blijkt inderdaad dat de avant-gardebewegingen tussen 1905-1910 en
1930-1935 een eerste hoogtepunt bereiken. Die dertig jaar worden
door het ontstaan van steeds nieuwe experimenten gekarakteriseerd ;
het is de tijd van de zg. `historische avant-garde', waarop dan een
periode van verval volgt tot ca. 1960. De initiatieven warden vervolgens veel minder talrijk en in bepaalde landen blijven zij zelfs uit,
hoewel de aftocht niet overal zulke proporties aanneemt : in Frankrijk
heeft het surrealisme zich tot heden gehandhaafd. Comparatistisch
gezien, hangt de achteruitgang samen met een aantal politieke en
maatschappelijke factoren : de opkomst van het fascisme na 1922 en
vooral 1933, de oorlogspsychose, de overwinning van het socialistisch
realisme in de Sovjetunie, de tweede wereldoorlog en de spanning
tussen Oost en West onmiddellijk na 1945. Omstreeks 1960 echter
zet een tweede bloeiperiode in. Haast tegelijkertijd met de dood van
Stalin, de internationale ontspanning en de nieuwe linkse groeperingen
in het Westen treedt de `neoavant-garde' op, doch opmerkelijk is dat
zij al tussen 1945 en 1950 wordt aangekondigd door bewegingen als
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Reflex, Cobra en de experimentelen in Nederland en België. Op die
manier komen wij tot een grof schema, een eerste paging tot periodisering en ordening :
Historische avant-garde : 1905-1910/1930-1935 (en eventueel daarna)
Verval : 1935-1960
Neoavant-garde : 1960-1983.

Uit de efemeriden van de avant-garde valt niet veel meer op te
maken. Om de zaak duidelijker te maken, b.v. wat de samenstelling
van de twee grote groepen (historische avant-garde en neoavantgarde) betreft, moet men zijn toevlucht nemen tot een ander middel,
ni. de typologische aanpak.
Tot nu toe zijn de bewegingen en bloc behandeld. Deze zienswijze
is volkomen verantwoord wanneer men het verschil tussen de avantgarde en de overige uitingen van de 20ste eeuwse literatuur wil doen
uitkomen, b.v. het modernisme, de traditionele stromingen, het socialistisch realisme enz. Maar indien de avant-garde zich in zekere mate
als een monoliet voordoet ten opzichte van de buitenwereld, toch is
het onbetwistbaar dat zij uit een aantal ongelijksoortige bestanddelen
bestaat. M.a.w., hetgeen er van buiten als een blok uitziet, vormt
inwendig een samengesteld lichaam. Ook deze optiek moet hier tot
haar recht komen ; zij stemt overigens met de definitie overeen.
Wie echter met de avant-gardebewegingen enigszins vertrouwd is,
weet dat zij niet allemaal van elkaar verschillen. Dat er overeenkomsten zijn, komt al tot uiting in hun benamingen, hoe bedrieglijk
die ook mogen zijn. Zo zijn er een Duits, een Pools en een Vlaams
`expressionisme'. De hypothese waar wij nu van uitgaan, stelt dat het
mogelijk is, die ontelbare feiten tot een paar typen, grondvormen of
modellen te reduceren. De typologische methode, die in de geesteswetenschappen o.a. door de sociologie (vgl. Gurvitch en Cuvillier)
wordt gehanteerd en in de vergelijkende literatuurstudie door Dionyz
Durgin wordt aanbevolen (Sources and Systematics of Comparative
1974) is trouwens al door Endre Bojtár op de avant-garde Literau,
toegepast, maar dan uitsluitend in het kader van de Oosteuropese
talen. Ik verwijs naar zijn artikelen : `Le problème des tendances dans
la poésie est-européenne entre les deux guerres' (in : Studia Slavica
Hungarica, XIV, 1968, pp. 67-73) en 'The Eastern European AvantGarde as a Literary Trend' (in : Neohelicon, 1974, 3-4, pp. 93-126) .
Als structuurschema dat de vorm van een aantal zaken bepaalt of,
liever gezegd, als begrip dat een algemene structuurovereenkomst
-
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aanduidt tussen voorwerpen, die soms in tijd en ruimte ver uit elkaar
liggen, stelt het type ons in staat structuralistisch te werk te gaan.
Met dien verstande dat in dit geval niet alleen teksten zullen worden
onderzocht, maar daarenboven ook al de andere aspecten die luidens
de definitie voor de avant-garde kenmerkend zijn. Laten wij dadelijk
opmerkndat,igslmehtnwsberd
wordt, geen onontkoombare tegenspraak is tussen deze aanpak en die
van de historicus. Inderdaad : om een type te kunnen omschrijven,
steunt men op structuurovereenkomst tussen concrete zaken die zich
in de tijd voordoen. Uiteindelijk berust de typologie op de historie ;
zij maakt ervan gebruik en houdt zelfs rekening met de specificiteit
van de gebeurtenissen, maar zij doet dat slechts in zekere mate. Van
de feiten, die voor de historicus enig in hun soort zijn, beklemtoont
zij de gemeenschappelijke wezenstrekken ; de specificiteit betreft hier
niet de afzonderlijke elementen, maar de groepen, verzamelingen of
modellen waar die toe behoren. Evenals het woord `periode' valt het
`type' onder de `Gruppennamen' ( 5), die nu eens als „algeme(ne)
ordeningsprincipe(s) " ten opzichte van de afzonderlijke feiten, dan
weer als „individue(le) begrip (pen) " ten opzichte van andere `Gruppennamen' functioneren. De typologie probeert dus de historische
gebeurtenissen te hergroeperen om die te kunnen toelichten. Overigens zijn die abstracte modellen niet onveranderlijk : ook zij zijn voor
wijzigingen vatbaar.
Belangwekkend is deze methode omdat zij de traditionele vergelijkende literatuurgeschiedenis de studie van bronnen, invloeden en
`rapports de fait' — aanzienlijk verruimt. Om twee of meer zaken met
elkaar te vergelijken en daardoor te verklaren, is het, zoals men weet,
niet noodzakelijk over historisch controleerbare aanrakingspunten,
d.w.z. genetische verhoudingen en aantoonbare invloeden, te beschikken. De typologie kan zich op eenvoudige overeenkomsten verlaten.
Zo zijn er tussen het Russische akmeïsme en het Angelsaksische
Imagism opvallende affiniteiten, maar echte contacten tussen beide
kunnen bij mijn weten niet worden bewezen ; dat neemt niet weg
dat zij wel tot hetzelfde type kunnen worden herleid. Polygenisme,
waarbij het type op verschillende plaatsen en tijdstippen, maar telkens
op een zelfstandige manier, verschijnt, wordt aldus even belangrijk
als monogenisme. In de praktijk blijkt trouwens dat de twee onstaanswijzen vaak in en door elkaar lopen.
( 5) Elrud Kunne -Ibsch, op. cit., p. 285.
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Een type wordt aan de hand van criteria omschreven. Deze worden
zonder moeite uit de definitie van de avant-garde afgeleid. De bestanddelen daarvan verwijzen inderdaad expliciet of impliciet naar allerlei
kenmerken en waarden, en het is bovendien mogelijk ze in de vorm
van vragen te formuleren. Op grond van gelijkluidende antwoorden
zal men dan kunnen besluiten tot de verwantschap van de bestudeerde
bewegingen, mits de punten van overeenkomst talrijk genoeg zijn.
Zo zeiden wij dat de avant-gardebewegingen „collectieve (ook wel
eens individuele) acties" zijn waar „een beperkt aantal schrijvers en
kunstenaars" bij betrokken is. Aan deze uitspraak beantwoorden twee
vragen die de omvang van de bewegingen betreffen :
- individuele of collectieve ondernemingen ?
—zijn de deelnemers talrijk (surrealisme) of niet (imagisme) ?
Andere vragen houden verband met de samenhang van de bewegingen :
-- wordt de beweging door eenheid en saamhorigheid gekenmerkt ?
Of integendeel door dualisme, verscheidenheid, onenigheid ?
De organisatie van de bewegingen is met de volgende problemen
verbonden :
-- is er sprake van een bepaalde hiërarchie ? Of van gelijkheid tussen
de leden ? Is de organisatie soms totaal anarchistisch van aard ?
—is er één leider ? Of verscheidene gangmakers ? Eén brandpunt of
meer ? Rekening houdend met de zwerflust van de avant-gardisten is
het zelfs te verwachten dat bepaalde bewegingen zich niet op een
vaste plaats of centrum ontwikkelen.
Ook de duur van de bewegingen dient te worden bestudeerd ; dit
aspect is vanzelfsprekend erg relatief, omdat zij per definitie vergankelijk zijn :
hoe lang bestond de beweging ? Tussen welke data ?
was het ritme van haar evolutie traag og snel ?
Verder zijn er criteria in verband met de verspreiding:
monogenisme (onder invloed van één bakermat) of polygenisme ?
- zijn de overeenkomsten tussen de aanverwante bewegingen te danken aan a) diepgaande of oppervlakkige invloeden (vgl. monogenisme) of b) wezenlijke of oppervlakkige affiniteiten (vgl. polygenisme) ?
-- waarom warden de bewegingen wel in een bepaalde streek of taal
aangetroffen en niet in andere landen ?
—is de verspreiding ervan internationaal of beperkt ?
- wat zijn de oorzaken hiervan ?
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Vervolgens komt het erop aan het revolutionair dynamisme van de
bewegingen te preciseren :
—hoe ziet hun radicalisme eruit ? De programma's verschillen in dat
opzicht. Sommige zijn echt revolutionair, andere veel minder.
-- in hoeverre is er sprake van een breuk met de gevestigde orde
a) in de literatuur (en/of in de kunst) b) in de maatschappij ?
—welke aspecten van de traditie zijn afgewezen of bewaard gebleven ?
-- is de beweging meer nihilistisch dan wel opbouwend ?
- welke nieuwe waarden worden aangeprezen : thema's, procédés,
een taalcode, een nieuwe vorm van maatschappelijke organisatie, een
levensstijl ?
Tevens zal men het streven naar de toekomst, m.n. de tijdsopvatting
waar elke beweging op steunt, dienen te bepalen.
Ook zal men proberen een waardeoordeel te motiveren. Wat de
historische evaluatie betreft : men zal zich afvragen van welke verschijnselen de beweging de voorbode was en of haar rol al dan niet
duurzaam en belangrijk was. Artistiek gesproken, of zij ons iets
waardevols (werken, principes, ideeën) heeft nagelaten en in welke
mate haar schrijvers nog steeds gelezen worden (probleem van de
receptie) . Van het grootste belang zijn de doeleinden van de bewegingen. De meeste beogen een totale verandering in de kunst, de
politiek en de zeden : zij willen de wereld hervormen en prediken ook
vaak een maatschappelijke omwenteling. Terloops gezegd : er zijn
veel linkse, maar ook een paar ultrareactionaire manifesten. Andere
wensen slechts een beperkt gebied van de literatuur te vernieuwen,
zoals blijkt uit poëtische programma's als dat van het Imagism,
waarin uitsluitend de literaire taal ter sprake komt. Tussen die twee
extremen in komen nog allerlei tussenvormen voor.
De laatste criteria hebben betrekking op het waardesysteem. Dit
kan worden afgemeten aan de respectieve belangrijkheid van termen
als subjectief/objectief, concreet jabstract, spiritualisme/materialisme,
idealisme/realisme, rationeel/irrationeel, individualisme/collectivisme
enz.
Het is duidelijk dat ook de literaire codes daarbij aan bepaalde
criteria worden getoetst, maar alleen een vragenlijst die eveneens
buitentekstuele kentekenen in aanmerking neemt, zoals hierboven het
geval is, kan ons een volledig signalement van de bewegingen aan de
hand doen. Vanzelfsprekend hangen de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de antwoorden af van de vorderingen van het
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onderzoek. Nu vertoont het laatste tegenwoordig nog heel wat leemten. Terwijl de Nouveau Roman, de concrete poëzie en de beatniks
welbekend zijn, ontbreken ons nog steeds samenvattende overzichten
over de neoavant-garde (met uitzondering van Miklós Szabolcsi's Jel
és kiáltás (Het teken en de kreet, 1971) en Ihab Hassans Paracriticisms. Seven Speculations of the Times, 1975). Evenmin weten
wij hoe Dada zich buiten zijn voornaamste centra New York,
Zürich, Parijs en Duitsland — heeft verspreid ; voor Nederland bestaat
er echter wel een monografie van K. Schippers : Holland Dada, 1974.
Daarenboven is de literatuur van bepaalde werelddelen, b.v. ZuidAmerika, tot nu toe zelden uit een internationaal comparatistisch
oogpunt bestudeerd, zodat het verband met parallelle verschijnselen
in Europa, de Verenigde Staten en Afrika meestal uit het oog werd
verloren. Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte ook voor Scandinavië.
Men moet roeien met de riemen die men heeft, en hoe hinderlijk de
gapingen en hiaten op sommige punten ook mogen blijken, toch zijn
wij nu al in staat ons van de kwestie een vrij duidelijk begrip te
vormen. Leemten warden overigens steeds meer aangevuld en zij zijn
niet van dien aard dat zij ons project onuitvoerbaar maken. Verdere
ontdekkingen zullen onze bevindingen ongetwijfeld nuanceren, preciseren of zelfs ondersteboven gooien, maar dat is nu eenmaal altijd
en overal het lot van het wetenschappelijk onderzoek.
Intussen kunnen wij met behulp van de typologische werkwijze
de avant-gardebewegingen tot families herleiden en de structuur hiervan beschrijven. Wordt deze aanpak met onze chronologische indeling
gecombineerd, dan verkrijgt men voor de eerste periode 1905-1910/
1930-1935 een zestal typen. De modellen die toen achtereenvolgens
ontstonden en tot ontwikkeling kwamen, zijn : het futurisme en het
expressionisme die in het eerste decennium haast gelijktijdig tot uiting
kwamen, dan het imagisme (een overkoepelend begrip dat het eigenlijke Angelsaksische Imagism, het Russische akmeïsme, het Russische
imaginisme, alsook het Spaanse en Zuidamerikaanse ultraisme omvat) , vervolgens Dada en eindelijk het constructivisme en het surrealisme. Hierbij kan men het volgende opmerken. Aan de ene kant is
het duidelijk dat deze literaire typen meestal -- alleen met het imagisme is dat niet het geval — samenvallen met grondvormen die ook door
de kunstgeschiedenis worden bestudeerd. In de schilderkunst en de
beeldhouwkunst kan men echter ook wijzen op een model waar bij
ons geen enkele pendant aan beantwoordt, nl. het kubisme. Er bestaat
inderdaad geen echte kubistische literatuur. Aan de andere kant lijkt
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het wenselijk in de opeenvolging van die zes typen een keerpunt te
onderscheiden omstreeks 1920, na het optreden van Dada, de Oktoberrevolutie en de eerste wereldoorlog. Het dadaïsme, dat aldus de stoet
van de eerste subperiode 1905-1920 zou sluiten, maakt na de futuristische stamvader nog eens tabula rasa ; het drijft zelfs de revolutionaire vernielzucht van Marinetti, Krucënych en Chlebnikov op de
spits, doch het anticipeert ook al in menig opzicht op de experimenten
van de constructivisten en de surrealisten. Bovendien vertonen de
laatsten, o.m. onder invloed van de Russische omwenteling, meer
positieve, utopische en optimistische strekkingen dan de typen die tot
dusverre voor den dag waren gekomen.
In verband met de neoavant-garde kan men van een viertal families
spreken, hoewel deze indeling, om redenen die al vermeld zijn, ver
van onbetwistbaar is. Volgens de terminologie van M. Szabolcsi hebben wij hier te maken met de richting van het Teken (Nouveau
Roman, concrete poëzie enz.), de richting van de Kreet (anarchistische opstand, pop-art enz.) , het zg. absurdisme (Ionesco, Mrozek en
soortgelijke auteurs in Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten en
Midden-Europa) en tenslotte de wederopleving van magie en symboliek (dit is een vrij onduidelijke benaming waardoor in feite een
vreemd allegaartje wordt aangeduid) .
Onze chronologische tabel kan nu worden aangevuld :
Data
I. 1905-1910/1920
Historische
avant-garde
II. 1920/1930-1935 (en
eventueel daarna)
III. 1935-1960 : verval
Iv. 1960-1983
Neoavant-garde

Dominante typen
futurisme
expressionisme
imagisme
Dada
constructivisme
surrealisme
richting van het Teken
richting van de Kreet
absurdisme
magie en symboliek

Verder kan ik voorlopig niet gaan en ik geef graag toe dat het
resultaat niet helemaal bevredigend, laat staan "onaanvechtbaar is,
vooral wat de neoavant-garde betreft. Maar is niet elke paging tot
periodisering gedoemd de concrete feiten enigszins geweld aan te
doen ? Opvallend is b.v. dat in onze tabel Reflex, Cobra en de Nederlandse `vijftigers' niet tot hun recht komen. Hier kan René Wellek
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ons uit de verlegenheid helpen, want hij staat een „period concept"
voor „which allows for the survival of former ages and the anticipations of later ones" ( 6) . Ten opzichte van de omstreeks 1950 vigerende normen zijn de `vijftigers' niet alleen in de Nederlandse
literatuur, maar ook internationaal gesproken — voorlopers van de
neoavant-garde. Eventueel zou men die anticiperende beweging hierdoor kunnen verklaren dat zij in ruime mate door schilders is beïnvloed, die zoals bekend in de 20ste eeuw de schrijvers vaak een heel
eind vooruit zijn. Wat de Nederlandse historische avant-garde betreft : die past wonderwel bij onze chronologische indeling. Het
debuut van Paul van Ostaijen als expressionist en de oprichting van
Het Getij, waar Herman van den Bergh aan meewerkte, dateren
allebei van 1916 ; en het volgende jaar verschijnt De Stijl, een tijdschrift dat o.m. aanzienlijk bijdroeg tot de latere bloei van het
constructivisme.
Dgl. schema's, die uit de historische feiten worden geabstraheerd,
vereenvoudigen de werkelijkheid, maar zonder die abstracties en vereenvoudigingen zou de werkelijkheid onverstaanbaar zijn en er als een
chaos uitzien. Wat er ook van zij, zeker is dat zij soepel toegepast
dienen te worden. Deze opmerking geldt in de eerste plaats de talrijke
grensgevallen, kruisingen en vermengingen. Het gaat inderdaad soms
niet op een bepaalde beweging in een scherp omschreven categorie
onder te brengen, b.v. wanneer zij kenmerken van twee of meer typen

vertoont. In Midden-Europa verschijnen onze typen vaak later dan in
het Westen of in Rusland en treden zij wel eens simultaan op zodat
zij elkaar niet opvolgen, maar in en door elkaar lopen. Bovendien zijn
er ook figuren die op verscheidene typen hun stempel hebben gedrukt ; ik denk o.m. aan Kandinsky en aan zijn invloed op het expressionisme en het futurisme.
Het is hoog tijd om te besluiten. Wat kunnen wij in verband met
de periodisering van de literatuurgeschiedenis uit het bijzondere geval
van de avant-garde leren ?
Eerst en voral dat het studieterrein dat literair-historici verkennen
niet uitsluitend uit literaire teksten of vormen bestaat. In het algemeen zijn de relaties die de literatuur met buitenliteraire factoren als
de maatschappij en de cultuur onderhoudt veel te nauw dan dat deze
( 6) René Wellek : Concepts of Criticism. Ed. Stephen G. Nichols, Jr.
New Haven-London, Yale University Press, 1963, pp. 199-200.
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zouden kunnen worden uitgeschakeld. Dit betekent geenszins dat wij
de criteria van onze periodisering aan de sociale en politieke geschiedenis moeten gaan ontlenen, zoals vroeger het geval was. Dit betekent
verder ook niet dat de diachrone beschrijving van literaire vormen
geen legitieme activiteit is. Integendeel : de literaire historiografie kan
en moet de evolutie van de genres en subgenres, van b.v. de poëtische
taal en de verteltechniek blijven bestuderen. Dit is wellicht haar
studiegebied bij uitstek, doch daarbij moeten wij steeds voor ogen
houden dat wij slechts facetten van het totaalverschijnsel, nl. de literatuur, behandelen. Wanneer wij ons met letterkunde bezighouden,
moeten wij, om met Teesing te spreken, „unser Bild von einer Periode
nicht nur aus der Dichtung der Zeit abstrahieren", maar ook „die
allgemeinen Zeitverhiltnisse, die Philosophie, die Wissenschaft, eventuell auch die Musik und die bildende Kunst der Zeit in Betracht
ziehen" ( 7) . In dat opzicht is de avant-garde om zo te zeggen een
unicum omdat de intenties van de schrijvers en vooral de gedragingen
van de mensen, m.a.w. de context, de literaire werken uiteraard vaak
in de schaduw stellen.
Verder zou ik nog eventjes over het begrip `periode' uit willen
weiden, want het is even misleidend als onmisbaar. Strikt genomen,
staat het met tijdperk, tijdvak, een deel van de chronologische evolutie gelijk. Nu wordt er gewoonlijk een bepaling aan toegevoegd
waardoor met de dominante stroming een verband wordt gelegd : de
romantische of de realistische periode, de renaissance of de barok als
periode enz. Aldus wordt de 18de eeuw meestal met de Verlichting
verward, wat een grove vergissing is ; de Verlichting is slechts een
filosofische richting die vast en zeker niet in alle toenmalige werken
de toon aangeeft. Overigens licht die benaming ons helemaal niet in
over de stijlkenmerken van de tijd als b.v. de nabloei van het classicisme of de barok, de invloed van de rococostijl, het neoclassicisme,
de sentimentele stroming, de romantiek enz. Nu zijn dat juist feiten
die voor het literairhistorisch onderzoek uiteraard relevant zijn. Alles
wel beschouwd, zouden wij er misschien beter aan doen in de literatuurgeschiedenis twee verschillende standpunten scherper te onderscheiden en enerzijds de afzonderlijke richtingen, stromingen en bewegingen, anderzijds de tijdperken als zodanig te onderzoeken. In
het eerste geval zouden wij ons voornamelijk op de diachrone be( 7) H. P. H. Teesing : Das Problem der Perioden in der Literaturgeschichte. Groningen-Batavia, Wolters, 1948, p. 101.
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schrijving van één verschijnsel (b.v. de avant-garde) concentreren ;
in het andere zou naast het diadhrone perspectief ook de synchrone
beschrijving van alle contemporaine verschijnselen op de voorgrond
treden. Ik heb er de nadruk op gelegd dat de avant-gardebewegingen
van een groter geheel, nl. het modernisme, deel uitmaken en daarenboven dat het modernisme zich in de '20ste eeuw (vanaf 1880-1890)
naast veel andere stromingen heeft ontwikkeld. Een wetenschappelijk
verantwoord onderzoek over de `periode' 1880 1980 het is intussen
zeer de vraag of die bestaat ; dat valt nog te bewijzen -- zou bijgevolg
de complexe onderlinge verhoudingen en schommelingen van al die
elementen tot hun recht moeten laten komen. Maar dat is nog toekomstmuziek.
-

—

TWEE MEESTERS EN HUN MÉTIER (*)
Boutens en Van de Woestijne over de poëzie
door
A. L. S6TEMANN
Buitenlands Erelid der Academie

Meneer de voorzitter, Zeer geachte vergadering,
Het is precies een halve eeuw geleden dat aan mijn landsman, de
dichter P. C. Boutens, de bijzondere eer te beurt viel te warden benoemd tot buitenlands erelid van uw Academie. ( 1) Zander al te
diep te peilen naar de gronden van het besluit uwer voorgangers, zou
ik willen opperen dat het eerbetoon niet heeft plaatsgevonden op
grand van Boutens' beproefde vriendschap voor Vlaanderen -- Karel
de Clerck heeft over diens sentimenten in dit opzicht een boekje
2) opengdatwioenblkrgstunela.(
Eerder valt te veronderstellen dat het de uitzonderlijke literair-

sociale positie van Boutens is geweest : als bijna eeuwigdurend voorzitter der Vereeniging van Letterkundigen en van het PEN-Centrum
Nederland, die de Vlaamse académiciens ertoe heeft bewogen in zijn
persoon de Noordnederlandse letteren te eren. Het lijkt me althans
veelzeggend dat Boutens illustere vertegenwoordigers van de generatie der Tachtigers in dit opzicht de loef afstak : Kloos zowel als
Verwey werden eerst nadien tot de status van buitenlands erelid
verheven. ( 3) Hoe dit zij, dank zij een gelukkige personele unie hield
deze geste in dat uw Academie terzelf derti j d een van de weinig
talrijke onbetwistbaar grote dichters uit ons gemeenschappelijk taalgebied onderscheidde. Hoezeer Boutens zelf deze benoeming op prijs
stelde, bleek een jaar later, toen hij, op de plaats waar ik nu sta, een
(*) Lezing gehouden in de openbare vergadering van de Academie op
27 oktober 1982.
(1) Op 15 juni 1932, bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 14 ju li d.a.v_
(2) `Boutens en België'. In : De Vlaamse gids 46 (1962) p. 198-204.

(3) Kloos in 1934, Verwey in 1936.
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rede hield over `Vorm en vormeloosheid in de dichtkunst', ( 4) waarin
hij zich buiten zijn gedichten - voor de eerste en enige maal in zijn
leven, in extenso en op indrukwekkende wijze - uitsprak over de
grondslagen van zijn poëzie.
Voordien had hij zich principieel verre gehouden van kritiek en
beschouwing, omdat naar zijn oordeel de kunstenaar zich enkel dient
te uiten in zijn creatieve werk, `d.i. op die hoogere en meer volmaakte
wijze waarop hij alleen door evenwaardigen kan worden verstaan.' ( 5)
Dit zijn de bewoordingen waarin hij - in 1912 - aan Kloos te kennen
gaf waarom hij er niets voor voelde als recensent te gaan optreden
voor De nieuwe gids. Maar, voegde hij daaraan toe : `Het is niet
uitgesloten dat ik nog eenmaal, bij wijze van geboekte levenservaring
en wanneer le coeur m'en dit, mijn gevoelens over poëzie enz.... op
zal schrijven.' ( 6) Het ogenblik daartoe achtte hij kennelijk in 1933
gekomen. Ironisch genoeg of moet ik zeggen : typerend genoeg ? }zou het nog eens dertig jaar duren vóór deze rede in de Verslagen en
mededelingen van uw Academie kon warden afgedrukt. (7)
Hoe jammer is het dat het Academielid Karel van de Woestijne dit
betoog van zijn evenknie, dat hem uit het hart gegrepen zou zijn
geweest, niet meer heeft kunnen aanhoren. Meermalen toch had hij
getuigd van zijn bewondering : `Boutens [...) waar ik grooten eerbied
voor heb i:. . .1 dien ik een zeer groot dichter acht.' ( 8) En treffend
had hij diens dichterschap, de aard van Boutens' poëzie, gekarakteriseerd :
Het heldere, het onbegrijpelijke klare, het krystal-doorschijnende, en
nochtans altijd eenigszins geheimzinnige, afwerende, half verholene en
soms duistere (gelijk stralend git duister is) spiegelbeeld eener menschenziel l....) (9)

Zonder reserve wees hij ook op Boutens' uitzonderlijke betekenis voor
de nieuwe generatie : `de jongere dichters van thans, leerlingen van
(4) Op 8 oktober 1933.
(5) Geciteerd door K. de Clerck in `F. C. Boutens en de Koninklijke
Vlaamse Academie'. In : VMA 1964 p. 353-357. Het citaat op p. 355.
(6) Ibidem.
(7) Door K. de Clerck. In : VMA 1964 p. 359-370.
(8) E. d'Oliveira : `De jongere generatie' [ ...) Gesprekken [ ...1. Amst.,
[1914}. p. 50.
(9) [Alle citaten uit het werk van V an de Woestijne zijn ontleend aan
K. van de Woestijne : Verzameld werk. Dl. 1-8. Bussum, 1947-1950.] Dit
citaat : V.w. 5 p. 209.
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Boutens [...) winnen [het] op dezen die men volgelingen van
Winkler Prins mag achten.' ( 20) Ja zelfs spreekt hij in dit verband
over `Gezelle's invloed en [...) Boutens' heerschappij .' ( 11) Het is
wel bescheidenheid geweest die hem ervan heeft weerhouden daaraan
toe te voegen dat Boutens die uitzonderlijke positie deelde met ...
Karel van de Woestijne.
Het is hoogst waarschijnlijk, lijkt het mij, dat de bewondering
wederzijds is geweest, maar, gegeven Boutens' weigering om zich te
bezondigen aan lagere kunstpropaganda' ( 12) in de vorm van literaire
kritiek, moeten we ons erbij neerleggen dat ons geen complement is
overgeleverd van Van de Woestijnes visie op zijn collega.
Twee generatiegenoten, beiden zonder restrictie grote dichters, en
toch, hoe wezenlijk verschillen zij van elkaar ! Bijzonder tekenend
heb ik altijd gevonden een uitspraak van J. C. Bloem — die tussen
haakjes mijn opmerking over het condominium van de beide Negentigers bevestigt : `Ik heb in mijn jeugd invloed ondergaan van voornamelijk twee dichters : Boutens en Van de Woestijne. Met den
laatste had ik inderdaad een zekere verwantschap [...T. Zulks in
tegenstelling tot Boutens, die hij een dichter noemt `wiens wezen mij
volmaakt vreemd is, hoe groot ook mijn bewondering voor hem
is.' ( 13) Invloed ondergaat men volgens Bloem uit hoofde van `het
formeele meesterschap' (14) van de nagevolgde voorbeelden, en
niemand zal willen betwisten dat in dit opzicht zijn beide poëtische
leenheesters elkaar niets toegeven. Trouwens, ook Van de Woestijnes
bewondering voor Boutens was niet gespeend van voorbehouden.
Tegenover D'Oliveira gaf hij omstreeks 1913 blijk van gebrek aan
vertrouwen in de toekomst van de poëzie in Holland. Hij baseerde
Zijn skepsis voornamelijk op `de kwade invloed [...) van Verwey',
maar betrok er ook Boutens in
Hij is de gevoeligheid-zelve, gevoelig tot de meest gespannen mystiek
toe. Maar er is dit bij, dat hij Hollander is, en daardoor weer dit, dat
hij, die uitgaat van het impressionisme, geheel intellectueel is geworden,
dat hij waarlijk weer a lles herleidt tot een intellectueel pl an t...) ( 15)

(10) V.w. 5 p. 100.
(11) V.w. 5 p. 34.

(12) VMA 1964 p. 355.
(13) Terugblik op de afgelegde weg. In : Poetica. Amst., 1969. p. 72-73.

(14) Ibidem p. 72.

(15) E. d'Oliveira : `De iongere generatie' p. 49 en 50.
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En al erkent hij dat het `verfoeilijk [is) Boutens voor te stellen als
louter geest. Weinigen immers hebben blijk gegeven van fijnere en
kieschere, soms haast smartelijk-gespannen zinnelijkheid [...)', toch
luidt zijn conclusie dat `de, zeer echte en zeer hooge, schoonheid' van
de bundel Carmina er een is `van eerder intellectuëele, van haast
cerebrale orde.' ( 16) Zoals u begrijpt is dit laatste in de mond van
Van de Woestijne bepaald niet bedoeld als een onverdeeld compliment. En toch ligt het verschil tussen de beide dichters in eerste
instantie niet eens in thematiek of beeldgebruik, in gezindheid of gesteldheid, in de graad van intellectualiteit of in de smartelijkheid van
levensondervinding die in hun poëzie uitdrukking vindt. Het is iets
van veel onmiddellijker aard. Ik heb vergeefs gezocht naar een beter,
kenmerkender woord dan : de toon. U kent het verschijnsel allemaal
bij ervaring : wie redelijk vertrouwd is met muziek — ook al mist hij
musicologische scholing — hóórt direct, vaak al na enkele maten, of
hij te maken heeft met een stuk van Haydn, van Mozart of van
Beethoven ; men hoeft geen professioneel kunsthistoricus te zijn om,
dikwijls bij de eerste blik, een schilderij te herkennen als een Rembrandt of een Rubens, een Braque of een Klee. En zo is het ook met
gedichten : de `toon' van een gedicht is, als het goed is, onmiskenbaar.
Ik weet wel dat er grensgevallen zijn, dat een regel van Leopold kan
klinken als Gorter, dat Marsman een enkele maal bedrieglijk op
Engelman kan lijken, maar dat zijn uitzonderingen, perifere gevallen.
J. C. Bloem deed een beroep op deze evidentie, toen hij schreef dat
hij ernaar had gestreefd : `enkele essentieele dingen van het leven
zoo uit te spreken, dat dit alleen van mij en van niemand anders zou
kunnen zijn.' ( 17) Het is ontnuchterend, te bedenken dat de wetenschap, of het nu musicologie, kunsthistorie of literatuurwetenschap
is, vrijwel machteloos staat wanneer er gevraagd wordt naar een
verklaring van dat fundamentele ervaringsfeit. En dit blijft het geval,
ook al maken we ons bewust dat talrijke disciplines met niet-artistieke
objecten van onderzoek al evenmin in staat blijken bevredigende antwoorden te verstrekken op analoge vragen. We kunnen wel wijzen
op bepaalde fonische, morfologische, lexicale én syntactische specifica,
maar we weten tegelijkertijd dat dit net ons niet in staat stelt `de
grote Forel' ( 18) boven water te brengen. In het volle bewustzijn van
(16) V.w.

5 p.
(17) Poetica p.

211
27.

en

212-213.

(18) ` De forellenvisser'. In : A. Verwey : Oorspronkelijk dichtwerk.
Amst. enz., 1 93 8. p. 666-668.
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ons wetenschappelijk onvermogen beroep ik mij in dit geval dus op
niets anders dan op de evidentie.
Toen ik zocht naar een sprekend voorbeeld waaraan nu dat fundamentele verschil in toon tussen Boutens en Van de Woestijne hoorbaar gemaakt kon worden, kwamen mij hun beider `Venus-gedichten'
voor de geest. Staat u mij toe ze in uw herinnering terug te brengen.
`Liefdes uur' ( 19) bestaat uit drie strofen, alle beginnend met
dezelfde vraag : `Hoe laat is 't aan den tijd ?' en alle eindigend met
hetzelfde antwoord : ` 't Is liefdes uur.' De eerste strofe is gesitueerd
in `de blanke dageraad', de tweede wanneer `De zon genaakt de
middagsteê' . Ik lees u de slotstrofe voor :
Hoe laat is 't aan den tijd ?
't Is de avond : in zijn rosse goud
Wordt schoon en oud
Der wereld dagehel gezicht ;
Snel aan den hemel valt het water van het licht ;
En al de windestemmen komen vrij ;
De laatste wagen wankelt naar de schuur ;
De dooden wenken aan den duistren Oostermuur ;
En boven glansbeloopen
Westersche schans in groene hemelwei
Straalt Venus' gouden aster open
Zoo plotseling en puur ...
Hoe laat is 't aan den tijd ?
't Is liefdes uur.

Vergelijkt u daarmee :
Ik ben met u alleen, o Venus, felle star.
En, waar 'k vergeefs in mij uw stralend gloeien zoeke,
blijft leêg mijn marrend harte, en bar.
Mijn harde mond is strak aan beiden starren hoeke.
Geen vraag. En zelfs wat 't eerst me naêrt en 't laatste scheidt :
zelfs angst en komt mijn ijlt' bezoeken.
Ik ben met u alleen, mijn oogen droog en wijd ;
terwijl de wijde nacht welft mijn verlaten kilte
naar uwe gloeiende eenzaamheid.
— De venstren blind, de kaemren naakt en ijl de dilte ;
het huis eens beedlaars, onbetreên en haveloos :
aldus mijn ziel in 't l and der Stilte ;
(19) {Alle citaten uit de poëzie van Boutens zijn ontleend aan P. C.
Boutens : Verzamelde lyriek. Dl. 1, 2. Amst., 1968.} Dit citaat : V.1. 1 p. 244245.
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alwaar ge, alleen ten hemel-tuine een helle roos,
een vurig-felle roos in Stilte's donkren lande,
staêg-noodend waakt en blaakt, altoos ;
en ik, met de armoê van mijn hoofd en van mijn handen,
in de armoé van mijn hart ontbere, leêg en bar,
zelfs de arme vreugd v an eenzaam branden... ( 20)
U zult het, hoop ik, met me eens zijn : de confrontatie maakt on-

middellijk duidelijk dat de dichters, afgezien van beider poëtisch
meesterschap, werelden uit elkaar liggen. Dat zij zich ten overstaan
van lateren : Nijhoff, Van Ostaijen, Kouwenaar, toch onthullen als
evidente generatiegenoten, is een geheel andere zaak.
En dan dient u te bedenken dat ik Boutens bij lange na niet in zijn
verste verijling, noch ook Van de Woestijne in zijn donkerste vertwijfeling der zinnen heb doen horen. Niet dat Boutens de menselijke,
aardse tragiek vreemd zou zijn, en nog minder Van de Woestijne de
opvlucht naar het transcendente. Maar terecht zegt naar mijn mening
Westerlinck dat men de laatste geen wèrkelijk metafysisch dichter
mag noemen, doch `veeleer de geraffineerde en geniale dichter van
het psychologische subject.' ( 21) En op zijn beurt behoudt Boutens,
zelfs in de tragische verdooldheid van `Lethe' zijn buitengemene doorzichtigheid. Hoe anders klinkt
Ik weet dat dood en donker komen
Als dit schel daglicht is gebluscht,

Maar ik wil diepe klare rust
En zonder droomgin. ( 22 )

dan nagenoeg dezelfde wens van de Gentse dichter :
Ik vraag den vrede niet : ik vraag a ll een de rust.
-- a Teedere avond-glans der lippen en der lampen,

als de eêle nacht ontrijst aan lage dage-dampen :
wanneer wordt aan uw zuivren gloed mijn angst gesust ? (23)

Wat, mag men vragen na dergelijke bevindingen, wat is het dan dat
ons het recht zou geven Boutens en Van de Woestijne bijeen te
plaatsen, anders dan de toevallige en in wezen secundaire omstandigheid dat ze generatiegenoten zijn en dan de kwaliteit van hun poëzie
(20) V.w. 1 p. 494.
(21) A. Westerlinck : De psychologische figuur van Karel van de Woestijne ; Een litterair psychologische studie. Antw. enz., 1952. p. 328.
(22) V.1. 1 p. 206.
(23) V.w. 1 p. 502.
-
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als zodanig ? Is het niet veeleer symbolisch te noemen dat de
Gentenaar de intrede van zijn Zeeuwse kunstbroeder in uw Academie
niet meer heeft kunnen bijwonen ? Natuurlijk zijn dit retorische
vragen ; anders zou ik er op dit ogenblik het zwijgen toe kunnen
doen. Wat Boutens en Van de Woestijne op één lijn brengt en op
één lijn met de zoëven genoemde representanten van andere generaties, met Nijhoff, Van Ostaijen en Kouwenaar, is de opmerkelijke
overeenkomst, in feite de bijna-identiteit van hun poetica : de opvattingen die zij huldigen over het ontstaan, over de aard, de middelen en het doel van de poëzie -- een poetica, die waar het Van de
Woestijne betreft al herhaaldelijk en overtuigend gelieerd is aan het
symbolisme -- onder meer in een Academiepublikatie van de hand van
Anne Marie Musschoot ( 24), en in wijdere zin •- het kan nauwelijks
toeval genoemd worden door uw medelid Bert Decorte in een
voordracht voor de Noordnederlandse Akademie die ik de eer heb
vandaag in uw midden te vertegenwoordigen. ( 25) En ook Boutens
is al lang geleden, in twee opmerkelijke artikelen van Dr. H. T.
Oberman, in verband gebracht met het symbolisme. (26)
Natuurlijk kan het niet mijn bedoeling zijn water naar de zee te
dragen. Wanneer ik hier eveneens de term symbolisme gebruik, doe
ik dit in een aanmerkelijk ruimere betekenis dan mevrouw Musschoot,
en zelfs dan Bert Decorte. Ik doel daarmee namelijk niet op de
dusgenaamde Franse literaire stroming uit het decennium na 1885,
en zelfs niet op die in de Westeuropese letterkunde tot de Eerste
Wereldoorlog. Ik meen dat er een zeer specifiek, coherent complex
van literatuuropvattingen bestaat, dat een respectabele ouderdom heeft
en dat ook vandaag nog steeds aanhangers vindt, waaraan men met
goed recht de benaming symbolistisch kan toekennen. Naast deze symbolistische kan men een drietal andere poetica's onderscheiden die in
het verleden èn in het heden adepten bezitten, en die als classicistisch,
romantisch en realistisch kunnen worden betiteld.
Het mag in zekere zin wat verwarrend werken als ik een terminologie hanteer diegewoonlijk in verband wordt gebracht met perioden
(24) Karel van de Woestijne en het symbolisme. Gent, 1975.
(25) Karel van de Woestijne en de Franse literatuur.
Amst. enz., 1978.

Meded. der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. NR
dl. 41 No. 3.
(26) H. T. Oberman : `Boutens' en `De hoofdgedachten bij Boutens'. In :
Keur uit de letterkundige nalatenschap. Rotterdam, [ 1926} . p. 253-276 en
277-312, Het eerste artikel is uit 1912, het tweede is ongedateerd.
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in de literatuurhistorie, in de geest van : eerst was er het classicisme,
toen kwam de romantiek, daarna het realisme en vervolgens het
symbolisme. Ik geef u dat graag toe. Het voordeel is evenwel dat u
er een globale voorstelling van de aard der bewuste literatuuropvattingen mee kunt verbinden, want zij die traditioneel romantici worden
genoemd, huldigden in beginsel een ... romantische poetica, de realisten een realistische etc. Dit houdt in dat men wat meer houvast
heeft aan deze bekende termen dan wanneer ik zou spreken over
autonomistische, expressieve, mimetische en pragmatische literatuuropvattingen.
Het verschil is dus, om een enkel voorbeeld te geven, dat realisten
naar mijn inzicht, in tegenstelling tot de opvatting van heel wat literatuurhistorici, niet per se post-romantici en pre-symbolisten hoeven te
zijn. Wie zou in ernst willen bestrijden dat Wolff en Deken in 1782
met evenveel recht realisten genoemd mogen worden als Louis-Paul
Boon in de jaren veertig van deze eeuw ? Op welke gronden zou die
betiteling voorbehouden kunnen worden aan een groep auteurs tussen
1830 en 1880 ? ( 2?) Waar het de levenskracht van de symbolistische
poetica betreft, kan ik me zelfs beroepen op de pertinente uitspraak
van een der beide meesters in eigen persoon.
In 1923 schreef Karel van de Woestijne :
Zeker, als historisch verschijnsel heeft het symbolisme zijn tijd gehad.
Maar boven de School is het Wezen, boven de Beweging het Schoonheidsideaal. Er zijn etiketten, die men overplakt ; maar de inhoud der
flesch is daarom niet noodzakelijk veranderd. ( 28)

Welnu, ik geef er de voorkeur aan het etiket te behouden.
Wanneer we kijken naar de literatuuropvattingen van Boutens en
Van de Woestijne, valt in de eerste plaats op hoe zij de poëzie verheffen in het zenith van de menselijke activiteiten. Als Boutens in
zijn welkomstrede tot de deelnemers aan het Haagse internationale
PEN-congres van 1931 spreekt over : ` Wir[,) die wir uns zur Reli-

(27) Ik moge verwijzen naar enkele artikelen waarin ik aspecten van deze

problematiek aan de orde heb gesteld, b.v. `Poetics and periods in literary
history ; A first draft'. In : From Wolfram and Petrarch to Goethe and Grass ;
Studies in literature in honour of Leonard Forster. Ed. by D. H. Green, L. P.
Johnson [and] D. Wuttke. Baden - Baden, 1982. Saecula Spiritalia Vol. 5
p. 623 - 631. En : `Twee modernistische tradities in de Europese poëzie ; Een
paar ideeën'. In : De revisor 5 (1978) Nr. 4 p. 44 - 53.
(28) V.w. 5 p. 825.

137
gion der Schbnheit bekannt haben', ( 29) dienen we dat niet op te
vatten als een fraaie esthetiserende metafoor, maar integendeel, in de
meest letterlijke zin. Van de Woestijne is in dit opzicht niet minder
duidelijk. In zijn principiële beschouwing `Jan van Nijlen als voorbeeld' ( 30) spreekt hij over de opperste genade der Algemeenheid'
(met een hoofdletter) , die, dank zij de Stijl (eveneens met een hoofdletter) in het Gedicht (alweer met een hoofdletter) bereikt kan worden. En hierin, vervolgt hij,
is Stijl een teeken van Gemeenschappelijkheid (hoofdietter), die toch
nog wel eenigszins boven maatschappelijke verhoudingen of aspiraties,
en die zelfs in zekeren zin boven godsdienst staat : de gemeenschappelijkheid van hetgeen ik, in eene zeer breede beteekenis, het Lijden
liever, de levens-aanvoe ling in al (hofdletr)nm,bgijhet
hare schakeeringen.
Het feit dat Van de Woestijne, in tegenstelling tot zijn gewoonte,
hier een uitbundig gebruik maakt van hoofdletters, wijst erop dat er
iets bijzonders aan de hand is. Het gaat kennelijk niet zomaar om
gedichten, om stijl, algemeenheid, gemeenschappelijkheid en lijden.
De kapitalen moeten op zijn minst aanduiden dat de auteur aan deze
termen een uitzonderlijke betekenis toekent : hij moet het ideale gedicht bedoelen, het Gedicht par excellence, dat dank zij de meer dan
accidentele of persoonlijke Stijl in staat is de gronden van de menselijke existentie te incorporeren. Met andere woorden : het zijn h ier
numineuze begrippen geworden. De dichter spreekt hier zijn diepste
geloof uit in het vermogen van de poëzie. De uitspraak die ik hier
heb aangehaald, klinkt in dat licht bezien dus nauwelijks anders dan
datgene wat Boutens te midden van uw voorgangers betoogde :
Zij [de waarlijke dichters) erkennen niets levends dat tegenover hun
begrip van schoonheid zou kunnen gesteld worden ; [...) hun leven [is ]
éneitowjdgvrenzkdhiat,wneroGds
geheim in zijn sublieme simpelheid zal worden geraden, het een dichter
is, die het verlossende woord zal mogen spreken. (31)

Ik hoor u mompelen : 'Part pour l'art, Tachtig, romantiek !'
Maar dat is, als ik het mag zeggen, gezichts- of liever : gehoorbedrog. In de eerste plaats al, is het niet de Schoonheid als zelf stan(29) `Begriissungsrede beim P.E.N.-Kongress im Rittersaal im Haag, 22
Juni 1931'. In : De stem 11 (1931) dl. II p. 673 677. Het citaat op p. 676.
(30) V.w. 5 p. 514-519. De citaten op p. 518.
(31) VMA 1964 p. 364-365.
-
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dige zijnscategorie die door Boutens en Van de Woestijne in top
verheven wordt. Het is niet Perks Deinè Theos' (32) :
Schoonheid, o gij, wier naam gehei ligd zij,
Uw wil geschiede ; kóme uw heerschappij :
Naast u aanbidde de aard geen andren god !

De beide jongere dichters zijn symbolisten : voor hen is de poëtische
schoonheid geen doel op zichzelf, ze is instrumenteel, een kènmiddel.
Sterker nog : het énige valide kenmiddel. Er leidt naar hun overtuiging geen andere weg naar het ware inzicht in, de wezenlijke verzoening met, het menselijk bestaan. Boutens stelt dat het de bestaansnoodwendigheid is van de dichters, `dat deze wereld zich ontwikkele
van schoonheid, door schoonheid naar schoonheid', omdat deze het
enige `werkelijk levende' is. ( 33) De eerste schoonheid — het vertrekpunt, om het zo uit te drukken, is die der aarde. De aarde, die door
Boutens wordt genoemd : `dit land van most en koren' ( 34) -- schóón
ongetwijfeld, maar alleen in aanleg : de `bestemming' van most en
koren is immers dat zij worden getransformeerd tot wijn en brood.
Welnu, `aangedaan door de schoonheidsontroering die uitgaat van
de levensverschijnselen zelf', scheppen de dichters de poëzie : de
schoonheid die het enige middel is `om in een onverschillige wereld
enkelen meê te sleepen of meê te troonen' op de weg naar het uiteindelijke doel, de `hoogere schoonheid'. ( 35) Om het in de termen

van zijn poëzie te zeggen : `zal ziel gaan door stralende gedichten /
Tot haar schat ?' (36)
Of ook :
't Pad ontwijfelbaar
Tot den ingang waar
Geen ziel doordringt buiten aardscher
schoonheid heilgen middelaar. ( 37)

een duidelijk Platonisch getinte beschouwingswijze, binnen
het kader waarvan Boutens het instrumentele karakter van de poëzie
plaatst, in tegenstelling tot Van de Woestijne, die een analoge conHet is

(32) J. Perk : Gedichten. Volgens de eerste druk (1882) . [...) Ed. G.
Stuiveling. Zwo ll e, 1958. Zwolse Drukken en Herdrukken Nr. 28. p. 153.
(33) VMA 1964 p. 364.
(34) V.1. 1 p. 243.
(85) VMA 1964 p. 365.
(36) V.1. 1 p. 185.
(37) V.1. 2 p. 733.
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ceptie in veeleer psychologische termen vervat. In het Gedicht, zo
drukte hij het immers uit, kan dank zij de Stijl de opperste genade
der Algemeenheid of Gemeenschappelijkheid worden bereikt, de Gemeenschappelijkheid van het Lijden dat nader omschreven wordt
als : `de levens-aanvoeling in al hare schakeeringen'. ( 38) Men kan
ook zeggen : de grond en het wezen van het mens-zijn. Het doordringen dáártoe is het waar de poëzie voor dient. Poëticaal gesproken
is het dan een secundaire zaak of die bestemming wordt geformuleerd
in immanente dan wel in transcendente termen.
Op een andere plaats gebruikt Van de Woestijne trouwens termen
die als het ware halverwege liggen tussen zijn zojuist aangehaalde
psychologische omschrijving en de Platoniserend-metafysische van
Boutens :
Is poëzie niet in laatste instantie de kunst van het vergeestelijkt
Getal, en zou d an het Getal, boven het occasioneele der aandoening
gerezen, niet leiden tot de allerhoogste poëzie, die der mathema a,
eene beredeneerbare oplossing in het oneindige ? (39)

Ik hoop dat u het met me eens kunt zijn dat het in alledrie de formuleringen gaat om eenzelfde visie op de poëzie : het gedicht is de
wègwijzer, het instrument, ja de `middelaar', om in het reine te komen
met het bestaan : het gedicht, en niet de dichter.
In tegenstelling tot de romantische opvatting gaat het er de symbolistische dichter dus niet om zijn hartstocht en zijn wereldinzicht
uit te storten en te ontboezemen ; niet om wat Kloos zo prachtig
noemt :
De Apokalupsis van mijn donkren gloed. ( 40)

Integendeel. Als het goed is gaat het gedicht de menselijke maat van
zijn maker te boven. Van de Woestijne constateert nadrukkelijk dat
hij normaal gesproken niet buiten zijn menselijke beperkingen kan
treden, maar dat het hem gegeven kan zijn die pijnlijke betrekkelijkheid te doorbreken :
de woorden op te diepen, die ze [die betrekkelijkheid) opheft tot het
algemeen-bevattelijke, door ieder mensch te belijden, daar hij hiertoe
oorspronkelijk beschikt is. (41)
(38) Zie noot 30.
(39) V.w. 5 p. 151.
(40) W. Kloos : Gedichten. 1880 1893. Ed. G. Stuiveling. Utrecht, 1959.
`De Roos'. p. 76.
(41) V.w. 5 p. 518.
-
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En dááraan verleent hij de betiteling Stijl-met-een-hoofdletter. De
dichter Nijhoff drukt het aldus uit :
niet het helder werk en de kortstondige bewustheid moeten het doel
zijn, maar het teweegbrengen van een ding, dat, al is het maar met
één centimeter, onze grenzen overschrijdt [...] iets meer uitsprekend
dan wij het konden meegeven. (42)

In déze zin, zo formuleert het Boutens weer in platoniserende termen, is de dichter de apostel van de schoonheid die hij zelf nooit
heeft aanschouwd :
Wij de geroepen getuigen van wankellooze verschij nslen
staamlend de tijdlijke namen van ongelijkwaardige beelden
naar den verschemerden weêrschijn v an onze voorbijgaande oogen
hier in de wankele spiegels van niet te benaderen schoonheid. ( 43)

Het vers, dat de lezers -- de wéinigen die echte en goede lezers zijn,
vinden zij beiden ( 44) — de kern des levens doet ervaren en bevatten :
`Stijl is, in elk vers, in elk gedicht, een streven naar het volstrekte,
waardoor ik aan mijne aardsche betrekkelijkheid ontsnap, waarin ik
Mijn
eene algemeene menschelijkheid „l'Homme même" bereik.
stijl is niet ik-zelf : hij is mijn beeld in functie der volmaaktheid.' (45)
In de oogen van deze symbolisten kan de poëzie dan ook allerminst
een rechtstreekse gevoelsuitstorting zijn, de 'spontaneous overflow of
powerful feelings.' ( 46) Nooit zouden zij, gelijk Kloos, hun gedichten
kunnen karakteriseren als
[...)

zwaar geslagen,
Van Passie, en Verdoemenis, en Trots,
In doodsbleek marmer of dooraderd rots,
Al naar mijn kunstnaars-wil en welbehagen. ( 47)
Van de Woestijne onderschrijft dit als volgt :
De echte, grondelijke romantiek openbaart zich in Holl an d met „den
Nieuwen Gids" ; v an al zijne makkers is Kloos de dichter die er het
minst voor schroomt, een romanticus te zijn [...) resoluut [...)
naakt [...) (48)

(42) Verzameld werk II ; Kritisch, verhalend en nagelaten proza. Tweede
deel. {'s-Gray. enz.), 1961. p. 666-667.
(43) V.1. 2 p. 1071.
(44) B.v. V.w. 5 p. 622 en VMA 1964E p. 365.
(45) V.w. 5 p. 518.
(46) W. Wordsworth : Lyrical ballads. 2nd ed. Preface.
(47) Gedichten p. 73.
(48) V.w. 5 p. 683.
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En hij stelt deze conceptie tegenover de `pudeur' van de symbolisten.
Weliswaar wèlt het vers als een bron in de ziel en speelt het gegeven en aanvaarde ritme een centrale rol volgens Boutens ; (49)
wèl komt in de dichter spontaan de versregel, het beeld op, `heel
dikwijls eenzaam, zonder vaste beteekenis', en daarmee tevens het
ritme, aldus Van de Woestijne. ( 50) Maar, zo stelt hij, dat is niet
meer dan het begin. Nu komt er de vakkennis, de ambachtelijkheid
aan te pas, `de zinderende maar gekoelde geest', het `wikken en keuren' van een `zeer nederig maar zeer zorgvuldig werk-man' ; `men
maakt gedichten, doorgaans veel meer met zijn imaginatie dan met
wat men pleegt het eigen gevoel te noemen'. ( 51) En Boutens spreekt
over `de strijd, moeite en verbeten inspanning', het `worstelen om en
met den vorm' ; de dichter moet studeren, hard werken, `het ambacht
leren', en niet rusten voor hij het overtuigende resultaat heeft bereikt. (52)
En beiden alweer zijn ze van mening dat dit streven naar de
vlekkeloze `gebonden vorm', `de glasheldere aandachtbindende bondigheid', ( 53) in laatste instantie altijd weer tot mislukking is gedoemd — ondanks `de opzettelijkste tucht' en `gestadige intellectuëele
castitas'. ( 54) Er is niet aan te ontkomen,
de dichter i:. . . }, gedoemd tot absolute oprechtheid, weet nimmer te
zullen bereiken het berg-meer tusschen de ijs-klippen, waarvan het

water zoo klaar is en zoo diep, dat hij bij zijne absolute doorschijnendheid, den droesemigen bodem zou zien van zijn eigen wezen.
`De heilige van het Getal' weet dat hij
de rythmus in zijne ziel [... ] nimmer meester zou zijn, en nimmer
naar behooren mocht dienen. (55)

Ook buiten een verbeeldingstekst vindt u dit besef bij Van de Woestijne : In een lezing uit 1925, getiteld `Wat is poëzie ?', tracht hij het
proces te omschrijven. ( 56) Hij gewaagt eerst van wat hij noemt `le
(49) V1VIA 1964 p. 366-368. Zie ook mijn artikel `Wegen naar Bouten'
Het geheim'. In : De revisor 5 (1978) Nr. 6 p. 42-48.
(50) V.w. 5 p. 598.
(51) V.w. 4 p. 675, 682 ; 5 p. 686-687.
(52) [Anon.) : `Dr P. C. Boutens, 1870 1940'. In : De wereldkroniek
24 februari 1940.
(53) VMA 1964 p. 365.
(54) V.w. 5 p. 151.
(55) V.w. 3 p. 400.
(56) V.w. 5 p. 593-599.
-
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vers pur', het `geïnspireerde' beeld en ritme, van dat wat Paul Valéry
heeft genoemd : `urne figure rythmique vide, ou remplie de syllabes
vaines.' ( 57) En hij gaat verder over de taak van ordening en schifting.
`Oak dient er richting aan den gemoedsinhoud gegeven' te worden. ( 5S) Een worsteling, in diezelfde tijd zo fraai verwoord door
Valéry :
Les dieux, gracieusement, nous donnent pour rien tel premier vers ;
mais c'est à nous de faconner le second qui doit consonner avec l'autre,
et ne pas être indigne de son ainé surnaturel. Ce n'est pas trop de
toutes les ressources de l'expérience et de l'esprit pour le rendre comparable au vers qui fut un don. (59)

En daarna volgt het onvermijdelijke

—

gedeeltelijke -- échec :

En hier is het zoo goed als logisch, dat de dichter, overigens volkomen
te goeder trouw, zichzelf be li egt : zijne lezers bedriegt over hem-zelf.
Er is geen lyrisme zonder ee rie dosis bedrog : heel de kunst is, het
niet al te zeer te laten merken. (60)

Als u het toestaat wil ik nog één keer Valéry aanhalen, omdat ook
hij op overeenkomstige wijze spreekt over datzelfde onontkoombare
échec. Altijd weer, zegt de Fransman, wordt de dichter geconfronteerd met de onoverbrugbare kloof tussen het geambieerde en het
gerealiseerde, of, zoals hij het uitdrukt in een hyperbolische paradox,
komt deze te staan voor de 'inscription infernale' : `Il n'est rien de si
beau que ce qui n'existe pas.' (61)

Dit is wel geheel iets anders dan datgene wat John Keats, als ware
romanticus, ons doet horen : `If poetry comes not as naturally as
the leaves to a tree it had better not come at all.' 62) Of, in termen
van de poëzie zelf :
For I was taught in Paradise
To ease my breast of melodies -- ( 63 )
Oeuvres I. Ed. J. Hytier. [Paris], 1957. Pléiade. p. 1503.
V.w. 5 p. 598.
Oeuvres I p. 482.
V.w. 5 p. 598-599.
Oeuvres I p. 480 (curs. van, Valéry).
(62) In de beroemde brief aan zijn uitgever John Taylor, van 27 februari
1818. In : [ J. Keats) : Letters. A selection ed. by R. Gittings. Oxford, 1970.
p. 70. Zie ook W. J. Bate : John Keats. 2 New York, 1966. Galaxy Books.
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)

p. 234.
(63) `Shed no tear -- oh, shed no tear'. In : J. Keats : The poems. Ed. M.

Allott. London, 1970. Longman Annotated English Poets. p. 489-490.
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Sommigen uwer zullen de uitspraak kennen van zijn vriend Richard
Woodhouse, dat Keats zijn gedichten met evenveel gemak schreef
als zijn brieven, en dat hij een geweldige hekel had aan het veranderen
en corrigeren van het eens geschrevene : `[ ...) he would rather burn
the piece in question and write another or something else.' ( 64)
Het besef van het échec is wezenlijk voor de symbolisten. Poëzie
kin ondanks alles niet méér zijn dan de `tijdlijk wisselenden beeldenaar / Van Liefde onsterfelijk', zij is uiteindelijk niet in staat de
genezing te brengen voor `De onheelbre breuk in aardes heilig hart'
— die tussen `Liefde en Lust'. (65)
De dichter kan pogen zich daarbij neer te leggen :
i:... ) Ons is 't wel
Als u ons zwak gebaar verzinnebeeldt
Een ander, goddelijk, onspeelbaar spel. (66)

Hij kan blijven hopen ééns te mogen beluisteren :
Den eigen blijden zwanezang
Waartoe ik al de jaren lang
Het schoonst dat bleef onuitgezegd
In stillen schroom heb opgelegd. (67)

in de grond weet hij dat het einddoel onbereikbaar blijft.
Nooit immers zal het hem — per definitie — gelukken te zingen of te
spreken : `Zonder smet van taal of teeken'. ( 68) Het hoogst bereikbare is "t Lied dat alles bijna // zegt'. ( 69) Aldus heb ik uit Boutens'
poëzie de opvattingen en inzichten bijeengebracht die de fundamenteel paradoxale situatie van de symbolistische dichter verwoorden, in
wezen niet anders dan we ze aantroffen in de beschouwingen van
Van de Woestijne. Nogmaals :
Maar

De dichter is [...] de oefenaar, de tuchtmeester, de ordenende heer
van wat in hem is aan algemeene menschelijkheid. Hij ként niet alleen
meer : hij leidt zich-zelven, en hij doet het, omdat de poëzie hem
toonde eene schoonheid (ook eene moreele schoonheid), waarvan hij
(64) Zie b.v. Bate : Keats p. 233-234 en M. R. Ridley : Keats' craftsmanship ; A study in poetic development. [Reprint). London, 1965. University
Paperbacks. p. 11-16.
(65) V.1. 1 p. 414 resp. 437.
(66) V.1. 1 p. 454.

(67) V.1.

2

p.

883.

(68) V.1. 1 p. 374.
(69) V.1. 1 p. 242.
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weet dat ze onbereikbaar is, maar die hem niets te minder, en onverzaakbaar, het einddoel blijft. ( 70)
En hier komt hij zelfs in terminologie zeer dicht in de buurt bij

Boutens, waar hij spreekt over
aandrift en middel om te bereiken wat hem [...) het opperst-goede
en opperst-ware voorkomt, waar zijne uitspraken den oppersten gl ans
van dienen te warden.

Een dergelijke poëzie-conceptie en een zodanige aspiratie zijn alleen
denkbaar tegen de achtergrond van de hoge zin en waarde der literaire traditie. Het is niet voor niets dat Boutens en Van de Woestijne
beiden bezield waren van bewondering en liefde voor de Grieken,
`het aan kunstzin rijkste volk onder onze geestelijke voorvaderen.' (71)
De dichter mag nooit vergeten [...) dat hij alleen een goed kunstenaar
is als hij het werk van zijn voorgangers voortzet. [...) Voor mij is het
verleden het bedrijfskapitaal voor iederen kunstenaar. Daar moet hij
mee werken. (72)

Maar anderzijds ligt zijn bestaansreden in `den onbedriegelijken toon
van zijn zuiver stemgeluid', in het `onaanschendbaar individueel
karakter'. (?3) `Het komt er immers alleen op aan', zegt Van de
Woestijne, `een echt dichter te zijn ; het komt er zelfs noodzakelijk
op aan, het te zijn in zijn eigen kleed, in zijn eigen vorm, teeken van
het ingenium, de ingeborenheid.' (74)
Bij alle overeenkomst in uitgangspunten en opvattingen, hebben de
beide Meesters deze laatste stelling afdoende gedemonstreerd door de
geheel eigen en verscheiden toon die zij beiden bereikt hebben in hun
poëzie. (?5)

(?0) V.w. 5 p. 75.
(71) VMA 1964E p. 366.
(72) De wereldkroniek 24 februari 1940.
(73) VMA 1964 p. 365 resp. 368.
(74) V.w. 5 p. 686.
(75) Het is opmerkelijk dat Van de Woestijne, in tegenstelling tot Boutens,
zich in zijn gedichten zelf heel weinig heeft beziggehouden met het poëtisch
proces als zodanig, met mogelijkheden en grenzen van het gedicht. In dit
allerminst onbelangrijke opzicht wijkt de Vlaamse dichter af van het symbolistische pa troon. Vgl. o.a. `Twee modernistische tradities' p. 49-50.

BREDERO „VERBRABANTST"

LIEDEREN VAN BREDERO IN „HET BRABANDTS
NACHTEGAELKEN"
door
A. KEERSMAEKERS
Lid der Academie

In de loop van de zeventiende en de achttiende eeuw zijn er zowel in
Noord- als in Zuid-Nederland tal van liedboeken verschenen met in
de titel : Nachtegael. Indien het verkleinwoord werd gebruikt, dan
heet de lieftallige zangvogel in het Noorden meestal Nachtegaeltjen,
in het Zuiden Nachtegaelken. Een van de bekendste uit de Zuidelijke
Nederl an den is : Het Brabandts Nachtegaelken.
De geschiedenis van dat liedboek is heel wat ingewikkelder dan
werd vermoed. De inhoud van het bundeltje verdient bovendien meer
belangstelling dan er tot nog toe aan werd besteed. Alleen wijlen
Prof. Paul de Keyser heeft er in 1927 een tamelijk uitvoerig artikel
aan gewijd, met tal van wetenswaardigheden en met bijzondere aandacht voor het volkskundige karakter van de bundel (1).
De oudste tot nog toe bekende uitgave dateert van 1650 ; het
unieke exemplaar ervan wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel (signatuur II 25.971 A - L.P.. De titelpagina bevat de
volgende tekst
Het Brabandts II Nachtegaelken, II Met zijn Driederley Gesangh,
ende Boertigheden.
Te weten/Minne-liedekens/Herders-sangen/
I I Vyt der muyten in 't licht gebracht tot lust der luf f rouwen, ende
in 11 desen thiensten Druck vermeerdert door J.M.
(vignet : een
zingende nachtegaal op een boomtak) II Tot Brussel, I By Jan
Mommaert, in de Druckereye. M. DC. L. I (lijn Met gratie ende
Privilegie voor negen Jaren.
( 1 ) P. de Keyser, Wat Oud-Brussel zong in de XVIIde eeuw. Uit „Het
Brabands Nachtegaelken" van Joan Mommaert. In : Album opgedragen aan
Prof. Dr. J. Vercoullie. Brussel 1927, blz. 317-331.
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kin thienflen Dols' k vertneerchri door T.

M.

R R v s S S L,

TOT

Zn Jan Mnmmaert in be rquttfrpt. . N. n c.. C.
,

Met grstii mile rririlcgit your Degas Jiro,

Achteraan (blz. [224)) staat een ongedateerde en alleen met de
initialen A.L.L.C. gesigneerde „Approbatie" en een „Extract uyt de
Privilegie", waarin uitdrukkelijk vermeld wordt : „ende in desen
Druck op een nieuw vermeerdert" ; in het „Register" warden de
„by-ghevoeghde Liedekens" met een bijzonder teken aangeduid. Het
„Extract" is gedateerd : „Brussel, den 11. Septembris 1642" ; aangezien het „privilegie" gold voor „neghen toekomende Iaren" liep
het drukrecht in 1650 stilaan naar zijn einde.
Het feit dat in het „Register" de toegevoegde liederen werden
gemerkt, is niet onbelangrijk : daardoor kan de inhoud van nog
onbekende vroegere edities gereconstrueerd worden, ook al is het niet
uitgesloten dat sommige van die liederen toch reeds in oudere uitgaven zouden voorkomen. Al de latere drukken, voor zover bewaard
(1656, 1688, 1698, 1736 en een ongedateerde van tussen 1733-1740),
hebben dezelfde inhoud als de druk van 1650, al gewaagt elke titelpagina nog eens van „vermeerdert". De „vermeerdering", die ook
voorkomt in de uitgave van 1650, verklaart waarom De Keyser, die
citeerde uit een exemplaar zonder titelpagina, het bundeltje dateerde
„uit den omtrek van 1648" : daarvoor baseerde hij zich op twee
liederen die tot de toegevoegde behoorden, maar juist die toevoeging
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was in het register van de geraadpleegde exemplaren niet meer als
zodanig aangegeven (2).
Dat er oudere edities bestaan hebben, blijkt zowel uit de aanduiding
„thiensten Druck" als uit de „vermeerdering". Dank zij de speurzin
van Dr. E. van Autenboer is het inderdaad mogelijk een oudere datum
op te geven : op 22 maart 1636 verkreeg de Weduwe Mommaert de
toelating „om te drucken Brabants nachtegaelken" ( 3 ) . Daarmee
verschuift het (of : een) verschijningsjaar van de bundel naar de
eerste helft van de zeventiende eeuw. Deze vaststelling is niet onbelangrijk : ze kan verklaren waarom er zoveel liederen en stukjes
werden opgenomen van in 1650 reeds min of meer lang overleden
dichters zoals : Bredero (f - 1618) , Starter (t 1626) , Ysermans (t na
1631) , Clouwens (t 1642) , Hooft (t 1647) . Ook is die vroegere
datum geen onbelangrijk argument voor de authenticiteit van de met
kenspreuk of naam ondertekende stukken.
Het is thans echter niet de bedoeling, het interessante liedboek in
zijn geheel te bespreken. Deze bijdrage behandelt alleen de hier
opgenomen liederen van Bredero.
De aanwezigheid van Bredero in dit „Brabandts Nachtegaelken"
is niet verwonderlijk : de liedbundel bevat ook verschillende stukken
van Starter (8), en enkele korte gedichtjes van Hooft (2) en van
Cats (ten minste 7) . De Noordnederlandse vertegenwoordiging is
dus niet onbelangrijk, al komt het overgrote deel van de 94 nummers
(editie 1650) van Zuidnederlandse dichters (4).
Bovendien blijkt dat de liederen van Starter en van Bredero reeds
in (de) edities van vóór 1650 voorkwamen ; daar de korte stukjes
niet in het „Register" werden opgenomen, bestaat (tot nog toe) geen
uitsluitsel over hun aanwezigheid in de oudere drukken, al is het

(2) P. de Keyser, a. art., blz. 331 ; het bewuste exemplaar was dat van de
bibliotheek der Rijksuniversiteit Gent, signatuur BL 7346 ; bij onderzoek
bleek het een exemplaar te zijn van de druk v an 1698 („vij f thienden druck
vermeert door G.V.H. Antwerpen, Godt-gaf Verhuist, 1698) (Ex. KB Brussel, signatuur III 38070 A - L.F.) Op blz. 330-331 vermeldt De Keyser de
vijf hem bekende drukken, waarvan nr. 1 dezelfde is als nr. 4.
(3) Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamer 20.805, 18e rekening L. F.
Verreycken 1 j an . 1636 - 31 dec. 1636, fol. 74. -- Met dank aan Dr. E. van
Autenboer voor de vriendelijke mededeling.
(4) P. de Keyser, a. art., blz. 321 gewaagt van een zeer sterke „Hollandse
invloed", wat nog moet blijken.

148

zeer waarschijnlijk dat juist Hooft en Cats daarin wél vertegenwoordigd waren.
*
**
Reeds P. de Keyser heeft er, op voorgang van M. Sabbe, op gewezen dat in de bundel drie liederen van Bredero voorkomen : één
met de kenspreuk „'t Kan verkeeren" en twee zonder enige signatuur ( 5 ) . Alleen de laatste twee werden ook opgenomen in het
„Geestigh Liedt-Boecxken" (1621) en in het „Groot Lied-boeck"
(1622) ; het eerste komt ook voor in het Amsterdamse liedboek
„Apollo oft Ghesangh der Musen" (1615), maar daar is het niet
getekend. Een nadere beschouwing van de drie is niet overbodig.
Het eerste is het amoureuze lied Sint dat ghy mijn ghedachten (BN,
blz. 62-63 ; „Apollo", blz. 42) . De wi j saanduiding verschilt : in
„Apollo" wordt opgegeven als „Stem. Schoon lief wilt my troost
gheven", in BN : „Stemme : 0 liefste Lief verheven (Oft) Jean de
Nivelle" ; in latere edities van BN (o.a. 1698, 1736 en 1733-40)
alleen „Ian de Nivelle". Dat verschil kan menige oorzaak hebben ;
het onderzoek wordt bemoeilijkt doordat de volledige tekst van het
Nederlandse lied dat als melodie wordt opgegeven, onbekend is (6).
Hordenaghlvrz:„Sconiefwltmyrsghvn"
en „O liefste Lief verheven" tot hetzelfde lied ? Hoorden ze bijeen ?
Het rijm zou daarop kunnen wijzen. Was de originele tekst ook reeds
in de latere zeventiende eeuw onbekend, terwijl het lied „Jean de
Nivelle" wel bekend was gebleven, althans in het Zuiden ? Hoe dan
ook, Bredero kende de aanhef van de melodie : in zijn „Groot
Lied-boeck" komen twee liederen voor met die beginregel als
„stemme" (7).
Overigens is het opmerkelijk, hoe weinig de tekst van het lied in
BN afwijkt van die in „Apollo"
vs. 3 liet i.p.v. loos
5 Door-snijdt altijdt i.p.v. Bekommert staegh
9 Die het self i.p.v. Die 't selve
(5) P. de Keyser, a. art., blz. 320-321.
(6) Zie hiervoor : G. A. Bredero's Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh
Groot Lied-Boeck. De melodieën van Bredero's Liederen, verzameld, ingeleid
en toegelicht door F. H. Matter. 's-Gravenhage 1979, blz. 160.
(7) Zie hiervoor het in noot 6 aangehaalde werk v an F. H. Matter, blz.
159-161, waar nog tal van vindplaatsen in an dere uitgaven worden opgegeven.
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21 naer uw' ip.v. na u
22 mijn ziel' is i.p.v. leyt mijn ziel

26 O f t i.p.v. Of
29 sijn minn' liet i.p.v. u lie f d deed
31 ghy i.p.v. ghy 't
33 my i.p.v. mijn
34 wordt mijn pijn genesen i.p.v. vverdt mijn heyl ghekreten
35 sou saligh wesen i.p.v. soud salich heten
Een zekere vereenvoudiging inzake woordgebruik is duidelijk : in
vzn. 3, 5, 22, 29, 34 en 35, wellicht ook in vzn. 9, 21 en 33. Het zijn
overigens „varianten" of aanpassingen die volkomen in de lijn van
de zeventiende-eeuwse gewoonten liggen.
De betrekkelijk-zuivere overlevering van de tekst van dit eenvoudig lied is alleszins treffend. Waar de samensteller van het BN de
tekst mag gehaald hebben, weet ik niet. De ondertekening met 't Kan
verkeeren kan echter bezwaarlijk op zijn rekening geschreven worden : hoogstwaarschijnlijk kwam die ook voor op zijn „legger". Dat
het lied in „Apollo" niet ondertekend werd, is geen bewijs tegen de
toeschrijving aan Bredero ; weliswaar zijn in die bundel vele liederen
en gedichten met zijn naam en/of kenspreuk gesigneerd, maar ten
minste twee andere van hem bleven er „anoniem" : „Dat ic u nacht
en dach mijn groot geween laet hooren" (blz. 93) en „Adieu schoonheden preuts vol sachte tooverijen" (blz. 97) : het discutabele „eerste
sonnet van de Schoonheyt. Vroegh in den dagheraedt, de schoone gaat
ontbinden" (blz. 73) laat ik terzijde, al werd het, net als de andere
twee, in het „Groot Lied-boeck" opgenomen ( 8) . Het feit, dat „Sint
dat ghy mijn ghedachten" in het BN met Bredero's kenspreuk werd
ondertekend, rechtvaardigt het vermoeden dat het inderdaad aan hem
mag toegeschreven worden. Het mis-staat beslist niet in de reeks van
zijn amoureuze liederen.
In de versie van het eerste gedicht, zoals die voorkomt in het BN,
is voorzeker weinig of niets van enige aanpassing aan het Brabants te
bespeuren. Anders is het evenwel met de twee boertige liederen, op
het oud-bekende thema : een oude man/vrouw verzoekt een jong
meisje/man ten huwelijk. Het gaat daarbij echter niet alleen om een
„verbrabantsing".
( 8 ) Zie G. A. Bredero's Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Liedboeck. Uitgegeven en toegelicht door G. Stuiveling. Culemborg 1975, blz. 459,
387 en 458.
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De beide liederen werden door de dichter kennelijk opgevat als
pendanten, zoals hij er trouwens meer geschreven heeft : het slotvers
van elke strofe is daarvoor reeds een doorslaand bewijs ; komen daarbij : dezelfde formulering in de `titel', dezelfde lengte, dezelfde
melodie. Trouwens, zowel in het „Geestigh Liedt-Boecxken" (blz.
83-92) als in het „Groot Lied-boeck" (ed. Stuiveling, blz. 63-69)
volgen ze op elkaar, in het laatste met twee toepasselijke illustraties.
Van een dergelijke behandeling en voorstelling van het onderwerp
had reeds in 1602 het liedboek „Den Nieuwen Lust-Hof" een voorbeeld gegeven.
De samensteller van het BN heeft de twee liederen gescheiden,
door een — overigens passend — versje van Cats en een „Geneugheli j ck
Malle-praetken" van hemzelf. De titels verschillen, de „stem" is
dezelfde, maar het BN heeft er telkens één aan toegevoegd, nl.
„Janneman en Allemoer". De slotregel van elke strofe is in het laatste
lied dezelfde als bij Bredero, in het eerste evenwel niet : „Dat ghy
soeckt, soeck ick mee" werd nu „Dat ghy soeckt, soeck ick met" (9),
terwijl het tweede alle strofen van het origineel heeft behouden, en,
is in het eerste — althans in de bewaarde drukken van het BN — de
oorspronkelijke vijfde strafe weggevallen. Aldus is de gelijkheid inzake „stokregel" en lengte in de beide liederen verdwenen. Of de
samensteller van het BN met dat alles de twee liederen „uit elkaar
heeft willen trekken", ze opzettelijk als volkomen afzonderlijke en
zelfstandige „boertigheden" wilde voorstellen, is mogelijk ; feit is
dat het er meer dan alle schijn van heeft, dat het resultaat zo is.
In de nieuwe titels kan men reeds het essentiële verschil tussen de
authentieke Bredero-liederen en de versies van het BN vaststellen :
Bredero had, naar zijn eigen zeggen, in zijn boertige liederen „de
oude Aemsteldamsche en Waterlandsche Taal" opzettelijk gebruikt ;
de Brusselse „bloemlezer" Joan Mommaert heeft ze „verbrabantst" :
titels, namen, woordenschat bewijzen het.
Bredero's titel „Een oudt Bestevaertje, Met een iongh Meysjen"
werd : „Vryagie-liedt, Tusschen een oudt Manneken, ende een jonge
Dochter" ` verderop in het lied (vs. 14) werd „Meysjen" een goedBrabants „Meysken" ! — ; in het tweede lied werd „E(e)n ouwt Besjen,
met een Jongh-man" vervangen door : „t'Samen-praet, Tusschen een
oudt Wi j f ken, ende een Jongh-man."
(9) Met als bijwoord w as in de oudere taal zeer gewoon ; zie WNT, IX,
kol. 329 ; ook W. L. v an Helten, Vondel's Taal. Groningen 1883, § 155,
dl. I, blz. 156 : met, mit = tevens.
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Ook de meeste namen kregen een Brabantse kleur : Iannetje en
Lammert, „Besje" en Heereman werden nu : Hansken en Jenneken,
Nelken en Herman, al staat ook hier in de aanhef „Herenvan". De
naam Hansken komt ongetwijfeld uit Bredero's lied zelf : in vs. 23
scheldt Iannetje de oude vrijer uit voor „Hansjen Hangebroeck", wat
in de „Brabantse" versie bewaard bleef als „Hansken Hanghebroeck" ; verwonderlijk is echter dat in de laatste strofe Bredero's
„salighe Bestevaer" (vs. 51) vervangen werd door „Lammert-Vaer",
alhoewel de Brabander enkele verzen verder ,,Lammert-Vaer" (vs.
55) verving door „Hansken Vaer" ; dat laat veronderstellen dat de
Brabander in „Lammert" geen eigennaam heeft gezien, alleen nog een
misprijzende aanspreking, zoals Bredero het had gedaan met „Hansjen
Hangebroeck".
De „verbrabantsing" blijkt niet minder duidelijk uit de varianten
van de liederen zelf. Vooraf echter zij erop gewezen, dat de Brabander
door het veranderen van het slotvers in het eerste lied — met i.p.v.
mee -- verplicht werd ook het daarmee rijmende derde laatste vers van
elke strafe te veranderen, zodat zeker niet alle wijzigingen toe te
schrijven zijn aan de „Brabantse" aanpassing ; ook het rijm, hier en
elders, dwong meer dan eens tot een verandering.
Behalve de namen zijn er bepaalde woordvormen, die de verschillen
met Bredero's volkstaalgebruik duidelijk maken : je/jij/jou(w)
alhoewel niet altijd door Bredero gebruikt zijn systematisch vervangen door ge/ gij /u (w) ; de verkleinwoorden op -je(n) verdwenen
voor vormen op -ke(n) ; een woordvorm als nou (1: vs. 31) werd
vervangen door nu.
Inzake woordgebruik zijn enkele markante verschillen aan te wijzen.
In beide gedichten van Bredero staat b.v. Wat schortje ? (resp. vs. 3
en vs. 4) ; weliswaar geeft het WNT (XIV, 913) een enkel voorbeeld uit Ogier, die trouwens zijn kinderjaren in het Noorden had
doorgebracht, maar het Mnl. Wdb. (VII, 684) citeert Kiliaen :
„schorten, Holl. Sicamb. Fris. deesse, deficere". In beide liederen
heeft de Brabander het woord dan ook vervangen, zij het niet op
dezelfde wijze. Het vers in het tweede lied is in zijn geheel illustratief
voor het verschillend taalgebruik :

—

Bredero : Wat schortje ? sinje mal ?
Wat suft ghy ? laet my gaen.
BN :
Bredero's geciteerde vers rijmde met de uitdrukking : houwt wat stal,
het Brabantse met : blijft wat staen. Voor Bredero's uitdrukking geeft
zowelhtWNT(XV,507)aseMnl.Wdb(VI,190-)
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alleen Noordnederlandse voorbeelden, en Kiliaen kende ze blijkbaar
niet.
Andere voorbeelden van Brabantse aanpassingen zijn :
in het eerste lied :
vs. 4 Bediedt, een typisch Zuidnederlandse vorm voor beduidt
(WNT, II, 1180) , een woord dat Bredero hier evenwel niet
gebruikte ;
vs. 25 I ck sel iou i.p.v. Ick sal u.
in het tweede lied :
vs. 11 kevel-kin werd vervangen door scherpe kin ; WNT, VII, 1729,
merkt bij het eerste op : „Zaansch" ;
vs. 15 prevelt werd vervangen door preutelt ; Kiliaen kende alleen
„protelen, preutelen" ; prevelen = wartaal spreken, was volgens WNT, XII, 4102 pas sedert het begin van de 17de eeuw
in gebruik, volgens de citaten blijkbaar in het Noorden ;
vs. 29 Dat kleuter schreef Bredero ; volgens WNT, VII, 3990, was
dat aanvankelijk een „uitsluitend in 't Nnl. aangetroffen
woord" ; waardoor de Brabander het vervangen heeft, is onduidelijk : snicxken (1650 en 1698) , sulckxken (1736),
finckxken (1733/40) ; dat kan erop wijzen dat het woord
weinig duidelijk was ; misschien is het laatste nog het meest
voor de hand liggend, want meteen begrijpelijk (vink, b.v.
kale vink, lichtvink, enz.) ;
vs. 31 goons en suur werd vervangen door te suere monk ; bij goons
geeft WNT, V, 417 : „Slechts door enkele schrijvers uit de
17de eeuw — uitsluitend Amsterdammers gebezigd" en de
citaten komen van Hooft, Coster en Bredero. Bij monke
daarentegen noteert WNT, IX, 1075 : „In de oudere taal van
Z.N. voorkomende als gemeenzame naam voor een meisje",
en het werkwoord monken, reeds te vinden bij Kiliaen (WNT,
IX, 1076) , betekent : pruilen, mopperen, een knorrig gezicht
zetten, wat uitstekend past bij suere ;
vs. 35 wellicht mag hetzelfde gezegd warden van test tgo. bolle-pot,
het eerste in die betekenis vooral in het Noorden gebruikt, het
tweede in het Zuiden (zie WNT, XVI, 1708 en VIII, 2652) ;
vs. 42 suynich werd vervangen door geset ; bij sunich merkt het Mnl.
Wdb. (VII, 2430) op : „Het woord, dat in de Wdbb. van Kil.
en Plant. niet is opgeteekend, en in de vlaamsche Wdbb. niet
wordt vermeld, is ook in het Zuidndl. der middeleeuwen niet
gevonden ; het is slechts aangetroffen in het Noordndl. en
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heeft waarschijnlijk niet tot den frankischen woordvoorraad
behoord ; het is friesch-saksisch." Daarentegen was geset een
gebruikelijk woord, met de bij vroedt passende betekenis :
bedaard, kalm, bezadigd (WNT, IV, 2196) ;
vs. 53 Bredero : 'Lech Morssebel gy hebt een gongs
Wech Babbel-toet, wegh viese Groens
BN :
behalve het dialectische rijm bij Bredero : gongs/jongs, valt
nog op te merken dat Morssebel in het Mnls. niet schijnt voor
te komen, dat Kiliaen het woord niet heeft opgenomen en dat
het WNT (IX, 1150) alleen Noordnederlandse voorbeelden
geeft ; de uitdrukking een gon(g)s hebben blijkt volgens het
WNT (V, 399) eveneens Noordnederlands ;
Babeltote daarentegen blijkt goed Zuidnederlands te zijn (zie
b.v. I. Teirlinck, Zuid-Oostvlaandersch Idioticon, I, blz. 93)
en groens is ongetwijfeld het substantief grons van het alleen
in Zuid-Nederland bekende werkwoord Bronzen: grommen,
knorren (WNT, V, 1043), met de afleidingen gronskonte,
gronzere, enz. : knorrepot ; daarbij past viese volkomen in de
betekenis zoals Plantijn (fascheux, mal aisé a contenter.
Morosus) en Kiliaen (Phantasticus, morosus) die opgeven :
gemelijk, knorrig, ongezellig, stuurs (zie WNT, XXI, 448) .
Reeds is erop gewezen, dat in het eerste lied, Nu Jenneken, een
strofe (de vijfde, vzn. 33-40) werd weggelaten of tenminste ontbreekt. Enige verklaring daarvoor kan ik niet geven ; of dat ook al
In de vroegere drukken was gebeurd, is (voorlopig) niet na te gaan.
Nog verdient één afwijking in het tweede lied te warden aangestipt, nl. in de vzn. 45 47 :
-

Bredero : Wat is hier lieffelijcker dingh,
Of't alderdroefste wee,
Als goe, of geen vereenigingh ?
BN :

Wat vindt men lieffelijcker dingh,
In dorpen oft in stee,
Als goe oft geen vereeningingh ; (sic!)

Hier heeft de Brabantse „bewerker" door zijn veranderingen wel een
steekje laten vallen : de `keuze'-tegenstelling van het origineel is zoek !
Overigens zijn de Brabantse bewerkingen van Bredero's beide
liederen niet kwaad, zij het wat vlakker dan de originelen. En hoe
dan ook, deze „Brabantse" versies van de beide liederen van de
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Amsterdammer kenden een lang „naleven" : tot bijna in het midden
van de achttiende eeuw (10).
Intussen wekt het toch verwondering, dat juist onder deze liederen
de naam of de kenspreuk van Bredero ontbreekt. Vanaf de uitgave
van 1650 telde „Het Brabandts Nachtegaelken" 94 `nummers' : 67
liederen, 20 korte, 4 inleidende en 3 langere verhalende gedichten.
De oudere uitgaven telden wellicht o.a. 55 liederen. Van die 55 waren
er dan ten minste 36 gesigneerd, terwijl sinds 1650 van de 67 er 46
ondertekend waren, o.a. resp. 19 of 20 met de kenspreuk van de uitgever Joan Mommaert, 5 met de kenspreuk „Gunst baert nijdt", d.i.
J. J. Starter, terwijl twee andere van hem én een kort stukje anoniem
bleven ( 11) . Naar de reden waarom sommige liederen wél werden
ondertekend en andere niet, kunnen we slechts gissen ; de meest voor
de hand liggende mogelijkheden zijn : op de „legger" stond geen
vermelding van naam of kenspreuk ; bij het drukken bleef er geen
plaats over voor de kenspreuk of de naam ; onachtzaamheid, vergetelheid. Anderzijds echter hebben we kunnen vaststellen dat,
wanneer in het Brabantse liedboek een kenspreuk of een naam wordt
opgegeven, deze inderdaad juist zijn. Maar niet alle stukken kregen
die vermelding. Hierin staat Bredero evenwel niet alleen : ook van
Starter bleven twee liederen en een kort stukje ongesigneerd, en
hetzelfde geldt voor de twee stroofjes uit de „Veltdeuntjens" van
P. C. Hooft en voor enkele korte stukjes van Cats, alhoewel andere
wel (en terecht) met zijn naam getekend werden. Daarom moet het
ontbreken van die kenspreuk (of de naam) onder de twee boertige
liederen niet verwonderen ; de mededeling van Bredero's kenspreuk
onder „Sint dat ghy mijn ghedachten" mag daarentegen beschouwd
warden als een duidelijke en gerechtvaardigde toeschrijving.
Misschien is het niet overbodig, erop te wijzen dat in verschillende
liederen en korte stukjes min of meer .grote afwijkingen, varianten
(10) De mededeling van F. H. Matter, a.w., blz. 60, verdient dus enige
aanvulling : „De twee liederen v an Bredero hadden, althans op papier, nog
een lang leven voor de boeg : ze werden opnieuw gedrukt in het Zuidnederlandse liedboek Brab. Nachtegaelken 1656, p. 166 en 177 ( = 175), beide
met de wijs „Janneman en Alemoer" . Volgens het register stonden ze ook
in een eerdere druk." Niet alleen werd het BN, mét deze liederen, herdrukt
tot 1736, maar ook in de heruitgaven v an het Lied-boeck van Bredero (1644,
1677) bleven ze behouden.
(11) Een en ander hiervan is reeds vermeld door P. de Keyser, a. art., blz.
320-321 ; De Keyser vergiste zich echter waar hij nog een tweetal liederen
van Mommaert toeschreef aan Starter.
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van de „originelen" — voor zover die voorhanden zijn ! — voorkomen.
Dit geldt dan niet alleen voor gedichten van Bredero, Starter, Hooft
ofCats,kb.vrdienAtwparJonYsem.E
aanpassing aan het eigen Zuidnederlandse taalgebruik is in deze
bundel echter uitzonderlijk, daarom des te opmerkelijker. En ongetwijfeld is er voor het taalverschil tussen Noord en Zuid in de
zeventiende eeuw nog meer uit te puren.
En dank zij „Het Brabandts Nachtegaelken" zijn we weer een toch
niet onaardig lied van Bredero rijker — er staan tal van slechtere
in zijn „Groot Lied-boeck" ! -- en daarbij twee aan het Brabantse
Zuidnederlands aangepaste `bewerkingen' van zo bekende boertige
liederen. Wellicht zou zelfs de Amsterdamse auteur van de „Spaanschen Brabander" er zich om verheugd hebben !
1.

1.

Stemme : 0 liefste Lief verheven.
(Oft) Jean de Nivelle.

Stem. Schoon lief wilt my
troost gheven.

5

Sint dat ghy mijn ghedachten
Seer vriendelijck verkrachten,
Soo loos ick sucht op sucht,
Een onghevvoone smerte
Bekommert staegh mijn herte,
Tervvijl ick hoop en ducht.

Sint dat ghy mijn ghedachten
Seer vriendelijck verkracfhten,

5

Ick hoop u Hemels vvesen
De wonden sal ghenesen
Die 't selve heeft ghemaeckt,
10

15

20

25

Door u beleefde seden
En minnelijcke reden
Daer ghy mee zijt bespraeckt.
Ick ducht ter ander sijden
Dat mijn ellendich lijden
V niet bevveghen sal,
Daerom soeck ick te decken
'T geen dat ick doe vervvecken
In allerley gheval.

10

15

Soo liet ick sucht op sucht,
Een ongewoone smerte
Door-snijdt altijdt mijn herte,
Terwijl' ick hoop' en ducht.
2. Ick hoop' u hemelsch wesen
De wonden sal ghenesen,
Die het self heeft ghemaeckt,
Door u beleefde zeden,
En minnelijcken reden,
Daer ghy mee zijt bespraeckt.
3. Ick ducht ter ander sijden,
Dat mijn ellendigh lijden
V niet beweghen sal :
Daerom soeck ick te decken
't Gheen' dat ick doe verwecken
In allerley gheval.

'T is buyten mijn vermoghen
VVant mijn verliefde ooghen
Sien altijdt na u deur,
Daer leyt mijn ziel begraven
Dits mijn behouden haven,
Hier leyt mijn ancker veur.

4. 't Is buyten mijn vermogen :
20 Want mijn verliefde ooghen
Sien altijdt naer uw' deur,
Daer mijn ziel' is begraven,
Dit's mijn behouden haven,
Hier leyt mijn ancker veur.

Seght eens, en seght Goddinne
Of by gheval u minne

25

5. Seght eens, en segt Goddinne,
Oft by geval uw minne
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Op yemandt vvaer gheleyt,
VVoudt ghy niet insghelijcken
Dat hy u liefd deed blijcken
Tot vvare danckbaerheyt ?

30

Indien ghy't soudt begeeren,
Laet u mijn suchten deeren,
En draecht mijn vvederliefd',
Soo vverdt mijn heyl ghekreten,
En ick soud salich heten,
Om dat ghy my verhieft.

35

Op yemandt waer geleydt,
Woudt ghy niet insgelijcken
Dat 'hy sijn minn' liet blijcken
Tot ware danckbaerheydt ?

30

6. Indien ghy soudt begeeren,
Laet u mijn suchten deeren,
En draeght my weder-liefd',
Soo wordt mijn pijn genesen,
En ick sou saligh wesen,
Om dat ghy my verhieft.

35

't Kan verkeeren.
„Apollo of Ghesangh der Musen",
1615, blz. 42.

„Het Brabandts Nachtegaelken",
1650, blz. 62-93 (= 63).

2.

2.

Een oudt Bestevaertje,
Met een iongh Meysjen.

Vryagie-liedt,

Tusschen een oudt Manneken, ende een jonge Dochter.
Stem : Janneman en Allemoer. (Oft) Pots
hondert, &.c

Stem:
Pots hondert duysent slapperment.

L 0 Iannetje mijn soete beck !
Ey lieve blijft wat staen.
I Wat schortje ? seght gy ouwe geck ?
Ick raetje laetme gaen.
5 L. Al 't gelt dat ghy hier leggen siet,
Dat is voor u al ree.
I. Wech kael-kop, ick en soeck u niet,

Hans. Nv Jenneken, mijn soete beck,
Ick bidd' u staet wat stil.

Ienn. Wat let u, seght my ouden geck ?
Bediedt my uwen wil.
5 Hans. Al 't geldt dat ghy hier liggen siet

Sal voor u sijn beset.

Ienn. Neen, Kael-kop, ick en soeck u niet ;
Dat ghy soeckt, soeck ick met.

Dat ghy soeckt, soeck ick mee.
2 Van landen, zanden, ghelt en goet
So ben ick machtich rijck.
I. Dat acht ick niet, o suffe bloedt !
Ick wacht na mijns gelijck.
L. Het goet is't daermen wel of vaert,
Dus Meysjen weest ghedwee.
15 I. Ghy sijt myn al te out bej aert :

L.

10

Hans.

2. Van landt, en zandt, en geldt, en goedt
Soo ben ick machtigh rijck.
Ienn. Dat acht ick niet, o slechten bloedt,
Ick wacht naer mijns gelijck.
Hans. Het goedt is daer men wel af vaert,
Dus Meysken hier op let.
15 lenn. Ghy hebt my veel te grijsen baert ;

10

Dat ghy soeckt, soeck ick met.

Dat ghy soeckt, soeck ick mee.
L. 2 Och kijntjen geefje mijn een soen,
Ick geefje al dit gelt.
I. Dat sal ick wel een ionger doen,
Al gaf hy niet en spelt.
20
L. Ghelooft lief dat ick u versoeck
Ter eeren en ter Ee,
I. Wech, wech, wech Hansjen Hangebroeck :

pat ghy soeckt, soeck ick mee.

Hans.

3. Nu Juffrouw, geeft my eenen soen,
Ick schenck u al dit geldt.
Ienn. Dat sal ick aen een jonger doen,
Al had hij niet een spelt.
20
Hans. Gelooft, Lief, dat ick u versoeck
Op eer, en naer Godts wet.
Ienn. Wegh, wegh, wegh Hansken Hanghe-broeck ;

Dat ghy soeck, soeck ick met.
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25 L. 4 Ick sel lou koopen watje lust,
En doen wat jy ghebiet.
I. Ey Lammert Vaertje houtje rust,
Want jy en dient men niet :
Waer jy maar twintich laren out,
Misschien of icket dee :
30
Maer nou so sydy out en kout :
Dat ghy soeckt, soeck ick mee.

35

40

25 Hans.

4. Ick sal u koopen wat u lust,
En doen dat ghy ghebiedt.
Ienn. Neen Vaerken, houdt u doch gherust,
Want ghy en dient my niet ;
Waert ghy maer twintich jaren oudt,
Soo waer ick haest besteedt :
30
Maer nu soo zydy grijs en koudt ;
Dat ghy soeckt, soeck ick met.

5 Dit is een Lansjen na mijn sin,
Vol vrolijckheydt en vreucht,
Die ick niet om sen goet bemin,
Maer om sijn ionghe ieucht :
V krachten die zijn out en af,
Dus laetmen in mijn vree :
En vryt gheen Vryster, maer een Graf :
Dat jy soeckt, soeck ick mee.

L 6 Mijn Dochter laet dees mellick-muyl,
En neemt een deftich man.
I Och nam ick sulcken ouwen uyl,
Wat raedt gingh my dan an ?
45
'k Sou immers by u levend' lijf,
(Waer vintmen meerder wee ? )
V Maecht sijn, en u Weeuw', jou Wijf :
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
7 Vaert wel dan ouwe Rochelaer,
Ick blijf by mijns ghelijck :
Weet jy niet salighe Bestevaer,
Dat Wie genoeght is rijck ?
L Ey staet toch stil, God segen ongs,
Verhoort doch dees mijn bee.
55 I Ay Lammert-vaer, jy soeckt wat iongs :
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
50

„Geestigh Liedt-Boecxken, door G. A.
Bredero, Amsterdammer." (1621), blz.
83-87.

3.

Hans.

5. Laet Dochter desen Mellick-muyl,
En neemt een deftigh man.
35 Tenn. Och ! nam ick sulcken ouden uyl,
Ick waerder qualijck an :
Want ick sou by u levend' lijf,
Behalven u gequet,
V Maeght zijn, en u Wed u Wijf ;
40
Dat ghy soeckt, soeck ick met.
6. Vaert wel dan ouden Rochelaer,
Ick sie naer mijns gelijck :

En weet ghy niet, o Lammert-Vaer,
Dat wie genoeght is rijck.
45 Hans. Ey ! staet doch stil ! God segen' ons,
Verhoort doch mijn gebedt.
fenn. Neen Hansken Vaar, ghy soeckt wat jonghs ;
Dat ghy soeckt, soeck ick met.
„Het Brabandts Nachtegaelken" (1650), blz.
169-172.

3.

En ouwt Besjen, met
een Jongh-man.

t'Saemen-praet,
Tusschen een oudt Wijfken, ende een Jongh-man.

Stem :
Pots hondert duysent slabberment.

Stemme : Ianneman en Allemoer.
(Oft) Pots hondert tausent slapferment, &c.

B Nu Heereman, nu Jong-gesel,
Hoort toe, en houwt wat stal.
H Nou laet myn gaen gy ouwe vel,

Nelken. Nv Heerman, nu Jongh-sel,

lek bido' u, blijft wat staen.
Herman. Wat brilt my dit ver ri mpelt vel ?
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Wat schortje ? sinje mal ?
5 B Hoe komt dat ghy u so verhaest ?
Ay lieve houwt wat stee.
H Wech ouwe Totebel, ghy raast :

Wat suft ghy ? laet my gaen.
5 Nelken. Hoe komt dat ghy u soo verhaest ?
Ey ! lieve, houdt wat stee.
Herman. Wegh oude Totebel, ghy raest ;

Dat ghy soeckt, soeck ick meê.

Dat jy soeckt, soeck ick mee.
B

2 Hoe valt u dit so euvel in,
Dat ghy my so versmaet ?
H Wech quij 1-bab met u kevel-kin,
Wech met u malle praat.
B Ay Jong-man gheeft my wat gehoor,
Het is mijn eerste bee.
15 H En prevelt my niet meer an 't oor :

10

Nelken.

2. Hoe valt u dit soo spijtigh in,
Dat ghy my soo versmaedt ?
Herman. Wegh Quijlbab, met u scherpe kin,
Wegh met u mallen praet.
Nelken. Ey ! Jongh-man, geeft my wat gehoor,
Het is mijn eerste bee.
15 Herman. En preutelt my niet meer in d'oor ;

10

Dat jy soeckt, soeck ick mee.
3 Dit schenck ick u, o ionger Helt !
Daer toe mijn lijf, en goet.
H Nu Besje, laet mijn onghequelt,
En soeckt een gierich bloedt.
20
B Ick maack u Jongelingh so rijck
Als 't water vande Zee.
H Ghy Bijt my al te onghelijck.:
B

Dat ghy soeckt, soeck ick meê.
Nelken.

3. Dit schenck ick u, ghy jongen heldt,
Daer toe mijn lijf en goedt.
Herman. Neen Nelken, laet my ongequelt,
En soeckt een gierigh bloedt.
20
Nelken. Ick maeck u Jonghelingh soo rijck
Als't water van de zee.
Herman. Ghy zijt my veel te ongelijck ;

Dat ghy soeckt, soeck ick mee.
25 B 4 Ick sal u houden als een Graef,
In 't gouwt, in 't silver stijf.
H Daer voor souw ick dan zijn een slaaf
Van een verschrompelt wijf.
B Dat kleuer is te wispeltuer,
Al is sy blanck as snee.
30
H En ghy syt my te goons en luur :

Dat jy soeckt, soeck ick mee.
H
35

5 Wech taye tandeloose Best,
Wech druyp-neus, wech root-oogh,
Gaet haelt ien kooltje in u test,
En setse vry wat hoogh,
En raest en blaest daer leven in,
En laet myn in mijn vree,
Dit is een Meys j en na mijn sin :

Dat jy soeckt, soeck ick mee.

40

6 Den ouwerdom is wijs van raet,
Daer toe suynich en vroet,
H Ghelijckheyt in den Echten staet
Baert vruntschap in 't gemoet :
Wat is hier lieffelijcker dingh,
45
Of't alderdroefste wee,
Als goe, of geen vereenigingh ?
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
B

50

7 Al waer de Rijckdom van u schat,
Als al de werelt groat :

Dat ghy soeckt, soeck ick meê.
25 Nelken.

4. Ick sal u houden als een Graef
In 't goudt en silver stijf.
Herman. Daer voor soud' ick dan sijn een slaef
Van een verrimpelt wijf.
Nelken. Dat snicxken is u veel te jonck,
Al is sy wit van leê.
30
Herman. En ghy zijt my te suere monck ;
Dat ghy soeckt, soeck ick meê.
5. Wegh tande-loose, zydy sot ;
Wegh dreup-neus, wegh roodt-oogh,
Haelt kolen in u lolle-pot,
En set hem vry wat hoogh,
En raest, en blaast daer 't leven in,
En laet my in mijn vree,
Dit is een Meysken naer mijn sin ;
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Dat ghy soeckt, soeck ick meê.
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Nelken.

6. Den ouderdom is wijs van raedt,
Daer toe geset en vroedt.
Herman. Gelijckheydt in den echten-staet
Baert vriendtschap in 't gemoedt :
Wat vindt men lieffelijcker dingh,
45
In dorpen oft in stee,
Als goe oft geen vereeningingh ;
Dat ghy soeckt, soeck ick meê.
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7. Alwaer dan rijckdom van u schat
Als all' de werelt groot,
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En eer ickse met u besat,
Ick was veel liever doot :
Wech Morssebel gy hebt een gongs :
Gaet door ghy ouwe quee,
Och Beste moer by soeck wat iongs
Dat jy soeckt, soeck ick mee.

En eer ick die met u besat
Soo waer ick liever doodt :
Wegh Babbel-toet, wegh viese Groens,
Gaet wegh ghy oude Que,
Neen Nelken Moer, ghy soeckt wat jonghs ;
Dat ghy soeckt, soeck ick meê.

„Geestigh Liedt-Boecxken, door G. A.
Bredero, Amsterdammer," (1621), blz.

„Het Brabandts Nachtegaelken" (1650),
blz. 175-179.

88-92.

DAER WAREN DRIE HEBREEUSCHE NAMEN
(Reynaerts Historie, v. 5326)
door

J. GOOSSENS
Lid der Academie

In het tweede deel van Reynaerts Historie dient de vos koning Nobel

een nieuw leugenverhaal over een schat op. In de pelgrimstas waarmee de ram Belijn op het einde van het eerste deel in het hof was
aangekomen, zou hij namelijk niet de kop van de haas Cuwaert hebben
gestopt, maar wel drie juwelen : een ring, een kam en een spiegel van
zeer grote waarde en wonderbare kracht. Het verhaal van de ring
begint in het Brusselse handschrift B als volgt (5321-5328) :
Teen was een vingerlijn noem ic voren
Van fynen goude was dien rynck
Ende bynnen dat tegen den vynger ghinck
Stonte letteren geamelgiert
Van sabel ende van azuer vysiert
Ende dat hebreeusche namen
Ic en condse gespelden noch versamen
Want ic die tael niet en verstont

Vers 5326 is kennelijk corrupt. Willems (') emendeert Ende [in}
dat drie hebreeusche namen, Martin (Z) dat waren drie hebreeusche
namen, ik zelf op grond van de proza- incunabels Daer waren drie
hebreeusche namen (3) . Het moeten er inderdaad drie geweest zijn,
zoals uit het vervolg van het verhaal blijkt. Reynaert vertelt dat hij
(1) Reinaert de Vos. Episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw,
met aenmerkingen en ophelderingen van J. F. Willems. Gent 1836.
(2) Reinaert. Willems Gedicht Van den Vos Reinaerde and die Umarbeitung and Fortsetzung Reinaerts Historie, herausgegeben and er "utert von
Ernst Martin. Paderborn 1874.
(3) Reynaerts Historie -- Reynke de Vos. Gegeniiberstellung einer Auswahl
aus den niederlandischen Fassungen and des niederdeutschen Textes von 1498.
Mit Kommentar herausgegeben von Jan Goossens. Darmstadt 1983.
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zich met zijn taalprobleempje tot een geleerde jood wendde, meester
Abrioen van Trier ( 4), en vervolgt (5345-5349) :
Ic liet hem sien dit vingerlijn
Hy seide my dat [die) drie namen
Eerst wtten paradise quamen
En datse seth synen vader brocht
Doe hi den ontfermigen oly zocht

Het getal drie speelt overigens in de beschrijving van de ring een
belangrijke rol : „So wie [die] namen ouer hem draecht / Hy blijft
altijt ongeplaecht / Vander temptatien ende vanden quamen / ... Al
lage hi ... / Al moeder naect op een velt / Drie wijntersche nacht
aen een getelt" (5350-5361). De edelsteen in de ring „was gedeilt
van verwen drye" (5366), die alle drie een eigen toverkracht hadden.
De uitleg van meester Abrioen bevat twee elementen : een opheldering van de oorsprong van de drie namen (5346-5349) en een verwijzing naar hun magische werking (5350-5361) : So grote eracht
hebben die woorden (5361) . Hij noemt echter de namen op de ring
niet, die hij in tegenstelling tot Reynaert kan lezen. Wat voor namen
waren het nu, en hoe kon Adams derde zoon die uit het paradijs
halen?
Beginnen we met de tweede vraag. Martin heeft er al in 1874 op
gewezen, dat „Seths Fahrt nach dem Paradies urn das Oel der Barmherzigkeit zu finden, ist beschrieben im boec van den houte" (5) . In
de legendarische voorgeschiedenis van het Heilig Kruis, waarvan de
onder die titel bekende mnl. versie een relatief rijke tekstoverlevering
bezit (6) , wordt verhaald, hoe Adam, die zijn einde voelde naderen,
zijn zoon Seth tot de engel Cherubinne voor de toegang tot het
paradijs stuurde om hem te vragen, hoe lang hij nog „des olys der
ontfarmenissen" zou moeten missen, die hem „God zelue dede belouen / doe hi van henen wart ghescrouen" (123-124) . Seth vervulde
zijn opdracht ; de engel liet hem door de poort van het paradijs naar
binnen kijken, deelde hem mee dat Adam de olie pas zou krijgen
(4) Is. Teirlinck, Meester Abrioen van Trier, VMVA 1907, 781 - 805 refereert enkele oudere interpretaties van deze naam (door Jacob Grimm, J. P.
Willems, E. Martin, M. de Vries) en werkt zelf een nieuwe (sterk speculatieve) hypothese uit.
(5) Martin (noot 2), 399.
(6) Dat boec van den houte. Eine mittelniederlándische Dichtung von der
Herkunft des Kreuzes Christi. Mit einer Einleitung neu herausgegeben von
Lars Hermodsson. Uppsala-Wiesbaden 1959.
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wanneer een pasgeboren kind waarvan Seth een voorafbeelding mocht
aanschouwen (zie beneden), zou sterven
ende storten zal zijn heilighe bloet
an thout dat noch wassen moet
van drien corlekine tesamen
die vten zeluen appel quamen
ende ghewassen waren van den rise,
daer Adaem in den paradyse
die vrochte af smaecte ende ghenoet
daer hem God dat eten af verboet (217-224)

en gaf hem de drie pitten van de paradijsappel met de opdracht, bij
zijn vader over zijn bezoek verslag uit te brengen en hem na zijn
overlijden, dat drie dagen later plaats zou hebben, te begraven met de
drie zaden onder zijn tong.
Het verhaal van de oorsprong van het Heilig Kruis is in de middeleeuwen zeer verspreid geweest. Hermodsson heeft in de inleiding van
zijn uitgave van de Middelnederlandse tekst het internationale onderzoek samengevat, de plaats van de Nederlandse overlevering beschreven en ook een aantal mnl. werken genoemd, waarin „Kurze Anspielungen auf die Legende oder ihre Hauptmotive" of samenvattingen van het verhaal voorkomen ( 7) . In één tekst, de Eerste Bliscap,
is sprake van een rise, rijs (705, 720, 725, 729, 733, 738) of een tac
(709), die Seth zijn bij zijn terugkeer al gestorven vader onder syn

hoer moet planten ( 8), wat op een oudere versie van de legende blijkt
terug te gaan ( 9), in de vers- en de prozaoverlevering ( 10) van het
Boec van den Houte evenals in Dirc van Delf s Tafel van den Kersten
Ghelove gaat het daarentegen telkens om drie zaden die hij onder
(7) Hermodsson (noot 6), 27. Ik ben er niet zeker van, of de door
Hermodsson genoemde plaatsen uit Maerlants Disputatie en Boendales Der
Leken Spiegel zinspelingen op de legende bevatten ; wel zijn ze beslist voorbeelden van een typologisch-symbolische verbinding van de boom der kennis,
resp. Adam met het kruishout, resp. Christus. De verzen 11975-11990 in
Maerlants Rijmbijbel vatten een andere episode uit de kruishoutlegende samen
dan die ons hier interesseert.
(8) Die eerste Bliscap van Maria en Die sevenste Bliscap van Onser
Vrouwen. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. H. Beuken.
Culemborg 1978 2, vv. 617-738.
(9) Hermodsson (noot 6), 13.
(10) Hermodsson geeft de verstekst v an S (Gronings-Zutphense handschrift) met vari anten ; een prozaversie is te vinden als bijlage A in de uitgave
van J. Tideman, Dboec vanden Haute door Jacob van Maerlant. Leiden 1844.
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Adams tong moet leggen, wat in jongere versies van de legende
voorkomt.
Reynaerts verhaal in 5345-5349 is dus een blasfemische travestie ( 11) in een notedop van een jongere versie van een heilig verhaal,
dat echter naar het einde van de middeleeuwen toe niet meer helemaal serieus werd genomen : „Vander materien des cruus leestmen
int Boec van hout, dat is apocrifum, want men daer of niet veel onder
den lerars en hout", zegt Dirc van Delf ( 12) , een iets jongere tijdgenoot van de dichter van de tweede Reynaert. Over de manier
waarop de dichter van dit laatste werk de associatieve sprong van
drie zaden naar drie namen gemaakt heeft, zijn slechts speculaties
mogelijk. Ik geef er drie voor wat ze waard zijn. Heeft hij het op de
klank af gedaan, van samen (vgl. ook 'het rijmwoord in v. 219 in het
B.v.d.H.) naar namen ? Same „zaadkorrel" is volgens het MnIWb
slechts Nederrijns, dus zeker niet uit het oorsprongsgebied van
Reynaerts Historie. Bovendien is in de mnl. versoverlevering van het
B.v.d.H. in de regel sprake van greine, uitzonderlijk van corlekine (13),
in de van haar afgeleide mnd. van kernen, kerneken of kerneken (14)
resp. kerne, korne of korneken ( 15), in de mnl. prozaversie van
greynen of greynkijns (16), bij Dirc van Delf van carlen of kerlen (17).
ontbreken, wat natuurlijk nog niet wil zeggen, dat dit woord Samen
in geen enkele versie van het verhaal zou zijn voorgekomen ; overigens hoeft onze dichter het niet via een mnl. tekst te hebben leren
kennen. Of heeft — tweede hypothese de verbeelding over het uit
de tong groeien van de ontkiemende zaden de associatie met het
begrip „naam" of „woord" mogelijk gemaakt ? Drie keren spreekt
(11) De blasfemie wordt nog versterkt doordat de vos de uitleg in de

mond legt van „die beste iade / Diemen in der werelt vijnt", van wie hij
bovendien zegt : „Nochtan en looft hi niet aan gode" (B 5340 5342). Hij
laat deze goddeloze jood dan ook nog eens garant zijn voor de wonderkracht
van de drie namen : „In orconde meyster abryoen" (B 5362).
(12) Meester Dirc van Delf, O.P., Tafel van den Kersten Ghelove
uitgegeven ... door L. M. Fr. Daniëls. III A Somerstuc. Antwerpen-NijmegenUtrecht 1938, V 116-117.
(13) Hermodsson (noot 6), vv. 219, 226, 238, 290, 299 en apparaat.
(14) C. Schroder, Vom Halze des heiligen Kreuzes. Niederdeutsches Jahrbuch 2 (1876) 88-113, vv. 217, 224, 236, 275, 288, 295 en apparaat.
(15) Arnold Immessen, Der Sizndenf all ... neu herausgegeben von F.
Krage. Heidelberg 1913, vv. 1483, 1490, 1502, 1582, 1592, 1673.
(16) Tideman (noot 10), Bijlage A, 115, 116, 142, 149, 151.
-
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(17) Daniëls (noot 12), V, 121 en apparaat.
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onze dichter van namen (5326, 5346, 5350), éénmaal van woorden
(5361) . Als in zijn gedachtensprong het woord primair zou zijn tegenover de naam, kan ten derde aan de uitleg van de parabel van de
zaaier in de synoptische evangeliën gedacht warden : Semen est
verbum Dei (Luc. 8, 11) en Qui seminat, verbum seminat (Marc. 4,
14) (vgl. ook Matt. 13, 18-19) .
Wat er ook van zij, met namen gebeurt hier iets wat ons vreemd is
geworden. Niet zozeer dat zij -- speciaal in geschreven vorm en vooral
met geheimzinnige lettertekens weergegeven — magische kracht hebben:
dat verschijnsel is in de naamkunde wel bekend ( 18) ; wel dat zij een
eigenaardig zelfstandig bestaan leiden : Seth brengt ze zijn vader zoals
hij hem tastbare voorwerpen zou brengen. Het is een andere soort
zelfstandigheid dan die welke het Mn1Wb als de tweede betekenis
van het woord name behandelt : daar treedt de naam in verbinding
met een epitheton ornans in de plaats van een persoon, hij wordt als
het ware die persoon zelf, die steeds met name (!) wordt genoemd :
Zalech si de lichame, die drouch Cristus den soeten name ; Maria,
moeder soete name enz., een verschijnsel met een bijbelse traditie (19),
datzichnekolrghandfeti svand
Zoete Naam van jezus op 2 januari. In Reynaerts Historie worden de
namen die zo een grote kracht hebben, juist niet genoemd ; wordt
hier met een namentaboe gespeeld ? ( 20) Onze tekst lijkt in ieder
geval duidelijk te maken, dat we over het gebruik van namen en het
spreken over namen in de middeleeuwen nog lang niet alles weten.
De constatering, dat de drie Hebreeuwse namen waar de dichter
van de tweede Reynaert zoveel geheimzinnigheid rond weeft, door
hem niet genoemd worden, impliceert niet, dat er in verband met deze
passage geen namen overgeleverd zouden zijn. We kennen er integendeel wel, dank zij de Reynaert-iconografie. Zoals bekend bevat het
enige volledige handschrift van Reynaerts Historie (B) twintig plaatsen waar illustraties hadden moeten komen. Men kan zich dus voorstellen, dat tot de overlevering van dit dichtwerk van het begin af
(18) Vgl. A. Bach, Deutsche Namenkunde, Band I, 2. Heidelberg 1953,
hoofdstuk E. Deutsche Personennamen als Gegenstand and Ausdruck geistigseelischer Haltung ; hierin vooral § 486.
(1 9) Zie het artikel Name I van J. Gewiess in deel 7 van het Lexikon fur
Theologie and Kirche. Freiburg 1968, 780-782. N. de Paepe wijst er mij op,
dat ook met een in de middeleeuwen voortlevende platonische traditie rekening
dient te warden gehouden.
( 20) Vgl. Bach (noot 18), §§ 482-484.
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illustraties hebben behoord. Dat zij ook een afbeelding van de ring
met de drie namen zouden hebben bevat, kan echter op grond van de
verdeling der genoemde twintig plaatsen over het handschrift B niet
aannemelijk worden gemaakt, aangezien in de episode van de ring in
dat handschrift niet zo een plaats voorkomt. Wat wel met volstrekte
zekerheid bewezen kan worden, is dat de geïllustreerde incunabeltraditie van Reynaerts Historie een afbeelding van een ring met drie
namen heeft bevat. Weliswaar zijn van een geïllustreerde rijmincunabel uit de drukkerij van Gheraert Leeu te Antwerpen tussen 1487 en
1490 slechts schamele resten bewaard, waartoe de passage van de ring
niet behoort, maar een vergelijking van de illustraties in Engelse,
Nederduitse en jongere Nederlandse drukken van het Reynaert verhaal
maakt het mogelijk, de houtsnedencyclus van de Nederlandse geïllustreerde incunabels te reconstrueren ( 21) . De ring in de Nederduitse
druk van 1498 (ah. 1) levert een supplementaire steun op voor de

Reynke de Vos
Lubeck 1498

stelling, dat tot die cyclus ook de afbeelding van een ring behoorde ;
hij bevat echter geen namen, wat te verklaren is door het feit, dat de
drukker deze houtsnede niet speciaal voor deze druk heeft laten vervaardigen, maar hem uit zijn voorrraad houtblokken heeft genomen.
Interessanter zijn de Engelse en de jongere Nederlandse traditie. In
een anonieme Engelse druk van vermoedelijk kort na 1550 evenals in
drukken van Allde van 1620 en 1629 staat een ring (afb. 2) met de
(21) J . Goossens, Die Reynaert-Ikonographie. Ter perse bij de Wissen
-schaftlieBug ,Darmstd.
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Anonieme Engelse druk
kort na 1550
en Allde 1620 en 1629

volgende drie namen : ALEERNANDO, SOROABEL, EMANVEL (22) . De
Noordnederlandse streng van de Nederlandse volksboek-traditie van
de Reinaert bevat eveneens een ring (23) (afb. 3) . Hierop luiden de
namen : ALEERNADO, SOROBABEL, EMANVEL. Er zijn dus twee verschil(22) K. Varty, The earliest illustrated English editions of „Reynard the
Fox" ; and their links with the earliest illustrated continental editions. In :
Reynaert Reynard Reynke. Studien zu einem mittelalterlichen Tierepos. Herausgegeben von J. Goossens and T. Sodmann. Köln-Wien 1980, 160-195 en
afb. 32.
(23) Ik heb dit nagegaan aan, de hand van kopieën van de drie oudste
bekende drukken uit die streng : die van Bruyn Harmansz Schinckel, Delft
1589 (exemplaar G. J. Jaspers, Aerdenhout), Bruyn Harmanssz Schinckel,
Delft 1603 (exemplaar UB Leiden 1499 F 3) en Barent Otsz, Amsterdam
1628 (exemplaar UB Amsterdam 215 G 5) .
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len tussen de schrijfwijzen van de namen in de Engelse en de Nederlandse serie : de eerste naam bevat in de Nederlandse slechts één N,
in de Engelse twee, de tweede bevat in de Engelse slechts één B, in de
Nederlandse twee. SOROABEL ziet er uit als een verschrijving van de

Schinckel Delft
1589 en 1603
en Otsz Amsterdam 1628

bijbelse naam SOROBABEL (Zorobabel, eig. Serrubbabel) ; wat in de
Nederlandse incunabeltraditie gestaan moet hebben, is daarmee echter
nog niet definitief uitgemaakt. Op ALEERNA (N) Do kom ik straks terug.
De twee andere namen komen voor in het eerste hoofdstuk van
het Mattheus-evangelie : Zorobabel (Sorobabel) in het geslachtsregister van Jezus Christus (v. 12 en 13 : Salathiel autem genuit Zorobabel,
Zorobabel autem genuit Eliacim) , Emmanuel in de boodschap van de
engel (v. 23 : Ecce, virgo in utero habebit : et pariet filium, et vocabunt nomen ejus Emmanuel, quod est interpretatum : Nobiscum
Deus) . De engel citeert hier eigenlijk Isaias 7, 14, die God door zijn
mond tot koning Achaz laat spreken : Propter hoc dabit Dominus ipse
voois signum. Ecce virgo concipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen
ejus Emmanuel. Over dit signum is in de bijbelexegese al heel wat
te doen geweest ( 24) . Zeker is, dat in de kerkelijke traditie een
typologisch-profetische verbinding van de naam Emmanuel met het
kind Jezus tot stand is gekomen, zoals uit de liturgie van de onmid(24) Vgl. het artikel Emmanuel van H. Junker in deel 3 van het Lexikon
fur Theologie and Kirche. Freiburg 1959, 847 848, met verdere literatuur.
-
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dellijke voorbereidingstijd op het kerstfeest overvloedig blijkt

(25).

DenampstduivrbngedohtBcvanHue
tussen Oud en Nieuw Testament en zelfs tussen het paradijs en de
Christusfiguur tot stand wordt gebracht : het belangrijkste wat Seth
daar tijdens zijn blik door de poort van de engel Cherubinne te zien
krijgt, is de verdorde boom van kennis :
op thogheste van den borne lach
een kijnt, alsic v zegghen mach,
nijboren, in doecken ghewonden. (181-183)

Op Seths vraag
wat dat clene kijndekijn meende,
dat op den boem lach ende weende,
die daer al verdort stont,
die inghel sprac : ic maect v kont :
dat kijnt daer ghi om vraghet,
dat zal noch an ene zuuer maghet
ontfanghen menschelike figure
bouen den loep der nature (189-196)

De naam Zorobabel verschijnt niet alleen in Matt. 1, 12-13, maar
ook in het geslachtsregister bij Luc. 3, 27 en op een aantal plaatsen
in het Oude Testament. Zorobabel was leider van een der groepen die
met toestemming van Cyrus van Babel naar Jerusalem trokken om
daar de tempel weer op te bouwen. „Zorobabel war in Babel geboren,
wie schon die Etymologie seines Namens andeutet" ( 26) . De naam
betekent namelijk „zaad van Babel". Hij is de derde schakel in het
derde stuk van de geslachtslijst van Jezus (zijn dat toevallige getallen ?), weliswaar volgens de kerkelijke leer geen echte voorouder van
hem, maar dan toch van de man die voor zijn vader werd gehouden
(vgl. Luc. 3, 23). Vanuit deze constateringen zijn typologische verbindingen met de Christusfiguur goed denkbaar. Toch liggen de
verhoudingen hier enigszins anders dan bij Emmanuel. Een verbinding
(25) De tekst van de Communio van de Gulden Mis (quatertemperwoensdag van de winter) en van de laatste zondag van de advent is het vers
Isaias 7, 14. Op 23 december wordt de laatste van de zeven grote antifonen
ter voorbereiding van het kerstfeest gezongen, waarvan de tekst luidt : 0
Emmanuel, Rex et legifer noster, exspectatio Gentium, et Salvator earum,
veni ad salvandum nos, Domfine Deus noster.
(26) Vgl. het artikel Zorobabel van F. Kaulen in deel 12 van het Kirchenlexikon oder Encyklopadie der katholischen Theologie and ihrer Hulfswissenschaften. Freiburg 19012, 1986 1987.
-
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met het Boec van den Houte is niet mogelijk. „Aus der Bez. Z.s als
„Siegelring" in der Hand Gottes in Agg 2, 23 u. als „Spross" in
Zach 6, 12 wurde zu Unrecht gefolgert, lass er ( = Zorobabel zelf)
(27).alsderwtmin.ageshword "
Agg. 2, 24 (niet 23) vergelijkt God (Dominus exercituum) In
Zorobabel inderdaad met een ring (assumam te, Zorobabel, ... et
ponam te quasi signaculum) . Zach. 6, 12 wordt traditioneel op
Zorobabel betrokken, hoewel hij er niet expliciet genoemd wordt ;
wel schijnt de plaats in de oorspronkelijke versie een woordspeling
op zijn naam te bevatten. De Vulgata laat God hier zeggen : „Ecce
vir Oriens nomen ejus" ; dit gaat gepaard met het plaatsen van een
kroon „in capite Jesu, filii Josedec, sacerdotis magni".
In tegenstelling tot de twee andere namen lijkt aan ALEERNA (N) DO
geen bijbels touw vast te knopen. Het doorkijken van een woordenboek van de bijbelse namen ( 28) levert ten hoogste enkele namen op
die er heel uit de verte een klein beetje op lijken, zoals Abdenago,
Alexander, Eleasar, Alnathan. Het ziet er dus naar uit alsof we een
oplossing buiten de bijbel moeten zoeken. Zowel in de Engelse als
in de Nederlandse overlevering valt te dubbele EE van de tweede
lettergreep op, zodat we ons moeten afvragen, of hier niet in een
vroege fase bij het kopiëren iets verkeerd is gelopen. Vergelijken we
de vijf E's in de drie namen van de Engelse ring met elkaar, dan zien
we, dat die letter normaal de vorm van een epsilon heeft ; de uitzondering is juist de eerste van de twee E's van ALEERNANDO. Als we die
eerste E door een T vervangen, krijgen we ALTERNANDO, gerundivum
van alternare „(uit)wisselen". Wat is er uit te wisselen ? Misschien
de volgorde van de letters in de namen ? Draaien we ze om, dan
levert SORO (B) ABEL op : LEBA (B) OROS, en EMANVUEL : LEVNAME. Dit
laatste geeft direkt een goede zin : LEV is de NAME, anders uitgedrukt :
Het Hebreeuwse EMANVEL (met één M !) is een anagram van de
mededeling, dat de naam van de drukker (Gheraert) Le(e)u is. Is dit
geen toeval, dan moet in SORO (B) ABEL-LEBA (B) GROS ook een mededeling in de vorm van een anagram zitten, maar dan kennelijk niet in
het Nederlands. In welke taal dan wel ? Dat schijnt voor de hand te
liggen, het gaat tenslotte om „hebreeusche namen".
(27) Artikel Zerubbabel van M. Rehm in deel 10 van het Lexikon fur
Theologie and Kirche. Freiburg 1966, 1355-1356.
(28) Die Namen der Bibel and ihre Bedeutung im Deutschen. Nach Deutungen von Pfarrer Th. Burgstahler t and G. Kahn ... zusarmengestellt and

herausgegeben van H. Schumacher. Heilbronn 19766.
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Daar ik op het gebied van de hebraïstiek volkomen onbevoegd ben,
heb ik hulp moeten zoeken. Volgens Hartwig Franke van het Instituut
voor Algemene Taalwetenschap te Munster levert het anagram
LEBAOROS geen Hebreeuws woord op, echter wel een lettercombinatie
die herinnert aan Hebreeuws LEBAOTH, waarbij in de Aschkenazische
uitspraak de th-klank 'taw' als stemloze s verschijnt, zodat dit woord
ook als LEBAOS gelezen kan worden ; deze vorm verschilt van LEBAOROS
slechts door het ontbreken van de twee letters o + R of R + O. En
nu komen we langs een omweg toch weer in de bijbel terecht. LEBAOTH
komt als plaatsnaam uit het gebied Simeon voor in het boek Josue,
in 15, 32 in deze vorm, in 19, 6 in de samengestelde vorm BETHLEBOATH. BETH is hier grondwoord en betekent „huis" of „plaats",
LEBAOTH is bepalend element met de betekenis „leeuwinnen". De
betekenis van het geheel wordt door Schumacher ( 29) omschreven als
„Haus ad. Platz der Lowinnen ; `Lowenhausen' " ; ook de vorm met
weggevallen grondwoord definieert hij als „ (Haus od. Lager der)
L6winnen ; `Lowenhausen' ". De interpretatie van SOROABEL-LEBAORO
als naam van de drukkerij van de Reynaert-incunabel (,,leeuwenhuizen") past natuurlijk uitstekend bij de zin die we aan EMANVUELLEVNAME hebben kunnen geven. Toch mag niet verzwegen worden,
dat het daarbij nodig was, twee letters weg te smokkelen. Maar misschien behoort ook dat tot de opgave die in het woord ALTERNANDO
steekt, dat men ook een beetje breder als „te veranderen" kan opvatten.
Een interpretatie die van de vorm SOROBABEL uitgaat, is minder
bevredigend. Hartwig Franke schrijft mij hierover : „Eine andere —
aber nicht sicherere - Lesung, die von der Variante Sorobabel ausgeht, mochte ich Ihnen nicht verschweigen : die Umkehrung
lebaboroth erinnert stark an den Plural von hebr. lebab 'Herz',
levavoth, aschkenasisch gelesen als lebabos. In diesem Falle ware die
Silbe -ro- als Verschreibung zu werten". We gaan dus wel best van
de overgeleverde vorm SOROABEL uit, die dan evenals EMANVEL door
het opzettelijke weglaten van een letter wat van de bijbelse spelling
van een Hebreeuwse naam afwijkt.
Ons besluit in verband met de drie Hebreeuwse namen kan als
volgt luiden. Tot het bewijs van het tegendeel moet worden aangenomen, dat niet alleen in de tekst van Reynaerts Historie, maar ook in
de handschriftelijke iconografische traditie nooit namen zijn genoemd.
(29) Schumacher (noot 28).
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Een spel met namen begint pas in een met houtsneden geïllustreerde
verloren incunabel van Gheraert Leeu. Daarin heeft een afbeelding
van een ring gestaan die drie namen bevatte, maar dan niet in
Hebreeuwse letters. Feitelijk zijn het bij nader toezien slechts twee
namen ; wat een derde naam lijkt, is integendeel maar een sleutel om
de twee andere, die er Hebreeuws uitzien, te interpreteren. Wanneer
we dat doen, is er slechts één meer Hebreeuws, de andere is Nederlands. Beide namen zijn drukkersmerken in raadselvorm van de voornaamste Nederlandse incunabeldrukker : zijn naam is Leeu en het
gaat om een boek uit het huis van Leeu.
Indien de Nederduitse drukker van Reynke de Vos in 1498 dat
spelletje heeft doorzien, hoeft zijn vervanging van een ring mét door
een ring zonder namen niet noodzakelijk aan kostenbesparing te
worden toegeschreven ; hij zou ook opzettelijk de naam van zijn voorganger weggewerkt kunnen hebben. Wat er ook van zij, zijn ingreep
heeft belangrijke consequenties gehad voor het uitzicht en de inhoud
van zijn werk ( 30) , waarvan de sporen zelfs nog in de vierde en de
zevende zang van Goethes Reineke Fuchs terug zijn te vinden. De
door de Nederduitser gebruikte ring stamt uit een reeks illustraties
van een Dialogus Creaturarum-druk. Het gaat hierbij om kopieën van
houtsneden uit een Dialogus-druk van — weer eens Gheraert Leeu.
Het gebruik van die illustratie met de ring is voor de Nederduitse
drukker kennelijk aanleiding geweest om een aantal andere houtsneden uit dezelfde reeks, bijna allemaal afbeeldingen van vogels, op
andere plaatsen van het verhaal te gebruiken, hoewel ze daar inhoudelijk niet bij pasten. Hij heeft ze echter op een eigenaardige manier
doen passen : hij heeft namelijk in zijn tegenhanger van de passage
B 1872 1887, waar een aantal dieren opgesomd worden die Reynaert
van misdaden beschuldigen, enkele vogels bijgedicht (R. 1764-1782)
en verder in het begin van het tweede deel van het verhaal een nieuwe
passage met een optocht van vogels ingelast (R 3247-3274) . Zonder
Leeus ring met de drie Hebreeuwse namen zou Goethe dus o.a. nooit
hebben kunnen dichten (Reineke Fuchs, Vierter Gesang) :
-

Bartolt, der Starch, und Markart, der Haher, und Liitke, der Kranich
Mogen herfiber ; es meldeten sich auch Tybbke, die Ente,
Alheid, die Gans, und andere mehr mit ihren Beschwerden.

(30) Voor een gedetailleerde behandeling van deze kwestie zie hoofdstuk 7

bij Goossens (noot 21) .
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BRIEVEN UIT WENEN EN GENT
F. A. Snellaerts en J. A. de Laets correspondentie met G. Hóflken
1842-1850
door

ADA DEPREZ
Lid der Academie

In de universiteitsbibliotheek te Gent ( 1 ) bevinden zich sedert
1873 een aantal brieven, tussen 1842 en 1849 aan F. A. Snellaert
gericht door de Duitse economist en publicist Gustaf Háfken.
Een gecommentarieerde keuze hieruit werd in 1917 door Dr.
Anton Jacob in het studententijdschrift Aula (z) geplaatst. Daarna
geschiedde met de collectie blijkbaar weinig of niets meer. Schematisch zag de toestand er als volgt uit : 13 brieven van HBfken aan
Snellaert en 1 vice versa
Augsburg 9.11.1842
Augsburg 15.12.1842
Augsburg 2.1.1844
Augsburg 21.3.1844 (3)
Augsburg 10.7.1844 (4)
(Augsburg na 8.11.1845)
Augsburg 9.6.1846
Heidelberg 7.6.1847
Heidelberg 6.7.1847
Heidelberg 1.2.1848
Frankfurt 29.5.1848
Gent 7.6.1848 ( klad van S. aan H. )
( 1 ) G. 15757/27, uit de nalatenschap van de in 1872 te Gent overleden Snellaert.
( 2 ) Hofkens politieke briefwisseling met Snellaert uit de jaren 40. Bijdrage tot de
kennis van de verhouding der Vlaamse Beweging tot Duitsland, in Aula, Tijdschrift
voor Studenten aan 's Rijks Hogeschool te Gent 1 Maart 1917, jg. 1, nr. 5, p. 77 89. Een
afzonderlijk gepagineerde overdruk uit het bezit van Willem de Vreese, Jacobs leermeester en collega, in de seminariebibliotheek voor Nederlandse literatuur te Gent,
gedagtekend 10.3.1917. Jacob publiceerde ook 3 brieven, resp. van 2.1.1844, 21.3.1844
en 7.6.1847 in zijn Briefwisseling van, met en over H. Conscience, Gent, 1914, II.
(3) Met een fragmentaire, moeizame transcriptie door Snellaert.
(4) Halverwege deze brief is Hofken overgeschakeld van het Gotische naar het
voor Snellaert makkelijker lezend Westeuropees schrift.
-
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Frankfurt 16.4.1849
Heidelberg 15.9.1849.
Zo te zien een vrij onevenwichtig samengesteld pakket waarbij
Snellaerts wederwoord maar zeer summier vertegenwoordigd was, zij
het natuurlijk dat een deel van zijn andere, meer journalistiek
bedoelde brieven door Hofken al dan niet bewerkt of verkort ( 5 )
in de Augsburger Allgemeine Zeitung verschenen ( 6 ). Voor zover
hier te lande beschikbaar helpen ze ons bij het beschrijven van de
vriendschap tussen beide correspondenten en van de thema's die erin
ter sprake kwamen.
Meer en dieper inzicht werd mogelijk toen een toeval ons in het
Staatsarchiv am Minoritenplatz te Wenen de nalatenschap Hofleen
inmiddels als dank voor aan Oostenrijk bewezen diensten als hooggeplaatst ambtenaar bij het ministerie van economie tot het adellijke
ridderschap von Hófken von Hattingsheim verheven deed ontdekken . Daarin bevinden zich enkele aanvullende brieven van Snellaert
die het beeld completeren ( 7 ). Het zijn het origineel van de ene brief
van Snellaert uit de universiteitsbibliotheek te Gent en drie nieuwe,
resp. van 4.6.1847, 27.1.1848 en 5.1.1850.
onbekdriv,
Daarenboven vonden wij nog drie interessante stukken door de Antwerpse literator en politicus Johan Alfried de Laet aan dezelfde Hofleen
gericht (8), nl. van 17.11.1847, 30.7.1848 en 7 + 8.12.1848, zodat de
epistolaire relatie Vlaanderen Duitsland er thans als volgt uitziet :
-

van H6fken
9.11.1842
15.12.1842
2.1.1844
21.3.1844
10.7.1844
(na 8.11.1845)
9.6.1846

van Snellaert of De Laet

(5) In de autografen staan vaak in de marge strepen : vermoedelijk haalde Hofken
hieruit zijn stof voor korte berichten in de kr ant.
(6) Wij vonden er een a antal terug, nl. A.A.Z. , 28.11.1842, 15.8.1843, dec.
1843, 1.2.1844, 11.7.1845, 10.11.1845, 20.12.1845, begin maart 1846, 2.6.1846,
3.4.1847.
(7) Ze werden er gedeponeerd door Hófkens zoon Rudolf von Hófken von Hattingsheim (1861-1921), in de map : Briefe verschiedener Aussteller, p. 108-129.
(8) 0.m. ook briefwisseling v an G. Wappers aan Hofken van 25.11.1847, in
dezelfde map p. 98.
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7.6.1847
6.7.1847
1.2.1848
29.5.1848

14.6.1847
17.11.1847 (DL)
27.1.1848
7.6.1848
30.7.1848 (DL)
7 + 8.12.1848 (DL)

16.4.1849
5.1.1850
15.9.1849
Het blijkt niet waarschijnlijk dat veel ontbrekends hier nog zou
kunnen worden aan toegevoegd : in elk geval is de reeks vanaf 1847
thans vrij bevredigend.
*
* *
Uit de oude Gentse collectie had Jacob in 1917 een twintigtal citaten
gehaald en besproken. Als leerling van Willem de Vreese lag zijn
tekst ook helemaal in diens lijn én in de verwachtingen van een deel
van de radicale publieke opinie in Vlaanderen, die, na de vernederlandsing van de universiteit in 1916, van de Duitsers steun verwachtte
bij de uitbouw van het Vlaamse streven naar politieke en economische
autonomie en dat tot peiling van de Duitse inzichten naar precedenten in het verleden zocht. Voorzichtigheidshalve voorzag hij het
geheel wel van een neutraal-wetenschappelijke titel.
In zijn inleiding schetste Jacob bondig Hdkens dubbele doel : het
bewerken van de eenmaking van het verbrokkelde en verdeelde
Duitse rijk en het bevorderen van handels- en economische en culturele betrekkingen tussen de Duitse bondsstaat en België ( subs. Vlaanderen ). Ook Hófkens uitdrukkelijke waarschuwen tegen een te enge
economische verbinding ( een tolunie ) met Frankrijk — die een politieke opslorping van België door Frankrijk minder dringend, zoniet
overbodig zou maken — verklaart hij nader.
Daarbij belicht Jacob het bewogen leven van de karakter- en temperamentvolle publicist en journalist Háfken (1811-1889 ), die zich
én als politiek economist en als Platduitser tot Vlaanderen aangetrokken voelde en hier in 1842, als 30-jarige, ook een uitgebreid bezoek
bracht en ( iets later, in 1848 ) buitenlands briefwisselend lid van De
Tael is gansch het Volk werd ( 9 ).

( 9 ) Cf. Neue Deutsche Biographie, Berlin, 1972, Neunter Band, p. 311-312 door
Karl Bachinger.
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Dit alles
doelstellingen en ervaringen
zou resulteren in een
reeks persberichten in de Augsburger Allgemeine Zeitung ( 10 ) en
vanaf juli 1847 in de Deutsche Zeitung, die hier te lande eveneens
moeilijk te vinden is, en in een aantal uitvoerige boeken van zijn
hand. Zo o.m. Der deutsche Zollverein in seiner Fortbildung van
1842, Belgien in seinen Verhdltnissen zu Frankreich und Deutschland
mit Bezug auf die Frage der Unterscheidungszólle für den Zollverein
uit 1845 en Vldmisch Belgien uit 1847. Maar ook in een hechte
vriendschap met Snellaert : getuige de boven vermelde reeks brieven
die duidelijk wijzen op Hoftrens overtuiging van het organisch en
onlosmakelijk verband tussen de buitenlandse en de binnenlandse
politiek van de jonge staat.
In zijn tweede boek had hij dit strakker en duidelijker geformuleerd dan in de doorgaans meer tot het amicale en familiale nieuws
beperkte briefwisseling.
Illustratief is daarvoor het feit dat Willems, die Hofkens inleiding
van Vldmisch Belgien door Snellaert voor zijn Belgisch Museum (11)
liet vertalen, uitdrukkelijk vermeldde dat de erin uitgedrukte strekking voor rekening van de schrijver bleef !
Zowel de toon als de verstrekte feitelijke gegevens zijn vrij uitzonderlijk voor de tijd. Bijv. reeds waar Haken het bepaald kleurrijk
over de revolutie van 1830 heeft :
Gedurende eene maend arbeidde men aen de , , legale "
omwenteling ; het inrukken der koninklyke troepen binnen
Brussel veranderde den toestand ; de omwenteling werd geweldig, zy begaf zich op de straten begeleid van klein geweervuer
en kanongedonder. Den eersten dag bleef van alle de volksmenners der ,, legale " omwenteling slechts één man over,
Engelspach-Larivière ( hoe voorspellend is deze duitsch-fransche
naem ! ) die vol koenheid het hoofd in de schans stak, en als
eenig geleider enkel door zyn onbuigzamen wil de regeeringsloosheid overheerschte. Den volgenden dag moest men mannen
aenstellen van eene minder twyfelachtige ja van beproefde
behendigheid.

(10) Die hier te lande moeilijk te vinden is.
( 11) De Vlaemsche Beweging in Duitsland beoordeeld, in Belgisch Museum, IX,
1845, p. 435-452.

177

Een bestieringscomité werd opgerigt, dat na den aftocht der
koninklyke troepen in een , , voorloopig bestuer ' ' veranderde.
Wanerditzchlvopsaduintel,boa
zyne have in eene groene tafel, twee flesschen die elk eene kaers
droegen, en 10 gulden 36 cent. Dat is historisch. Van zulk een
zwak beginsel ging het voorloopig bestuer uit, om eenen onafhankelyken welhaest van gansch Europa erkenden staet te konstitueeren. Wanneer eene orde van zaken ondergaet, dan plaetst
zich tusschen het verledene en de toekomst een tusschenryk,
waerin voor 't oogenblik het geweld toebehoort aen wie het aenvat. Het voorloopig bestuer had nu het zegelmerk der noodzakelykheid : zy behoefde eene krachtigere : de volkswil moest
gehoord worden. Een dekreet beriep by middel van kiezingen
het kongres, dat uit twee honderd door de burgers rechtstreeks
gekozene leden samengesteld zou zyn. De vroegere generale staten gingen sedert Keizer Karel van de provinciale staten uit,
gelyk thans nog in Holland. Het kongres had voor zending het
van 't voorloopig bestuer voorgedragen grondwetsontwerp te
keuren en de grondwet plechtig te bekrachtigen. Een gewigtige
dag was de 10 november, wanneer hetzelve by den heldersten
zonneschyn te samen kwam. Onzekerheid en vrees weken opvolgelyk voor nieuw vertrouwen. Het bestuer legde zyn afgeloopene magt ( tegen De Potter's meening) in de handen van het
kongres neder, en ofschoon het daerin bevestigd werd , , tot dat
het kongres een bepaelde regeering zou vastgesteld hebben ",
vereenigde evenwel de volksvergadering wezentlyk alle staetsmagt in zich : zy beschikte oppermagtig. Toen blikte half
Europa met medelyden of haet op België ; de verschyning hield
men voor schimmig, ja men weerhield zich niet de Belgen
, , krankzinnig " te verklaren. De Belgische nyverheid, onder
bescherming der hollandsche koloniën, en by middel van hollandsche kapitalen en schipvaert zoo hoog gestegen, gevoelde de
hardste slagen ; de koloniën sloten zich voor het Belgisch fabrikaet ; de Oostindievaerders gehoorzamende aen de eischen van
den Rotterdamschen en Amsterdamschen handel, lieten Antwerpens breede haven ledig ; de katoen-en andere fabrieken
lagen stil, de arbeidslieden zaten zonder werk en brood, het
waelsch mynwezen was in zynen aendrift gestremd, de kolen- en
yzerverzendingen naer de beneden-Maes hielden op . Elkeen zag
de Belgen onvermydelyk in hun verderf snellen ; en hoe grooter
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de verblindheid zich er tegen vertoonde, hoe onbezonnener,
wilder en gevaerlyker men den onwentelingsgeest hield die over
Belgie heenbruischte. En evenwel hoe heeft zich alles sedert
vyftien jaren vreedzaem en rustig en gedyend onder den scepter
eens wyzen konings voorgedaen ! Geen spoor van verstooring
heeft de zoo gevreesde volksgeest achtergelaten, wel gewrochten
van grootheid en roem : spoorwegen die het land doorkruissen,
vaerten en andere grootsche werken. Het aenvankelyk zoo arm
bestuer, meer dan magtige ryken, heeft in korten tyd milioenen
kunnen besteden aen nuttige ondernemingen, die nu den staet
langs alle zyden schatting toebrengen en geldbronnen openen ;
en nog jaerlyks besteedt het over de twaelf milioen aen dergelyke inrigtingen voor de volkswelvaert. Ja, ook de Belgen kunnen, alle zorgen ten spot, hunne oude tegenstanders met Platen's woorden uitnoodigen :
, , Dees zoo ontzetlyke vrees voor den geest, gy goeden, ontstelt u ;
Komt hem na, hy is lieflyk en zonder gevaer. "
Daarna schrijft hij uitvoerig over België's economie, die niet los te
zien valt van de
aen het kleinere
diepere tweespalt aen beide volksdeelen,
maer heerschend waelsch-fransche, en aen het grootere verdrukte vlaemsch-duitsche ; en zoo vertoont zich de toestand des
jeugdigen staets in zyne zoo wel koophandelyke als staetkundige
uitzichten naer buiten niet verzekerd, en in dit gevoel van onzekerheid dobbert Belgie nog heên en weêr, en zoekt het, nu hier
dan daer, zyne verbrokkeling te ontvlugten, zonder toch tot een
vast einde en in het regte evenwigt te geraken . Aen de gelukkige oplossing dezer beide, innig met elkander verbondene vragen, knoopt zich Belgie's toekomst vast ; ze zyn de gewigtigste
voor elke beschouwing van dit land. Wordt nu de innigenationale tegenstrydigheid gelukkiglyk opgelost in het regtsleven des staets, wat door gelyke regtdoening aen beide deelen
mogelyk is, en vindt de staet naer buiten eene houding die zyn
innig evenwigt, zyn innige zelfstandigheid bevestigt, en zonder
gevaer voor dezelve zynen toestand van afzondering wegneemt,
wat naer myne overtuiging niet in eene verbinding met het
gecentraliseerde Frankryk, maer alleen by middel eener federa-
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tieve opneming in den duitschen statenbond mogelyk is ; dan
eerst kan het jonge koningryk zich aen zyn volste bewustzyn van
duer en gedying overgeven.
Het tegen over elkander staen der Vlamingen en Walen
gelykt de vroegere Hollandsch-Belgische tweespalt, en is er
tevens van onderscheiden. Belgie's geschiedenis is voor beide
bestanddeelen tamelyk dezelfde, beide leven in dezelfde godsdienstige begrippen. Het mangelt evenwel het Walenkwartier
aen eene eigene spraek, doch niet aen eene byzondere bedryvigheid, vereenzelvigd met de natuer en de schatten zyner berglanden. Dit geeft er eene zelfstandige, industrieele gewigtigheid
aen, welke het nader tot Duitschland dan tot Frankryk brengt.
Zyne spraek is eigenlyk maer een patois, dat van plaets tot
plaets verwisselt, en op geene beschaving en letterkunde, gelyk
het Nederduitsch, roemen kan. De beschaefde Walen spreken
deels fransch, deels hoogduitsch, en houden aen de eene of
andere letterkunde ; de gansche waelsche bevolking, een derde
der belgische, telt nauwelyks 1 1/2 milioen, terwyl 8 tot 10
milioen menschen nederlandsch verstaen . Steunt de waelsche
nyverheid op de bergschatten, op het yzer, de steenkolen, het
tin, het hout, enz., de vlaemsche roemt op de voortbrengselen
des akkerbouws, op wol, vlas, hennep, als mede op zeevaert en
handel en de bewerking van derzelver hoofdartikels, van boomwol, suiker, tabak. Ginds is de volksvlyt meer een hamerende,
hier een spinnende, wevende en varende bedryvigheid.
Over de verfransende invloed zegt hij :
Wanneer men dit schoone land in zyn wezen, in weerwil der
ongunstige langdurige onduitsche betrekkingen, van den franschen invloed nog niet verknaegd ziet, dan moet men de hoop
voeden voor zyn duitsch-blyven, en men beklaegt nog dat, door
afscheuring en vervreemding van het zedelyk gemeenegoed des
duitschen volks, zyne ontwikkeling vertraegd en gestremd werd.
De fransche invloed vertoont zich hoofdzakelyk by de voorname
stadwereld ; inwendig blyft de kern des volks gaef en gezond :
uit hem kiemt de yver voor beschaving en bevryding der volksspraek, en het brengt ook deze neiging reeds in het gezelschappelyk leven bloeijend te voorschyn. De bekwaemsten onder de
Vlamingen begrypen wat een verlies hun volk bedreigt, en hoe
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dringend de nood is dit voor te komen ; dat men de voortbeoefening der spraek noodig heeft en daertoe allereerst de levendige heraenknoping met de oude letterkunde, als mede eene
aenleuning van daermede strookende beschaving en letterkunde, ten einde tegen de door uitwendige staetsaengelegenheden begunstigde vorderingen van 't fransche grondbeginsel
krachtiger wederstand te kunnen bieden : zoo wordt geest door
geest bevochten. Het geldt hier niet enkel het verlies eener
edele moederspraek, maer daermede is de ontgeesting, de versmading en de knechtschap des volks verbonden ; met de spraek
worden de volksziel en gemoed, zyne zeden en innigheid
bewaerd. Onder een zedelyk vreemd juk verkrygt geen volk
eene zelfstandige vrye ontwikkeling : deze is voor de Belgen
mogelyk door de verheffing der vlaemsche volksspraek tot
staetsspraek. Niet dat men daerdoor den Walen het vlaemsch
wille opdringen
zy mogen in het waelsch of fransch hunne
zaken beredderen
maer de tael van het ' grootste deel des
lands moet evenzoo geacht zyn, en, als de alleen aen het land
eigene beschaefde tael, den voorrang boven eene vreemde
genieten, niet van deze als dienstbode behandeld worden.
Bezwaerlyk echter kan de belgische staet zich van de invloeden losmaken, waer zyne geboorte van uitging. Aen de
natuerlyke werking van den voorheerschenden invloed van 't
fransch in den staet durven zich volklievende mannen zoo
gereedelyk niet onttrekken, om zelve te kunnen werken ; de in
't fransch geschrevene dagbladen alleen leidden de staetkundige
beweging, en verzekerden in de balans den doorslag aen de
Walen. De haerd, waerop het vuer der vlaemsche beweging flikkert, het harte der jongelingschap, is op het staetkundig tooneel
tot nog toe van weinig gewigt ; intusschen juist door den jeugdigen drang en storm, den yver, de koenheid en den drift, waertoe de jongelingschap in staet is, wint van eene andere zyde de
moedertael de noodige veerkracht voor een zegebelovenden
wederstand.
Volgende passus zal De Laet verder inspireren tot een hele uiteenzetting over het liberalisme en het katholicisme in België :
Om de bezwaren en bestrevingen der Vlamingen behoorlyk te
waerdeeren, mag men twee faktoren der belgische omwenteling,
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het fransch liberalismus en de katholyke geestelykheid, niet uit
het oog verliezen. Innerlyk gansch onderscheiden, behooren zy
ook over het algemeen onderscheidene landsgedeelten toe : het
walenkwartier was meer de revolutionaire, het vlaemsch gedeelte
meer de katholyke faktor. Ginder werkte de omwentelende
fransche geest, werd het zaed des oproers onophoudelyk gestrooid en door de Parysche zon aen 't groeijen gebragt ; hier
was dezelfde propagande werkzaem die de belgische omwenteling tot het uiterste gedreven heeft, en die het minst voor eene
inlyving met Frankryk gestemd is. De vlaemsche gewesten waren
over het algemeen stoffelyk wel, in Vlaenderen en Braband had
het fabriekwezen eene uitnemende uitbreiding gekregen ; Antwerpen en Oostende voerden eenen uitgestrekten, sints lang
door hen niet meer gekenden zeehandel. Het omzien naer de
fransche spraek was dus natuerlyk in Vlaenderen een weinig geschikt middel van opstand ; doch hier waren in werking het
oude wantrouwen tegen het protestantsch Holland, en de door
eenige onvoorzichtige regeeringsmaetregelen, door fransche liberalen toegejuicht, ontstelde en van Frankryk vlytig gevoedde
bekommering der katholyke geestelykheid. Alhoewel de Franschen den ouderen stam der Bourbons verbanden, omdat zy hen
voor werktuigen van priesterheerschzucht hielden, schaemden zy
zich nogthans niet in een naburig land deze ten hunnen dienste
begeerlyk te maken en aen te hitsen. Intusschen is dit onder
beding te verstaen, dat de Belgische geestelykheid der revolutionnaire party wel is waer haren invloed liet, doch niet tot een
gelyk doeleinde met haer wilde komen, en zelfs omtrent het
begin der beweging zich van haer afscheurde . De geestelyke
bewerker gedroeg zich meer lydzaem, schoon steeds een wil achter de eenheid vertoonende ; de andere bewerker was de dadige,
de bewegende. Vlaenderen volgde nu schoorvoetend, ja deels
weêrstrevend en met afschuw ; doch de verhoudingen waren te
ongunstig, de gevolgen te onzeker dan dat het pogingen zou
gedaen hebben van een ander doelpunt te betrachten. Van hier
gaet de tegenwoordige toestand van zaken uit.
Een en ander is ongetwijfeld de neerslag van gesprekken die Hófken
in 1842 in Vlaanderen mocht voeren of van brieven die hij daarna ontving :
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Daer de waelsch-fransche party de omwenteling doordreef,
maekte zy zich van het bestuer meester, en bezettede alle plaetsen met hare mannen ; Duitsch-Belgie geraekte in een ondergeschikte, onderdrukte stelling, en werd overstroomd met waelsche beambten en „ franskiljons. "
Tot hen behoorden tot heden toe de ministers, die allen meer of
min denzelfden franschen omwentelingsgeest hartelyk volgden :
men wilde Belgie centraliseeren ; Brussel zou een Belgisch Parys,
het middelpunt van geheel het staetkundig leven worden ; aen
de hoofdstad, van waer de Zuid-Brabandsche revolutie uitging,
zou de heerschappy verblyven . Maer de vlaemsche steden en
gewesten zyn in de ziel afkeerig van het fransch centralisatiebeginsel. Niemand zal willen staende houden dat Belgie reeds in
bezit is van al het goede der vryheid - het ware een gering kleinood, by eenen straetoploop te veroveren. 0 neen, de vryheid is
het brood dat de volken in het zweet des aenschyns verwerven
zullen. Thans zyn de Walen bevredigd, terwyl de Vlamingen
eerst nog, op duitsche wyze, grondig over hunnen toestand en
vroegere geschiedenis beginnen na te denken . Van dit laetste
echter willen de Walen niets weten ; volgens hen moet 's lands
geschiedenis eerst met de septemberdagen van 1830 aenvangen.
Hei ! zy waren sedert die dagen zeer wel ! wie kan het hun
kwalyk nemen ? zy verstaen beter het fransch, de franskiljons
en in Vlaenderen en
allerbest het , , metier des solliciteurs "
Braband zyn de vetste plaetsen. Uit honderde daedzaken en uit
de vertrouwelyke gesprekken van hoogere ambtskringen mag
men vaststellen dat de regeering, uit de omwenteling onmiddelyk ontstaen, 's lands ware behoeften, Belgie's eenig
mogelyke toekomst niet erkend heeft. De koning, hoe welmeenend voor het duitsch grondbeginsel, moet het aendringen der
beambten, der kamers, der centralisten toegeven, ofschoon hy
gaern elke gelegenheid te baet neemt om den Vlamingen een
aenmoedigend woord toe te sturen, dewyl hy ten heldersten
inziet dat op hen de ware onafhankelijkheid en toekomst van
zyn koningryk steunt. Het is eene bewezene zaek dat de vlaemsche menigte in eene gelyksoortige onderdrukking leeft, als eens
de van de Romeinen overwonnene volkeren ; of, om my nader
uit te drukken, daer is overeenkomst gelyk tusschen de laetste
helft der middeleeuwen en het begin van den nieuwenen tyd,
wanneer de boek-staet- en regtspraek het latyn, en alzoo aen het
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volk onverstaenbaer geworden was. Thans geldt hier het fransch
voor het latyn : de wetboeken zyn fransch, gelyk geheel het justitiewezen, en voor het volk, dat om de regtswetenschap boeten
moet, onverstaenbaer. Het is waer, de Vlamingen zyn uit de
staetsdienst niet gesloten ; zy moeten echter vooraf eene
vreemde spraek leeren, willen zy niet voor de bediening van den
geringsten post onbekwaem blyven, zelfs in hun eigen land.
Ook staet het hun allezins vry de wetten in het vlaemsch te
lezen ; doch de fransche tekst alleen heeft ambtelyke kracht,
alleen deze geldt voor de regtbank. En wanneer nu een beambte
dit, door de grondwet aen eiken burger verzekerd regt der talen,
ten opzichte der vlaemschsprekenden verydelen kan, is dat nog
vryheid, is dat nog regt voor de wet ? Vroeger waren de regeeringen verplicht, overal waer zy met het volk in aenraking kwamen, zich van het nederduitsch te bedienen ; algemeene wetten
evenwel werden eventydig voor het walenkwartier in het fransch
uitgevaerdigd. Thans worden, eilaes ! de wetten in 't geheel niet
meer in 't nederduitsch opgesteld, maer er in vertaeld ; voor de
wet echter is de oorspronkelyke tekst alles, de vertaling niets.
Onder het hollandsch bestuer ( 1815-1830 ) oefende men het
regt uit in de tale des volks, dat by dit middel reeds zoo verre
gekomen was van zelf de meeste processen, namelyk voor de
korrektionneele regtbank, te bezorgen. Heden kan de groote
menigte in de geringste zaek zichzelve niet meer verdedigen,
zelfs niet voor het vredegeregt ; telkens moet zy zich aen advokaten overgeven, elk daegschrift is haer onverstaenbaer, elke
vraeg kost haer geld. Deze kunstig onderhoudene onmondigheid vult alleen de zakken der advokaten en hunner handlangers. De regtsgeleerden worden natuerlyk op zyn fransch opgevoed, en de geheele regtsontwikkeling is aen het volksleven onttrokken.
Eveneens staet het geschapen in alle administratievakken . De
oostlyke grensbewoners verstaen de in 't fransch opgestelde
tarieven niet, en van eene gansche brigade douaniers kan
dikwyls geen enkele een woord nederduitsch ontcyferen, waerdoor vele kleine handelaers in boeten vervallen. De Vlamingen
moeten akten onderteekenen die zy niet verstaen, straffen dragen die zy niet voorzien konden. De groote beginsels en waerborgen van openbaerheid, van spreekregt, van regtdoening by
gezworenen zyn voor het vlaemsch volk zoo goed als niet be-
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staende . Doorgaens worden de eerelykste burgers van de jurélys
ten geschrabd, omdat zy of de vreemde spraek niet kennen, of,
er niet volkomen mede vertrouwd, bevreesd zyn zich onjuist uit
te drukken. Hoe is 't mogelyk dat de uitoefening van een politiek regt met de kennis eener vreemde spraek verbonden is ? De
vryheid van tael blyft in Belgie eene logen, zoo lang het gebruik
van 't vlaemsch in de vlaemsche gewesten niet een geregtelyk
voorschrift wordt. Gelyk voor de geregtshoven, in de wetgevende kamers, in geheel het bureauwezen, in het leger, by de
hooge en middelbare scholen het fransch heerschend is, zoo zyn
allen die geen tyd of middelen bezitten om twee talen grondig
te leeren, van elke deelneming daeraen verstooten. De waelschbureaukratische invloed is in den staet alvermogend, en staet in
afhankelyk verband met den franschen staetgeest . Boeren en
geringe burgers leeren regeering en staet niet anders kennen,
dan wanneer zy belastingen of straffen betalen of hunne zonen
onder de vaendels steken moeten . Voor den middelstand geldt
omtrent hetzelfde ; want eene vreemde tael verstaen en die
nauwkeurig weten te gebruiken, zyn twee zeer verschillende
zaken. Hieruit vloeit, zelfs voor den beschaefden stand, eene
merkbare achteruitzetting, vooral in een grondwettelyk land,
waer het op schoone volzinnen aenkomt, en dat in de eigenzinnigste tale der wereld, die by de meest onbeduidende misgreep
eenen vloed van spot op de beste gedachten eens redenaers
werpt. De bureaukratiegeest en het neefschap volenden deze
uitsluiting. De weinige kiesbare Vlamingen echter zyn, juist
dewyl zy goed fransch schryven en spreken, in den regel met
franschen kost opgevoed ; hunne rigting, beschouwingswyze,
neigingen en denkbeelden zyn fransch, zelfs buiten hun weten.
Daerom heeft het vlaemsch beginsel alsnog maer een zwakken
men
steun in de kamers. Gelyk het thans geschapen staet
vertoont zich de dietsche
moet het met leedwezen zeggen
tael in Belgie, ofschoon door de meerderheid gesproken, nog als
de tael der Heloten, de fransche daerentegen als degene der
heeren en meesters.
-

Het geciteerde is lang, maar wel noodzakelijk om te demonstreren
hoe een sympathiserende vreemdeling de Vlaamse problematiek zag
en verwoordde. Ook om de reactie op zijn geschriften door De Laet
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uit te leggen, en de openhartigheid waarmede deze repliceerde verklaarbaar te maken. Hij voelde in Hofken een gelijkgezinde.
*
* *
Keren wij ons thans tot een vluchtige schets van de verwarde en
verwarrende binnenlandse situatie in het Duitsland van de Vorm rz
en van na maart 1848 : een periode die voor de Duitse geschiedschrijving zo belangrijk was dat daar de cesuur werd geplaatst tussen het
vorstelijk absolutistisch heersen over een versnipperd Duitsland en
wat erna gebeurde (12).
De stoot tot democratisering kwam duidelijk uit het Romaans sprekend deel van Europa, en had vanuit Sicilië in februari 1848 Frankrijk
en in maart Duitsland bereikt, waar de oude, sedert 1815 gevestigde
structuren bedreigd werden en inwendig uitgehold.
Het eerste teken aan de wand was reeds de in 1847 optredende
handels- en sociale crisis geweest. Ze resulteerde in hongeropstanden,
boerenprotesten, pamfletten, petities aan de autoriteiten en in verbeten barrikadenstrijd. Aan de scherpzinnige economist Hofken was dit
niet ontgaan. Geleidelijk groeide mede hieruit een algemeen verlangen naar vrijheid voor de burger en naar eenheid voor de staat. Liberalen en democraten behaalden in Zuid- en West-Duitsland een afgetekend succes : in Heidelberg werd op 5 maart 1848 een , , Ausschuss " van 7 leden samengesteld die opriep tot een nationale vergadering. Ook in Pruisen en Oostenrijk werd de roep naar , , Constitution" en ,, Anschlusz" onafwendbaar : op 13 maart grepen in Wenen onlusten plaats, vertrok Metternich veiligheidshalve naar Engeland en werden er concessies aan de burgerij gedaan. Ook in Berlijn
ontstonden rond 18 maart onlusten, viel de cavallerie het voor het
koninklijk paleis verzamelde volk aan maar werd na het opwerpen van
barrikaden voorzichtigheidshalve uit de stad verwijderd. Op 21 maart
verklaarde de koning , , Preussen geht fortan in Deutschland auf " : er
werden eveneens ruimere vrijheden verleend.
Wat men verlangde was de vrijwaring van de rechten van de burger : vrijheid van pers en van vergadering, tegen censuur, zeer beslist
.

(12) Gesteund werd op Conze, Staat and Gesellschaft im deutschen Vormdrz
1815 1848, 1962, Obermann, Deutschland von 1815 bis 1849, 1967, Rosenberg,
Politische Denkstrómungen im deutschen Vormdrz, 1972 en Golo Mann, Deutsche
Geschichte des 19. and 20. Jahrhunderts, 1967. Thans ook Fragen an die deutsche
Geschichte. Ideen, Kriifte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart, Berlin,
1981/7, p. 127-178.
-
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ook een opener vorm van rechtspraak en uitbreiding van het kiesrecht . Wat het hele land niet alleen Pruisen - betreft, zette een
gedecideerde minderheid van intellectuelen zich in voor de eenmaking, tegen het conglomeraat van oude, absolutistisch-monarchaal

geregeerde vorstendommen in.
Hierbij werd men noodgedwongen geplaatst voor het principiële
probleem van staat of volk, d.i. het nationaliteitenprobleem.
Behoorde men zich te bepalen tot al wie op het Duitse grondgebied
woonde ? Dit implicieerde dan, bijv. wat Pruisen betreft, dat ook een
aantal Posen en Polen tot de staat zouden behoren. Het probleem was
nog veel ingewikkelder en numeriek groter wat de OostenrijksHabsburgse erflanden betreft, waar men geconfronteerd werd met
een mengelmoes van Slavische, Latijnse en Germaanse volkeren. Of
was Duitser wie Duits sprak en voelde, m.a.w. werd het een etnisch
probleem, de zg. Herderiaanse „ Nation " ? Dan hoorden de Duitsers
in het buitenland hier eveneens bij en de Polen , Magyaren enz . niet.
•
Hofleen lijkt zeker in het begin deze laatste mening toegedaan.
Op 30 maart reeds vergaderde in de Paulskirche het zg. Frankfurtse
Vorparlament met 500 ( nog ) niet verkozen leden ; er werd een Ausschuss van 50 leden benoemd om verkiezingen voor te bereiden die
eind april ( direct of getrapt, via kiesmannen ) plaats hadden. In mei
begon de Pruisische Nationalversammlung reeds zelf met de voorbereiding van een constitutionele monarchie. Op 18 mei werden 831
afgevaardigden voor het Frankfurter parlement gekozen, en vanaf
begin juni begonnen de debatten ter voorbereiding van een Duitse
grondwet, regering en administratie. De zg. clubs of cafés speelden
hier een beslissende rol : eigenlijke partijen waren er nog niet. De discussies over de , , Grundrechte des deutschen Volkes ' ' duurden tot 27
december 1848. Ondertussen ontstond er in en buiten het parlement
een besliste oppositie van arbeiders, die dreigden in het overwegend
burgerlijk-liberale parlement vergeten te raken : zij stelden een links
programma op , dat door de meerderheid niet werd aanvaard en waardoor 40 leden weer uittraden. Einde van de Bundestag ; begin van de
Nationalversammlung.
Staatkundig streefde men naar een bondsstaat i.p.v. de oude , los
samenhangende statenbond, naar een grondwet en naar een beslissende invloed van de burgerij.
Dit streven naar meer democratie en inspraak resulteerde in een
bewust vredelievend gehouden discussie tussen het Frankfurtse parlement en de vorsten : ze duurde van mei 1848 tot april 1849. Op 11
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en 12 juli 1848 deed een Reichsverweser, de Oostenrijkse prins
Johann, zijn intrede. Ondertussen streefde men naar een ontwerp van
grondwet, balancerend tussen de rechten van vorst, staat en geprivilegieerde klassen, terwijl een continuïteit van rechtsorde verzekerd bleef
door de sterke aanwezigheid in het parlement van professoren en
juristen.
Politiek gezien behoorde het gros hiervan, de zg. liberalen, thuis in
het centrum ( o.m. ook Hofleen ) . Rechts vormde een veel kleiner
blok. Links stond een nog kleinere groep zg. radicalen of republikeinen, die hevig ageerden voor werkelijke volkssouvereiniteit en een
parlement dat effectief het land zou regeren. Hun macht en gewicht
bekwamen zij vooral door druk : af en toe greep ware angst de vorsten
en het establishment, inclusief de liberale burgerij aan. Men werd
a.h.w. door het groeiend socialisme en communisme weggeduwd naar
de troon ! Zelfs De Laet blijkt hieraan niet te ontsnappen : het zal
voor Vlamingen ook moeilijk zijn geweest het Noorden te bewaren in
deze politieke heksenketel !
Ondertussen verzandde de hele idealistische beweging vanaf september 1848, toen het parlement zich schoorvoetend en noodgedwongen bij de vrede van Malmö ( over het afstaan van Sleeswijk-Holstein
aan de Deense kroon ) diende neer te leggen, en vooral vanaf april
1849. In feite stond men, door het ontbreken van een administratieve
onderbouw in het land en een leger dat de uitvoering van de besluiten verzekerde, machteloos, en kregen de van ouds gevestigde machten, of het nu de grote vorsten van Pruisen en Oostenrijk of de provinciale of lokale potentaten waren, hun tweede adem. Op 18 september grepen voor de Paulskirche straatgevechten plaats en trokken
de liberalen weg. De radicalen gingen in het zg. rompparlement in
Stuttgart verder : op 21.9.1848 riep de radicale Gustav von Struwe in
"rrach de republiek uit . Het werd het begin van een polarisatie : de
gevestigde machten bleken niet verslagen, alleen tijdelijk overbluft en
schaakmat te zijn geweest. Ook intern werden divergenties zichtbaar :
het probleem van de sociale democratie tegen het liberalisme ; de
dynastische macht tegen de bondsstaat, staat tegenover natie en volkssouvereiniteit tegen historisch gegroeid of monarchaal recht.
Een duidelijke reactie zette vanaf november 1848 in, dankbaar gesteund door de internationale grootmachten die zich verzetten tegen
de dreiging van een machtige heel Centraal-Europa beheersende
nieuwe grootmacht : op 16 oktober schoot de burgerwacht op de Berlijnse arbeiders ; in november deed men hetzelfde in Wenen waar
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hevig werd gevochten, brand ontstond en waar tenslotte Robert Blum
hij komt in de brieven van De Laet ter sprake die als te Frankfurt zitting hebbend volksvertegenwoordiger aan de gewapende opstand te Wenen had deelgenomen, werd gefusilleerd. Toen ging men
overhellen naar de Klein-Duitse oplossing en de kroon aan de Pruisische koning aanbieden, die hem op 2 april 1849 afwees : ,, einen solchen imaginiren Reif, aus Dreck und Letten gebacken " kon geen
koning bij Gods genade dragen ! Daarna wordt er in mei en juni 1849
in Dresden en Rastatt ( Baden ) nog weerstand geboden maar geleidelijk slaan Pruisische troepen de resterende opstandelingen neer.
In de correspondentie De Laet-Hofken vallen hierover in de nrs . 2
en 3 duidelijke echo's te bespeuren. Het valt op hoe De Laet steeds
monarchistischer wordt en bij de gevestigde machten gaat aanleunen.
DevrdignakovPruisendkzvaOostenrijk, het afwijzen van het radicale (straat-)geweld en van de onberekenbare reacties van het volk breken door en helpen ons de inperking
van zijn democratische gedachten tekenen.
*
**
Maar het wordt tijd thans eerst de correspondentie HofkenSnellaert te geven ( 13 ) en te bespreken.
Hofkens bewaarde correspondentie met Snellaert zet in op 9
november 1842, waarin hij Snellaert voorstelt af en toe speciaal voor
de Augsburger Allgemeine Zeitung opgestelde stukken te schrijven :
daarnaast zal hij zelf op basis van de lectuur van het Kunst- en Letterwaarop hij intekende kortere berichtjes maken.
blad
Sehr verehrter Freund,
Erst vorgestern bin ich von meiner Reise in Augsburg wieder
eingetroffen, ein Ausflug vom provenzalischen Frankreich nach
Catalonien und den Balearen hat meine Abwesenheit hinausgezogen. Wie vieles ist seit dem, dass ich das Vergniigen hatte Sie
personlich in Gent kennen zu lernen, zwischen Belgien und
Frankreich vorgefallen ! Eine Zolleinigung mit Frankreich ?
Warde sie nicht dem Uebergewichte der franzósischen Sprache
und des welschen literarischen Einfiusses noch das ganze

( 13 ) Wij hebben de vaak eigenaardige spelling van Haken bewaard. Hulp bij het
ontcijferen boden de collega's Couvreur en De Smet, waarvoor onze oprechte dank !
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Gewicht der materiellen Interessen beifiigen ? Ich kann nicht
ohne die gróste Besorgnis daran denken : die Neigung des
Konigs, wenn die franzósischen Matter wahr speechen, die
offenbare Abhangigkeit aller wallonischen Ministerien von
Frankreich schennen mir nichts wunschenswerther zu machen als
ein belgisches Ministerium, worin auch der vlamische Theil Ver
-treungfidet.
Ich habe noch von Holland aus einige Aufsatze uber Ihrer and
Ihrer Freunde edle Bestrebungen an die Allg. Zeitung gesandt.
Haben Sie dieselben gelesen ? Da ich jetzt wieder hier bin, so
denke ich Vlandern eine fortlaufende Aufmerksamkeit in der
Allg. Zeitg zu schenken and habe zu dem Ende sogleich Ihr
, , Kunst and Letterblad " bestellt .
Jedoch warde es der Allg. Zeit. and namentlich mir auszerordentlich werth sein, wenn Sie uns zuweilen Aufsaze liber die
wichtigsten Landesangelegenheiten zusenden wollten .
Sollte Ihre Musze solches nicht immer gestatten, so finden Sie
vielleicht einen literarischen Freund, der die Mittheilung iibernimmt ; Ober das Honorar wurde die Cottasche Buchhandlung
sicher in alle Wiinsche eingehen.
Schreiben Sie in welcher Sprache Sie wollen ; falls Sie vlamisch
schreiben, werde ich Ihre Mittheilung ins Hochdeutsche iibertragen .
Nun, ich bin auszerordentlich begierig Neuigkeiten von Ihnen
and Ihren vaterlandischen Freunden zu erhalten. Was hat sich
seit unserm Zusammensein verandert, gebessert ? Was denken
die klarsehenden Manner bei Ihnen fiber die Zolleinigung mit
Frankreich, die Euch ja deshalb anempfohlen wird, weil alsdann
eine , , Wiedervereinigung ' ' mit Frankreich unothig erscheint ?
Der gallische Hochmuth schmaht selbst dann wenn er schmeichlen will.
Indem ich Ihnen, mein verehrter Freund, einen herzlichen
Grusz zurufe, unterzeichne ich mich mit aufrichtiger Hochachtung,
Gustaf Hofken
Augsburg 9 November 1842
Snellaert accepteert dit voorstel en wenst vooral over literatuur te
berichten. Opmerkelijk is hierbij de door hem gebruikte taal : princi-
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pieel Nederlands, maar naar het Duits toe gedacht. Bij De Laet zal
dit laatste nog sterker naar voren komen, tot in de spelling toe !
Vóór 15 december 1842 werd reeds een groot artikel geplaatst :
Hofleen geeft kritische bedenkingen, wijst onderwerpen aan en verstrekt richtlijnen voor het vervolg.
Augsburg, 15 Dezember 1842
Verehrter Freund,
Sie werden Ihre liebe Mittheilung in der Allgemeinen Zeitung
gefunden haben. Ich namentlich habe mich sehr dariiber
gefreut dasz Sie auf diesen Briefwechsel eingegangen sind and
die Allg. Zeit. nun auch in Vlandern einen der groszen deutschen Angelegenheit zugewandten Mitarbeiter gefunden hat.
Was das Honorar betrifft, so werden Sie daruber wohl nach einiger Zeit, wenn Sie gesehen haben welche Miihen & die Correspondenz Ihnen verursacht and überhaupt wie sich dieselbe in
der Allg. Zeit. macht, mit der Cottaschen Buchhandlung ein
festes Uebereinkommen treffen. Je nach dem Orte, dem theuren Leben and andern Umsanden der Herren Mitarbeiter honoriert die Cottasche Handlung den Bogen in der Allg. Zeit. ( 16
Spalten ) mit 4 bis 8 Louis d' or, oder Sie mochte dann ein sonstiges Uebereinkommen treffen. Zu der Faszung Ihrer Mittheilungen aber wuszte ich Ihnen wenig zu sagen. Ihr erster Brief
hat alien recht wol gefallen . Der Fortgang der vlámischen Bewegung in prlgnanten Ziigen, ihre Bedeutung zu den groszen
Ereignissen, das Verh .ltniss Belgiens zu der Weltlage nati rlich
stets von Ihrem vaterl5.ndischen Standpunkte aus, das alles sind
Dinge, welche uns hochlich interessiren and Ihnen doch viel
alle acht bis vierzehn Tage Gelegenheit zu einer tuchtigen-leicht
Mittheilung geben.
Ihr Kunst- & Literatur Blatt ist nun auch bestellt worden jedoch
noch nicht eingetroffen. Ich habe mir erlaubt den Auftrag nach
Stuttgart zu schicken Ihnen Ober Köln oder Brussel ein Exemplar meines Buches , , der Zollverein in seiner Fortbildung ` `
zukommen zu lassen, weiches ich Sie zum Andenken anzunehmen hitte . Was halten Sie von dem Koremans ? (14)
(14) Bedoeld is Dr. Victor Coremans ( 1802-1872 ), die na studies en omzwervingen in Duitsl an d, Oostenrijk en Zwitserland — hij streed er voor algemeen kiesrecht
en constitutionele hervormingen — in 1836 naar Brussel terugkeerde en archivaris bij
het Algemeen Rijksarchief werd. Hij zette er zijn pangermanisme, o.m. in een aantal
tijdschriften, verder. Cf. E. V.B. , I, 1973, p. 337 door H. von der Dunk.
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Nun, lieber Freund, empfehlen Sie mich Hrn. Willems & dem
Professor, and nehmen Sie von mir einen freundlichen ach
-tungsvoleGrus!
Ihr
Gustaf Hofken
Op 2 januari 1844 ( viel hier een leemte tussen ? ) stuurde Snellaert
het bericht van de oprichting van Vlaemsch Belgie, waarop de Augsburger Allgemeine Zeitung prompt intekent. HBflcen verwacht spoedig twee uitvoerige en vooral indringende bijdragen over de recente
Vlaamse literatuur.
-

Augsburg, 2 Januar 1844.
Mein geehrter Freund,
Ihre Nachricht von der Gri ndung des Blattes , , VlaemschBelgie ` ` hat mich mit groszer Freude erfiillt. Moge es segenreich
wirken in echt volksthamlichem Geiste, moge auch dis Jahr
Gottes Segen auf Ihren so schonen ehrenwerten Bestrebungen
ruhen ! Die Allg. Zeitung hat bereits das neue Blatt bei der Post
bestellt . Gern mochten wir auf den Vorschlag des Herrn Delaet
eines Tausches eingehn, aber da wir einen Vertrag mit der Post
geschloszen haben far alle Blátter ( an 200 ) die wir beziehn, so
warden wir im Falle eines Tausches das Porto fur VlaemschBelgie besonders entrichten missen and dis uns die Zeitung
vertheuren Auch shut Hr. Delaet besser die Allg . Zeitung ebenfalls bei der Post zu bestellen, weil wenn wir sie ihn immer
eigens schicken wollten, das Porto ihn mehr kosten warde als
die ihn durch die Post auf dem gewóhnlichen Wege zugestellte
Zeitung. Bringen Sie Hrn Delaet unbekannter Weise meinen
freundlichsten Gruss and sagen Sie ihm dass ich mit Begierde
der ersten Nr. Seines Blattes entgegensehe . Wir haben obiger
Verhgtnisse wegen mit keinem Blatt einen Tausch einge " hrt .
Ihres versprechens uns zwei Artikel ( ich hitte recht deutlich zu
schreiben damit ich richtig abersezen kann ) aber den Stand der
vlimischen Litteratur zukommen zu lassen seh ich in Balde entgegen. Schreiben Sie umfassend, doch ohne Nachtheil fiir
Genauigkeit and allen wichtigern Einzelkeiten. Die Richtung
der Schriftsteller, an was sie ankniipfen and wohin sie zielen
interessirt mich sehr.
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Meinen herzlichsten Gruss and Gluckwunsch zum neuen Jahr
fur Sie and meine geehrten Freunde in Gent !
Ihr treuer Gustaf HBfken

Ich weiss nicht ob Cotta Ihnen Honorar gesandt. WOnschen Sie
es, so schreibe ich ihm deshalb.
Op 21 maart 1844 valt te constateren hoezeer Snellaert moeite had
met het Gotische schrift van Hófken : een moeizame transcriptie bleef
ons in de U.B.G. bewaard !
Augsburg, 21 Mdrz 1844
Theuerer Freund,
Der Cottasche Wechselbrief bezieht sich bloss auf Ihre Aufskze
vom vorigen Jahre, nicht auf die diesj" rigen. Es wird n5.mlich
allj" rlich ein oder zweimal Rechnung ausgestellt, & Ende Juni
kunnen Sie das Honorar far die ersten 6 Monate dieses Jahres
sich zur Verfiigung stellen lassen. Ihr Artikel vom 8. Februar
wird also nicht vergessen werden.
Der Allg. Ztg werden Ihre Mittheilungen Ober die Gemdldeausstellung u deren Hauptbilder sehr angenehm sein. Was
sonstige Mittheilungen betrifft, so wurde ich Ihnen rathen einmal einige Zeit nach einander alle fiber and aus Belgien in der
Allg. Ztg erscheinenden Artikel zu lesen , woraus Sie ermessen
konnten wieviel Raum sie Belgien schenken kann u auf welche
Verh.ltnisse sie den meisten Werth legen muss. Ihre letzte Mittheilung fand nur zum Theil Platz, da wir schon vor 14 Tagen
den Bericht Ober das brOsseler sprachfest Vlaamsch Belgien ent
Recht bald erwarten wir Ihre Mittheilungen-nomebatn.
Ober die vornehmsten vl .mischen Schriftsteller, u setzen voraus
dass Sie mit scharfer and unparteilicher Kritik dabei zu Werke
gehn. Von Conscience ist ja eine Geschichte Belgiens erschienen : hat sie kritischen Wert ?
Nun mein Freund, ein Herzenswort noch. Ich bin willens urn
Mitte August von der unmittelbaren Theilnahme an der Redaction der Allg. Ztg zuri ckzutreten, da ich mich mit der indifferenten Haltung derselben unmóglich befreunden kann. Ich
liebe nicht immer Sturm and Unwetter, aber Entschiedenheit
der Gesinnung, fest ausgeprIgte Meinungen. Da die Allg. Ztg
^
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aber ein Sprechsaal fiir Alle sein will, so finden sich meine heiligsten Bediirfnisse and Wiinsche bei ihr nicht befriedigt.
Ich bleibe indess vorlaiifig in Augsburg, wo ich vor bald einem
Jahre mich verheirathet habe u jeden Augenblick in der Hoffnung der Vaterschaft schwebe. Habt Ihr noch kein Weib ?
Mit freundlichsten Grassen an den wackern hrn. Willems, den
Professor u allen wolgesinnten u fiir ihre Sache begeisterten Vla.
mingen !
Gustaf Hof ken
Waarschijnlijk heeft Snellaert daar in het vervolg een opmerking
over gemaakt, want vanaf de helft van de volgende brief Hofken
was eerst uit pure gewoonte opnieuw in de oude trant begonnen
schakelt hij over op een voor Vlaamse ogen normaal schrift.
Lieber Freund,
Sie Naben meinen lezten Brief nicht ganz richtig aufgefasst. Ich
rieth Ihnen bloss einige Zeit die Allgemeine Zeit. zu lesen
damit Sie daraus erkennen mochten in wieweit Sie Ihre Berichte
etwa noch ausdehnen konnten, and um sich iiberhaubt mit
dem Geiste dieses Blattes vertraut zu machen . Ich beabsichtige
im August von der Redakzion auszuscheiden, bleibe aber in
Augsburg, mit meinen lieben Frau and meinem Kinde, and bin
immer bereit alle Ihre Mittheilungen far die Allgemeine zu
iibertragen. Bis jezt ist auch alles was Sie ges[ch]rieben, iibersezt
and abgedruckt worden, nuch s [c] heint's, hat man es Ihnen zu
senden vergeszen ; auch ist der Abdru [c] k wegen Uberfiille des
Materials mitunter etwas verschoten worden. Die Censur ist
eitel Unsinn sie wiirde uns am wenigsten hindern alles waterhaft Heilsame zu schreiben. Schreeft bald weder
Uw getrouwe Vriend
Gustaf Hofken
Augsburg, 10 Julius 1844
Hartlyken Groet aan Willems en de lieve Proffessor.
Na 8.11.1845 dringt Haken opnieuw aan op een actuele berichtgeving over de stand van de literatuur en vooral op een bespreking van
Consciences Geschiedenis van België, terwijl hij zich verheugt over
het welslagen van het Brusselse taalfeest van februari 1844, waaruit de
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commissiespelling moreel versterkt komt en Willems als de drie
hoofdkenmerken van de Vlaamse literatuur nationaliteit, godsdienst
en zedelijkheid vooropstelt. Het was, zoals bekend, een feest gehouden op het Brusselse stadhuis, waarop de belangrijkste Vlaamse verenigingen tot een accoord kwamen en het Taelverbond oprichtten.
Lieber Freund !
Ihr Brief war ein waterer Labsal fiir mich. Nicht bloss erquickte
mich sein Inhalt, sondern es war mir auch ein erfreuliches
Lebenszeichen von Ihnen nach langem Schweigen. Zu den
wachsenden Erfolgen der vlaemschen Beweging mein innigster
Gliickwunsch ! Glauben Sie mir alle edlern Minner in Deutschlands weiten Marken von Belt bis zur Adria and von den Alpen
bis zum Niemen, folgen Ihren edlen Strebnissen mit Herz and
Seele. Gott moge Sie mit Erfolg kronen, and Euch alle mit
Beharrlichkeit and Jugend ausriisten ! Bringen Sie den drei
neuen Privatdocenten der Genter university t C. , L. & Del.
unbekannterweise meinen Gruss and Gliickwunsch . Ich hab
mich Ober ihre Ernennung herzlich gefreut, besonders dass
Delaet jezt einen neuen Wirkungskreis erhalten.
Vlaemsch België hat troz seines kurzen Bestehens Epoche
gemacht, and wir haben alle bedauert dass es so bald in minder
edle Hinde iibergieng, doch nur seinera nahen Grabgelaiite zu.
Warum komt deun keine grossere vlaemsche Zeitung herauss ?
An publizistischen Kr"ten fehlt's Euch doch wahrlich nicht.
Seit dem Eingehn von Vlaemsch Belgie halten wir hier kein
Vlaemsch Blatt mehr, was mir leid thut. Welches Blatt kiinnten
Sie uns empfehlen, um uns in der Vlaemschen Beweging ununterbrochen auf dem Laufenden zu erhalten ?
Nun, Freund, meinen herzlichsten Dank dafiir Bass Sie den
guten Willen in meinen Schrift Ober Belgiens Verhdltnisse zu
seinen Nachbarstaaten haben anerkennen and ihn durch die
Uebersezung ins Vlaemsche ( vielleicht auch ins Fransche )
haben ehren wollen. Ich wende stolz darauf sein die Einleitung
zu meinem Werke in niederdeutscher Mundart ( 15 ), die auch
meine Muttersprache ( freilich mit wesentlichen Verschiedenhei-

(15) Cf. de reeds gesignaleerde gedeeltelijke vertaling in het Belgisch Museum,
IX, 1845, p. 435-452.
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ten ) ( 16 ) ist zu lesen ;
es ist, Freund, ober mein Vetdienst.
Wir sezen i brigens Wichtigkeit in derlei Wechselaustausche,
and haben daher geglaubt jenes auch kurz in der Allg. Zeitung
an " hren zu mussen, wie Sie aus dem Aufsaze ersehen werden.
Ich bin nicht der Verfasser von , , Morgenland and Abendland ",,
sondern ein baierischer Obrist and jovialer Reisender, Namens
Heilbronner, der hier gegenwartig wohnt. Wie Ihnen das Buch
zugekommen ist, das i brigens auch bei Cotta erschienen, dari ber vermag ich keine Auskunft zu geben. Durch den Verfasser
selbst mochte ich bezweifeln ; doch will ich, wenn Sie es wanschen, dari ber nachfragen. Ich erlaubte mir Ihnen seit unserer
Bekanntschaft zwei meiner Schriften zuzusenden, die eine betitelt : , , der deutsche Zollverein in seiner Fortbildung ` ` ; die
andere : , , Belgiens Verhaltnisse zu Frankreich and Deutschland ` ` . Ich hoffe, Sie werden auch die erstere Schrift Burch die
Cotta'sche Buchhandlung empfangen haben.
In Gent soli sich ja ein Verein bilden wollen um fur den Zollanschluss an Frankreich zu wirken . Auch heisst eine andere
erfreulichere Nachricht, ein Genter Architekt baue eine Schauburg fur vlaemsche Dramen ( 17 ). Was hat das auf zich ? Ich
hab jezt ein ■ agdlein and ein Sóhnlein, die mir bei aller
Unruhe das h5.usliche Leben versossen. Im Herbstanfang war ich
mit meiner Frau out der Reise nach Oesterreich, Ungarn, Bohherrliche Lander ! In zwei bis Brei Jahren will
men, Ma ren
ich mit meiner Familie zu meinen Eltern in Westfalen auf
Besuch, and Bann hoffe ich auch einen Abstecher nach den Niederlanden zu machen. Denn es drangt mich aus tiefem Herzen
Sie and alle die fur eine heilige Volkssache strebenden Manner
wie erzusehen. Euer treuer
Gustaf Hofken
Lasst bald wieder von Euch hóren ! !
,

Aen do Heer Dr. Snellaert
te
Gent.
nebst der Beilage der Allg. Ztg. vom 8 Novr. (mit dem Art. aus
Gent )
( 16 ) Een echo van de gesprekken die Hófken in 1842 met een aantal Vlamingen
mocht voeren, en die hem hun kopschuwheid om het Vlaams zomaar met het Nederduits gelijkgeschakeld te zien, heeft doen voelen ?
( 17 ) Bedoeld wordt de Minard-schouwburg te Gent.
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In 1846 volgt Hakens bezwering het Vlaamse en Belgische lot
vooral niet aan Frankrijks economie te verbinden.
Augsburg, 9. Junius 1846.
Theuerer Freund !
Mit diesen Zeilen erhalten Sie auf Buchhdndlerwege nochmals
mein Buch fiber den Zollverein, and hoffentlich wird es diesmal
an den On seiner Bestimmung kommen. Jeder Ihrer Briefe
macht mir grosse Freude, er enthdlt ja Beweise von den Fortschritten der guten u heiligen Sache Flanderns. Die Censur
macht Ihren Briefen nicht die mindesten Hindernisse, i berhaubt kunnen Sie, auch selbst in politischer Hinsicht, so frei
schreiben wie Sie wollen. Ihre Uebersezung der Einleitung zu
meiner Schrift fiber Belgien && hab ich erhalten. Ich fi hle
mich dadurch fiber mein Verdienst geehrt. Eine neue Schrift
von mir , , Englands zustdnde, Politik and Machtentwickelung ` `
befindet sich in Leipzig unter der Presse, zwei Bande ; in etwa 2
bis 3 Monaten wird der Druck beendet sein, and ich gedenke
Ihnen auch ein Exemplar davon zuzusenden. Ich hab die Schrift
far die Entwickelung Deutschlands geschrieben, denn far uns
hat eine hochwichtige Periode begonnen, die alle ernsten Geister fort and fort beschgtigt. Die Leiden Flanderns thun mir
innig weh, aber nimmermehr glaube ich dasz der Zollanschluss
an Frankreich sie dauernd heilen kunnen. Die Handspinnerei ist
einmal auf die Dauer nicht zu erhalten, auch nicht wenn Belgien sich an Frankreich schlieszt ; also nur die groszen Besizer
der Maschinenspinnereien and Webereien warden gewinnen.
Und urn dem Interesze dieser wenigen Fabrikanten zu fróhnen,
sollten die allgemeinen Belange des Landes, die herrliche Lage
Antwerpens fur die Vermittlung des deutschen Handels, die
Zukunft and die Unabhangigkeit Belgiens geopfert werden ?
Denn ein Zollanschluss an das centralisirte Frankreich muss den
politischen nach sich ziehen ; nicht so die Annaherung ans foderale Deutschland, gegen das nur noch Vorurtheile schreien. Sie
finden in meinen Schriften dari ber allerlei Gedanken, die
gewis, wenn im Einzelnen auch Unrichtigkeiten unterlaufen, im
Ganzen doch zu vertheidigen sind. Also wehrt Euch, dasz
Frankreich nicht im Frieden Belgien erobere !
Ich drake Ihnen die treue Bri derhand !
Gustaf Hofleen
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Enige ongedurigheid, of grilligheid, of ongeduld met de voortgang
van de Duitse eenheidsgedachte, die nog steeds veel meer in de harten
van de literatoren en de filosofen dan in de verwarde staatkundige
werkelijkheid van de ca. 70 Duitse staten en staatjes leefde, valt in de
volgende brief op te merken . Hofken stapt over naar de meer radicale
Deutsche Zeitung en raadt Snellaert en De Laet aan hetzelfde te doen.
Ihr Nekrolog von Ledeganck ist in der Allgemeinen Zeitung erschienen . Jetzt nehme ich mir die Freiheit Sie zu bitten Ihre
Theilnahme der deutschen Zeitung zuzuwenden, die vom 1.
Julius dieses Jahres an in Heidelberg erscheinen wird. Die eesten
Manner Deutschlands haben gefi hlt dass unsere Presse, bei dem
raschern politischen and nationalen Entwicklungsgange den wir
jezt eingeschlagen, emporgehoben werden musse. Die deutsche
Zeitung wird in dem Geiste wirken, in welchem der Germanistenverein, der voriges Jahr in Frankfurt zusammengekommen,
gegriindet worden ist, mit fester unerschutterlicher Gesinnungstreue . Redactoren sind die Professoren Gervinus, Hawser, Mittermeier, der Landtagsdeputirte Mathij and meine Wenigkeit ;
Mitarbeiter sind die besten Manner Deutschlands . Die materielle Basis ist breit, die Honorare sind sehr anstandig. Es gilt
die Entwickelung des grossen deutschen Vaterlandes, das wir
Daher werden
iiberall fiihlen, so weit Germanen wohnen
wir auch die vlámische Bewegung and überhaupt die Zustande
Belgiens, besonders die politischen, mit Liebe zu behandeln
suchen. Treten Sie deun, lieber Freund, mit in den Kreis unserer Mitstrebenden, erwecken Sie auch in Ihrer Heimat Interesse
r unsere Sache and werden Sie uns freundliche gediegene
Mitarbeiter, die von Zeit zu Zeit liber belgische Angelegenheiten uns mit Wahrhaftigkeit Mittheilungen machen and Aufschli sse geben . An Herren De Laet hab ich deshalb selbst ein
paar Zeilen gerichtet, welche Sie so gut sein mogen ihm mitzutheilen, da ich seinen Aufenthalt and seine Adresse nicht
kenne.
Die deutsche Zeitung mochte sich nur wenig mit eigentlichen
Kunstberichten befassen, woran wir nur zu reich sind ; die Entwickelung des gesamnten Staats -und Volkslebens, des Rechts,
( 18 ).

Een aanwijzing dat Hófken zich op het Herderiaanse standpunt van het nationalisme plaatste.
(

18

)
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des Gemeinsinns, der Vaterlandsliebe, der Wohlfahrt, der Ver
das ist uns Haupt--bradeungmitvweSamn
sache. Doch sind auch abersichtliche, zusammenfassende litterare and Kunst-Berichte nicht ausgeschlossen, zumal wenn sie
sich, wie bei Ihnen, wesentlich auf das Volk beziehen.
Professor Schmeller ist mir befreundet, doch hab ich ihn vor
meiner Abreise aus Augsburg nicht mehr gesehen. Er halt wieder Vorlesungen in Munchen, die er langere Zeit unterbrechen
muste ( 19 ). Hoffman aus Fallersleben lebte die lezte Zeit als
Gast in Zaddeuthsland, and zieht von Ort zu Ort ; viele ver
-ibelnhmdstaLebnwi.ZudmVrkafesin
Bucher ist er noch nicht gekommen, indem man ihn aus seiner
Verlegenheit riss ( 20 ) . Meine Frau and Kinder kommen erst
Ende August von Augsburg mir nach Heidelberg nach. Im
kiinftigen Jahre reisen wir nach Westfalen zur Goldenen Hochzeit meiner .Eltern, and alsdann gedenke ich auch einen Abstecher nach Flandern zu machen and Sie zu begri ssen .
Vor einiger Zeit ist von mir ein Werk uber England mit Bezie
zwei Banden. Leider schei -hungafDetscldrhin
Belgischen Buchhandlungen in gar keiner Verbindung-ne die
mit den deutschen zu stehen, and die meisten Bucher die man
von hier aus auf Buchhandlerwege nach Belgien schikt, scheinen
dort nicht anzukommen. In diesem Augenblicke geht eine neue
Schrift von mir unter die Presse namlich , , Vlumisch-Belgien ' ' ,
etwa 25 Druckbogen stark die ganz Deutschland das grosse
Interesse an Euern wackern Bestrebungen ins Gedichtnis rufen
and Wege der Vermittelung zwischen Euch and uns, mit zarter
Schonung alles Eigenthumlichen, anbahnen soil. Ich warde
Ihnen and einigen andern gem ein par Exemplare zusenden
vielleicht fande der eine oder andere von Ihnen Zeit manches
daraus auch ins Vlámische zu verbreiten, besonders was ich aber
die beiderseitige Annaherung and die Mittel dazu sage. Wie
aber warde ich die Exemplare am besten and billigsten nach
Gent besorgen kunnen ?

( 19 ) Voor J. A. Schmeller (1785-1852), een bekend uitgever van Middelhoogduitse teksten cf. Deprez, Brieven van, aan en over J. F. Willems. Inl. II, 1965, p. 242.
Voor A. H. Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) cf. E. V.B. , I, 1973, p.
680-681 door Peter H. Nelde.
( 20 )
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Nun, Vriend, lebe wohl ! Lassen Sie bald etwas von sich and
Ihrem Lande horen !
Mit Verehrung
Ihr
getreuer Gustaf Hofken
Heidelberg, 7 Junius 1847.
Meine Adresse hier
, , Redaction der Deutschen Zeitung " .
Hier valt Snellaerts eerste brief tussen, met de belofte mededelingen te zullen doen : is het uit voorzichtigheid dat hij met De Laet tot
een taakverdeling is gekomen, waarbij De Laet over de politiek zal
rapporteren en Snellaert op het culturele en artistieke vlak en de
Vlaamse Beweging blijft ?
Gent, 14 juny 1847
Waerde Vriend,
Het heeft my zeer verheugd na zoo lang stilzwygen eene letter
van u te ontvangen, en het doet my dubbel vreugd dat Gy eene
loopbaen gevonden hebt uwer streving waerdig, waerin gy vrye
beweging zult kunnen nemen. De Deutsche Zeitung, een
grootsche titel inderdaed, en de namen der redactoren waerborgen dat het blad aen zyn titel beantwoorden zal. Ik neem gaern
deel in de Correspondentie aen uw blad en zal my met Belgie
voor zoo ver de vlaemsche beweging betreft bezig houden ; ik
heb aen den heer Delaet, die te Antwerpen woont, uw' brief
gezonden, en wy zyn te samen overeen gekomen dat hy zich
met de algemeene politiek zou belasten, nogthans des noods dat
wy wel eens op elkanders terrain mogten komen wanneer de
omstandigheid zulks vorderde. Wanneer de Deutsche Zeitung
verschynt zult Ge my de vriendschap bewyzen van een paer der
eerste nummers my toe te zenden op dat ik my met den geest
van het blad vereenzelvige ? Gy weet de Augsburger Zeitung
ontvang ik zeer moeijelyk, het geen niet met den heer Delaet
het geval is. A propos heeft de A.Z. aengenomen dat ik een
paer artikels over de Gentsche tentoonstelling van schilderyen
voor haer opmaken zou ? De boekhandel met Duitschland gaet
hier inderdaed moeyelyk : nogthans de heer Muquardt te Brus-
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sel ( place royale, 1) maekt hieraen eene uitzondering. Het is
een duitsche boekhandelaer, en wanneer ik somtyds een boek
ontbiede, ik ontvang het werk binnen den tyd van zes weken,
somtyds minder. Indien gy een paksken af te zenden hadt, ware
het best door middel van den heer Marcus te Bonn en gemelden
heer Muquardt, die daerenboven zeker eenige er van zal weten
te plaetsen. Ik heb reeds uw werk , , Vamisch-Belgien " laten
aenkon igen .
Gy zoudt zeker gaern iets voor de eerste nummers van t blad
hebben ; ik zal U iets toezenden, misschien by gelegenheid van
het groot festival dat hier eerstdaegs zal plaets hebben, en waerop byna de geheele Nederrhyn zal vertegenwoordigd wezen ( 21).
Hoogst verblyd zal ik my voelen wanneer ik u hier de hand
zal drukken, Jammer dat het nog een Jaer duren moet.
Nu, Vaerwel ! beste vriend, en dat God uw werk zegene
uw getrouwe
Snellaert
Hiermede gaat Haken accoord : hij verzoekt wel om korte en preciese rapporten.
Verehrter Freund !
Wir haben nun schon ein haloes Duzend Nummern der Deutschen Zeitung in die Welt geschickt. Bis liber die Ohren besch" Ligt, erlangte ich nicht frillier Musse Ihnen zu antworten.
Ich glaube Bass der Allg. Zeit. eine Beschreibung der Kunstausstellung nicht unwillkommen sein werde , kann aber nicht sagen
ob Ihre Artikel, sie mogen franzosich oder vlknisch geschrieben
sein, eine hochdeutsche Bearbeitung and Aufnahme finden
warden. Denn gegenwirtig ware in Augsburg filr das Vlámische
etwa nur noch Dr. Wiedemann ein Bearbeiter.
Wenn bei Ankunft dieses Schreibens Sie uns noch keinen
Bericht ober das Zangfest in Gent zugeschickt hitten, so ware
( 21 ) Het Vlaemsch-Duitsch Zangverbond ( 1846-1847 ) had tot doel het beurtelings
in Vlaanderen of Duitsland org an iseren van zangfeesten om de betrekkingen tussen
beide volkeren te verstevigen. Drijvende kracht bij ons waren J. W. Wolf, P. van
Duyse, J. M. Dautzenberg, J. Nolet de Brauwere v an Steeland en de gebroeders V an
E. V.B. , II, 1975, p. 1922-23 Maldeghm.TGntwr10koeazig.Cf
door K. Wauters.
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das nati rlich zu spat far die D. Zeitung ; wir Naben bereits nach
andern Blittern davon Erw" nung gethan.
Sehr freut mich Ihr Uebereinkommen mit De Laet. Haben Sie
doch die Gate ihm mit einem herzlichen Grusse folgendes mitzut ei en :
Sein erster Brief mit der Flugschrift ist mir noch nicht zugekommen. Dagegen werden wir seinen Bericht mit Vergnagen benatzen. Sein Privatschreiben an mich ist kr"tiger abgefasst als der
Bericht, and ein Auszug aus jenem steht bereits in Nro.6 der D.
Zeit. Wenn ich eiven Wunsch auszusprechen hitte, so warde
ich urn etwas mehr Karze and Gedrangtheit bitten, da wir sehr
mit unserm Raume bei dem grossen Deutschland oconomisiren
missen. Mein Auszug aus De Laet's Schreiben findet bei allen
Herausgebern einstimmigen Beifall. Ich hitte unserm Freunde
diese par Worte mitzutheilen.
Meine Schrift Ober Vlgymisch Belgien, die in Bremen erscheint,
wird Ihnen auf dem Wege, den Sie mir angegebea, in etwa 2
zo lange dauert noch Druck &&. Moge
Monaten zukommen
Sie Ihnen Vergnagen machen and mit Ihren Ansichten
moglichst Obereinstimmen. Mir kam es vorzaglich darauf an die
schone vlámische Sache einmal allen Deutschen ans Herz zu
legen and Sie mit dem was drum herum liegt bekannt zu
machen.
Also Sie , theuerer Freund, reichen uns Ihre Hand !
Mit dem hochachtungsvollsten Grusse
Ihr
ergebener Gustaf Hofken
Heidelberg, 6 Juli. 1847.
In Snellaerts volgende brief worden interne onenigheden te Gent
en in de Olyftak te Antwerpen bericht, de rol van de Academie voor
het uitgeven van middelnederlandse teksten besproken en de inhuldiging van het grote gedenkteken op Willems' graf aangekondigd : voer
voor korte berichten in de krant ? Hij zegt dit inderdaad zelf met
zoveel woorden.
Waerde Vriend,
Ik vraeg U wel verschooning voor het lang achterblyven van een
antwoord op uwen lieven brief, begeleid van een exemplaer van
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uw zoo treffend werk over , , Vlaemsch Belgie ' ' . Ik ben sedert
maenden druk bezig geweest met worstelen, want de fransche
party was er deze mael goed op gemunt om ons eens in den
grond te booren. Doch thans komen wy wederom boven ; trouwens de eendragt is in Gent bewaerd gebleven, en van Gent
hing de zaek af. De Laet heeft U geschreven wat er al in den
olyftak is omgegaen en dat hy, Conscience en Vleeschouwer
geweldigerhand uit die maetschappy zyn gezet. Ik ben hen
geweest bezoeken en heb hun raed gegeven zoo veel ik kon. De
Laet zal een bundel gedichten uitgeven en Conscience heeft zich
aen 't schryven gesteld van een historischen roman, die het tienjarig bestuer van Jacob van Artevelde moet omvatten. Het
onderwerp is allerbelangrykst niet alleen voor Vlaenderen maer
voor geheel Germanie, en by de spanning, waerin Conscience
zich thans bevindt, mogen wy op een regt stuk betrouwen.
Ik werk aen de laetste bladzyden eener korte geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde, welke gezamentlyk in 't fransch en
in 't Nederduitsch verschynen zal. De fransche text is bestemd
voor eene onderneming van heer Jamar te Brussel en die acht
duizend inschryvers telt, zoo dat myne vlaemsche denkbeelden
op eene massa van 't franschlezend publiek werken zal.
Op myn vertoog heeft de Brusselsche akademie eene Commissie
benoemd voor het uitgeven van gedenkteekenen der Middelnederlandsche letterkunde, dezelve bestaet uit de volgende
leden der akademie
David professor by de universiteit te Leuven
Bormans
Luik
''
9
De Decker volksvertegenwoordiger
Carton, priester, en
Snellaert.
'

noch de Moniteur noch het half-officieel blad l'Indépendance
hebben tot nog toe daervan gesproken, al is het dat zy anders
maendelyks verslag geven van de zittingen. Ik zal eens naer de
reden dezer veronachtzaming vragen ; wy moeten niet gedoogen
dat men ons zoo stilzwygend laet voortsluimeren.
En nu dank ik U hartelyk voor de toezending van uw zoo hartverwekkend werk. De heeren Moke en Huët ( en niet Hund,
gelyk er gedrukt staet ) zyn woedend zegt men, en het schynt
dat de eerste aen my toeschryft dat hy zoo gehavend van onder
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den hekel komt. Onze tegenparty heeft er links en regts tegen
uitgevallen, doch men bedreigt haer met eene fransche vertaling, en een jeugdige letterkunde, de heer Eduaerd
Michels ( 22 ), houdt zich bezig met de twee boekdeelen in 't
Vlaemsch over te brengen.
Zie daer, vriend, wat ik U voor nieuws kan mededeelen, het is
het geld van een artikel niet waerd ; trek er dus uit wat U goed
dunkt voor uwe Zeitung, en voeg er by dat Willems' gedenkteeken op den verjaerdag van 't overlyden des grooten Vlamings
( 24 Juny ) zal worden ingehuldigd. Ik zal U dan onmiddelyk
verslag van de zaek geven : en misschien is myn geschiedenis
tegen dien tyd afgedrukt en ontvangt gy een exemplaer er van ;
doch ik hoop voor dien tyd nog U eenig gunstig berigt te kunnen mededeelen.
Vale et me ama
uw getrouwe
Snellaert
Gent 27 January 1848.
De Typhus heerscht geweldig in Vlaenderen ; in 't jaer 1847 zyn
in Oost- en Westvlaenderen 35 medicinae doctores aen die
kwael overleden (23).
Inmiddels heeft Haken de Deutsche Zeitung alweer verlaten en
vestigt hij zich in 1848 als privaat- docent voor politieke economie te
Heidelberg.
Verehrter Freund !
Ihr Brief hat mir herzliche Freude gemacht. Sie haben den
Muth nicht verloren and diirfen ihn nicht verlieven . Es werden
auch wieder schonere Zeiten kommen. Eine Sache kann in inren
Vertretern getroffen, aber sie kann nicht vernichtet werden,
wenn sie den Lebenskeim der Wahrheit in sich trágt, wenn sie
eine gute heilige Sache ist, wie die vlimische. Also unverzagt !
Sie haben nur eine Mittheilung fur die deutsche Zeitung
gemacht, and ich hab Ihnen da "r 4 Florin zu iiberschicken,
( 22 ) Voor E. Michels (1823-1881), ambtenaar en novellist cf. Deprez, Briefwisseling van F. A. Snellaert, Gent, 1978, II, p. 166.
(23) Een bevreemdend post-scriptum : een uiting van klassebewustzijn ?
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Weiss aber nicht recht wie. Vielleicht durch eine Anweisung ?
Ich hoffe iibrigens noch dieses Jahr, vielleicht schon im April,
Sie in Belgien zu besuchen ; gibt sich die Gelegenheit nicht friiher, so handige ich Ihnen alsdann die kleine Summe ein.
Ich babe mich aus der Redaction der Deutschen Zeitung zuri ckgezogen, weil sie meinep Grunds azen nicht vollig ent
doch nehme ich als Mitarbeiter noch immer Theil-spricht;
daran. Sie hat jezt filr das liberale Ministerium in Belgien Partei ergriffen, was mir schlecht gefallt ( 24 ). Auch hat sie noch
einige andere Schwkhen : sonst aber ist sie das beste deutsche
Blatt nebst der Allg. Zeitung von Augsburg, mit der ich
gleichfalls noch befreundet bin. Nur will ich die Verantwortlichkeit keiner von beiden Bldttern mehr theilen. Ich beabsichtige jetzt im nkhsten Semester an der Universitk Heidelberg
Vorlesungen zu halten, besonders liber politische okonomie,
die fur unser grosses Vaterland die grosste Wichtigkeit erhalten
hat . Bereits hab ich mir den Dr. Phil. , , summa cum laude ` `
erworben and mich habilitirt, mit einem Wort die akademische Docentenlaufbahn betreten. Doch wende ich deshalb den
Intereszen des Lebens and der Politik wie bisher zugekehrt
bleiben. Zu den Vorlesungen ward ich von vielen Seiten her
ermuntert.
Ich erlaube mir nun Sie um Folgendes zu bitten :
1. Der Zusendung Ihrer niederl ndischen Litteratur-Geschichte
and zwar sowohl eines vldimischen ( 25 ) als eine französi
( 26 ) Exemplars sehe ich voll Erwartung entgegen. Wenn-schen
ich nimlich die Musse finden kann, and das Buch nicht zu lang
ausfglt, so hitte ich wohl Lust, es ins Hochdeutsche zu i bersezen and ihm so auch in Deutschland eine werte Verbreitung zu
verschaffen, vielleicht mit einzelnen Abkiirzungen. Das Franzosische Exemplar wurde mir dan zur Kontrole dienen.
^.

(24) Van 12.8.1847 tot 28.9.1852 regeerde het liberale ministerie-Rogier, die tegelijk minister van binnenlandse zaken was. Buitenl andse zaken beheerde C.d'Hoffschmidt. financiën de Antwerpenaar L. Veydt ( tot 18.7.1848) .
(25) Kort begrip eener geschiedenis der Nederduitsche letterkunde, Antwerpen, J.
E. Buschmann, 1849. Overgenomen uit het tijdschrift Taelverbond van 1847, '48 en
`49.
(26) Histoire de la littérature fiamande, Bruxelles, A. Jamar, 1849, in de reeks
Bibliothèque nationale, nr. 17.
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2 . Mein erstes Buch liber Belgien, , , Belgisch- Deutsche Anliegen " ist ins franzosische iibersezt ( 27 ), ich mochte gar zu gern 2
Exemplare dieser Uebersezung haben. Kónnte ich solche nicht
auf Buchhandlerwege gegen Nachnahme des Betrags erhalten ?
Oder soil ich warzen damit, bis ich nach Belgien komme ?
3. Ebenso mochte ich mindestens 2 Exemplare von der vlamischen Uebersezung meines , , Vlamisch-Belgien ` ` ( 28 ) and von
der franzosischen, wenn eire solche zu Stande kommen sollte.
Wie gesagt, die Verleger kunnen das Geld dafiir auf jede Weise
von mir erheben, wie es denselben am bequemsten ist.
4. Kuranda ( 29 ), voll Neid and voll Aerger auf mein Buch,
dazu, wie die Kbinische Zeitung, mehr dem Pseudoliberalismus
als der germanischen Sache in Belgien zugethan, hat sich gegen
mein Buch ganz elende Angriffe erlaubt. Ich bin dariiber in
einen argerlichen Streit verwickelt worden . Unter solchen Umstanden ware mir nichts lieber als ein offentliches freundliches
Zeichen aus dem vlamischen Belgien, dass dort mein Buch
einige Anerkennung gefunden hat, z . b. dass man mich als
Ehrenmitglied in eine vlamische litterarische Gesellschaft aufnimmt. Dies bleibt naturlich streng unter uns. Mir ist es dabei
wahrlich nicht urn ein bischen Ehre, sondern urn die Sache zu
thun ; wir mussen einander helfen, so gut solches unsere Gegner
thun. indes ist das ein blosser Wunsch, and Sie werden besser
als ich beurtheilen kunnen, ob derselbe gut gedacht ist oder
nicht ; in lezterm Fall soli nicht weiter die Rede davon sein . Den
Lohn meiner Arbeit fuhl' ich naturlich allein in meinero Gewissen.

La Belgique dans ses rapports avec la France et l'Allemagne, relativement à
l'adoption des droits différentiels par le Zollverein . Traduit de 1' allemand de Gustav
Hófken. Par H.S. , Bruxelles, 1846. (Vermoedelijk is dit H. Somerhausen, over wie
( 27 )

cf. n.59).

Naas t de reeds op p. 4 gesignaleerde vertaling door Snellaert verscheen nog
uit zijn vroeger boek : De Vlaemsche Beweging. Getrokken uit België, in zyne
betrekkingen tot Frankryk en Duitschland ; door Gustaf Hofken. Stuttgard, by Cotta.
( 28 )

1845. Vry vertaeld naer het hoogduitsch, door J. C. Van Thielen, Regter by de Regtbank van eersten aenleg te Brussel, Voorzitter van het Brusselsch Genootschap De
Vlaemsche Verbroedering (U . B . G . nr. G. 3529/11 ; 11 pp. )
( 29 Ignaz Kuranda ( 1811 1884) was correspondent van de A. A.Z. te Brussel en
richtte er in 1841 Die Grenzboten op. Hij was een liberaal en constitutioneel pangermanist die twijfelde aan de overlevingskansen van een eigen Vlaamse cultuur. Cf.
E. V.B. , I, 1973, p. 809 door H. von der Dunk.
)

-
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Wie Bern móchte ich bei der Einweihung des Denkmals von
Willems sein ! ( 30 ) Und das Belgisch- deutsche Fest in diesem
Jahre ? ( 31 ) Werden wir uns denn nicht eines Grossen Ereignisses erinnern, das vor 200 Jahren statt hatte ? ( 32 ) Oder halten
Sie die Dinge dafiir noch nicht gereift genug ?
Nun, verehrter Freund, leben Sie herzlich wohl ! Schreiben Sie
bald wieder an mich and recht viel von den vlkmischen Vorgingen.
Stets Ihr treuer MitUmpfer and Freund
Gustaf Hofken
Heidelberg, 1. Februar 1848.
Einliegende Zeilen bitte ich Herrn De Laet zuzusenden.
In de volgende brief is hij reeds lid van het beroemde Frankfurter Parlement in de Paulskirche en is hij bereid er over de Vlaamse belangen
te spreken. Tegelijk informeert hij naar de gevolgen van de februariomwenteling te Gent en in België en polst Snellaert over minister
Rogier :
Verehrter Freund !
Mein langes Schweigen messen Sie lediglich der bewegten Zeit
zu, nicht etwa der Erk.ltung meines Herzens fiir meine vlamischen Freunde and ihre heilige Volkssache. Selbst die grosse
Bewegung, welche Deutschland ergriffen, hat meine Theilnahme an den Vorgangen and Bestrebungen in Belgien um
nichts gemindert. Wir bewundern die Haltung der Belgen unter
obwaltenden Verhdltnissen, erfreuen uns derselben and zieken
Vortheil daraus fiir die Sache der Freiheit and Ordnung. Ich
hoffe Belgien and Deutschland noch aufs innigste verbunden zu
sehen, wenn auch nicht gerade durch unmittelbaren Statsverband, so doch durch Verschmelzung der Belangen. Das Ver
Volks hat mich ins Parlament berufen, ich bin Mit- -trauends
( 30 ) Nl. de inhuldiging van het praalgraf voor de in 1846 overleden J. F. Willems
op 26.6.1848 op het zg. Campo Santo te Sint-Amandsberg.
(31) Het derde Vlaams-Duitse z angfeest moest in de zomer van 1848 in Frankfurt
plaatsvinden maar werd door de politieke beroering na februari 1848 uitgesteld en
later definitief afgelast. Voortaan gingen de Vlamingen — en zelfs de Belgische
staatslieden — meer contact met Nederland zoeken.
(32) Nl. de vrede van Munster of Westfalen van 1648.
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glied des constituirenden deutschen Reichstags. Vielleicht kann
ich in dieser Stellung mehr als je far jenen Zweck werken,
sowohl in Principien- als in Vertrags- and handelspolitischen
Fragen. Ich bitte Sie , falls Sie and Ihre Freunde Wunsche an
Deutschland oder sonst etwas auszusprechen haben, min dieselben nun mitzutheilen . Ich werde sie mit aller Kraft befiirworten .
Es ware vielleicht gut, wenn auch die vlámische Sache einmal
gelegentlich hier zur Sprache gebracht warde, so dass die deutsche Nationalversammlung wenigstens ihre Simpathie dafiir an
den Tag legen konnte. Genug, ich bitte, dass Sie and Ihre
Freunde mich als das Medium ftir Ihre etwaigen Mittheilungen,
Ansprachen, Wunsche an Deutschland betrachten wollen.
Noch immer gedenke ich, im Herbst auf einep kurzen Augenblick nach Belgien hinaberzukommen. Alsdann werde ich
Ihnen auch die gewanschten Bucher mitbringen, da der Buchhkidlerweg, wie mich die Erfahrung belehrt, sehr unsicher ist.
Bislang hab ich von keiner vlámischen Litt. Gezellschaft eine
Nachricht oder ein Schreiben erhalten. Die Hauptsache ist ja
auch, dass wir uns verstehen and wardigen in unsern wechselseitigen Bestrebungen.
Nun, ich wansche recht bald von Ihnen zu erfahren, dass es
Ihnen wohl ergehen moge , dass Sie voll Muth and Vertrauen
out unsere Zukunft sind, and dass Sie in gutem Andenken
behalten haben den, der Sie auf das herzlichste griisst, Ihren
treuergebenen Bruder im Blut
Frankfurt am Main, 29. Mai 1848. Gustaf Hófken
Langenstrasse Nr. 18.
Rogier ( 33 ) scheint sich als wahrer and thatkr"tiger Staatsmann
bewhrt zu haben. Nur kann ich nicht begreifen, dass er nicht
inniger von der Nothwendigkeit durchdrungen ist, das nationale
Element in Belgien durch Gleichberechtigung der vlimischen
Sprache emporzuheben.
Op 7 juni 1848 uit Snellaert zijn vreugde over Hofkens voorstel : wellicht kan een rede in het Frankfurter parlement heilzaam werken als
druk op Rogier en op Brussel ?
( 33 ) Ch. Rogier (1800-1865 ), politicus en minister, die met Snellaert in correspondentie stond tussen 1847 en 1863. Cf. Deprez, Briefwisseling Snellaert, II, 1978, p.

20.OokhijzcterbsmngvaBliëtedromachnFkije
Duitsland in die periode contact met Nederland.
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Waerde Vriend,
Ik wensch uw land en ons geluk met uwe benoeming van lid
des duitschen Parlements, waervan Gy my melding geeft in
uwen brief van 29 mei. De tyding is my onverwagts en uitermate komen verblyden ; want waerlyk ik was eenigzins beducht
voor U, wetende dat uw grondbeginsels alles behalve radikael
zyn ( 34 ) . Minstens ook dacht ik dat Gy in 't Parlement waert
verheven : ( 35 ) ik had wel van Gervinus gelezen, maer uw naem
had ik nog niet aengetroffen. Nu, des te streelender is my de
aengename tyding geweest. Is het wel noodig U de verzekering
te geven dat wy allen U gaern als onze tolk aennemen, wanneer
Gy het noodig of gunstig oordeelt aen het Parlement over de
Vlaemsche zaek te spreken ? Niemand heeft daer meer regt toe
dan Gy. Gy hebt voor ons en met ons gestreden en geleden. Gy
gevoelt gelyk wy gevoelen, en sedert lang rekenen wy U onder
onze broeders. Ik heb enkel blydschap ontmoet waer ik uwen
brief getoond heb, en de Vlamingen betrouwen op uwe vriendschap en nog meer op uwe liefde voor den algemeenen duitschen
stam.
Ik ben van uw gevoelen over den heer Rogier : in deze laetste
dagen heeft hy zich gedragen als een helderziende staetsman,
en hem kan de eer eenex verbazende werkzaemheid niet ontzegd worden. Met dat al verwacht ik van hem niet veel voor de
Vlaemsche zaek ; en is hy al voornemens iets voor ons te doen ;
ik vrees dat hy van kant zal gesteld zyn voor dat hy ons nationael element begunstigd zal hebben. Sedert de gebeurtenissen
van Parys ben ik met hem in briefwisseling geweest, zie hier by
welke gelegenheid.
In de maend november 47 zonden wy een Manifest ( 36 ) uit over
de grieven, waeronder Vlaemsch Belgie steeds gebukt gaet. Ik
zond daervan een exemplaer aen den Minister van binnenlandsche zaken, en de heer Rogier zond my een accusé de reception.
Den 6en maert 48 zond ik den minister een exemplaer van myn
krygslied : „ Wel aen kameraden " ( 37 ) begeleid van een' brief
Hófken blijkt tot centrum-links te hebben behoord.
Snellaert bedoelt hier kennelijk : ik dacht niet dat gij parlementair waart.
( 3G) Over dit manifest uitvoerig bij Deprez, Kroniek van Dr. F. A. Snellaert,
Brugge, 1972, p. 87 95.
( 37 ) ' s Lands Onafhankelijkheid : cf. Kroniek, p. 92.
( 34 )
( 35 )

-
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die met de volgende woorden sloot : , , Nous nous flattons donc,

M. le Ministre que la presente attitude des Flamands sera prise

en considération par Vous, et qu'en tems opportun le gouvernement saura rendre Justice aux principes emis dans notre pétition
à la Chambre des représentants en 1840 et dans notre manifeste
du mois de novembre dernier " .
Op dat stuk antwoordde de heer Rogier in eenen zin die bewyst,
dat hy het manifest van November geheel uit het oog verloren
had ; want zyn antwoord van 16 maert luidde daerover aldus :
, , De mon C6té, Mr. , Je me plais a Vous donner l'assurance que
le gouvernement est loin d' être indifférent aux progrès et au
développement de la littérature flamande . Il examinera toujours
avec sollicitude les mesures qui lui seront proposées pour arder a
Arie de me Communi- cedévlopmnt.Aef,Jvous
quer les deux pièces dont vous me parlez à la fin de votre lettre,
à savoir : la pétition de 1840 et le manifeste du mois de 9bre
1847".
Ge ziet deze woorden geven hoop genoeg, maer in een Constitutionneel Land is een opvolger niet gehouden de beloften van
zyn' voorganger na te leven ; en daer de omwenteling van 1830
per se de Vlaemsche beweging tegen is, trekt onze werkzaemheid veel op die der Danaïden.
Wilden wy iets met zekerheid verkrygen, wy moesten het ministerie het mes op de keel zetten ; dat is, wy moesten hem met
opstand bedreigen ; en dat schynt het Staetsbestuer zelf te hebben geducht. Doch daertoe is het Vlaemsch harte te eerlyk,
want wy zouden met onze vyanden moeten heulen : en wat is
overigens opstand als de wettelyke weg nog bruikbaar is ? ( 38 )
Wordt het en haute lieu openhartig erkend dat wy het staetsbestuer zware moeijelykheden hadden kunnen berokkenen, dan
gebiedt de eerlykheid dat wy ten spoedigste voldoening krygen.
In deze vooronderstelling vermeen ik dat eene zinsnede ten
onzen voordeele in het duitsch Parlement gedaen van groot
gewigt kan wezen, en misschien ware het aen 't Belgisch ministerie niet onaengenaem van op die wyze uit de moeijelyke positie gebragt te worden, waerin ons Staetsbestuer door de revolutie van 1830 tegenover de vlaemsche zaek zich geplaetst ziet.
Indien Gy iets zegt, hoop ik dat Gy my ten spoedigste daervan
kennis zult geven.
( 38 )

Hier geeft Snellaert kijk op zijn overtuiging en strijdmethode.
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Wat doet onze minister plenipotentaris te Frankfort ?
De graef de Brieyu kan zeer knap, zyn, maer ik twyfel of de exgarde de Corps van Charles X de behoeften van Belgie wel kent.
IndiearthsVlmingdepotbk,ngwyfeld zou hy goed kunnen verrigten.
Nu vaerwel, en dat een groote byval U in 't Parlement voor uwe
vaderlandsliefde beloone. Denk aen ons, die moedig en bedaerd
blyven, tot op het ogenblik dat stillere tyden ons de gelegenheid zullen geven eene waerdige verklaring te doen.
Totus tuus
Snellaert
Gent 7 Juny 1848.
Uit de volgende brief blijkt dat de zaken te Frankfurt niet zo vlug
en zo vlot verlopen als gehoopt mocht worden. Frederik-Willem IV
had op 2 april 1849 de Duitse kroon afgewezen zodat de zg. KleinDuitse oplossing ( een vereniging van Pruisen met West- en ZuidDuitsland ) onmogelijk werd. Voortaan restte een zg. Groot- Duitse
oplossing te zoeken : nl. een nader aanleunen bij het Duitssprekende
stuk van Oostenrijk, of een Middeleuropese oplossing, nl. een opgaan
van de Duitstaligen in het hele keizerrijk Oostenrijk -Hongarije. Toen
was het tij al aan het keren, ontstonden er in mei 1849 opstandige
radikale republikeinse bewegingen, o.m. te Dresden ( Wagner ! ) en te
Rastatt. Vanaf juni zouden Pruisische troepen de resterende haarden
van verzet opruimen.
Hófken is van plan Snellaerts geschiedenis van de Vlaamse literatuur te vertalen. Naar het Nederlands Congres te Gent zal hij helaas
nietkuom.
Frankfurt a / M 16 . April 1849 .
Verehrter Freund,
Erst vor wenigen Tagen erhielt ich Ihre Zuschrift vom 18.
februar and Ihre Histoire de la littérature flamande nebst den
Bogen der vlimischen Ausgabe, wofur ich Ihnen den herzlichsten Dank sage. Die vl.mische Ausgabe, auf welche ich als das
eigentliche Originalwerk hochst gespannt bin, ist mir leider
noch nicht zugekommen. Der Buchhdndlerweg ist sehr langsam
and sehr unsicher, wie ich aus fruherer Erfahrung weiss.
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Ich hab als Parl. mitglied auf deutschem Gebiet Portofreiheit ;
vielleicht dass hierdurch unsere Verbindungen ohne grosse Kosten beschleunigt werden konnten . Doch dauert der Reichstag
wohl kaum zwei Monate mehr Preussens Koning muss
annehmen oder abdanken (39 ), das Gesammtwohl lasst keinen
anderen Ausweg. Soll ich das Nibelungenlied nicht Lieber direkt
auf der Post ( portofrei bis an die Grenze ) abschicken als durch
die Buchh.ndler ? Und was ftir eine Ausgabe wunschen Sie ? 1,
eine neuhochdeutsche Bearbeitung, oder eine urspriingliche
Ausgabe, 2, nicht vielleicht die bei Cotta erschienene von Volckert, welche mir die beste dunkt ? ( 40 ) Schreiben Sie mir das
umgehend, um sogleich das Nothige darnach treffen zu kunnen . Mein bisheriges Vergessen werden Sie wohl mit meiven
iiberhauften Gesch"ten entschuldigen ; denn niemals noch war
ich so angespannt als seit den lezten Monden.
Was nun die Uebersezung Ihres vorlaufigen Abrisses der niederlandischen Litteraturgeschichte, die ich mit allem Eifer studiren
wende, in Hochdeutsch betrifft, so muss dieselbe vor allen Dingen Buten Handen anvertraut werden, urn Ihnen hier Ehre zu
machen. Der Herr Rud. Muldener ( 41 ) ist mir vollig unbekannt ;
auch kenne ich nicht welter den Nordischen Telegraphen, deseen jeden fails in der hohern geessen Mitarbeiter er sein soli
tigen Welt wenig beachtetes Blatt. Ich Weiss in seiner Hinsicht
also gar nichts zu rathen . Fur meine Person wunschte ich nichts
mehr, als meine erste Musse der Verhochdeutschung Ihres
Buches widmen zu kunnen, zumal Sie mir noch einige Verbesserungen in Aussicht stellen. Ki rze and Klarheit, um bei
moglichst mdssigem Preise die grosste Verbreitung zu erzielen,
wierden mir Hauptbestreben sein neben getreue W'iedergebung.
Ich darf Ihnen indes nicht verschweigen, dass der Buchhandel in
Deutschland ganzlich darniederliegt, and namentlich in wis
-senchaftliBrdenAugblickarhtseschieht. Der Deutsche hat einmal die , , Politik ` ` auf seine Fahne
geschrieben, and wahrlich es war Zeit dazu. ( Glauben Sie nur
an die deutsche Entwickelung, troz alsem was da Bedenkliches

(39) Hoopte men nog dat hij op zijn besluit zou terugkomen ?
(40) In de U.B. Gent bevindt zich inderdaad deze editie van Vollmer, als deel 1
van de reeks : Dichtungen des deutschen Mittelalters, Leipzig, Goschen, 1843.
(41) Over Rudolf Muldener zijn weinig gegevens bekend. Cf. Deprez, B,& efwisseling Snellaert, II, 1978, p. 173.
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geschehen mag. ) Ich wurde mich indes, sobald Sie zustimmend
geantwortet and mir die Verbesserungen mitgetheilt, nach
einem Verleger umsc auen .
Ein Artikel liber den bevorstehenden Gentener Congress in der
Deutschen Zeitung folgt hierbei ( wird folgen ).
Ein anderer Artikel mit Bezug auf die vlaemsche beweging wird
in der Augsburger Zeitung erscheinen ( 42 ). Ob ich selber kommen wende , steht dahin. Ich wunschte den Belgischen Boden
and die vlamischen Freunde bald wieder zu begri ssen and es
wird auch mit der Zeit geschehen . Doch gegenwdrtig hingen
wir hier viel zu sehr von den Zeitereignissen ab, als das sick im
voraus Etwas auf so lange bestemmen liesse . Ebenso wird es auch
andern deutschen Gelehrten ergehn. Genug, dass vorerst die
Versammlung in Gent nach Zweck and Bedeutung in Deutschland bekannt wird.
Werther Freund, nimm den herzlichsten Handedruck eines
Deutschen, der mit unendlicher Liebe an seinem grossen Vaterland hangt, und der auch mit unendlicher Geduld and Hoffnung seinen Geschicken entgegenblickt.
Dein
Gustaf Hofken
Uit zijn laatste brief treedt een , , neutrale ` ` en vlakke Hófken naar
voren die aankondigt naar Wenen te zullen gaan en zijn hoop op een
bondsstaat in plaats van de vroegere statenbond gesteld te hebben.
Heidelberg, 15. September 1849.
Leider hab ich, mein theuerer Freund, den Festen in Gent nicht
beiwohnen kunnen. Auch waren wir in Deutschland zu Festen
weinig bestimmt. Wir sind in einem Jahre zur Einheit nicht
durchgedrungen, allein wir werden dahin gelangen, der Bundesstaat an Stelle des Staatenbundes ist fier uns eine Nothwendigkeit geworden.
Ich selber hab einep ehrenvollen Ruf nach Wien erhalten, mir
ist dort een Lehrstuhl der Staatswissenschaften eroffnet und
zugleich een Wirkungskreis im Ministerium des Handels gege-

( 42 ) Niet teruggevonden ; wellicht ook niet geschreven.
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ben . In wenigen Wochen wende ich nach Wien abreisen um
dort vielleicht dauernd zu bleiben.
Grosse Entwurfe sind gecoacht worden, um Eroberungen fur
Kultur and Deutschthum im Innern Oesterreichs zu rnachen .
Ich freue mich dabei unmittelbar mitwirken zu kunnen. Lieb
ware mir, sehr lieb, wenn ich auch in Wien zu Zeiten von Ihnen
etwas horte . Adresse beim Handelsrninisteriurn . Auch hab ich
die Hoffnung nicht aufgegeben in den ndchsten Jahren noch
einmal Belgien wiederzusehen . Grossen Sie alle Freunde von
mir, besonders auch De Laet, and seien Sie iiberzeugt dass mein
Herz unverdnderlich warm flit- Sie and Ihre Sache schlgt .
G. Hofken
Leider muss ich noch nachholen dans der deutsche Buchhandel
noch ganz darniederliegt, and dass dateer die mir naher bekannten Buchhandlungen nicht far profitabel hielten die Uebersezung Ihret Schrift zu verlegen. Ich befasse mich indes jeztz in
Mussestunden mit einem Auszug fur die Deutsche Vierte ljahrrrchrift. (43)
H.
Daarna sluit Snellaerts opgeluchte brief van januari 1850 de rij : hij
had terecht voor Hófkens leven gevreesd bij het ineenstorten van deze
eerste poging tot Duitse eenmaking !

Gent 5 January 1850
Waerde Vriend,
Ik ben waerlyk een' tyd lang met uwen toestand bekommerd
geweest, want na het uiteengaen van het frankforter Parlement
wist ik U niet op het spoor te komen. Ik was niet zeer bekend
met uwe politische rigting in den raed, en of Gy tot de Badensche opstandelingen behoorde kon ik niet te weten krygen. Het
werd my eindelyk erg in 't gemoed, wanneer iemand my verzekerde, ergens in een nieuwsblad te hebben gelezen dat Gy, als
tot het garnizoen van Rachstad behoord hebbende, door den
kop geschoten waert. De onzekerheid verdreven eindelyken de

( 43 ) Niet teruggevonden.
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dagbladen, die meldden dat Gy naer Weenen geroepen waert,
en uw brief kwam my alles bevestigen. Ik wensch U dus geluk,
en ons allen tevens, met den tegenwoordigen stand, dien Gy
hebt ingenomen, en ik twyfel niet of Gy zult er goed voor het
Duitschdom kunnen verrigten . Gy zult overigens slechts op de
germaensche bevolking kunnen werken ; want onze geest van
persooneele vryheid is ook by de Slavonen ingedrongen, en Jellachich zal er hem zeker niet willen uitgedrongen zien (44) .
Jammer dat Gy op ons Congres niet zyt geweest : wy hebben
daer de grondslagen van een goed gebouw gelegd. Het tweede
Congres zal plaets hebben in de toekomende maend September,
te Amsterdam.
Wanneer ze afgedrukt is zal ik U myne redevoering, waermede
ik het Congres geopend heb ( 45 ), overmaken. Dank voor de
goede uitgave van Der Nibelunge Not, die my reeds goed te
stade gekomen is . Ik wil zeer wel gelooven dat het geen tyd is
voor belletterie , en dat myne Geschiedenis weinig trekken zou.
HerintGyuogm'brief,wankUmldtzer
heer Muldener, van Leipsich, mede het voornemen had myn
werk te vertalen. Die heer, welke een student schynt te zyn,
doch zich Philosophiae doctor heet, is hier uit Dresden, waer hy
op de barrikaden gestaen heeft, aengekomen, en de vertaling
van myn werk, waermede hy in Duitschland was begonnen, voltooid ; ik heb hem de gevraegde noten gegeven voor een bibliographisch aenhangsel. Het werk moet gedrukt worden by Carl
Lorck, te Leipsich, den uitgever der , , Nordische Telegraph ` `
een tydschrift waer veel over Nederland, en onder anderen eene
biographic van my, doch niet geheel naer myn zin, voorkomt.
Voor eenige dagen is Muldener, die hier woonde, zonder
iemand kennis te geven, vertrokken, en ik twyfel zeer of de
politie, indien hy zich in ons land nog vertoonde, hem langer
de gastvryheid zou schenken. Met een leger van zulke woelige
( 44 ) Hier maakt Snellaert een allusie op Jellacic ( 1801-1859 ), een Kroatisch generaal in Oostenrijkse dienst, die in 1848 tegen Hongarije ageerde, met de reactie in
Wenen meehielp en vóór en na de bevrijdingsbeweging in Hongarije ban ( gouverneur ) van Kroatië was. Ondertussen is Snellaerts allusie niet geheel duidelijk.
(45) Gehouden in augustus 1849 te Gent. In druk verschenen in Handelingen, I,
1850, p. 9-14. Cf. Hans Vanacker, De „Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen " en de vernederlandsing van het onderwijs, Gent, 1982, in de reeks : Gentse
Bijdragen tot de Literatuurstudie.
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studenten zal Duitschland moeijelyk in korten tyd tot zyn doel
geraken. Dit zy onder ons.
Wat myne bezigheden betreft, die bepalen zich tot het verzamelen van bouwstoffen voor myne uitgebreide geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde, en het geven van eenen Cursus over
die letterkunde, voor de leden van het Vlaemsch Gezelschap.
Dit Gezelschap is een half literarisch half politisch genootschap
dat sedert vier jaren is opgerigt en by de twee honderd leden
telt, meest alle Jongelingen uit den burgerstand, het heeft veel
medegeholpen om in 1848 den franschen stroom tegen te gaen.
Ik weet niet of het u bekend is dat ik sedert 21 Juny Ridder ben
van de Leopoldsorde. Nu vaerwel, bewandel met moed uwen
weg, en kunt Gy, komt nog dit Jaer uwen vriend de hand drukken ; doch vooral vergeet niet van tyd tot tyd hem een Woord
van vriendschap toe te sturen. Vaerwel,
Uw getrouwe
F. A. Snellaert
Voortaan zal Hofken blijkbaar dermate opgaan in zijn Weense taak
dat Vlaanderen er bij hem in zal schieten.

**
Dit al te bondig overzicht van het tweeluik Snellaert-Hofken wordt
aanzienlijk verdiept en verlevendigd door de derde man : de veel temperamentvoller, strijdbaarder en romantischer dichter De Laet, die
hier blijk geeft van politiek doorzicht, van bekwaamheid in het tactische spel, van intellectueel doordenken en van eerlijkheid. Hij is minder voorzichtig dan Snellaert in zijn formulering : hij is ook zes jaar
jonger. Als dusdanig vormen zijn drie bewaarde brieven antwoorden van Hofken vallen in de collectie-De Laet in de Academie niet te
bespeuren en zijn er waarschijnlijk ook nooit geweest een toch wel
uniek verschijnsel in het Vlaanderen rond het midden van de 19de
eeuw.
Veel commentaar behoeven ze wel niet : ze kunnen ons allicht helpen
bij het retoucheren en preciseren van het beeld van de romantische,
goed-bedoelende en naïeve Vlaamse dichter en romancier, dat wij uit
die tijd meedragen, en dat klakkeloos en rechtstreeks verbonden is
met de inderdaad vrij simplistische, zwart-wit gehouden literaire produktie : voor het volk bestemd en dus beneden de intellectuele en
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artistieke mogelijkheden van de auteur geschreven. Hiervoor slechts
een bewijsplaats : de dankbrief die Conscience in 1881 na de nationale hulde n.a.v. het verschijnen van zijn honderdste boekdeel aan
Nicolaas Beets schreef :
Het Vlaamse volk wil mij een plechtige hulde bewijzen. Heb ik
deze enigszins verdiend, dan is het slechts door het nagejaagde
doel en door de hoeveelheid, niet door de verdiensten van het
geleverde. Ik had in mijn lange loopbaan en met het oog op de
toestand van het Vlaamse volk, aan vele andere vereisten dan
die der hogere estetiek te beantwoorden, en heb als kunstenaar
daartoe vele opofferingen gedaan. Beseft ons volk dit, en wil het
mij daarvoor belonen ? (46)
De Laet neemt tussen de twee grote levensbeschouwelijke en politieke blokken katholiek-liberaal een soort middenpositie in . Ideologisch behoort hij bepaald tot de vrijzinnige strekking. Als Vlaming
echter erkent hij het gewicht van geloof en godsdienst, vooral uit taalbelang. Het bewaren van het Vlaams in België primeert uiteindelijk
boven de vrijheid en dicteert hem de te volgen weg.
Het leven van De Laet ( 1815-1891) ligt goed samengevat in het
stuk dat Lode Wils over hem in de Encyclopedie der Vlaamse Beweging vervaardigde ( 47 ) : bewogen, omstreden, wisselvallig. Zijn grote
literaire en creatieve talent komt hierin wellicht minder aan bod,
maar de journalistiek, zoals hij die tussen 1835 en 1838 in de Brusselse liberale krant L'Emancipation in het Frans, nadien in het betrekkelijk neutrale Vlaemsch Belgie in 1844, en nog later in het Antwerpse katholiek-conservatieve Journal d'Anvers van 1848 tot 1853
beoefende, komt goed naar voren.
De Laet is, in de schaarse aan hem gewijde publikaties en in de
grote verzamelwerken, waar we sedert 1970 overvloedig mee voorzien
werden, steeds een omstreden figuur gebleven : vooral de periode
1848-1850 en de tijd na 1860, met de vervulling van een parlementair
mandaat en de felle vijandschap met Jan van Rijswijck, vertonen
vraagtekens.

(46) Cf. F. A. Snellaert en zijn tijd. Catalogus door Huguette van de WoestijneVanagt, Gent, 1972, p. 34.
(47) E. V B. , I, 1973, p. 815-817.
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Als Antwerpenaar is hij duidelijk minder Noordnederlands georiënteerd dan de Gentenaars. Op politiek vlak redeneert hij praktisch en
geeft het sein tot het stellen van Vlaamse kandidaturen op verkiesbare
plaatsen bij beide partijen. Ons lijkt het dat hij van meetaf aan last
heeft gehad met het bepalen van zijn keuze tussen de twee ideologieën of levensbeschouwelijke blokken, waarmee hij zich niet volledig
kon identificeren.
Nog interessanter zou zijn figuur later worden, na het verslag van
de Grievencommissie waarvan hij geen deel uitmaakte en de
oprichting te Gent van het Vlaams Verbond, te Antwerpen van de
Nederduitse Bond en de eruit gegroeide Meetingpartij . Ca. 1860
tekent zich immers reeds duidelijk het Vlaams noodlot af. Met name
de drie conflicthaarden die de Belgische politiek tot vandaag toe
beheersen : de levensbeschouwelijke strijd, de communautaire kwestie
en de problematiek i.v.m. de sociaal-economische en de politieke
democratisering. De taak van de Vlaamse Beweging stond volgens de
derde weg-idee los van de gewone partijpolitieke strijd en stelde een
eigen Vlaamse macht boven de partijen : als drukkingsgroep of als
zelfstandige derde partij die om het even welke Vlaamse kandidaat
voor een politiek mandaat zou bewerken met het Vlaams programma.
Een aantrekkelijk en ook sterk democratisch idee die uiteindelijk na
1863-1864 doodgelopen is door de besmetting van de derde partijbeweging door de liberaal-klerikale tegenstellingen (48).
Indien de hele politieke loopbaan van De Laet vanuit deze visie
opnieuw zou worden bestudeerd vele studies waren in het verleden
immers eveneens vanuit een liberale of een klerikale visie geschreven
dan zou zijn figuur wellicht aanvaardbaarder, verklaarbaarder en
redelijker overkomen dan tot dusverre in de publicistiek tot uiting is
gekomen.
In vergelijking met Snellaert kende hij een bewogener en onzekerder bestaan. Situeert men hem in de Belgische journalistiek van zijn
tijd, dan had hij duidelijk een hogere ontwikkeling en meer kennis,
meer stijl en schrijfkunst ook dan het gros van zijn medescribenten.
Zet men hem karakterieel tegenover Snellaert, dan blijkt hij emotioneler, opener. Ook meer germanofiel : Snellaert nam het gewone
Gents-Vlaamse standpunt in en had net als Willems duidelijke
( 48 ) M. Reynebeau, Het Vlaemsch Verbond als politiek experiment, in Bijdragen
1981, nr. 3,
en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, XCVI,
p. 491-508.
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reserves tegenover Duitsland en zijn politieke bedoelingen. Snellaert
vreesde niet alleen een annexatie door Frankrijk na de dood van Lodewijk Filips maar ook een opzettend gevaar vanuit Duitsland (49).
Wel had hij duidelijk sympathie voor het Duitse volk en de Duitse
cultuur. Zijn berichtgeving in de Duitse pers hield zich dan ook voorzichtig en omzichtig op dit terrein. Ook had hij geen specifiek financiële motieven : hij was als geneesheer te Gent maatschappelijk
betrekkelijk veilig.
Heel anders is dit bij De Laet. Hij schrijft, zoals gezegd, over algemene Belgische politiek en doet dit op een duidelijk geëngageerde
manier. Hij voelt veel minder Nederlands, is meer bereid de Duitse
invloedsfeer te leren kennen en te onderzoeken, wellicht ook te aanvaarden.
Zijn medewerking aan de Duitse pers geschiedt ongetwijfeld mede
om den brode. Na 1844 en het teleurgaan van Vlaemsch België kende
hij immers een dieptepunt in zijn financiële positie en maatschappelijk aanzien (50 ).
In politieke strategie lijkt hij volkomen thuis. Ook is hij moedig,
zelfs tegen zijn persoonlijk belang in.
Op het ogenblik dat de bewaarde correspondentie met Haken
begint, bevindt hij zich in de overgang van liberalisme naar klerikalisme. D.w.z. hij voelt zich nog liberaal maar ziet in dat er van de
Belgische liberalen geen heil te verwachten valt voor de Vlaamse
Beweging, noch voor de Vlaamse literatuur en taal, en hij vreest zelfs
in dit verband voor de zelfstandigheid van België.
Lang niet alles is hierbij voor de 20ste-eeuwse onderzoeker duidelijk

of te verklaren. De taal doet af en toe vreemd aan, maar het grondplan van zijn eerste brief zit wel stevig in elkaar. Hij neemt zich voor
na enige inleidende beschouwingen de praktische onbruikbaarheid van de Belgische grondwet aan te tonen. Deze gold in Duitsland
als de liberaalste grondwet van Europa, als bieder van de hoogste
rechtszekerheid voor het individu en de burger en van belang voor
het evenwicht tussen kerk en staat.
Ook De Laet zag dit als een ideaal, maar is zich ervan bewust dat
dit praktisch onmogelijk is zolang er geen evenwicht is bereikt tussen
( 49 ) Dat dit niet helemaal denkbeeldig was geeft de Bismarck-politiek na 1866
aan.
( 50 ) Typisch is bijv. zijn vertalen onder het pseudoniem Jozef Kolveniers ( naar de

gelijknamige straat in Antwerpen, waar hij toen woonde ).
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kerk en staat. Hij toont aan dat dit niet te realiseren is zolang de
eerste veel machtiger is dan de tweede, deel heeft aan de machtsuitoefening van de tweede, en op een autoritair principe berust, terwijl
de staat op een democratisch principe steunt. Evenmin is er op de
kerkelijke hiërarchie controle mogelijk ; op het landsbestuur wel. Dit
viervoudige bezwaar kan door de liberalen niet worden opgeheven
omdat ze onderling verdeeld zijn in de strijd en verkeerde principes
of strijdmethoden gebruiken. Enerzijds is er een kleine groep doctrinairen die naar beperkende maatregelen, naar een wijziging van de
grondwet en naar meer despotisme en centralisatie van het gezag
streeft. Anderzijds is er het gros van de liberalen, de anti-klerikalen,
die de godsdienst zelf aanvallen.
Beide groepen zouden er beter aan doen de beschavende kracht van
de godsdienst te erkennen, de dogma's buiten beschouwing laten, en
aan de kerk vragen getrapte verkiezingen net als in de staat
voor de kerkelijke ambten in te voeren.
Vermits er met de belangrijkste liberale leiders in die richting niets te
bereiken valt, dienen de Vlamingen zich niet op het bestrijden van het
klericalisme maar op het bevechten van de verfransing en tegen een
dreigende annexatie door Frankrijk te concentreren. Want dan zou niet
alleen de beschaving maar ook de taal en de nationale zelfstandigheid
zelf te loon gaan. Dit strookt met de Germaanse vrijheidsgeest.
Daarna gaat hij over op het ons minder direct aanbelangende
Duitse probleem en op zijn persoonlijke situatie en ervaringen. De
correspondentie start dus met een zeer uitvoerige en openhartige
brief, waarin hij op de binnenlandse problematiek van het jonge België en op de machtsverhouding tussen kerk en staat ingaat.
Den Heere Gustaf Haken
in Heidelberg.

Antwerpen, 17 November 1847.

persoonlik.
Hooggeachte Vriend,
Uw schryven van 3 deser verheugt en bedroeft my ter selfder
tyd. ( 51 ). Met ware smart verneem ik dat een Uwer beroemdste
medewerkers ( 52 ) de hoogere sending van den duitschen publi(51) Deze brief ging verloren.
(52) Wellicht Kuranda, over wie cf. n. 29.
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cist niet verstaat als gy, en aan staatstheorien, die op alle
tydstippen kunnen bepleit worden, een voorrang geeft boven de
germaansche nationaalsaak, die nu moet beslist worden of het
mogelik nimmer syn sal. Maar ook heeft het my eene ware
vreugde gebaard, te sien hoe gy, als man en Duitscher trouw,
liever uw stelling ( 53 ) opgeeft dan uwe overtuiging. Bij U, soo
als by ons, soo als overal heeft de waarheid tyd noodig om haar
burgerrecht aan te winnen, edoch als Gy, ben ik bereid alles op
te offeren om haar een trouwen en onverzaagden voorvechter te
blyven . Misschien sal myn brief wat lang worden ; maar
neem uw tyd om hem te lesen ; ik wil eens gemoedelik met u
spreken, U, soo als wy hier plegen te seggen, myn hert eens
opendoen en over sommige dingen inlichtingen geven waaruit
ge wellicht eenig nut sult kunnen trekken . Het verstaat sich dat
myn schryven voor U alleen is ; het bevat nanichten die ik van
onze fransche liberalen vervolgd en van alle vaste middelen van
nu niet machtig genoeg ben om met mynen
bestaan beroofd
naam te onderteekenen, te meer dewyl de geestelikheid, die my
nu wel vreest maar toch gerust laat, my dan eene stellige en
werksame vyandschap sou toeleveren. Denkt ge nochtans dat
myne zwakke woorden op het gemoed van uwe beroemde
medewerkers eenigen invloed mochten uitoefenen, soo deel hun
dese letteren mede.
Eerst een woord dat U mogelik sal verwonderen : De belgische
constitutie deugt voor Belgien niet. En dat wel om de eenvoudige reden, dat sy die se gemaakt hebben, enkel theoretisch
en in geenen deele praktisch syn te werk gegaan. Alle gebreken
die de grondwet in sich draagt, aan te duiden, ware een boek
willen maken en geen brief.
Daarom wil ik my beperken by de hoofdgebreken die Gy in uw
leste werk niet hebt aangeroerd en niet aanroeren mocht noch
kondet.
Gij weet, de belgische grondwet stelt het grondbeginsel vast,
van de volstrekte scheiding tusschen staat en kerk, van derselver
volslagene wedersydsche onafhanklikheid ; sy set nevens de
vryheid van drukpers en eeredienst, de vryheid van onderwys en
association ; sy doet den staat berusten op het grondbeginsel van
( 53)

Betrekking, ambt.
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onmiddelike volkskiesing en legt de macht van het hooger bestuur in handen van verantwoordelike ministers.
Theoretisch is daar niets tegen in te brengen, maar het leven is
geene theorie en de staat moet leven. Wie siet er echter niet,
dat in een katholiek land, soo als Belgien het onmiskenbaar is,
de schynbaar soo liberale grondwet de hierarchie ( 54 ) boven alle
mate begunstigd, en by ons de voorwaarden te niet doet waaronder van ouds de stryd tusschen kerk en staat, tusschen paus
en keiser gestreden werd ? In Belgien is de kerk niemand
sal het, onder het praktisch oogpunt, loochenen, eene mogendheid soowel als de staat. Voortyds streed Keiser en paus met
deselfde wapenen, de selfde macht stond hen ten gebode ; wat
se waren, waren beide door de genade Gods ; beide waren
tevens het middelpunt en de oorbron van alle gesag, van alle
macht, beide hadden ieder voor sich, de eenheid van wil, van
belang en van werking ; en had de Keiser, als /teugel/ , de
Ryksdag, de paus had het Heilig-Officie. Hing de schaal tusschen wereldlik en geestelik gesag eens wat ongelyk, dan helde
se toch veeleer ten voordeele van den Keiser dan van den paus.
Is het nu goed en billik dat kerk en staat, wanneer se
stryden, met gelyke wapenen stryden ? Soo ja, dan verkeeren de
meeste staten van Duitschland en vooral Belgien, in eene bestendige en onheilbrengende dwaling. Dáár is de Kerk ontwapend of nagenoeg ontwapend tegenover de Staat ; hier daarentegen is de staat teenemaal ontwapend tegenover de Kerk.
Daarom ook, en het dient in Duitschland wel geweten, is en
eene
blyft het belgische klerikalismus, soo als het nu is
onvruchtbare komedie, een armsalig kinderspel.
Wat men ook ten lof van de belgische grondwet seggen moge,
se blyft toch maar altoos de helft van een meesterstuk en, jammer genoeg, de min goede helft. Wy hebben de theorien der
speculativ-politieken ten uitvoer gelegd ; wy hebben den
staat op het grondbeginsel des ondersoeks doen berusten, de
macht van onder naar boven doen opklimmen, den werkkring
der machthebbers ingekrimpt en elke hunner handelingen met
eene gansche reeks van waarborgen omringd. Daarentegen hebben wy in den staat, en sonder voorbehouding onafhankelik van

( 54) Lees : kerkelijke hiërarchie.

222

keus, eene mogendheid laten bestaan, die op het grondbeginsel
des gesags steunende, de macht van boven naar onder doet
nederdalen, onbekrompen in elke werkkring kan bewegen en
aan niemand rekenschap over hare handelingen te geven heeft.
Wat is nu het gevolg hiervan ? Dat alle evenwicht tusschen
staat en kerk verdwenen is, dat de kerk op den staat kan drukken, sonder dat dese op syne beurt eenigen invloed op de kerk
kunne uitoefenen.
De klerus als lichaam, is aan geen ander gesag onderhevig, dan
dat van den paus ; het staatsbestuur hangt af van de kamers en
dese op hare beurt, van de kiesers. Nu is niet alleen elk geestelike die het kiesgeld betaalt, wettig een kiesgerechtigde, maar
nog blyft, als invloedoefenend op de gemoederen, den klerus
het wydste veld in de kiesingen opengeset.
Hoe worstelen nu onse soogesegde liberalen tegen den grond
wettelik soo overmachtigen klerus ? Voor als nu hebben se maar
twee middelen aangewend, en ronduit, beiden zyn even slecht,
even noodlottig ; beide moeten het liberalismus, soo niet de
maatschappy selve, doen aan stukken springen. De doctrinirs of
soogesegde gouvermentele liberalen, waarvan eertyds H r Rogier
de aanleider was, willen de macht van 't staatsbestuur meer uitbreiding geven, het meer onafhankelik van de kamers maken,
de vryheden in de constitutie gewaarborgd, door beperkende
wetten regelen, met een woord een soort van constitutionneel
despotismus invoeren. Gy siet dat dese er verre van af syn, libealle theoreraal te wesen in den echten sin des woords. Maar
heeft
hun
stelsel
praktisch
tische beschouwing daargelaten
nog oneindig veel gebreken. Sy willen den staat meester maken
over het onderwys, en daarin hebben sy recht ; maar poogen se
dese meesterschap wat verre te dryven, dan slaat de klerus 's
lands leergestichten met interdict, het trekt den geesteliken die
er godsdienstig onderwys geven, hunne volmacht terug ; en
wat dan ? Daarenboven syn de doctrinirs hier nog centralisateurs
in den volsten sin des woords ; aan elke gemeentevryheid in den
grond vyandig, willen se ons oud-germaansch vruchtbaar grondbeginsel en recht van gemeente-selfregeering te niet doen, van
Brussel een slach van klein Parys maken en Belgiens grootste steden tot villen de province vervormen.
Verder dan de doctrinirs staat het gros der liberalen, die om
den klerus te bevechten, geen beter middel hebben uitgevon-
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den dan de godsdienst selve te bestryden, het vuigste rationalismus, het domste voltairianismus aan te preken en alle godsdienstig gevoel in de herten te dooven. Dese slaan inderdaad
eenen weg in, die tot het gewenste doel kan geleiden, maar
geleidt hy tevens tot geen erger kwaad dan tot dat hetwelk men
wil uitroeien ? Wat sou er van ons geworden, mochten dese dolblinden in hunne pooging gelukken ? Wat wordt er van den
mensch, van de maatschappy sonder godsdienst, sonder die
eenige beschavende, louterende kracht ?
Siedaar dan ons tegenwoordig liberalismus ! Van den eenen kant
verbloemde teruggang naar het despotismus, van den anderen
toesnelling naar teugelloose barbaarschheid !
Van beider kanten, soo als ge siet, eene doodende negatie.
Meer dan eens heb ik den aenleideren onser liberalen versoctet,
my het stellige doel aan te wysen , waar sy heen wilden. Telkens
syn se my 't antwoord schuldig gebleven. Sy weten wat se niet
willen ; maar hoe se dat niet willen in willen sullen veranderen,
blyft voor hen selven een onoplosbaar raadsel. Seer lang heb ik
gedacht dat er met die Heeren iets te doen viel, dat se waarlik
den noodigen moed besaten om een grondbeginsel door te
dryven en het niet uitsluitelik gemunt hadden op het ministerspelen. Dan heb ik den H Veydt ( 55 ), met wien ik destyds
bevriend was en die nu minister van finantie is, het eenig spoor
aangeduid, waarop men, volgens my, het verlangde doel kon
bereiken, en, sonder het godsdienstige gevoel te verminderen,
sonder selfs het minste dogma te krenken of aan te raken, sonder den nuttigen, onontbeerliken socialen invloed der geestelikheid in te korten, voor eeuwig een einde kon stellen aan het
politieke overwicht der hierarchie. Dat middel kon, wel is waar,
voor 't oogenblik niemand minister maken, het liet geene
ruimte over voor holle theorien, wereldburgerlike grootspraak en
schoonklinkende declamatiën ; maar by vergoeding moest het
der liberale strevingen een duidelik bepaald en welomschreven
doel geven, het liberalismus tot eene affirmatie vervormen, elke
vryheid in gansch derselver volheid laten bestaan, een lagere

( 55 ) Laurent Veydt (1800-1877), jurist, industrieel, parlementair en sedert 1848
directeur van de Société Générale de Belgique. Cf. R. de Vuldere, Biografisch repertorium der Belgische parlementairen 1830-1965 , Gent, 1964 1965.
-
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geestelikheid meer aensien bysetten en het evenwicht tusschen
kerk en staat herstellen.
Dat middel bestond hierin : Men sou opentlik bekennen dat de
grondwet het evenwicht tusschen kerk en staat verbroken heeft,
en die onloochenbare daadsaak voor den volke sonneklaar bewysen ; men sou sich dan onbewimpeld en rechtsinnig als voorstanders der positive godsdienstige gevoelens daarstellen, het ongeloof als bondgenoot verloochenen ; maar tevens ook sou men
voor den staat die echte onafhankelikheid eischen welke men
der kerke niet ontnemen wil. Eens desen stand aangenomen, lag
verder de baan open ; men sou van der kerk vragen, dat se
wat het dogma betreft, het grondbeginsel van autoriteit ongeschonden behoudende hare innige organisatie op het selfde
rechtbeginsel als die van den staat, sou doen berusten, namelik
op de kiesing ; met andere woorden, dat men tot de gewoonten
der kerk in vroegere eeuwen sou terugkomen.
Om des te minder uitvlucht voor gegronde weigering te laten,
moest men niet de rechtstreeksche kiesing, maar wel de trapsgewyse voorstellen. De parochianen souden den kerkraad kiesen : dese den paster onder de van den bisschop aangenome beschikbare priesters ; de pastors eens dekanaats, den deken ; de
dekens eens bisdoms, het kapittel, en dit kapittel, den bisschop
onder voorbehoud der pauselike goedkeuring. Als uitvloeisel en
volstrekking deser organisatie, sou geen hoegenaamd aangesteld
priester van den bisschop kinnen versonden noch afgezet worden, ten ware hy om syne leerstelsels of syn gedrag, opendik van
eene geestelike rechtbank veroordeeld ware.
Dat stelsel hetwelk rechtsinnig voorgedragen en doelmatig vervolgd, in Belgien spoedig veel voorstanders, selfs onder de
strengste katholiken, sou vinden ; en in geenen deele, na seker
tijdverloop , onuitvoerbaar is, sou de politische macht te
gelyk met het organisch despotismus der kerkelike hierarchie op
eens verbreken, sonder haren invloed te verzaken, het sou daarenboven onse grondwetspractyken legitimeeren, het liberalismus van syne barbaarsche, noodlottige onbestemdheid verlossen
en het wettigen, op syne vlag de leus te schryven : , , Vryheid in
bond met beschaving ! "
Welnu, nadat het my meer dan ruimschoots bewesen was, dat
ons liberalismus in het grensloose [crisis] der negatie vlot en
slechts op despotismus of op anarchie kan uitkomen, heb ik den
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Hte . Veydt dat stelsel voorgedragen en met oneindig meer volledigheid ontwikkeld dan ik het doen kan in desen brief.
Hr Veydt deed meer dan myne meening aankleven. Hy stelde se
den Hre Rogier en eenige anderen syner vrienden voor ; men
ondersocht en beraadslaagde en na eenige dagen segde my de
tegenwoordige minister van finantie : On trouve que vous avez
raison de tout point ; mais ... on n 'ose pas. Ce serait se brouiller
pour toujours avec le haut clergé. Nu syn die Heeren, qui
n'osent pas se brouiller pour toujours avec le haut clergé, liberale ministers en ik .... ben aan de papen verkocht ! ! !
De grondige kennis van wat ons liberalismus in den grond
waard is, heeft my ook sedert lang de onvruchtbaarheid en, wat
meer is, de noodlottigheid aller liberale poogingen in Belgiën
doen insien. Op syn best genomen is ons liberalismus toch
niets meer dan eene fransche woordkramery. De echte germaansche vryheidssin, die maakt dat men syn wil en niet poogt
te schynen, is onser partyen teenemaal vreemd. Daarom ook
mynen blik naar hooger slaande, heb ik my in geweten de
vraag gesteld, wat er in den tegenwoordigen tyd nuttiger sy in
Belgiën, de kerkelyke hierarchie of de verfransching te bevechten.
En insiende dat de stryd met de hierarchie, tot gunstiger en
meer bedaarde dagen kon verschoven worden, vermits dese aan
geene onser vryheden raken kan, sonder sich selven hoogstgevoelig te benadeelen, heb ik gedacht, dat wy onse krachten
bovenal moesten aanwenden om een gevaar af te keeren, dat
het bestaan selven van ons vaderland bedreigt. Wie niet stekeblind is, moet erkennen dat er na den dood van Lodewik-Filips
schokkingen sullen plaats hebben, die wel eenen algemeenen
oorlog en nadien eene diepe wysiging in den staat van Europa,
eene omarbeiding van Europa's landkaart kunnen voortbrengen.
Laat men nu Frankryk toe, sich door taal en begrippen van Belgiën meester te maken, dan vervalt van selfs ons, sedelik ver-.
franscht, vaderland tot een departement van Frankryk.
Dan ook kan er nog over katholicismus noch over liberalismus
meer te twisten vallen, wy sullen naar het fransche fluitje moeten dansen, ons naar de fransche partyverdeelingen schikken, en
alles wat er tot heden toe in Belgien, met sooveel gerucht, tusschen de tegenwoordige staatspartyen is voor den dag gekomen,
sal aansien worden als nooit bestaan hebbende.
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Maar kunnen wy integendeel hier te lande den germaanschen
volksgeest levendig houden, soodat we eene tydelike krygsoverheersching van Frankryk sonder gevaar voor ons nationaal
bewustsyn kunnen doorstaan, dan wordt Frankryk verhinderd
ons by den vrede voor altyd op te slikken, wy blyven op onsselven voortbestaan of treden als germaansche volksstam in den
Duitschen Bond. In het een even als in het ander geval, kunnen
we met de hierarchie den stryd weder aanvangen op den grond
dien ik hierboven als den eenige constitutionneel mogelike, heb
aangeduid.
Daarom ook heb ik gedacht dat wy, Vlamingen, iets beters,
wysers en duursamers te verrichten hebben, dan persoonlike
heerschsucht, fransche negatie-philosophie of onberedeneerde
staatsdriften ten dienste te staan ; dat elk waar en klaarsiend
vaderlander, syne macht, voor 't oogenblik niet tegen de hiërarchie, maar wel tegen den geest van verfransching en volksverbastering te richten heeft.
Mocht ik nu de levende les die wy hier alle dag in ons Belgien
krygen, ook op het groot germaansche vaderland toepassen en
van het gedeelte op het gantsche besluiten, dan sou ik durven
vaststellen dat de bondduitsche liberalen die toch, soo als ge
weet, met de Belgische niets verders gemeens hebben dan de
bloote benaming, d.i. een ydel klank veel minder voor 't
oogenblik op vryheid dan op eenheid souden moeten aandringen. Germanie sal nooit een ware, bestendige vryheid genieten,
tensy het de eenheid hebbe ; en was het sonder dese, iets wat
ik onbestaanbaar acht naar binnen vry, dan toch sou het naar
buiten nooit onafhankelik wesen, Frankryk, Rusland of Engeland souden altoos middel vinden om er langs den eenen of
anderen kant op te drukken en desselfs stoffelike en sedelike
machtontwikkeling in den weg te staan. Was nu Duitschland
eens in eene innige, alsydige en onverbreekbare foederatie versmolten, dan was ook het vraagpunt van bestaan opgelost en de
vraag van binnenlandsche vryheid kon sonder nevenssorgen
bepleit worden. Ik weet niet of ik my bedriege, maar het
dunktme, dat het in Duitschland minder nood doet aan voorvechters der vryheid dan aan die der eenheid. De vryheid heeft
nu reeds lang in het gemoed der groote meerderheid haren stryd
gewonnen ; het vraagpunt van derselver werkstelligmaking, is
slechts nog een vraagpunt van tyd. Pruissen's Yen Februar is een
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eerste maar veelbeduidende stap daar toe ; nu die stap gedaan
is, moet Pruissen wel verder en ik denk dat het des te sneller
verder gaan sal, naarmate men het, in naam des voortgangs,
minder hinderpalen in den weg sal brengen. En wat duitsche
staat sou er kunnen weigeren dat voorbeeld van Duitschlands
eerste levende mogendheid te volgen ?
Der sake der eenheid, daarentegen, staan, myns insiens, veel
meer hinderpalen in den weg. Gy weet beter dan ik, hoeseer de
Landsmannschaft in Duitschland nog eng en uitsluitelik is, en
vergeet niet dat dese met de belangen van uwe dertig en eenige
prinskens hand in hand gaat. En wat sult ge met de vryheid
doen, als ge geene eenheid d.i. naar buiten geene machtige
onafhanklikheid, hebt ?
Hadde ik ook de eer een Bondduitscher te syn, dan sou ik
ongetwyfeld sterk op persvryheid aandringen, en op toestemming der lasten, en op het wegruimen der middeleeuwsche, volgens onse begrippen schandelike, geslotene rechtbanken, en op
persoonlike vryheid, en op het te niet doen van alle spoor van
feudaliteit, ens. Maar nog meer sou er my aan gelegen syn,
Duitschlands eenheid op een opentlik gehouden Duitsch parlement te vestigen en den compelle intrare te doen gelden tegen
de Bondsstaten die tot nu toe weigerig blyven tot het Zollverein
by te treden . Wy, Belgen, en gy, Bondduitschers, wy spelen
allebei op dit oogenblik eene wondere rol. Wy besitten een
prachtig huis waarin de vreemde sich heeft weten te nestelen ;
wy willen het terug innemen, versamelen onse krachten en trekken op ; maar voor het huis gekomen, bestormen wy het niet,
wy vallen aan 't twisten om te weten, hoe we de kamers sullen
behangen en stoffeeren, of we den gevel groen of blauw sullen
verwen, of we van dit of dat vertrek eene keuken sullen maken
of eene prachtsaal ... Ondertusschen versterkt de vreemde sich
van binnen, richt sich gemakkeliker in, en lacht ons uit !
Waren we wys, we souden eerst en vooral het huis innemen, er
den vreemde uitjagen en daarna, op ons gemak, sooveel twisten
als het ons maar believen mocht. Jammer ! Syn we nog altoos
de oude Schildburgers, en spannen liefst den wagen voor de
peerden !
Ik was van sin U nog veel over uw hoogstverdienstelik werk te
seggen, doch lyder ! myn brief wordt byna eene broschuur !
Vooreerst moest ik U bedanken over het meer dan vriendelik
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aandenken waarvan ge erin ten mynen opsichte bewys geeft.
NogsuikUenlchtronauwkeighd
hebben willen aanwysen en U met vyf ses jongere letterkundigen bekend maken, soo als syn Josef Hendrickx, Hendrik Peeters, Jan van Beers, Eugeen Zetternam / pseudonym van Josef
Dierickx / te Antwerpen ; Felix Boone en Eduard Michels te
Gent. Ook over het Taelverbond tegenwoordig het beste letterkundig maandschrift, en de Broederhand, had ik U twee woorden willen seggen. Doch dat alles sy voor een andermaal ; wellicht sal ik ook de gelegenheid vinden U een aantal boekwerken
van dese jonge schryvers op te sturen. Eenige onder hen, beloven veel.
De lesing van uw werk heeft my meer dan eens de tranen doen
in de oogen springen. Hoe grootsch is toch het doel dat wy, Vlamingen, als Germanen te bereiken hebben ! Hoe gering toch is
onse macht tegen Frankryks aanhangers en uitsendelingen !
Beter dan ooit heb ik by 't lesen van uw boek, de noodwendigheid van 't bestaan eens dagblads gelyk Vlaemsch Belgie begrepen, beter dan ooit de onmogelikheid ingesien die er bestaat,
om sonder soodanig een orgaan, Belgien de waarheid omtrent
Bondduitschland, en Bondduitschland de waarheid omtrent
Belgien dietsch te maken. Wy sullen nooit op regeering en wetgeving eenen beduidenden invloed uitoefenen, tensy we ook in
het dageliksch leven van den staat ons woord te seggen hebben,
en dat een krachtig, onafhankelik en geëerbiedigd orgaan der
vlaamsche gesindheid, beide andere staatspartyen ontsach
inboeseme. Maar Vlaemsch Belgie is eens gevallen en het sal soo
licht niet weder verrysen. Als ik het schiep, had ik illusiën die
de werkelikheid my sedert dien geweldelik heeft ontrukt. Ik
dorst met 20.000 franken iets beginnen, waar er ten minste
100.000 voor noodig waren. Ook is al wat ik besat, er ingebleven en nog dageliks voel ik het nawee van myne vermetelheid.
InBelgiwordkvafnschgeidovnyg
vervolgd als den eersten dag, en die Heeren syn hier machtig
genoeg om my den weg tot elke bediening te versperren. Ik heb
U in mynen lesten brief gesegd, hoe men my den last heeft
afgenomen, de geschiedenis der openbare werken in Belgien te
schryven ; nu soeken die Heeren my nog het opstellen van den
Katalogus onses Musoeums te doen ontseggen, waarmeê de
Akademie-raad my belast heeft. Denkelik sullen se hierin ook
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gelukken, want se hebben de meerderheid in ons schepenkollegie. Soo gaat er schier geen dag voorby of se schenken my
een proefbeetje van hun aandenken. Duitschland integendeel
schynt geen geheugen te hebben ; het geeft blyken van syne toeneiging tot de vlaamsche beweging ; maar buiten uwe stem,
kwam er uit Duitschland geen enkel opentlik gesproken woord
van aanmoediging my toe. Ook als Vlaemsch Belgie gevallen is,
kon ik, niettegenstaande uwe poogingen en die van Dr Firmenich ( 56 ), over den Rhyn geenen steun vinden. Vryheer von
Arnim die na 't sluiten van het duitsch-belgisch handelsverdrag,
my nochtans gesegd had, dat Vl. B. meer dienst had bewesen
dan twee diplomaten Vryheer von Arnim ( 57 ) was soo edelmoedig, dat hy voor twee actien inschreef, elke van 250 fr. ! En
echter schreef men toenmaals dat ik aan Pruissen .... verkocht
was ! En nog onlangs beweerde het Journal des Débats, que Vl.
B. était publié sous le patronage direct du roi de Prusse.
Vleeschouwer ( 58 ), de vertaler van Gothe's Faust, antwoordde
hierop met het fransche quolibet : , , Il est vrai que Vl. B. a travaillé pour le roi de Prusse ! " Hoe wilt ge nu, vereerde Vriend,
dat Vl. B. nog ooit weder opsta ? Ik sie er noch middel noch
hoop voor ; en, rechtuit gesegd, ik heb er weinig lust toe. En
echter sonder orgaan kunnen we niets of syn we niets, tensy
nochtans : de baan van Frankryk tot den Rhyn !
Wappers en syne vrouw laten U hartelik groeten en syn U altoos
innig dankbaar voor uw gul onthaal. Wappers heeft uw brief
niet ontvangen, evenweinig het gedachte exemplaar van uw
werk. Hy sal het, soo het hem toekoomt, den Koninge overhandigen, ofschoon by het reeds in Leopolds handen genien hebbe,
Nu
die er, soo segde de vorst, oneindig veel smaak in vond.
onder
een woord in het oor : Gy weet dat ons Staatsbestuur
uw eerste werk over Belgien in 't Fransch heeft
de Theux
laten oversetten... Sedert dien tyd staat ge hier op het swart
(56) Cf. Briefwisseling Snellaert, II, 1978, p. 97-98.
Bedoeld wordt Heinrich Alexander, Freiherr von Arnim ( 1798-1862 ), te Brussel als gezant van Pruisen gevestigd sedert 1840, vooral bedrijvig bij het opstellen
van een handelsverdrag tussen zijn land en België en geïnteresseerd in de spoorwegverbinding België-Rijnland. Cf. Allgemeine Deutsche Biographie, I, 1875, p. 571
574.
Lodewijk Joachim Vleeschouwer ( 1810 1866 ), geneesheer, literator, journalist
en vertaler. Cf. Briefw. Snellaert, II, 1978, p. 248-249.
( 57 )

-

( 58 )

-
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boeksken by de fransche diplomatie ... meer mag ik U niet seggen. Way, mannen van de vlaamsche beweging, hoeven ten
minste die diplomatie naar de oogen niet te kyken ; ook sullen
Zvy U luidop laten weten hoeseer wy U hoogachten, hoe vurig
wy U dankbaar syn. Nog eens dit blyve onder ons.
Wat het boekje van Sommerhausen ( 59 ) betreft, ik ken het niet,
selfs by name, en kan er dus ook geen hoegenaamd gevoelen
over uiten.
Conscience laat U bedanken voor de plaatsing van Humboldts
brief ( 60 ). Ook Conscience wordt vervolgd, maar die ten minste
vindt troost in Duitschlands aanerkenning, daarby gaat hy wat
vaster in syn schoen dan ik, en kan er beter tegen.
Nu, geachte Vriend, moet ik toch eindlik desen brief sluiten.
Nog eens, gebruik hem waar hy U van nut kan syn ; maar trek
my, met desselfs ruchtbaarmaking, de gansche geestelikheid
niet op den hals ! Ik heb reeds meer dan genoeg met de franskiljons en de pseudo-liberalen.
Schryf my eens, als ge te huis een pypken rookende, by geval
niets beters soudt te doen hebben, dan my wat moed in 't hert
t / o / e te spreken.
Uw verkleefde vriend en getrouwe
strydbroeder
Jdelaet
Even soo als ik desen brief teeken, treedt Conscience, myn
naaste gebuur, op myn kamer en bericht my dat Wappers gister
avond uw brief en een exemplaar uws werks heeft ontvangen.
Volgensuwbrif,thymoesnrdx.y,waoder een voor my. Ik ben U seer erkentelik voor de dierbare gift.
Ik sal er doen naar omsien by den boekhandelaar Max Kornicker ( 61 ), door wien ik U ook het ongelukkig niet toegekomen

H. Somerhausen (1781-1853), boekhandelaar en concessiehouder voor Duitse
boeken te Brussel. Daarnaast uitgever van schoolboeken. Cf. Deprez, Brieven Willems. Alg.Inl. , II, 1965, p. 260-261.
(60) Vermoedelijk plaatste Hófken Alex. von Humboldt's brief van 27.9.1847 in
een Duitse kr ant. Cf. voor de tekst Jacob, Briefwisseling Conscience, II, 1914, p. 220221.
(61) Boekh an delaar op de Groenplaats te Antwerpen.
(

59

)
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werk des H1e Belpaire ( 62 ), gestuurd heb. Mocht het U toekomen, dan sy het U nogmaals allerwarmst aanbevolen. Vale et
me ama !
Is er iets besonders, soo schryf ik binnen weinig dagen aan de
Deutsche Zeitung.
De Laets tweede brief behoeft slechts weinig commentaar en is overigens ook veel korter. Geschreven nadat Hofken tot lid was verkozen
in het Frankfortse Parlement kondigt De Laet inmiddels hoofdrezijn komst naar Duitsdacteur geworden van het Journal d'Anvers
land aan om er zijn ideeën over maatschappelijke inrichting en over
een nauwer aaneensluiten van België en Duitsland aan Hofkens
inzichten te toetsen. Opmerkelijk is het monarchistische standpunt
dat hij inneemt.
In België was in februari-april 1848 heel wat beroering ontstaan na
voor het
de Parijse omwenteling, en hadden de Vlaamsgezinden
een uitgesproken vaderlands en monarchistisch standpunt
eerst
ingenomen : ze bleken zelfs bereid voor de verdediging van het land
en de landsgrenzen de wapens op te nemen. De Laet vervaardigde
strijdverzen, die ongetwijfeld doorwerkten...
naast Snellaert e.a.
Antwerpen, den 30 July 1848.
Weerde en Hooggeachte Vriend,
Ongetwyfeld moet het U niet weinig hebben verwonderd, dat ik
Uw vriendelik schryven van 29 Mei jl. tot heden toe sonder antwoord heb gelaten. Dat is nochtans met insicht gebeurd. Buiten
de diepe vreugde die uwe benoeming tot medelid van het duitsche Ryksparlament my gebaard heeft, had ik U niets te melden
en die kondet ge raden sonder dat ik er U van sprak. Wat het
overige betreft, wist ge van Vriend Snellaert hoe de saken stonden. Ik sweeg vooral omdat ik een ontwerp broeide en seker
wilde syn, het te kunnen ten uitvoer leggen, vooraleer er U een
woord van te reppen en, schreef ik U, dan had ik er toch niet
over swygen kunnen. Heden heb ik myne berekening opgemaakt en ik schryve U : Ik wil naar Duitschland komen.
( 62 ) Bedoeld zal zijn Alfons Belpaire, die vooral over spoorweg- en transportproblemen van en naar Antwerpen schreef, en o.m. ook de componist was v an De Laets
Vaderland. Een volkslied. Cf. diens Gedichten, Antwerpen, 1883/ 2, p. 185-189.
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Ik wil naar Duitschland komen en met U spreken ; want ons
beider eeuwige hoop moet verwesentlikt worden ; België, wil het
niet vroeg of laat van Frankryk verslonden syn, moet het groote
duitsche vaderland nader treden. Het middel om dese toenadering te vergemakkeliken, moeten wy vinden. Wat sal dat middel
syn ? Ik weet het nog niet ; maar het moet bestaan en, bestaat
het, dan moet het ook ontdekt worden en in het werk gelegd.
Daarby heb ik op dit oogenblik een werk over de maatschappelike inrichting onderhanden. Het is half afgearbeid en, na IJ
grondig geraadpleegd te hebben, wil ik het te Francfurt voltooijen en uitgeven. Myn stelsel, dat ten uiterste praktisch is, niets
van het nu bestaande te niet doet, maar veel wysigt en, naar
myn insien, verbetert, kan ik U in geenen brief uitleggen, doch
de grondgedachte ervan is : dat men de vrye mededinging eenen
valschen weg heeft doen inslaan, met se naar beterkoope instede
van naar verbeterde voortbrenging te laten streven.
Nu sou ik willen dat Ge my den onschatbaren vriendendienst
beweest, de middelen te proeven die ik aanwys als berekend
synde om de mededinging de eerste baan te doen verlaten en de
tweede te doen inslaan. De eerste vereischte tot de uitvoering
myner gedachten daarover, is een innig, seer innig verbond tusschen België en ons groote Vaderland.
Doch eer ik mynen Landgenooten, in de tegenwoordige omstandigheden, een dergelik verbond met vaste overtuiging durf aanpreken, is het ook noodig dat ik de huidige bestanddeelen en
heerschende begrippen des levendigen Duitschlands van
naderby kennen leere. Daarin kunt Ge my ook bystaan met me
te Francfurt aan uwe vrienden en besonderste kollega's voor te
stellen. Mag ik ook dáárvoor op U staat maken ?
Ik moet U uiter herten gelukwenschen met al wat ge tot hiertoe
als Parlament gedaan hebt. Vooral de keuze van eenen Ryksstadhouder / Verweser / moet ik toejuichen. Het spreekt van selven dat ik over de meerdere of mindere geschiktheid van Aartshertog Johann geen gevoelen kan vormen ; om hierover een vonnis te stryken, ben ik al te weinig met uwe vorstelike aangelegenheden bekend. Maar het grondbeginsel self koomt my als
onuitsprekelik heilsaam voor ; het versekert Duitschlands grootheid omdat het Duitschlands eenheid als monarchischen
Bondsstaat buiten kijf stelt.
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En meer dan ooit ben ik heden overtuigd, dat de republiek in
onse eeuw voor Duitschland soowel als voor Frankryk, onder de
volslagen onmogelike staatsvormen moet gerangschikt worden.
Er blyft me U een allerbest nieuws mede te deelen, dat me persoonlik betreft en U om meer dan eene reden niet onverschillig
sal wesen. Sedert eenige maanden ben ik hoofdopsteller van het
Journal d'Anvers, en heb ik eene tamelik goede geldelike stelling aan een blad dat veel invloed heeft en er, hoop ik, nog
meer sal aanwinnen. Dat word, vinden we het middel tot een
bondschap , ons eerste hefboom in België . Wat Duitschland
betreft, blyft de uitvoering natuurlik U alleen op de schouders
gelegd. Het is met gespaarde gelden die op ettelike honderd
franken beloopen, dat ik de reise naar Francfurt moet bekostigen. Het is derhalve ook dringend noodig dat ik wete hoe duur
het my sal te staan komen, er drie weken of eene maand op
eenen fatsoenliken maar allessins eenvoudigen en gewoonen
voet te leven. Daarover verwacht ik mede inlichtingen van U.
nog in den loop deser week sult ant-Magikhopendtm
woorden ? Ik sou binnen veertien dagen of drie weken willen
komen, soo haast als onse gemeentekiesingen gedaan syn en ik
my sonder al te groote swarigheid, op de redaktion van het dagblad sal kunnen doen vervangen. Gy verstaat dat ik met 8 of 10
dagen vey, niet te veel heb om me tot de reise bereid te maken,
ik die niet gewoon ben, veel buitens huis te loopen. Daarom
schryf me, Vriend lief, in den loop van de week en seg me :
1° Of Ge my den vriendendienst bewysen wilt, myne denkbeelden over maatschappelike inrichting te proeven ;
2° Of Ge met my naar het middel wilt soeken om Belgie innig
met het groote Vaderland te verbinden ;
3° Of Ge my de gelegenheid wilt verschaffen, menschen en
saken in Duitschland van naderby te bestudeeren ;
4° Of ge my, , , ingeval van goedkeuring myner denkbeelden "
een vertaler en een uitgever voor myn boek kunt besorgen ;
5° Hoeveel daaromtrent myn oponthoud in Francfurt per dag
zal kosten ?
Met ongeduld wacht ik op uwe letteren, met grooter ongeduld op
den schoonen, heugeliken dag, dat het my gegund sal syn, U de
trouwe hand te drukken en in name myner strydmakkers den broederkus te brengen aan hem die ons immer de trouwste en machtigste
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Ik juich, weerde en hooggeachte vriend, ik
voorvechter was !
juich als ik denk dat die blyde dag soo naby is ! Om Gods wil
laat me niet lang op uwe letteren wachten !
Uw trouwe vriend en broeder in den duitschen Bloede
JdeLaet
N.S. Houd de hand aan wat het Parlament in de saak van Limburg beslist heeft. Het is hoogstnoodsakelik dat Holland
geen slagboom behoude om België van Duitschland af te sluiten. Hebt ge het choorgesang België, getoonset van Leo van
Ik heb het U een paar weken opgeBurbure, ontvangen ?
sonden. Vale et me ama.
( 63 )

Was dit bezoek hem uiteindelijk niet meegevallen ? Vooral in de
derde en laatste brief blijkt hoe monarchistisch en officieel De Laet
geworden is, onder het motto dat de tyrannie van boven gemakkelijker te ontwijken is dan de wanorde van onderen. Als burgerlijk liberaal en beslist zonder een zweem van sympathie voor het republikeinse radicalisme schrijft hij . Hij houdt met beide handen vast aan
de rechtsstaat, waarin de vrijheid steunt op wet en gerechtigheid, en
wenst de monarchie en de wetten te eerbiedigen. Wij hebben het
raden naar de oorzaken van deze evolutie : lag ze op intern-Belgisch
vlak ? Hadden de gevolgen van de Parijse februari-omwenteling er iets
mee te maken ? Gold het de zaak van Risquons-tout ? Of komt De
Laets mening uit zijn bekendheid met de Duitse politiek ? In elk
geval wordt duidelijk dat hij zich hier veel conservatiever opstelt dan
voorheen het geval was geweest.
Antwerpen, den 7 December 1848.

Allerweerdste Vriend,
Overlast van werkzaamheden, heb ik tot nu toe geenen tyd
gevonden om op uwen goeden brief van 8 Nov. te antwoorden,
en, ofschoon wat spade, eenen plicht te vervullen dien U aller
gul en broederlik onthaal my oplegt. Sal het noodig syn, u te
versekeren dat ik nooit de gelukkige dagen sal vergeten die ik in
uw midden geleefd heb ? Het aandenken ervan, verwarmt my
het hert en dikwils, seer dikwils, droom ik my in Francfurt
( 63 )

Cf. J. A. de Laets Gedichten, Antwerpen, 1883/2, p. 179-183.
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terug, alhoewel ik mogelik, daar synde, het niet meer nopens
seer gewichtige punten met U en onse vrienden eens sou wesen.
Doch hierover later.
De reden waarom ik U niet eer geschreven heb, is dat ik van U
of van iemand van de vrienden eenen brief verwachtte, die over
Duitschlands saken sou gesproken hebben waarop ik dan hadde
geantwoord ; soo, ten minste ik meen waren wy overeengekomen . Daar niemand geschreven heeft en ik altoos de eerste twee
weken in afwachting ben gebleven, is de tyd verloopen binnen
denwelken ik U schryven konde om U allen voor het onvergeetbaar onthaal te bedanken. Vergeef my soo ge denkt dat ik
schuld heb.
Wat het journal betreft, daarover een woord. De uitgever heeft
het eene maand lang gesonden, dewyl ik hem gesegd had dat ge
my met toesendingen soudet vereerd hebben ; maar na de eerste
maand kwam de rekening van het postambt die op 40 centimes
daags beliep en daar ik niets ontvangen had, heeft hij me versocht van de toesending af te sien.
De hooge portgelden maken het schriftelik verkeer tusschen
Duitschland en Belgien seer lastig ; vooral het wisselen van dagbladeren wordt er buitenmate mêe beswaard. Konden wy tot op
de grenzen vrymaken, dan ware het alles goed ; maar daarvan
wil het postambt by ons niet weten . Wat daarmêe gedaan.
A propos van postambt moet ik U eene recht sonderlinge geschichte vertellen. Vier brieven syn me van hier geschreven toen
ik te Francfurt was, twee van myne vrouw, twee andere van
mynen vriend den Hr Karl Wappers, den broer des Schilders
dien ge kent. Geen der vier, soo als ge weet, is me toegekomen.
Ik heb hier gereklameerd, doch heb er tot nu toe maar twee
teruggekregen, waarvan er een stellig is open geweest. Die twee
brieven syn van Francfurt teruggeschikt met het opschrift
, , Nicht bekannt daselbst " ofschoon het adres wel, duidelik,
volledig en nauwkeurig geschreven sy. Wat dunkt U daarvan ? Soudt ge ook in Duitschland een Cabinet noir hebben ? Ik
moet het denken, daar ik overtuigd ben dat geen der vier brieven, tensy mogelik de leste / : na myn vertrek : / bij IT Maidhof
is aangeboden geworden. Doe daar by dien Heer eens aanvraag na, indien de saak U gewichtig genoeg schynt. My boesemt se in de eerlikheid des duitschen postambts, geen volle
vertrouwen in.
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Uw artikel over den Elsas is hoogst belangryk. Deser dagen vertaal ik het voor het Journal d'Anvers en voeg er een woord over
onse betrekkingen tot Duitschland by. Dan send ik U ook ettelike nummers. Hebt ge de nummers ontvangen, die ik U over
eenige dagen gestuurd heb ?
Nu een woord over de saken Duitschlands die my even soo heilig syn als die myns engeren Vaderlands, te meer daar by my
dag aan dag de overtuiging dieper wortelt, dat Belgien sonder
Duitschland en Duitschland sonder Belgien nooit ware grootheid, ruime welvaart te verwachten hebben. Ik heb U gesegd
dat, ware ik te Francfurt, gy en ik denkelik meermaals van
gevoelen souden verschillen en sulks seg ik, omdat ik het gedrag
onsen vrienden van de linker midden tegenover de hachelike
omstandigheden die Duitschland teisteren, niet onder vele
opsichten billigen kan. De houding der H.H. Zell, Giskra en
die van den warlvan onsen besten Makowiczka, schynt my
veelstroom der omstandigheden niet worde medegesleept
meer geschikt om den wirrwarr te vergrooten, dan om er een
eind aan te stellen.
Ik weet niet of ik wel doe met U vry en vrank te schryven wat ik
denke ; maar ik kan niet leven sonder met myselven en met de
menschen die ik achte en beminne in het Klare te syn, en daarom moet het eruit, wat ik gevoele. Heb ik het mis, dan wys me
te recht, maar dwale ik niet, dan in Gods naam, in name der
grootheid, des heils, der toekomst Duitschlands, sla dan toch
ook, vriend lief, myne bedenkingen niet in den wind. Beginnen wy met den aanvang, het beleg van Weenen. Wat was toch
de weensche opstand ? Of eene schildverheffing der radikalen,
of eene poging om de eenheid Oostenryks te helpen breken met
de Hungaren tegen de Keiserlike macht te beschutten. Mogelik
eene mengeling deser beide elementen, soo als het de rondstrooiing van hungarsch goud en de deelneming van Robert
Blum sou kunnen doen vermoeden.
In beide gevallen, dunkt me, was het de plicht van ieder die het
met Duitschlands vryheid, Duitschlands eenheid wel meent,
den Keiser te rugsteunen. Het radikalismus, kan het eens zegepralen, sal Duitschland voor lang, ja, mogelik voor immer van
alle hoop op eenheid en vryheid versteken ; wanorde alleen en
driftontbranding kan het voortbrengen. Is de voortgang moeielik daar waar het despotismus van boven drukt, onmogelik is hy
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daar waar het van onder woelt ; want het despotismus van boven
kan bevochten of ontweken worden, omdat men syne wegen
kent, die stelselmatig gevolgd worden ; het despotismus van
onder is niet te bestryden omdat het by steeds wisselende luimen handelt en by vlagen mast. Ik geloof derhalve dat ons dierbare Duitschland nog meer belang heeft, de te verregaande werking dan de wederwerking te keer te gaan, te meer daar het bestuur in onse dagen veel minder kracht heeft dan de sucht naar
het onbekende, die de volkeren met een heilloos geweld naar de
anarchie dryft.
Wat hebt ge nu in gansch die saak van Weenen gedaan ? Gy
hebt middelaars gesonden die niets hebben uitgeset, die men
selfs eenigermate miskend heeft, en miskennen moest omdat
hunne sending niet ernstig was. Tusschen de beginsels die in
Weenen met elkander in stryd waren, viel er niets te bemiddelen. Er is geen middel tusschen orde en wanorde, eenheid en
splitsing.
Naar myn insien was de rol der duitsche nationaal vergadering
eene gansch andere. Als constitueerend had se de plicht alle
gewelddadigheden te keer te gaan die het constitueeringsprozes
kunnen verhinderen, als duitsche middelmacht had se den
duitschen Staat Oostenryk tegen innere splitsing te behoeden.
Soo handelende, en tevens de verklaring afleggende, dat se verstond de duitsche volksrechten tegen alle schending van boven
en van onder te bewaren, bleef se niet alleen haren plicht
getrouw, maar se verwierf sich een recht te meer op de aanerkenfling der volkerschappen en der vorsten Duitschlands in 't algemeen en Oostenryks in 't besonder. Nu integendeel heeft se
sich in gansch Duitschland het voorkomen der machteloosheid
gegeven en se heeft de nooit herstelbare feil begaan, de orde
hier door den vorst vertegenwoordigd de orde in Oostenryk
door de Slaven te laten redden. De middelen om het door my
aangeduide doel te bereiken, hadt ge toch aan der hand.
Nu nog iets, waarover myne meening U mogelik hard tegen de
borst sal stooten, want allen waart ge toch eenparig te Francfurt
om dese meening te veroordeelen. Ik denk niet dat de dood
Robert Blums van Duitschland moet gewroken worden, ik denk
niet dat 's mans veroordeeling onwettig sy.
Ja, seker is de onschendbaarheid eens volksvertegenwoordigers
soo heilig dat een volk aan geenen prys dit grondbeginsel mag

23 8

laten krenken, sonder hetwelk syne vryheid sou ten ondergaan
met de onafhanklikheid syner lasthebbers. Maar dese onschendbaarheid geldt, naar myne begrippen, maar soo verre als de
volksvertegenwoordiger in dese hoedanigheid handelt, en houdt
op soohaast dese met een ander wapen strydt dan met het
woord. Hadt Robert Blum als volksvertegenwoordiger gebloed
en niet als aanvoerer eener bende gewapende opstandelingen,
dan sou Duitschlands eer met de bloedwraak verbonden syn ; nu
is sy het niet. Soo haast Blum de hand aan 't geweer heeft geslagen, heeft hy self synen lastbrief van volksvertegenwoordiger
verscheurd, willens en wetens verscheurd, want soo hy niet de
lafste aller menschen geweest is, dan seker sal hy sich op syne
onschendbaarheid niet betrouwd hebben om straffeloos gewapenderhand een wettig bestuur aan te vallen en verraderlik, na
de overgave, de inrukkende troepen aan te randen. Daarom
denk ik, dat men sich te Francfurt voldaan moet verklaren
indien Oostenryk segt dat men Robert Blum niet als volksvertegenwoordiger heeft gekend, maar hem als strydende insurgent
heeft veroordeeld. Of Windisch-Graetz voorsichtig gehandeld heeft met het vonnis uit te voeren, is eene andere vraag.
Dat mogelik heeft een bloedige wending des berlinschen wirrwarrs voorgekomen, maar het heeft ook over het radikalismus
den glans der marterie geworpen.
Soo verre over de weensche aangelegenheden. Ook over de berlinsche ben ik het met onse vrienden van de linker midden niet
eens . Wat was de toestand in Berlin ? Was de nationaal vergadering daar moralisch vry ? Waren de niet-radikale deputeerden
niet altoos met mishandeling en met dood bedreigd ? Ja,
ongetwyfeld. Bassermann, wiens vryheidszin toch niet verdacht
sal wesen, heeft dat bestadigd en vóór hem, hadden selfs de
radikale bladeren het ons gesegd, denkende hiermede de volkstroepen te prysen.
Nu, die Kamer die niet vry was, hadt onlangs maatregels aangenomen welker onvermydelike uitslag de afschaffing des Koningdoms worden moest, en meer andere stonden voor de deur. Wat
moest Frederik-Willem doen ? De Kroon afleggen of het pariament verdagen . Buiten dese twee wegen stond hem geene baan
open. Hy verkoos de verdaging. Hadt hy recht hiertoe ? Dat was
de vraag die gy te Francfurt hadt op te lossen, en daar de wet
het recht der verdaging der Kroone niet vollig ontsegt, moest
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hier de gewoonte aller constitutionnele landen gelden. Eens dat
den Vorst het recht niet betwist werd, was de rol van Francfurt
buiten kyf ; gy moest het recht der Kroon staven. Dit doende
bereiktet gy weder het dubbel doel, naar onder de wanordestokers te verlammen, naar boven de wederwerking te beletten
de ware vryheid in te korten.
Denkt ge niet dat het de plicht van ieder moedig man in Duitschland sy, de vryheid, de eenheid tegen eiken aanval te beschutten
en daartoe, met stalen vuist, het recht te handhaven ? Is het ook
geene lafheid voor de dwalingen der menigte te bukken, als de
menigte heerscht, soowel als het eene lafheid is, voor de luimen
van den vorst te kruipen, als de vorst onbestreden de macht in
handen heeft ? Is het minder heldhaftig de waarheid aan dwalende volkeren dan aan verdwaalde vorsten te seggen ?
Echter is Francfurt ook dáár aarselend opgetreden en heeft willen veemiddelen instede van te beslissen. Wat moet het eindelik
gevolg van dit gebrek aan vastheid syn ? Dat Francfurt by volkeren en vorsten het moralisch ontsag verlieven sal waarin tot nu
Ik hoor U seggen, dat myn
toe syne eenige kracht is gelegen.
stelsel dat der Girondins is, en dat de party die het volgen sou,
ook het lot der Girondins sou ondergaan. Dit leste is niet waar.
De Girondins syn gevallen omdat se swak van gemoed waren en
hunne grondbeginsels met geene genoegsame daadkracht hebben staande gehouden en doorgedreven ; dat se dan eens rechts,
dan eens links tegen het recht toegaven. Hun lot ware denkelik
anders uitgevallen, hadden se logisch en krachtdadig, sonder
wankelen of vreesen hunnen weg voortgebaand.
ik seg
Mogelik sou een dergelik politiek der linker midden
der linken midden omdat ik denk dat het lot Duitschlands voordie de swaartekracht in
al van het gedrag uwer party afhangt,
het parlament naar orde of wanorde kan doen overhellen sou
eene dergelyke politiek der linken midden, seg ik, in den
beginne eenig wantrouwen by het volk verwekken ; doch niet
lang sou het duren of ge soudt een dubbel vertrouwen en dus
ook eene dubbele macht erby inwinnen. Nu baart uw aarselen
niet minder wantrouwen, en daar ge in niets eenen vasten, gelyken tred houdt, geniet ge by vergoeding de hooge achting niet
welke men den moed en der vastheid niet weigeren kan.
Hoe het eigentlik op dit uur te Brandenburg gestaan en gelegen
is, weet ik niet al te wel, wyl de berichten die wy hier ontvan-
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gen, tegenstrydig of ten minste seer uiteenloopend syn. Aan
eene tusschenkomst der Russen echt ik in alien gevalle niet het
minste geloof en beschouw het gerucht ervan als eene uitstrooijing der radikalen. Ook aan een geóktrooieerde grondwet kan ik
weinig geloof hechten, want sulk een maatregel ware iets waartegen gansch Pruissen sich met recht verheffen sou, hoe liberaal
die grondwet ook ware. Een dergelijke stap sou dan tot niets
anders dienen dan om het radikalismus de krachten weêr te
geven die het in dese leste dagen verloren heeft, en dageliks
meer en meer met de dwarsdryvery der linke te Brandenburg
ver ieren moet.
Maar hoe sal de pruissische wirrwarr een goed einde nemen ?
Denkt ge niet dat het raadsaam ware de tegenwoordige Kamer
te ontbinden en nieuwe keusen te laten plaats hebben opdat
Pruissens volk, nu dat het doel der radikalen bloot ligt, met
volle kennis van saken tusschen desen en het Koningdom beslisse. Denkt ge niet dat langs desen weg een middel, soo niet
tot versoening die is onmogelik maar ten minste tot eene
eindelike uitkomst sou te vinden syn ?
In alle geval hoop ik dat Francfurt sich voortaan echt machtig sal
toonen. Daardoor alleen kan het syne sending volbrengen en de
vryheid gronden op de staving van recht en gerechtigheid.
8 December, 's avonds.

Dese bovenstaande regels syn van gister avond geschreven.
Desen morgen heb ik het nieuws van de leste gebeurtenissen in
Pruisen ontvangen. Reeds hebt ge myn eerste artikel daarover
gelesen, want ik heb het U toegesonden. Morgen krygt gy het
tweede . Wat gaat ge nu te Francfurt beginnen ? Vuur en vlam
spuwen of swygen ? Het een en 't ander koomt my even gevaarlik voor. Mag ik U nogmaals myn gedachte seggen ? Ik geloof
dat Francfurt de ontbinding der Kamer moet goedkeuren en
sonder aarselen het gedrag der opposition te Brandenburg als
onwettig en rechteloos verwerpen. Wat het verleenen eenex
constitutie betreft, daarover sou ik my nagenoeg in deser voege
uitdrukken :
, , Naar ons insien heeft door de afkondiging / : nietverlee, , ning : / eens ontwerps van grondwet hetwelk de tot nu toe
, , aangenomene grondrechten des volks erkent, de Koning
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, , van Pruissen het insicht niet gehad, het recht te krenken,
, , dat het volk op eene gelykmachtige medewerking by de ein, , delike vaststelling der grondwet heeft ; integendeel denken
, , wy dat het syn insicht geweest is, het pruissisch volk alle
, , waarborg te geven dat, intusschen de ontbinding der natin, , naal vergadering en de instelling der nieuwe Kamer, de ver, , worvene vryheden van wege de Kroon, noch ingetrokken
, , noch ingekort sullen worden. Derhalve aansien wy gemelde
, , wet, niet als eene verleende constitutie, maar wel als een
, , ontwerp van constitutie dat de aanstaande nationaalverga, , dering enkel als een ministerieel voorstel te beschouwen
, , heeft.
Na dese verklaring sou het centralgewalt een afgeveerdigde naar
Potsdam moeten sturen om de pruissische regeering eene verklaring te doen uitgaan, waarby de stemming van uw parlament
bevestigd sou worden.
Dat schynt my de eenig mogelik vreedsame uitweg deser saak,
die anders opening tot de ergste verwarringen geven kan.
Ik zou U geerne meer schryven, want veel, seer veel heb ik U
nog te zeggen ; maar de tyd dringt, en om myn brief nog dese
nacht te laten vertrekken, sluit ik dien hier, op uw antwoord
wachtende om te weten of myn ongevraagde tusschenkomst u
aangenaam is ofte niet.
Deel van desen brief al wat ge goed acht den vrienden mede, en
vooral seg hen hoe dankbaar ik ben blyve gedenken.
Inso derhidvergetnietvaderBockingtegroetne de H.H.
Zel,GrosMakwiczOtendorf,BkSmayGisr,
Backhof, Biedermann enz.
Nog een treurig nieuws heb ik U te melden, dat U nog te midden alle grootere gebeurtenissen bedroeven sal. Onze originelle
en fiksche Van Ryswyck, was, soo als ik u destyds gesegd heb,
met eene hersenverswakking geslagen. Sedert eenige dagen
heeft het lot van Lenau hem getroffen en hy is naar een gesticht
te Lier vervoerd. Wy samelen geld tot syn onderhoud en dat
syner kinderen.
Ik wacht ongeduldig op uw antwoord.
Uw vriend en broeder
JdeLaet
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Op basis hiervan valt Prof. Wils bijdrage over Jan Jacob of Johan
Alfried de Laet, zoals hij zich als literator noemde in de E. V.B.
van 1973 te completeren, ten dele te beamen en ten dele te corrigeren.
Te completeren omdat hier over de feitelijke bewegingen en
meningen van De Laet expliciete uitspraken voorkomen die tot dusverre nergens elders beter aan bod gekomen zijn.
Te beamen waar hij De Laet schetst als een flamingant die in de
Vlaamse Beweging een eerder burgerlijke dan volkse beweging voor
decentralisatie en democratie, voor antimilitarisme, uitbreiding van
het stemrecht en verdediging van de volkstaal zag.
Te corrigeren waar hij stelde dat De Laet in de jaren 1846-1849
herhaaldelijk overheidsopdrachten kreeg die in feite sinecures voor
hem betekenden : men krijgt hier integendeel sterk de indruk met
een in de hoek gedrongen man te maken te hebben, die noodgedwongen vertalingen leverde en aan journalistiek deed. De totale
strekking van Wils' artikel houdt ondertussen vanzelfsprekend stand
zodat onze bijdrage alleen een aanvulling en een verdere documentatie hoeft te betekenen.

VERKENNINGEN IN VROEGER VERTAALWERK 1450-1600
BENAMINGEN VAN DE LANDSTALEN
door
JAN F. VANDERHEYDEN

Binnenlands Erelid der Academie

ALGEMENE INLEIDING

Door de band is bij de moderne vertaling het contact tussen vertaler
en lezer herleid of , , afgeslankt " tot een kortgehouden laconische
mededeling op boekomslag en titelblad, naakt en staalhard als een inde-zon-gebleekte visgraat. , , Vertaald door... " , of , , Vertaling
van... " , of iets gelijkwaardigs in een andere taal, ligt daar in karig
uitgetelde lettertekens te lezen. Soms krijgt het publiek, eveneens uit
een zakelijke mededeling, aldaar op het verso van het titelblad te vinden, een aanduiding betreffende de taal, en af en toe zelfs betreffende de oorspronkelijke titel, van het vertaalde stuk. Met deze schrale
gegevens moet de lezer van nu het meestal maar kunnen stellen.
Bij veel van de vroegere vertalingen, en zeker bij deze uit de incunabeltijd, en nog vaker uit deze van de XVIde eeuw, lagen de zaken
echter ietwat- anders.
De vertalers, die zich soms de gelijken van de scheppende woordkunstenaars achtten, richtten zich toen, dikwijls zeer uitvoerig, in 't voorwerk in een voorrede of opdracht tot een bepaalde enkeling, tot
een groep, of zelfs tot de ,, gemene ", al of niet ,, goedjonstige " lezer.
Voor hen was deze door hen gezochte ontmoeting met het lezerspubliek
een met nauwelijks verholen gretigheid aangegrepen gelegenheid om
uit een reeks van punten van overweging, in verband met , , vorm " en
, , inhoud " van het oorspronkelijk werk en met de her- of vertaling ervan, sommige eenvoudig aan te stippen, andere dan weer uit te werken.
Vaak werd in deze liminaria terloops gewezen op, of soms omstandig gehandeld over de drijfveer die de vertalers tot het maken van een
vertaling aangezet heeft, of over de aanleiding die hen tot het leveren
van vertaalwerk gebracht heeft. Af en toe werden ook in deze voorwerken beschouwingen gehouden over het taalinstrument dat ze hanteerden, d.i. de landstaal waarin ze vertaalden. De confrontatie met
de taal of talen, waaruit overgezet werd, was eveneens voor enkelen
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onder hen een aanleiding tot overwegingen en uitspraken over de
oorsprong, aard en eigenaardigheden van deze taal of talen.
Deze zgn . , , taalkundige " beschouwingen en verklaringen van de
overzetters van toen zijn m.i. op zijn minst vermeldenswaard. De
voorafgaandelijke vraag is echter : past de behandeling van de naam
en van de echte of vermeende eigenaardigheden van de taal waaruit
en waarin vertaald werd in het kader van het onderzoek over de motivatie van de toenmalige overzetters, het probleem dat tot hiertoe van
uit verschillende hoeken in deze opstellen het scherpst belicht werd ?
Het antwoord hierop kan, naar ik meen, positief zijn, daar overzetters uit deze periode vaak hun vertaalwerk als een taaloefening beschouwden. Deze opvatting van hun vertaalactiviteit was ten anderen
in bepaalde gevallen de voedingsbodem waarin hun motivatie tot het
aanpakken van een vertaling kiemde. Daarenboven zagen sommigen
in het vertalen niet alleen een middel tot het verwerven van een grotere vaardigheid in het bezigen van hun taal ; de stelling van dezen
en van anderen luidde soms ook dat zij, als vertalers, door het overzetten bijdroegen én tot de uit- en opbouw, én tot de , , veredeling "
van hun moedertaal en meteen tot de herwaardering ervan ( 1 ).
Rekening houdend met deze , , instelling " van vertalers van toen is
derhalve de behandeling van sommige ,, taalkundige " punten of
aangelegenheden in het kader van deze zoektocht naar de drijfveren
van de vroegere overzetters m.i. verantwoord .
Enkele punten kunnen m.i. inderdaad, naar ik meen, in dit verband even ter sprake gebracht worden.
Zo is er eerst de benaming van de taal waaruit en waarin vertaald of
hertaald werd, met als voorspel de behandeling van de formulering
van het begrip , , vertalen " .
Tweedens zijn er dan de beschouwingen die vertalers, drukkers of
uitgevers van toen in het voorwerk van de nieuwe versie aan de taal van
de overzetting en/of van het oorspronkelijk werk wijdden ; deze uiteenzettingen zijn thans soms nog belangwekkend, hetzij omwille van de
merkwaardige juistheid van de stellingen die daarin verdedigd werden,
hetzij omwille van de onthutsende argeloosheid van bepaalde beweringen die daarin geuit werden, en die uiteraard tijdsgebonden zijn.

( 1 ) Cfr. een vorig opstel over vertaalwerk als taaloefening.
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VERTALEN

De term , , vertalen " roept voornamelijk twee beelden op . Eerstens
dit van het overhevelen van cultuurgoed, dat in , , litteraire " vorm
overgeleverd wordt, en dat in een anderstalige versie dan de oorspronkelijke van ene taalgemeenschap naar een andere overgebracht
wordt ( 2 ) ; tweedens dit van het overwinnen van een hindernis, nl.
het nemen van een taalbarriere ; dit laatste als corollarium van het
eerste . Dit tweede begrip wordt bij ons door , , vertalen " passend verwoord wegens de eigen aard van het toegepaste procédé bij deze overheveling zelf.
De termen en uitdrukkingen die in dit verband toen gebruikt werden, en waarvan sommige nu nog in zwang zijn, wijzen onmiskenbaar op het nog levend besef van deze twee hoofdaspecten van alle
vertaalbedrijvigheid. Toegegeven moet echter dat in sommige gewone
verwoordingen of terminologische uitdrukkingen nu eens het ene
aspect, dan weer het andere meer in 't bijzonder en scherper belicht
wordt (3).
Het overbrengen van , , litterair " goed van ene cultuurgroep naar
een andere door vertaling wordt inderdaad in verscheidene Westeuropese talen door kenschetsende en beeldrijke uitdrukkingen verwoord (4).
Om voorlopig bij het Nederlands b.v. te blijven, evocatieve formules als o.a. , , overzetten " en , , overbrengen " zijn thans nog springlevend naast , , vertalen " . , , Overstellen " daarentegen, dat ook vroeger
in voege geweest is, wordt blijkbaar niet langer bruikbaar geacht ( 5 ).
, , Translateren ' ' , dat o.m. in de XVIde eeuw en begin XVIIde eeuw
( 2 ) Cfr. Verkenningen in vroeger vertaalwerk. 1450-1600. De „ Translatio doctrinae sapientaaeque ". P. 130-157 in : Verslagen en Meded. v.d. Kon. Acad. voor Ndl.
Taal- en Letterkunde. 1980.
Cfr. b.v. : , , ... in het Nederlands overgezet door ... ' ' en , , ... vernederlandst
door ... " .
(4) In een van de vorige opstellen werd reeds hierop terloops gewezen, en werden
, , tiën " , , , trekken met in en uit" en , , verkeren " eveneens vermeld. In verband
met dit laatste, een vraag ! In de lijst van Willem de Vreese bij zijn opstel „ Over de
waarover hieronder
benamingen onzer taal, inzonderheid over `Nederlandsch' ",
meer, wordt op p. 591 onder nr. 1983 een passus geciteerd, daterend van 1611, nl.
,, Soo hebbe ick my voorghenomen, dit selve Boecxken, wt het Oostersche, in de
Nederlantsche tale, te verteren, Hoftman, Ordonn . Godts ( Amst. , Cl. Gerritz ),
Aija " . Zou hier niet , , verkeren " te lezen zijn ? Met , , verteren " weet ik geen blijf ;
„ verkeren " daarentegen kon normaal in de zin van „ vertalen " gebruikt worden.
(5) , , van Dale " kent het alleszins niet.
( 3 )
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zeer verspreid was en ook in deze beeldenwereld thuishoort, late men
beter rustig roesten.
Dat betekent nog niet dat , , overzetten ' ' , , , overbrengen " ,
, , overstellen " en , , translateren " , alhoewel ze verwisselbaar leken te
zijn, toen inzake gebruik dezelfde populariteit gekend hebben.
In de XVIde eeuw was in ons taalgebied de term , , overzetten " het
meest in trek ; de indrukwekkende lijst van hoofdzakelijk vertalingen,
die Willem de Vreese in 1909 publiceerde ( 6 ) even doorbladeren volstaat reeds om zich daarvan overtuigend te vergewissen. Immers bij
het doormaken ( of mag men hier zeggen : het doorwaden ? ) van
deze vloed van titels breekt men bijna hals en benen over deze geregeld opduikende formule ; soms is deze term tweemaal in één en
dezelfde titel op hetzelfde titelblad te vinden ( 7 ).
Zelfs het eenvoudige , , brengen " werd af en toe gebruikt, meestal
op 't einde van de XVIde en begin van de XVIIde eeuw ( 8 ) ; , , overbrengen " was niettemin toen meer in zwang. Vermeldenswaard is
hoe intensief toen ook
echter dat deze term, nl. , , overbrengen " ,
toch
niet
zo
vaak
ingeschakeld
werd
als het inmiddels
verspreid
van de baan gevaagde , , overstellen " .
Men had zelfs , , stellen " ! Dit laatste lijkt nochtans in de XVIde en
in de XVIIde eeuw eerst de betekenis gehad te hebben van o.m.
,opsteln"bchrijv,opsftbeng",zaldirouwens blijkt uit de formulering van verscheidene boektitels ; zo b.v.
deze van een vertaling van een stuk van C. Vorstius, ni. , , Wtlegghinghe C. Vorstii... In 't lat. ghestelt ende nu tot dienst der

(6) Willem de Vreese : Over de benamingen onzer taal, inzonderheid over
„ Nederlandsch ". P. 417-592 in : Verslagen en Mededeelingen d. Kon. Vla. Acad. v.
Taal- en Letterkunde. Gent, 1909. Verder vermeld als : W. de Vreese (1909) .
(7) Cfr. de titel van de Nederlandse Josephus-vertaling die in 1553 door Simon
Cock te Antwerpen gedrukt werd : , , Flauij Josephi des vermaerden Joetschen hystoriescriuers twintich boecken /vanden ouden gheschiedenissen der Joden... ouer gheset
wten Gricxschen in Latine /ende voorts wten Latine nv eerst ouer gelet in
Duytsche... " .
(8) Cfr. W. de Vreese ( 1909 ).: nrs 1114 (p. 535) van 1591; nr. 165 (p. 464) van
1620 ; nr. 171 (p. 465) van 1621; nr. 175 (p. 465) van 1622 ; nr. 176 (p. 465) van
1622. Nog een titel van 1595 : De Historie ofte Beschrijvinghe van het groote Rijck
van China. Eerst in Spaensch beschreven door Ian Gonzales van Mendoza... ende nu
uyt het Italiaensch nieus in Nederlandtsche tale ghebracht. Hoorn 1595. (J . G . C . A .
Briels : Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630. Nieuwkoop, B. de Graaf, 1974. Cfr. p.
358).
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ghem[eente]. Godts in Nederd[uytsch] overgebracht. 16.11 " ( 9 ). Dit
neemt echter niet weg dat er gevallen voorkomen waarin , , stellen " ,
doch dan in combinatie met , , uit " , in de betekenis van , , vertalen "
gebezigd werd ; de titelpagina's van minstens twee Antwerpse drukken uit de zestiende eeuw kunnen deze bewering illustreren (1°) .
, , Overstellen uit " is echter de formule die normaal verwacht
wordt, en die in feite vaker voorkomt dan het enkele , , stellen uit ".
Inderdaad, de uitdrukking , , overstellen uit " staat te lezen op titelbladen van toenmalige drukken
d.i. tot 1600
o.m. van
(11\7
(
12
Emden
Alkmaar
) , Amsterdam ( 13 ) ; van Antwerpen ( 14 ),
Leuven ("), Gent ( 16 ) en Brugge ( 17 ) ; m.a.w. dit was een formule
die toen over het ganse , , Nederlandse " taalgebied verspreid was.
Dochalwerd,nmijgvolathns,dezfrmul.ovstellen uit " , in de betekenis van , , vertalen " in de XVIde eeuw vaker
gebezigd dan , , overbrengen " , toch lijkt ze thans in onbruik geraakt
te zijn ( 18 ) ; in elk geval, ze wordt nu als verouderd beschouwd (1a ).
In hoever het taalgebruik van de drukkers, en niet dat van de vertalers zelf, in de formulering van de benaming van het vertalen, de
( 9 ) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 1176 (p. 539). Cfr. ook nog 530 (p. 492).
(10) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 50 (p. 455-456) v an 1540 : „Een schoone
Prophetie vanden Doerluchtighen Keyser ende vanden Coninc van Engelant, ende
den Coninc van Vrancrijck. Dese Prophecie is ghestelt wt der Latijnscher spraken in
de Duytsche sprake " . (Antwerpen) ; nr. 62 (p. 456) v an 1552 : „ Flauij Josephi des
vermaerden Joetschen hystor iescriuers reuen boecken van die Joetsche oorloghe, ende
Destructie van Jerusalem. W/ten Griecxschen in Latijn, ende voorts wten Latine nu
eerst in Duytschen ghestelt" . ( Antwerpen) ; nr. 91 (p. 458) v an 1566 : „ Vanden
Armen toe onderholden, des hoochgeleerden Johannes Ludovici Viuis ... Wt den
latijn in duyths gestelt deur Henricum Geldorpium " . (Antwerpen) . Voeg hierbij :
Een Seechtmoedige tsamensprekinge van Cephas ende Arnolbius... Door den Auc„Een
Cfr. W. de Vreese (1909) : nr.
teur selve wt den Latijne in nederduytsch ghestelt " .
1082(p.53)
(11) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 1069 (p. 532) jaar : 1569.
(12) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 1821 (p. 583) jaar : 1597.
(13) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 1131 (p. 536) jaar : 1597.
(14) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 76 (p. 457) jaar : 1555; nr. 454 (p. 485-86)
jaar: 1564; nr. 487 (p. 488) jaar: 1578; nr. 493 (p. 488) jaar: 1580; nr. 1660 (p.
569) jaar : 1553; nr. 1734 (p. 576) jaar : 1564; nr. 1811 (p. 582) jaar : 1563.
(15) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 470 (p. 487) jaar : 1566; nr. 478 (p. 487)
jaar : 1568; nr. 1061 (p. 531) jaar : 1567; nr. 1803 (p. 581) jaar : 1576.
(16) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 1661 (p. 569) jaar : 1556; nr. 1662 (p. 569)
jaar : 1558.
(17) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 467 (p. 486) jaar : 1566; nr. 1068 (p. 532)
jaar : 1569 ; nr. 1666 (p. 570) jaar : 1567.
( 18 ) De , , grote Van Dale " kent ze niet meer.
Cfr. col. 2063 in W'NT. Dl XI. 's-Gravenhage, 1910.
( 19 )
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doorslag kan gegeven hebben bij de keuze van een bepaalde term, is
thans moeilijk uit te maken. Opvallend alleszins is b.v. dat op het
titelblad van verscheidene drukken van werken, die door verschillende
auteurs vernederlandst werden, doch die door eenzelfde drukker, nl.
de Leuvenaar J. Boogaerts, op de markt gebracht werden, telkens
, , overstellen " gebruikt werd ( 2° ). Ten anderen, in andere centra
komt zoals daareven gezegd dezelfde uitdrukking eveneens
voor, o.m. te Brugge en te Gent. Er zijn b.v. de vertalingen die te
Brugge door P. De Clerck in 1566, 1567 en 1569 uitgegeven werden,
ophetilbadwrknsefomul,rght'
gebruikt ( 21 ) ; ook in de uitgaven van de Gentse drukker H. van der
Keere komt , , ouer-ghestelt " op de titelpagina voor (22).
Ik meen nochtans dat daaruit geen besluit inzake voorkeur vanwege
drukker of vertaler, zelfs inzake localisering van de gebruikte formules
in een of andere zin af te leiden is ; logica is in deze keuze blijkbaar
niet te zoeken, zomin als in de spelling die in de formulering van de
titel toegepast werd.
Is het niet opmerkelijk dat zeven in 't Nederlands gestelde vertalingen, die in Antwerpen gedrukt en/of uitgegeven werden en waarin
de term , , overstellen " op het titelblad gebruikt werd, uit zeven verschillende officina's voortkomen ( 23) !
En op de vraag : wiens woord wordt hier gehoord : dit van de vertaler ? dit van de drukker-uitgever ? is m.i. thans geen antwoord meer
( 20 ) Cfr. o.a. : Het sermoon van de beelden teghen die beeltschenders... ouerghestelt wten W"alsche... Leuven, J. Boogaerts, 1567. (W. de Vreese (1909) : nr.
466, p. 486 ). — Een schoone ghebedt ghemaeckt door ... Jan Hesselius ... Ouerghestelt wt den latijne in onse nederlansche sprake... Leuven, J. Boogaerts, 1567.
W. de Vreese (1909) : nr. 470, p. 487 ). — Corte Verantwoordinghe Teghens die
Confessie ... ouerghestelt wten Latijn in Nederlantsche spraeke. Leuven, J. Bogaerts,
1568. (W. de Vreese (1909) : nr. 478, p. 487 ). — Vincentius Lirinensis : Een seer
schoon boecxken voor die outheyt ende waerheyt des ghemeene christen gheloofs ...
wt den Latijne in onse nederduytsche sprake ouerghestelt ... Leuven, J. Boogaerts,
1578 ? (W. de Vreese (1909) : nr. 1061, p. 531).
( 21 ) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 467 (p. 486) jaar : 1566; nr. 1666 (p. 570)
jaar : 1567 ; nr. 1068 (p. 532) jaar : 1569.
(22 ) , , Ouerghestelt int Vlaemsche " cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 1661 (p. 569)
jaar 1556; of , , int vlaems overghestelt " cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 1662 (p.
569) jaar 1548.
(23) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 76 (p. 457) jaar 1555 (S. Cock) ; nr. 454 (p.
485-486) jaar 1564 (A. Tavernier) ; nr. 487 (p. 488) jaar 1578 ( Chr. Plantijn) ; nr.
493 (p. 488) jaar 1580 (J. Troyens) ; nr. 1660 (p. 569) jaar 1553 (We H.
Peetersen) ; nr. 1734 (p. 576) jaar 1564 (J. Mollijns) ; nr. 1811 (p. 582) jaar 1563
(W. Silvius) .
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te geven, tenzij men oorspronkelijke handschriftelijke bescheiden zou
kunnen voorleggen.
Ter illustratie van deze vaststelling en bewering het volgend voorbeeld van het verward kluwen dat hierbij soms uit elkaar te halen valt !
In één en hetzelfde jaar, nl. in 1555, verschenen bij dezelfde Antwerpse drukker, S. Cock, twee Terentius-vertalingen, beide van de
hand van Cornelis van Ghistele. In het ene geval is , , overzetten ' ' de
gekozen term ; in het andere kreeg , , overstellen " de voorkeur (24)
Waarom ? Chi lo sa ? En dit is des te meer verwarrend daar in drie
uitgaven van ander vertaalwerk van dezelfde Cornelis van Ghistele,
nl. belangrijke fragmenten van zijn Aeneis-overzettingen, die eveneens te Antwerpen, hetzij het jaar te voren of het jaar daarop verschenen, doch die ditmaal door Hans van Liesvelt werden verspreid
op de titelbladen telkens de term , , overgezet " gebruikt wordt (25).
En goedsmoeds moet de lezer zich maar schikken in de vaststelling
dat b.v. de uitgaven van de twee Bijbel-vertalingen van Nicolaas van
Winghe,
deze van 1548 en deze van 1553, die van -de persen van
twee verschillende Leuvense drukkers komen
beide uit het Latijn
, , overghestelt " zijn ( 26 ). Afgezwakt wordt aldus alle kracht van welk
!

(24) Cfr. Terentius Comedien. Nu eerst .... in onser duytscher talen door Cornelis
van Ghistele... overghesedt. Antwerpen, S. Cock, 1555. ( Cfr. W. de Vreese (1909) :
nr. 75 (p. 457)). — Andria... nu eerst in onser duytscher talen door Cornelis van
Ghistele ... overghestelt. Antwerpen, S. Cock, 1555. ( Cfr . W. de Vreese (1909) : nr.
76 (p. 457) ).
(25) Deerste viere boecken van Eneas ende Dido... Nu eerste in onser duytscher
talen door Cornelis van Ghistele ... over gelet. Antwerpen, Hans van Liesvelt, 1554.
( Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 72, p . 457). Deerste sesse boecken van Eneas ende
Dido... Nu eerst in onser duytscher talen door Cornelis van Ghistele overgenet. Antwerpen, Hans van Liesvelt, 1556. (W. de Vreese (1909) : nr. 78, p. 457 ). — Die
leste sesse boecken van Eneas ende Dido... Nu eerst in onser duytscher talen door
Cornelis van Ghistele ... overghesedt. Antwerpen, Hans van Liesvelt, 1556. (W. de
Vreese (1909) : nr. 79, p. 457). Ovidiusvertalingen, die in 1553 ( Hans de Laet) en
in 1570 (Ameet Tavernier) te Antwerpen verschenen, werden volgens de titelbladen
door Cornelis van Ghistele eveneens , , overgezet " . Voor de H. de Laet -druk en de
latere herdrukken ervan cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 67 (p. 957). De Antwerpse
drukker A. Tavernier die in 1570 een Cornelis van Ghistele- vertaling van de Heroidum epistolae van Ovidius, uitgaf onder de titel „ ... Clachtige Sendt brieven... nu
in Duytsche... ouerghesedt ", is dezelfde als de drukker die in 1564 een Nederl an dse
uitgave op de markt gebracht had van de Hortulus animae, , , nu eerst ouergestelt
wten Hoogduytsche in onse Nederlantsche tale " . Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 454
(p. 485-486).
( 26 ) Den gheheelen Bybel ... ouerghestelt wt den Latijnschen
ouden text... Leuven, Bertholomeus van Grave, 1548. — Den gheheelen Bibel... ouerghestelt... ghedruct by Antoni Marie Bergaigne. Leuven, 1553.
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besluit ook dat men daaruit zou willen halen betreffende het taalgedrag, of van de vertaler, of van de drukker, door het feit o.m. dat de
tweede uitgave van deze Bijbelversie, nl. deze van 1553, bijzonder op
taalkundig gebied door , , Jan vander Haghen, Predicheere " herzien
werd. Dus !
Ook de twee drukken van de vertaling door dezelfde Nicolaas van
Winghe van de Imitatio Christi, nl. in 1576 en in 1610, de ene door
een Leuvense, de andere door een Antwerpse drukker bezorgd, dragen op het titelblad de vermelding dat ze , , overghestelt "
werden ( 27 ). Daaruit nu willen besluiten dat Nicolaas van Winghe
een voorkeur voor , , overstellen " hebben zou, is moeilijk te verantwoorden. Inderdaad er zijn daarnaast zijn Josephus-vertalingen ! En
luidens de formulering op het titelblad van zijn vernederlandsing van
de Bellum judaicum werd dit werk van Josephus uit het Latijn , , in
Duytschen ghestelt " ( 28 ), terwijl de Antiquitates judaicae van
dezelfde Josephus door dezelfde Nicolaas van Winghe in 't Nederlands werd , , ouer geset ' ' ( 29 ) . Beide Josephus-drukken ( van 1552 én
van 1553 ) werden door de Antwerpse drukker S. Cock bezorgd,
dezelfde uit wiens officina twee Terentius-vertalingen kwamen, beide
van de hand van Cornelis van Ghistele : ene ervan was uit het Latijn
, , overghesedt ' ' ; de andere was , , overghestelt ' ' ( 30) .
Vastheid in het gebruik van ene of andere term ter verwoording
van het begrip , , vertalen " valt er noch bij onze drukkers noch bij
onze vertalers te zoeken ; rechtlijnigheid in hun gedraging ook inzake
het inschakelen van terminologische uitdrukkingen in verband met de
benaming van de landstalen, waaruit en waarin vertaald werd, is
evenmin te ontdekken. In
althans wat het Nederlands betreft
Engeland en in de Duitse gewesten daarentegen was de toestand terzake totaal anders.

(27) Cfr. Qui sequitur me, dat is die Navolghinghe Christi ... ouerghestelt wten
Latijne in Brabants Duytsch door Heer Nicolaus van Winghe. Leuven, Jan Maes,
Qui sequitur me, dat is :
1576. (Ch. W. de Vreese (1909) : nr. 1803, p. 581) .
de navolginge Christi... Overghestelt wten Latijne in Brabants duytsch door Nic. van
Winghe. Antwerpen, J. van Keerberghen, 1610. (Cfr. W . de Vreese (1909) : nr.
1804, p. 581).
(28) Flauij Josephi des vermaerden Joetschen hystoriescriuers reuen boecken, van
die Joetsche oorloghe .... voorts wten Latine nu eerst in Duytschen ghestelt. Antwerpen, S. Cock, 1552.
(29) Flauij Josephi des vermaerden Joetschen hystoriescriuers twintich boecken /
vanden ouden gheschiedenissen der Joden... ouergheset wten Griecxschen in Latine /
ende voorts wten Latine nv eerst ouer gelet in Duytsche ... Antwerpen, S. Cock, 1553.
(30) Cfr. supra.
—
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BENAMINGEN VAN DE LANDSTALEN
HET NEDERLANDS

Zoals zoeven gezegd : een gelijkaardige onvastheid valt eveneens
vast te stellen woordspeling wordt hier niet bedoeld ! inzake
de benaming van de landstalen in de overzettingen.
Inderdaad, opvallend is soms het spel dat vertalers, of drukkers,
of uitgevers in dezen speelden. Deze vaststelling geldt althans in
verband met één geval, nl. in verband met de taal die wij thans
gewoonweg , , Nederlands " heten zouden.
Wie hier in onze streken in de XVde en in de XVIde eeuw bij
auteur,
't uitgeven van werken in de volkstaal betrokken was
vertaler, drukker, uitgever en , , boecvercoper "
kon, uiteraard,
zoals zijn collega's in andere taalgebieden, op een heel stel omschrijvingen van de taal, waarin de tekst gesteld werd, beroep
doen.
Inderdaad, hij kon in de titel, in 't voorwerk, d.i. in de uiteenzettingen aldaar, en zelfs in het colofon voorhouden dat het stuk geschreven of vertaald was , , in onser ghemeynder spraken ' ' ( 31 ) of nog
eenvoudiger , , in onse sprake " ( 32 ), of , , in onser tale " ( 33 ), of , , in

(31) In de facsimile van de titel van de , , Antigone " van Sophocles in de tekstuitgave die Dr. J. Grietens van de vertaling van deze tragedie door Cornelis van Ghistele bezorgde ( volgens de Antwerpse uitgave van 1556 ) staat te lezen dat dit werk
, , nu in onser Duytscher tale " overgezet werd ; in 't voorwoord van Cornelis van
Ghistele duikt daarenboven de formule op : „ in onser ghemeynder spraken " naast
„ in onser duytscher talen " . Cfr. Sophocles : Antigone van Sophocles. Vertaald door
Cornelis van Ghistele gedrukt door Simon Cock in 1556. Ingeleid en heruitgegeven
door Dr. J. Grietens. Antwerpen-'s Gravenhage, 1922. (Uitg. der Antwerpsche
Bibliophilen. Nr. 36 ). In zijn „Tot den Leser" in zijn vertaling van de Comedien
van Terentius die Cornelis van Ghistele in 1555, eveneens bij Simon Cock, uitgaf
stelt hij de vraag : , , Ist niet beter dat slechte menschen in ons ghemeyn sprake de
gheleerde Poeten lesen moghen /dan dat si haer met Vlenspieghels beuselen ... veronleghende zijn " ?
Symon Cock prenter van Antwerpen " verklaart in zijn opdracht van de
Nederl an dse versie van de Spiegel der Rechten ( door Justinus Golder geschreven ) en
die hij in 1560 te Antwerpen uitgaf dat hij dit werk , , wt die Ouerlandtsche tale... in
ij.
dese onse sprake doen stellen [had] " . Cfr. fol.
Terentius : Terentius Comedien // Nv eerst wt den Latine / in onser duytscher
vol goeder
talen // door Cornelis van Ghistele / Rhetorikelijck ouerghesedt :
leeringhen // ende playsant om // lesen . Antwerpen, Simon Cock, 1555. Het citaat
komt uit zijn , , Tot den Leser ", fol. [ + iij ] .
(32)

( 33 )

„
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ons slechte tale " ( 34 ), of , , in onse moedertale " ( 35 ) of , , in [ons]
ingheboren tale " (36)
Bovendien beschikte hij nog over andere mogelijkheden. Inderdaad, wie het toen over het Nederlands had, kon, rekening houdend
.

( 34 ) Terentius : Terentius Comedien ... Antwerpen, 1555. Cfr. fol. [ + iij ] .
( 35 ) , , In onse moedertale " is de formule die voorkomt in de opdracht van de
anonieme Nederlandse vertaling ( of is deze toch van Peter Beelaert ? ) v an Alonso
1570 ) fol. [ + ij] ; in de
Ulloa's Die Historie Keyser Kaerle de Vijfde. ( Antwerpen,
titel zelf leest men daarentegen dat dit stuk , , in Nederlantsche Duytsche sprake
ouergheset " werd.
W. de Vreese in zijn studie van 1909 (p. 483-484 ) geeft onder nr. 432 een uittreksel uit de , , Voorreden " van de Ndl. versie ( druk 15 51) van een werk van Tielman
Susato, getiteld Musyckboexken en waarin de uitdrukking , , in onser Nederlantscher
moedertalen " tweemaal voorkomt. In de Antwerpse druk van 1533 van de Rhetorica
van de West-Vlaming Jan van Mussem wordt , , moeder tale " gebruikt, d.i. , , huer
Vlaemsche moeder tale " ( fol. Kiiij ), wat in de zethaak van Jacobus Migoen, de
drukker van de Goudse uitgave v an 1607 van de Rhetorica, gewijzigd werd tot
, , haers moeders... Neder-Lantsche tale " ( p. 5-6 ) .
In het Mnl. Wldb. is er geen lemma , , moedertaal " of , , moederspraak " te zoeken ; wel komt , , in ... moederlicker tale " voor (cfr. col. 1782 in : Mnl. 1"db. Dl. 4
(1899 ) ), wat herinnert a an de , , lingua materna ' ' , uitdrukking die o.m. ook in
Kiliaan te vinden is ter verklaring van , , moederstaele " en , , moederspraecke ".
De Engelse vorm , , mothers tongue " is zestiende- en zeventiende-eeuws ; in het
Middelengels had men : , , in her modir langage " ( 142 5 ), , , in her moder tunge "
( 1425 ), „ in her modris langage " (ca. 1449) en „ you moder Englyshe tonge " ( ca.
1500 ) . Cfr. hierover p. 623 in : Middle English Dictionary. Part Mi. Ann Arbor
Mich. , The Univ. of Michig an Press, 1977. De oudste vorm v an , , mother tongue "
zou in het werk van Wycliff ( einde XVde eeuw) te vinden zijn ; men vergete hierbij
niet dat ,, mother" hier een genitiefvorm is.
In het Nederduits was de term , , modersprake " reeds in de XVde eeuw verspreid.
HetDuis„Mrpache"wdstmonge adLuthrin
1523 voor 't eerst in zijn geschriften gebruikte.
Over deze formule , , moedertaal " is al heel wat te doen geweest : is ze in het Germaanse, of in het Romaanse taalgebied ontstaan ? en welke diepliggende betekenis
moet er aan deze term en a an de overschakeling naar zijn gebruik gehecht worden ?
( Cfr. de classieke uitdrukking : , , patrius sermo " ! ) . De polemiek L. Weisgerber-L.
Spitzer is daarv an één uiting geweest. Cfr. o.m. de literatuur over een aspect van dit
probleem p. 242 in : A. Bach : Geschichte der deutschen Sprache. 7. Aug. Heidelberg, Quelle & Meyer, 1961.
Bij ons is er b.v. het opstel van Dr. Jan Grauls : Wanneer ontstond het woord
, , Moedertaal" ? P. 92-93 in : Terug naar de oorsprong. Verzameld en ingeleid door
Dr. Rob. Roemans en Dra. Hilda van Assche. Hasselt, Heidel and, 1966. ( Heideland
Paperbacks. HP 5 ) .
( 36 ) Flavius Josephus : Flauij Josephi des vermaerden Joetschen hystoriescriuers
twintich boecken... Antwerpen, 1553. Nicolaas van Winghe gebruikt deze formule
, , in gheboren tale" in de opdracht, niet in verband met zijn taal, doch daar waar hij
het heeft over de moedertaal v an Josephus. Deze was , volgens Nicolaas van Winghe,
,, een man ... van grooter eloquentien / niet alleen int Hebreeusche / welcke zijn ingheboren tale was / maer oock int Griecsche ... ".
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met o.a. de mode van de tijd, met zijn eigen herkomst
stand en
streek
één van de volgende namen inschakelen : Duits, Nederlands, Nederduits, Vlaams ; ook nog : Brabants, Hollands, Brabants
Duits ( 37 ), Nederlands Vlaams, Hollands Nederduits, en zelfs,
Nederlands Duits ( 38 ) . Uit de titels van vertalingen die vóór 1600
verschenen, kunnen al deze benamingen samengezant worden (39 ).
Het is aannemelijk, meen ik, dat sommige gebruikers van enkele van
deze termen, o.m. van : Duits, Nederlands en Nederduits, meestal een
taalgebruik bedoelden dat, naar hun inzicht niet aan een bepaald dialect totaal gebonden lag en over heel het zgn. Nederlands taalgebied
zou kunnen begrepen worden. Zelfs , , Vlaams " kan men in bepaalde
gevallen tot dit zoeven vermelde trits van benamingen voegen . Neem
b.v. het geval van Jan van Mussem, de West-Vlaming, die systematisch
de termen , , Vlaams " , , , Vlaanderen " en , , Vlamingen " bezigt ; hij
laat zich toch éénmaal, wanneer hij zijn eigenlijk betoog inzet, ontvallen dat zijn , , Rhetorica in Vlaemsche / ghenomen ende ghecolligiert wt
dye oude vermaertste Oratueren ende Rhetorisienen ouerghestelt [is] wt
den Latijnse in ghemeender duytscher talen " (40 ).
En U hoort of leest goed : , , in ghemeender duytscher talen " !
Voor hem is dus , , duytsch " een synoniem van , , vlaemsch " .

(37) Opvallend is dat W. de Vreese (W. de Vreese (1909) : nr. 1802 ; nr. 1803 en
nr. 1804, alle op p. 581) bij dit laatste geval, d.i. „Brabants Duits ", enkel Antwerpse en Leuvense uitgaven van vertalingen van Nicolaas van Winghe aanhaalt,
teksten die sterk Leuvens getint zijn. De drukker Simon Cock in een uitgave van
1552 heeft het over , , Duytsche Brabantssche tale ' ' . ( Cfr . ook infra) .
(38) Cfr. infra over de Antwerpse druk van de Nederlandse vertaling van de ingekorte Latijnse versie van het monumentale werk v an Olaus Magnus, nl. Die wonderlijcke Historie van de Noordersche landen. Antwerpen, 1562. Cfr. ook : W. de Vreese
(1909) : nrs. 1805 1827 (p. 581-583).
( 39 ) Wie jongere uitgaven v an vertalingen ter h and nemen zal, kan dit lijstje nog
aanlengen ; hij zou reeds in 't begin v an de XVIIde eeuw de naam „Belgisch " ontmoeten. Cfr. b.v. Theodore Beza : De Wet Godts ... Ende nu eerst wt den Latijnsche
Sprake overgheset, inde Belgische ofte Nederlantsche... Rotterdam, 1611. (Volgens :
Nieuwkoop, De
J.G.C.A. Briels : Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers...
Graaf, 1974. Cfr. p. 288).
(4o) Jan van Mussem : Rhetorica... Antwerpen, 1553. Cfr. fol. [Avj ] . Jacob
Migoen wijzigt in zijn Goudse uitgave van 1607 van deze Rhetorica wel het eerste lid
Rhetorica die Edele Const v an wel-seggen / ghenomen ende
van dit hoofd als volgt : „Rhetorica
vergadert uyt die Oude vermaertste Orateuren ende Rhetorisienen ... " en hij , die
nochtans veelal de term , , Nederlands " ( en wat daarmee samenhangt) gebruikt,
neemt hier de verdere formuleringen v an Jan van Mussem over, en schrijft : , , Overgestelt uyt den Latijne in ghemeender Duijtscher Talen " . ( Cfr . p. 14) . Cfr. ook
infra.
-
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Dat men een heel stel benamingen van het Nederlands van toen als
op een snoer van bonte kralen aaneenrijgen kon, deze wetenschap is
al betrekkelijk oud.
Inderdaad, reeds in 1909 legde W. de Vreese een indrukwekkende
lijst voor die titels, hoofdzakelijk van Nederlandstalige werken en
eveneens enkele citaten uit de periode van ca. 1500 tot 1800 bevat,
waarin telkens een of andere van deze namen ingebed lag. Hij deed
zelfs een poging om de frequentie van sommige benamingen, o.a.
van , , Duits " , , , Nederlands " en , , Nederduits " , in bepaalde tijd-.
vakken door een tafel en door berekeningen van percentages te illustreren.
Zijn stelling was dat , , Duits " aanvankelijk een zeer verspreide
benaming was ( 41 ), d.i. ,, Duytsche alsoomen in Neder-landen
spreect " , zoals de uitgever van het Der Sotten Schip , Jan van Ghelen, dit in 1584 heette (42).
De oudste zestiende-eeuwse gedrukte tekst waarin , , Duits " als
benaming van 't Nederlands voorkomt is volgens W. de Vreese een
Antwerpse druk van 1518 ( 43 ); in feite echter leest men deze benaming reeds in de , , Prologhe " tot een andere Antwerpse uitgave en
een oudere, d.i. van 1515, nl. het Leuen van Sinte Bernaert, en zelfs
nog vroeger, nl. in de incunabeltijd ( 44 ),
terloops zij gezegd
.

(41) Cfr. hierover voor de periode die ons hier aanbelangt o.m. W de Vreese :
Over de benamingen onzer taal, inzonderheid over „ Nederlandsch ". P. 417-592 in :
Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vla. Academie v. Taal- en Letterkunde. 1909.
Gent, 1909 ; ook Floris Prims : De naam onzer taal in de jaren 1480-1540, inzonderheid te Antwerpen. P. 275-282 in : Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vla. Academie v. Taal- en Letterkunde. 1939. Gent, 1939 ; eveneens J. P. Pauwels : Moeilijkheden met de benaming van onze taal. O.a. p. 15-30 in : Verzamelde Opstellen.
Assen, 1965. Belangwekkend is ook F. Claes : De benaming van onze taal in woorP. 288-301 in : Tijdschrift
denboeken en andere vertaalwerken uit de zestiende eeuw.
voor Ndl. Taal- en Letterkunde. Dl. LXXXVI ( 1970 ). Leiden, 1970.
(42) Sebastiaan Brandt : Der Sotten Schip ... Antwerpen, Jan van Ghelen, 1584.
Cfr. fol. [A2v0] : „ soo Nebbe ickt ter hoochster glorien der Godlijcker Maiesteyt, ende
der leerlingen van alle goede kerstenen menschen, die niet d an Duytsch alsoomen in
Neder-landen spreect en connen, ouerghestelt ende getranslateert wren Latijne ".
(43 ) Nl. een Antwerpse druk v an W. Vorsterman. Cfr. W. de Vreese (1909) : nr.
(p. 452 ) jaar 1518. Het gaat hier om een godsdienstig werk, nl. , , Hier beginnen 1
alle de Epistolen ende Euangelien ... Ende oeck mede die prophecien ghenomen wter
Bibelen ende ouer gheset wten latijne in duytsche" .
(44 ) Leuen van Sinte Bernaert met vier schoonti Omelien die hi ghemaect heeft...
Antwerpen, Claes Grave, 1515. Op fol. [aju°] van de , , Prologhe " leest men : „ Welck
leuen ouer is gheset in platten ende simpelen duytsche wten latijne ... " . In de incunabeltijd werd deze benaming „ duits " reeds gebruikt, o.m. in 1478 in de titel v an de
Goudse druk door G. Leeu v an de Legenda Aurea-vertaling. Dan is er de Hasseltse
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periode die W. de Vreese echter blijkbaar bewust buiten beschouwing
had gelaten (45) .
Een lang en taai bestaan heeft deze term, di. ,, Duits ", als benaming van 't Nederlands alleszins gekend, als substantief zowel als in
de vorm en functie van 't bijvoeglijk naamwoord. Op 't einde van de
XVde eeuw evenzeer als nog in de tweede helft van de XVIde eeuw
verschijnt hij geregeld, hetzij op het titelblad, hetzij in het voorwerk
of in de tekst zelf van vertalingen, en dit zowel in 't Noorden als in
't Zuiden, of zo men verkiest omgekeerd.
Een andere benaming, nl. , , Nederlands ' ' , werd eveneens het eerst
in de Zuidelijke Nederlanden gebruikt, en nog wel in zestiendeeeuwse Antwerpse drukken.
Deze naam sloeg in. Inderdaad, in de tweede helft van de XVIde
suggestief beeldend als hij was en tevens ieteeuw werd deze term
gebezigd als benaming van onze taal.
wat zangerig als hij luidde
Deze naam zou de andere benamingen van toen meestal in de schemerige achtergrond laten wegzinken ; anders gezegd, de term
, , Nederlands " zou weldra alle andere in deze eeuw overklinken (46).
Ditzjnvaselg fitn.Eme zlfsdpotkennen waaruit deze koleurige vlinder is uitgebroken, een overtuigde verdruk van 1481 van de Summe Le Roij. Of des Conincs Summe die ,, ouer gheset [is]
wten franchoysche in duytsce Int iaer ons heren Dusent veerhondert ende achte " . In
1482 drukte G. Leeu te Gouda Vander destructien van iherusalem, , , gemaakt "
„ wten latijn in duutsch " of een Aesopus, nl. Die historien ende fabulen van Esopus
die leerlic wonderlick ende seer ghenoechlic syn, die in 1498 te Delft bij H. Eckert
van Hombeeck verschenen, een boekje dat „ ouer geset is " „ wt den franchoys in
goeden duytsche tot leeringe ende vermakelicheit alre menschen " . De lijst die W.
an natuurlijk nu licht a angevuld worden met nog deVrsin190volgdek
andere voorbeelden uit de zestiende eeuw ; o.m. Belial. Een rechtelick ghedinghe
tusschen Belyal ... ende Jesu Christo, toegeschreven aan ,,Jacob de Theramo ", en
, , ouer gheset in duytsche ", en gedrukt voor de tweede maal in Antwerpen in 1516
door H. Eckert van Hombeeck ; in 1530 is er Die historie van sinte Anna. (Antwerpen, W. Vorsterman ) ; in 1544 v an George Bartholomeus : Van der benautheyt ende
tribulatien der gheuanghenen Christenen onder des Turcx tribuyt leuende ... ouergheset int Duytsch ; in 1567 Een Catholi c . Tractaet van de Beelden ende van het
in Antrechte gebruyck dier selfder ... nv int duytsche eerst ouergheset door H.K. ,
werpen verschenen.
(45) W. de Vreese ( 1909 ) : nr. 1750 (p. 575 ) citeert nochtans een passus uit een
Duitstalig handschrift, tussen 1470 en 1480 geschreven, waarin de formule , , tr ansferyrt ausz Flemscher sprach " voorkomt . Dit op basis v an een mededeling door
M[one] in de Anzeiger fiir Kunde des deutschen Mittelalters. Jhg. IV (1835) van
Franz J. Mone, col. 164-180, over „Die Kinder von Limburg". Cfr. aldaar col. 165.
Dit tijdschrift droeg nog in de 4de jaarg ang ( 1835 ) de titel : Anzeiger fur Kunde der
teutschen Vorzeit.
(46) Cfr. de tabel en de beschouwingen v an W. de Vreese ( 1909 ), p. 424.
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klaring voor zijn blijde intocht en voor zijn aanvankelijk betoverende
vlucht kon tot hiertoe niemand geven. Zo is het eveneens een mysterie gebleven waarom het wenteispel van zijn krinkelend en dansend
figurengeschrijvel geleidelijk afnam, en zijn verschijning schaars werd,
alsof hij weer naar zijn poptoestand teruggekeerd was, om dan
opnieuw uit te breken en ditmaal zijn triomfantelijke vlucht van
alleenheerser aan te vangen.
Inderdaad ; was , , Nederlands " in de tweede helft van de XVIde
eeuw hier ten onzent de taalbenaming bij uitstek, in de XVIIde eeuw
komt deze term nog wel, zij het in veel geringer mate voor, in de
XVIIIde eeuw werd , , Nederlandsch ... een verstekeling, zoowel in
Noord- als in Zuid-Nederland ' ' , schrijft W. de Vreese in 1909 ( 47 ) .
In de XIXde eeuw verschijnt hij opnieuw in volle licht en doet zich
geleidelijk meer en meer gelden.
, , Duits " en , , Nederlands "
Waren deze twee benamingen
te zamen met de term , , Nederduits " , die reeds in de tweede helft
van de XVIIde eeuw een ruime verspreiding kende, de populairste
benamingen van onze taal, ze waren zoals reeds vermeld bijlange de enige niet.
Deze onvastheid inzake de benaming van de taal, in casu het
Nederlands tere bloesem en vrucht van een onmiskenbare verschraverklaart wellicht,
lende onzekerheid in de eigen taalgemeenschap
anders
gedeeltelijk althans, het voorkomen van meervoudige
veelvuldige benamingen, zoals die af en toe door o.m. vergezegd
talers of hun drukkers en hun uitgevers gebezigd werden.
Zo werd b.v., volgens gegevens verstrekt op het titelblad van de
Nederlandse versie van de Chronica Carionis, de oorspronkelijke
Duitse tekst van deze kroniek , , ouerghesett in de Neder-Duytsche
Tale " ; leest men echter ietwat verder, b.v. in de opdracht, dan hoort
men de drukker Jan Canin verklaren dat hij dit werk in , , onse Nederlansche ( sic ) sprake " heeft laten vertalen ( 48 ). Doch deze Caninuitgave is de enige druk niet waarin op titelblad of in voorwerk, of in
tekst een bepaalde benaming van de taal door vertaler, of drukker of
Cfr. W. de Vreese (1909), p. 439.
( 48 ) Cfr. Joh. Cation : Chronica Carionis : Van den Beghinne der Werelt aen tot
op Keyser Carolum den Vijfden van dien Name... 17t de Hooch-Duytsche Sprake
getrouwelicken ouerghesett in de Neder -Duytsche Tale [door W.V.N.]. Dordrecht,
Jan Canin, 1586. Over deze Gentenaar, stamvader van drukkersgeslacht dat hoofdzakelijk in Dordrecht bedrijvig geweest is cfr. p. 194-206 in : J.G.C.A. Briels : Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers ... Nieuwkoop, De Graaf, 1974.
( 47 )
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uitgever gebruikt wordt, en die dan weer, vaak in de titel zelf, of in
of welk betoog of ander
dezelfde voorrede, opdracht of inleiding
of zelfs ietwat verder in
stuk ook, dat de eigenlijke tekst voorafgaat
dezelfde uitgave, met een andere aanduiding van de taal afgewisseld
wordt.
Andere voorbeelden ?
Uit de gegevens die op het titelblad van de Nederlandse versie van
de Antiquitates judaicae van Josephus van 1553 verstrekt worden,
leren we dat dit werk , , nv eerst overgezet [werd] in Duytsche " . Bladert echter verder en doorloopt de opdracht aan de Magistraat van
Antwerpen, en dan verneemt U niettemin dat de auteur van deze
opdracht, nl. de vertaler Nicolaas van Winghe, niet minder dan driemaal eraan herinnert dat dit werk door hem , , in onse nederlantsche
tale ' ' vertaald werd.
De revisor van de Bijbelvertaling van dezelfde Nicolaas van
Winghe, d.i. Jan vander Haghen, heeft het daarentegen, in zijn voorwoord tot deze herziene Nederlandse Bijbelvertaling, aanvankelijk
althans, over , , ons Duytsche tale " ( 49 ) ; ietwat verder echter in
dezelfde voorrede bezigt hij de uitdrukking , , platte Nederduytsche
ofte Vlaemsche tale ' ' (50) .
In de titel van de Nederlandse vertaling van de Ecclesiastica van
Eusebius Caesariensis, die in 1534 te Antwerpen bij Govaert vander
Haghen verscheen, wordt medegedeeld dat Die Historie diemen heet
Ecclesiastica , , ouerghesedt [is] in onser duytscher spraken " . Ook in
het voorwoord van de drukker, d.i. het bericht ,, Aen den duechtsame lesex " , heet het dat ,, dese historie van Eusebio bescreuen / in
duytschen gheprent ' ' wordt. In het privilegie daarentegen wordt aan
G. vander Haghen de vergunning verleend tot het , , doen translateren [van ditzelfde werk] wten Latijn in vlaemsche ende andere
sprake l ende prenten oft doen prenten ' ' .
Of de uitgever Willem Silvius tevens de vertaler is van de ingekorte
Latijnse versie door C. Scribonius van het monumentaal werk van
( 49 ) Den gheheelen Bibel ... Ghedruct inde Uniuersiteyt van Louen / by Anthoni
Marie Bergaigne. Leuven, 1553. Cfr. fol. [ =0= ijvo] : , , Maer nv het Priuilegie wtgheghaen was, soo heeft... Anthonis Maria Bergaigne... dit selue Priuilegie ....vercreghen, om wederom te drucken in ons Duytsche tale, nae dat oude exemplaer ".
( 50 ) Den gheheelen Bibel ... Leuven, 1553. Cfr. fol. [ ijvo] ; , , Daerom heeft my
den voornoemde Printer 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,... " .
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Olaus Magnus ( 51 ) valt moeilijk uit te maken ( 52 ). Opmerkelijk alleszins is dat in zijne opdracht deze uitgever verklaart dat het hem , , heeft
goet gedocht tselue den ghemeynten tot dienst in onse Nederlantsche
tale ouer te stellen ... " ( 53 ) ; op het titelblad werd het Nederlands daarentegen , , ons Nederlantssche Duytsche sprake " geheten ( 54 ). Hij ook,
zoals sommige anderen ( 55 ), liet dus zelfs voor onze vragende ogen
naast de eenvoudige benaming ,, ons Nederlantsche tale " als een tweetallig blad , , ons Nederlantssche Duytsche sprake ' ' neerdwarrelen.
Wenst men nog een later geval van meervoudige benaming ?
Hier is het ! In 1605 verscheen te Delft een overzetting van het stuk
van Justus Lipsius, nl. zijn Diva Virgo Hallensis beneficia eius et
miracula fide atque ordine descripta. Uit de titel van de vertaling
leren we dat dit werk , , Wt de Latijnsche in onse Nederlantsche tale
ouergheset " is ; in zijn opdracht heeft de vertaler het echter over het
, , duitse " waarin hij dit stuk vertaalde, en in dezelfde opdracht licht
hij de reden toe om dewelke hij , , het selve [werkje] in duytsch / ... "
aan zijn Nederlandse medestanders wenste , , te presenteren " .
Ook dubbele naamaanduidingen werden gebezigd ; zelfs in de titels
van werken die aangelegd en uitgegeven werden met het oog op 't aanleren van talen komen deze dubbele benamingen voor. N. de Berlaimont gaf in 1545 een taalboekje uit, nl. Die coniugacien in Franchoys
ende in Duytsch oft in Vlaemsch ( 56 ), gevolgd in 1552 door een Profitelijck boecxken om Francoys ende Duytsche oft Vlaems te leeren spreken ( 57 ) . In datzelfde jaar ( 1 5 5 2 ) verscheen van de hand van G. Luython een Dictionaris in Fransoys ende Vlaemsch oft neder duytsch ( 58).

(51) Olaus Magnus : Historia de gentibus septentrionalibus, earumque diversis statibus, conditionibus, moribus... Romae, 1555.
(52) In 1558 en in 1562 bezorgde Plantijn een uitgave te Antwerpen van deze
Latijnse verkorting van C. Scribonius onder de titel : „Historia de gentibus septentrionalibus sic in epitomen redacta... ".
( 53 ) Cfr. fol. [iijVO] in : Olaus Magnus : Die wonderlijcke Historie vande Noordsche
landen... Nu eerst ouerghestelt veten Latijne in ons Nederlantsche Duytsche sprake...
Antwerpen, W. Silvius, 1562.
( 54 ) Cfr. supra.

Duits Brabants " , of
Brabants Duits " of „Duits
( 55 ) Cfr. supra in verband met „Brabants
, , Nederlands Duits " , of , , Nederl ands Vlaams " of , , Hollands Nederduits ".
( 56 ) F. Claes : De benaming van onze taal... In : Tijdschr. v. Ndl. Taal- en Letterkunde. Dl. LXXXVI (1970). Cfr. p. 289.
( 57 ) F. Claes : De benaming van onze taal... In : Tijdschr. v. Ndl. Taal- en Letterkunde. Dl. LXXXVI (1970). Cfr. p. 289 en p. 298.
( 58 ) F. Claes : De benaming van onze taal... In : Tijdschr. v. Ndl. Taal- en Letterkunde. Dl. LXXXVI (1970). Cfr. p. 292.
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Dubbele aanduidingen met de of-formule komen nog voor ; blijkbaar bij vertalers die van binaire stilistische stelsels en constructies
houden.
Zo is er b.v. Cornelis Ablijn een , , openbaar notarius ' ' die in Antwerpen woonde ; hij leverde een beschrijving van „ Die Nieuwe Weerels " , , wt der Hoochduytscher in deser Nederduytscher of Brabantser
taelen getranslateert ende ouerghesedt " ea ).
De kampioen in het goochelspel met benamingen van de landstaal
alhier is ongetwijfeld de Antwerpse drukker Simon Cock. Om een
staal van zijn onomastische kunde en begaafdheid en van zijn vaardigheid in 't hanteren van taalbenamingen onder ogen te krijgen
volstaat het even zijn opdracht te doorlopen van de uitgave van de
Nederlandse versie van de Bellum judaicum van Flavius Josephus door
Nicolaas van Winghe ( 60 ). In dit hartelijk voorbericht tot , , Den goetwillighen Lesers ende beminnaers der waerheyt " heeft hij
d.i.
het eerst over , , onse Duytsche Brabantssche (sic)tale " SimonCck
bedoeld wordt onze taal waarin hij dit werk heeft laten overzetten ( 61 ). Inderdaad, al waren er reeds toen Latijnse, Franse, Duitse,
Spaanse en Italiaanse versies van deze geschiedenis van Josephus in
omloop , een vertaling , , in onse nederlantsche Duytsche sprake ' ' van
dit werk was nog niet verschenen ( 62 ) . Wel waren er , , sommighe
ander versierde oft verualschte hystorie boecxkens / die van dese destructie oft verderffenisse van Jerusalem / in vortiden l ende som nv
onlancx ghescreuen / ende ghedruct zijn gheweest in onse Duytsche
tale " . Hij erkent ten anderen in dit verband dat hijzelf ook vroeger

( 59 ) Dit werk verscheen te Antwerpen in 1563 ; het blijkt niet in de lijst v an W.
de Vreese (1909 ) voor te komen.
Een dubbele benaming v an een vreemde taal komt ook wel voor ; Thomas vander
Noot heeft het in de voorrede tot zijn Rosengaert vande bevruchte vrouwen van 1516
over deze uitgave als een , , ... boecxken ... wt de ouerlansche of hoochduytsce tale in
onse ghemeine sprake getranslateert... ", dit volgens W. de Vreese ( 1909 ) onder nr.
1832, p. 584.
(60) Fl. Josephus : Flauij Josephi... seuen boecken, van die Joetsche oorloghe, ende

Destructie van Jerusalem. I,Vten Griecxschen in Latijn, ende voorts wten Latine nu
eerst in Duytschen ghestelt. Antwerpen, S. Cock, 1552.
(61) De aanhef klinkt zo : , , HIer hebdy goetwillighe lesers/ niet sonder minen
grooten cost / naersticheyt ende arbeyt/ in onse Duytsche Brabantssche tale / die
warachtighe hystorie Flauij Josephi / vander Joetscher oorloghen ... ".
( 62 ) , , Welcke hystorie bescreuen is... /eerst vanden Autheur in Griecxscher
talen /ende daer na in Latijn / Walsch / Hoochduytsch / Spaensch ende Italiaensch/ ende
ander verscheyden ghemeyn talen ouerghesedt/sonder in onse nederlantsche Duytsche sprake ".
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in deze valkuil getuimeld was . Hij , zoals andere drukkers en , , boeckvercoopers " , had zich toen door de loense streken van lepe, baatzuchtige en gewetenloze vervalsers laten verschalken . Hij ook had
namelijk te goeder trouw echter, verdichte verhalen en valse
geschiedenisboekjes, die door deze ongure bent van oneerlijke schrijvelaars opgesteld werden, , , ... in duytschen ghedruckt " zoals, vervolgt hij vergoelijkend, , , sommighe ander druckers ( die doen ter tijt
hier af niet beters en hadden oft en wisten... )... tot behoef der
schoelkinderen / die Duytsch leeren lesen ", stukjes van diezelfde aard
gedrukt hadden.
Voor hem waren dus blijkbaar de benamingen , , Duits Brabantse
taal " , de , , Nederlandse Duitse spraak " , de , , Duitse taal " en
, , Duits " tout court, in een en hetzelfde betrekkelijk kort prozastuk,
zonder enig beding of voorbehoud, verwisselbaar.

*
Een paar kanttekeningen kunnen wellicht de onzalige indruk van
wispelturigheid, die het uitstallen van deze verwarrende gevallen van
onzekerheid en onstandvastigheid zou kunnen verwekken, in zekere
mate althans, milderen.
Primo ! Er zijn toen uitgaven van overzettingen bij ons van de pers
gekomen waarin, in de betogen van de vertaler of/en in deze van de
drukker ( uitgever ) inzake benamingen van de taal, aan één enkele
naam strak en stelselmatig werd gehouden.
Twee voorbeelden ter illustratie van deze bewering ; beide uit 't
Zuiden, beide uit Antwerpen !
Cornelis van Ghistele, van wie in 1583 bij Nicolaas Soolman een
overzetting van de twaalf boeken van de Aeneis verscheen, schrijft op
indien we althans aannemen mogen dat ook de forhet titelblad
dat dit gedicht , , Nv eerst in
mulering van de titel van hem is
onser duytscher talen... ouergeset " werd. Op fol. A ij in zijn voorwoord , , Totten leser " is er andermaal sprake van een vertaling , , in
onser duytscher talen " , en ietwat verder in de tekst van de overzetting zelf, heeft hij het over het vertalen , , in onser duytscher
spraken " .
In het gebruik van deze formuleringen zit ten minste lijn !
En elkeen zal toch ook willen erkennen dat M. Everaert, die, o.m.
enwrkvaPclsu,nwthijop'elbadvnzijorzetting mededeelde, , , wten Hoochduytschen in ons Nederlantsche
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Duytsche sprake " vertaald had ( 63 ), consequent was en bleef toen hij
deze benaming van onze taal in de tekst zelf van zijn overzetting
heropneemt. Inderdaad, in de aanhef van zijn vertaling zelf verklaart
hij , , ... so en heb ick niet connen gelaten sommige van dien
[ = Boucken ende wercken van den seer excellenten Docteur in der
Medicine Paracelsus von Hoyenheym] ouer te stellen in onse Nederlantsche Duytsche sprake ... ' ' ( 64).
Als tweede opmerking kan hier de vaststelling gelden dat niet
alleen in onze landstaal [of in andere landstalen] doch ook in 't Latijn
een gelijkaardige multipliciteit inzake de toenmalige benaming van
het Nederlands voorkwam. F. Claes heeft het in één van zijn belangwekkende studies over de vroegere Nederlandse lexicografie, o.m.
overdLatijnsbmgevhtNdrlansieztdeeuwse woordenboeken en in ander taaldidactisch materiaal gebruikt
werden. Hij legt een zo maar even zesledig lijstje voor. Teutonicus en
dat in de tweede helft
Germanicus zijn, te zamen met Belgicus,
de namen die het
van de zestiende eeuw bijzonder populair werd
meest in trek waren (65).
Een overvloed van soms ambivalente verkeerstekens werkt verwarrend. Dat deze veelvuldigheid van gebruikte Latijnse termen en de
daarenboven gebeurlijke dubbelzinnigheid van sommige van deze
benamingen van onze taal verwarring stichten konden en meteen tot
verkeerde voorstellingen, interpretaties en conclusies leiden konden
ligt voor de hand. En dit uiteraard in het buitenland !
Ter illustratie van deze bewering, één geval ! en dit in verband met
één van de benamingen van onze taal in 't Latijn in de XVIde eeuw,
nl. , , lingua teutonica " , benaming die, zoals men uit bepaalde
exemplaren van de Plantijnse uitgave van het Tetraglotton van 1562
leren kan, overal als synoniem van , , lingua flandrica " werd beschouwd ( 66).

(63) Paracelsus : De Cleyne Chirurgie ende Tgasthuys-Boeck... nv eerst wten
Hoochduytschen in ons Nederlantsche Duytsche sprake ouergheset duer M. Eueraert.
Antwerpen, Wwe H ans de Laet, 1568.
(64) Cfr. fol. Aij .
(65) Cfr. de tabel en de conclusies p. 300 bij de bijdrage van F. Claes s.j.: De
benaming van onze taal in woordenboeken en andere vertaalwerken uit de zestiende
eeuw. In : Tijdschr. v. Ndl. Taal- en Letterkunde. Dl. LxXXVI (1970).
(66) Het Tetraglotton werd door Plantijn in 1562 gedrukt voor verkoop in eigen
officina ; de titel ervan was : Dictionarium tetraglotton sev voces latinae omnes, et
graecae eis respondenten, cum Gallica Teutonica (quam passim Flandricam vocant)
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Het is immers practisch onmogelijk een afgerond en juist beeld te
geven van zestiende- of zeventiende-eeuwse taaltoestanden of -studies
in Engeland of Duitsland zonder daarbij sommige linguïstische bijdragen, die toen in de Nederlanden, en nog wel meestal door geleerden uit de Zuidelijke provincies, in 't Latijn geschreven werden, te
om een beruchte naam in 't geding
betrekken. Een Becanus b.v.
kan men niet links laten liggen ( 67 ). Was het van hem
te brengen
niet dat Arno Borst nog onlangs schreef dat één van de stellingen van
Becanus, nl. dat , , das Niederlindische eine Babelsprache war " ,
, , sogar ganz Europa besch" tigte " ( 68 ) ?
Welnu, uit betrekkelijk jonge algemene historische studies over de
westerse talen en uit recente geschiedenissen van de , , moderne " taalwetenschap en hun aantal zwelt gestaag in 't buitenland, terwijl
hier ten onzent de historische studie van de taalkunde in zekere zin
gefnuikt werd vallen er zonder veel moeite voorbeelden op te diepen die bewijzen dat sommige auteurs, die deze zestiende-eeuwse
filologische in 't Latijn gestelde werken uit onze streken ter hand
genomen hebben, , , Germanicus " , en nog vaker , , Teutonicus " in
de zin van Duits, van Hoogduits opgevat hebben, daar waar in feite
Nederlands bedoeld was.
Een typisch voorbeeld in dezen is de Amerikaan Richard Foster
Jones die in 1953 een machtig gedocumenteerd en sterk gebouwd
stuk schreef over een fase van de geschiedenis van de Engelse taal, een
werk betiteld The Triumph of the English Language ( 69 ). Daar waar
Plantijn drukte echter ook exemplaren voor andere drukkers
en/of , , boeckvercoopers ", o.a. voor Jan Steels, Willem Silvius, en ook voor Jan
Bogaert. De exemplaren die deze Leuvense drukker, Jan Bogaert, afnam dragen echter het jaartal 1563, en de titel erv an is gewijzigd. Inderdaad, de verduidelijking van
de term , , Teutonica " als benaming van het , , Nederlands " nl. , , quam passim Flandricam vocant ", viel hier weg. Cfr. ook : F. Claes : De benaming van onze taal in
woordenboeken en andere vertaalwerken uit de zestiende eeuw. P. 290 in : Tijdschr.
v. Ndl. Taal en Letterkunde. Dl. L)VI (1970) .
(67) In het verzamelwerk Current Trends in Linguistics. Vol. 13. Historiography of
linguistics. Ed. by Thomas A. Sebeok (The Hague Paris, Mouton, 1975) kan men
dat wel. En in Hans Arens : Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der
Antike bis zur Gegenwart. 2 Bde. (Frankfurt a . M . , Athens um Fischer Taschenbuch
Verl. , 1969) moet men al evenmin Becanus zoeken.
(68) Arno Borst : Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen Tuber Ursprung and Vielfalt der Sprachen and Vólker. Stuttgart, Hiersemann, 1957 1963. 6
vol. Cfr. p. 1215.
(G 9 ) Richard F. Jones : The Triumph of the English Language. A survey of opi-

earum interpretatione.

-

-

-

nions concerning the vernacular from the introduction ofprinting to the Restoration.
Stanford Cal., Stanford Univ. Press, 1953.
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R. F. Jones het heeft over de taal die b.v. een Becanus ophemelde, en
die in feite de moedertaal van Becanus was, d.i. het Nederlands,
wordt deze passus door hem, d.i. Jones, als een verheerlijking van het
Duits, van , , German " , , , the German language " en zelfs , , the German tongue ' ' beschouwd.
In de inleidende paragraaf van een hoofdstuk leest men dan ook :
, , But admiration for the German language reached its climax in the
work of Joannes Goropius Becanus " ( 70 ). En R. F. Jones wist nochtans dat Becanus een Brabander was, die lange jaren in Antwerpen
verbleef en in Maastricht overleden was ( 71 ). Het wordt echter een
pijnlijke geschiedenis wanneer men dan nog lezen moet dat Goropius
behoorde tot een groep continentale , , ambitious germanists " . Dezen
zouden wie ook zich in Engeland in de XVIde eeuw met de studie
van de oudere taal en geschiedenis inliet beïnvloed hebben ! Ten
goede ? Wellicht niet, want het wordt toch een bedenkelijk geval én
voor deze Engelse , , antiquarians " van toen, én ook voor ons van nu,
te vernemen dat, door dit contact met deze zestiende-eeuwse filologen en historici, die op 't vasteland ijverden voor de beoefening van
de studie en voor de herwaardering van de eigen landstaal, ook voor
de studie van eigen oude geschiedenis en meteen voor de verheerlijen onze Becanus behoort tot
king van eigen nationaal verleden
deze Engelse taalkundigen van toen schatplichtig
deze groep
geworden waren aan vertegenwoordigers van een stroming die
lichtelijk-gekleurd nationaal-socialistisch gedachtengoed meevoerde.
Om hemzelf, d.i. R. F. Jones te citeren : zij waren : , , indebted to a
more or less conscious movement in most of the Germanic countries,
a movement slightly prophetic of the Nazis " (72).
Er bestaan bacillen die blijkbaar overal woekeren en gedijen kunnen, en die daarenboven een taai en ogenschijnlijk onverwoestbaar
leven hebben ! Wanneer herschrijft Prof. R. F. Jones - of een van zijn
leerlingen of volgelingen althans deze enkele paragrafen van dit
anders zo merkwaardig werk ?

( 70 ) R. F. Jones : The Triumph of the English Language. Stanford Cal., 1953. Cfr.
p. 215. Men leze ook p. 216, 217 en 218. Cfr. ook de voetnoot nr. 65 op p. 321.
( 71 ) R. F. Jones : The Triumph of the English Language. Stanford Cal., 1953. Cfr.
voetnoot nr. 5 op p. 215 aldaar.
( 72 ) R. F. Jones : The Triumph of the English Language. Stanford Cal., 1953. Cfr.
p. 214.
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En wie ooit F. Brunot's geschiedenis van de Franse taal zou heruitgeven zou ook best in deze herziene druk niet langer onze Kiliaan als
een Duits lexicograaf blijven voorstellen, omdat deze een Dictionarium Teutonico-Latinum heeft uitgegeven ( "bis ). En hoeveel andere
, , terechtwijzingen " en , , terechtzettingen " zouden er niet in verband met buitenlandse verkeerde interpretaties van , , teutonicus "
nodig zijn ?
Dit terloops, want onze man hier is Becanus.
En denkt men aan 't geval van R. F. Jones dan moet er toch erkend
dat R. H. Robins van Londen raak en zelfs roos schoot in zijn meesterlijk uitgebalanceerd A Short History of Linguistics, dat daarenboven
een werk is dat licht leest en dat elke lezer smakelijk meevalt.
De auteur wees daarin op , , a marvellous series of etymologies " die
Becanus voorlegde ; deze laatste steunde zich daarop en , , argued "
dat de , , first language " , , , Cimmerian " , , , survived in Dutch-FleMeteen bezorgde Robins ons nog een nieuwe term ter
mish "
benaming van onze taal ( 74 ) .
Moderne Duitse filologen weten dat zij in deze aangelegenheid
dynamiet hanteren ; ze zijn dan ook uiterst omzichtig ; soms maakt
deze „ instelling " hen zelfs omslachtig, zoals b.v. een L. Weisgerber.
voor zover dit
Is er iemand die een klare en juiste kijk heeft
op
de
,
,
endgultige
Verselbstandigung
des Niealthans mogelijk is
derandischen " dan is hij het toch ; en zelfs zo meent hij het als volgt
over Becanus te moeten zeggen : , , Man kann die ganze Gelehrsamkeit, mit der die Origines Antverpianae des Goropius Becanus von
1569 zu beweisen suchten, dass die teutonica lingua die Ursprache
der Menschheit sei, als Anzeichen fi r die Gedankenrichtung nehmen,
in der die niederfrankischen Gebiete damals ihre Muttersprache
sahen ' ' ( 75 ) . Klinkt dit niet een ietwat sibillijns ?
( 73 ).

(72bis) Cfr. F. Claes : De benaming van onze taal in woordenboeken en andere vertaalwerken uit de zestiende eeuw. P. 291 in : Tijdschr. v. Ndl. Taal- en Letterkunde.
Dl. LXXXVI (1970).
( 73 ) R. H. Robins : A Short History of Linguistics.
London, Longmans, 1967.
(Longmans' Linguistic Library) . Cfr. p. 166.
(74) Men kan dit , , Dutch-Flemish " plaatsen naast het „Belgian
Belgian Dutch " waarmede S. Potter het „ Flemish " in de index op zijn werkje bedacht. ( Cfr. p. 215 in :
Simeon Potter : Language in the Modern World. Harmondsworth, Penguin Bks.,
1966. ( Pelican Books).
( 75 ) Leo Weisgerber : Von den Kráften der deutschen Sprache. IV. Die geschichtliche Kraft der deutschen Sprache. 2. Aufl. Düsseldorf, Schwann, 1959. Cfr. p. 192.
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Als derde punt kan even gewezen op sommige festoenen waarmede
de taalbenaming zelfs in de titels van vertaling en soms ter palering
omslingerd wordt.
Deze paleersels verlenen wat kleur en zelfs soms glans aan de zakelijke, matte titel ; zwaar wegen ze uiteraard niet. Inderdaad, wanneer
een vertaler ( of uitgever ) over de taal van en over het taalgebruik in
de aangekondigde of voorgestelde overzetting handelen wil, of wanneer hij het vertalen in een bepaalde taal verantwoordt en verdedigt,
en soms hierbij uitvoerig deze taal van de overzetting looft en zelfs
aanprijst, dan neemt hij veeleer de voorrede of de opdracht als middel te baat om zijn opvattingen ter zake mede te delen. Op het titelblad zelf blijft het meestal bij een bijzonder kortgehouden karakterisering of bij een gebeurlijke bondige aanprijzing ; m.a.w. bij iets in
de aard van b.v. : „ ouer ... gheset in platten ende simpelen duytsche ", zoals dat, maar dan in de , , Prologhe " van een stuk, in casu
het Leuen van Sint Bernardus van 1515, te lezen is (76).
Een soortgelijke formule komt echter soms toch ook in de titel zelf
voor. Zo leert men dan b.v. dat in 1524 een Nieuw Testament , , gheprent [werd] in goede platten duytschen " (" ), en dat het jaar daarop
een volledige Bijbel ( 78 ) en in 1526 de Brieven van St .Paulus ( 79 ) in
,, goeden duytsche " verschenen. In ditzelfde jaar, 1526, werd ten
anderen eveneens een , , Souter ' ' , , in goeden verstandeliken duytsche
over gheset ' ' en uitgegeven (80).
Opvallend is dat er af en toe uitdrukkelijk gewezen wordt op het
feit dat het gaat om een overzetting in een taal die niet met een
plaatselijk of eng gewestelijk dialect geïdentificeerd of verward mag
worden. Een vertaling in 1541 verschenen is gesteld , , in gemeynen
( 76 ) Leuen van Sinte Bernaert met schoone Omelien die hi ghemaect
heeft. Antwerpen, Claas Grave, 1515. Cfr. fol. [aj"0] van de „Prologhe ". „ Welck leuen ouer
is gheset in platten ende simpelen duytsche wten latijne van eenen religioes der
seluer oerden op dattet een yeghelijc te bat soude verstaen ".
In Lyon verscheen in 1557 bij J. van Tournes „Excellente
Excellente figueren ghesneden vuyten vppersten Poete Ouidius vuyt vyfthien boucken der veranderinghen met huerlier
bedietsele. Duer Guilliaume van Borluit burgher der stede van Ghendt " . In zijn
, , den ionsteghen Leser Saluyt " leest men : , , ic Guilliame Borluyt " [heb] ghetranslateen subitelick, en zonder delay de vyfthien boucken van Ouidius veranderessen en
transformatien, achteruolgende de figueren in puere en nette vlaemsche tale, zonder
eeneghe affectatie ".
(77 ) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 14 (p. 453).
( 78 ) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 16 (p. 453).
( 79 ) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 19 ( p. 453).
( 80 ) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 22 (p. 453) ; nr. 32 (p. 454).
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duytsche " ( 81 ) of anders gespeld , , in ghemeynen duytsche " (82), of
, , in onse gemeen duytsche tale " ( 83 ). In 1518 wordt de formule :
, , in onse ghemeene nederlantsche tale " gebruikt ( 84 ), en bijna vijftig jaar later luidt dit nog immer : , , in onse ghemeyne Nederlantsche
sprake ' ' ( 85)
Met een tekst van Jan van Mussem verliepen de zaken anders.
Op het titelblad van zijn Rhetorica kondigt Jan van Mussem aan
( of is het zijn drukker ? Denkelijk niet ! ) dat zijn stuk , , Ouerghestelt
[werd] wt den Latijne in gemeender Vlaemscher spraken " . En verder
dan, nl. in de aanhef van zijn voorwoord , , Tot den goetwillighen
Leser " , waarin hij in 't bijzonder handelt over de taal die hij
gebruikt, over het lezerspubliek dat hij voornamelijk op 't oog heeft,
over het land en het volk, die hij door zijn kunst en kunde dienen
op één
wil, zijn , , Vlaams " , , , Vlaanderen " en , , Vlamingen "
enkel geval na
de termen die hij hanteert. Inderdaad, slechts één
enkele maal in zijn lang betoog heet hij zijn taal de , , ghemeene
duytsche taal " . Overal elders spreekt hij van , , die vander Vlaemscher
tongen " ( 86), of van , , Vlaminghen ' ' ( 87), of van , , Vlaendere ' ' (88),
of van , , goetwillighen vlaemschen constbeminders " ( 89 ), of van
, , dye Vlaemsche natie " ( 90 ), , , van onse Vlaemsche tonghe " ( 91 ), of
van de , , vlaemsche " taal ( 92 ) ; aan het slot van zijn voorrede is er
dan nog zijn oproep tot de , , edele ende verstandele iongers vander
Vlaemscher natien ' ' ( 93

)

een bijlage tot zijn
In de uiteenzetting die zijn , , Vocabularius "
inleidt wijkt hij al evenmin van dit haast uitsluitend
Rhetorica
gebruik van de benaming , , Vlaams " af, of hij het nu heeft over de
taal die hijzelf bezigt en over deze die hij anderen wenst te leren hanteren, of over aankomende dichters, schrijvers of redenaars die hij hel-

( 81 ) Cfr. W. de Vreese (1909 ) : nr. 52 (p. 456).
( 82 ) Cfr. W. de Vreese (1909 ) : nr. 57 (p. 456). Druk van 1545.
( 83 ) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 43 (p. 455). Druk v an 1536.
(84) Cfr. W. de Vreese (1909 ) : nr. 423 (p. 483).
( 85 ) Cfr. W. de Vreese (1909) : nr. 455 (p. 486).
( 86 ) J. van Mussem : Rhetorica (1553)fol. Aij.
( 87 ) J. van Mussem : Rhetorica (1553) fol. Aij.
( 88 ) J. van Mussem : Rhetorica (15 5 3) fol. Aij. Zelfs tweemaal.
J. van Mussem : Rhetorica (1553) fol. Aij.
J. van Mussem : Rhetorica (1553)fol. Aij.
( 91 J . van Mussem : Rhetorica (1553) fol. [Aijvo].
J. van Mussem : Rhetorica (1553) fol. [Aijvo].
J. van Mussem : Rhetorica (1553) fol. [AStvo] .
( 89 )

( 90 )
)

( 92 )

( 93 )
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pen wil. Hij spreekt ook hier in dit afsluitstuk van zijn verhandeling
van , , ons Vlaemsche sprake " ( 94 ) , van , , onse fraie Vlaemsche Jonghers const beminders ' ' ( 95 ) , van , , ons vlaemsche Tale ' ' ( 96 ) , van
, , ons natuerlijcke suyuere Vlaemsche sprake " ( 97 ), van , , onse goetwillighe Vlaemsche ionghers " ( 98 ), van , , huer Vlaemsche moeder
tale " ( 99 ), van , , Vlaemsche woorden " ( 100 ) en uiteraard eveneens
van , , bastaerdt Vlaemsch ' ' ( 101 ) .
M.a.w. Jan van Mussem schreef een taal die hijzelf als de taal van
de streek tussen Zee en Schelde beschouwde. In hoeverre de oorspronkelijke versie die hij, Jan van Mussem, de West-Vlaming schreef, in
de Antwerpse druk van 1553 taalkundig-gaaf overgenomen werd, zal
wellicht voor altijd een geheim blijven.
Zo lagen de zaken alleszins in 1553.
Enkele decenniën later, toen deze eerste uitgave uitgeput bleek te
zijn , ,nadien den Druc uyt was " ( 102 ) achtte een drukker van
Zuidnederlandse herkomst die zich te Gouda gevestigd had en die
meende dat er een verdere afzet voor dit boek zou te vinden zijn,
daar het een leemte vullen zou ( 103 ), en het daarenboven z.i. nuttige
en aangename lectuur was ( 104 ), dat het verantwoord was dit werk
heruittegeven. Zijn naam was Jacob Migoen, zoon van een schoolmeester uit Antwerpen. Deze laatste was wegens zijn Lutherse gezindheid uit Antwerpen verbannen geworden, en was naar Engeland, later
vandaar uit naar Noord-Nederland uitgeweken ( 1°5 ) . Het is deze
( 94 ) J. van Mussem : Rhetorica (15 5 3) fol. Kiij.
( 95 ) J. v an Mussem : Rhetorica (15 5 3) fol. [Kiijvo] .
( 96 ) J. van Mussem : Rhetorica (15 5 3) fol. [Kiijvo] .
( 97 ) J. van Mussem : Rhetorica ( 15
1553 ) fol. [Kiijvo] .
( 98) J. v an Mussem : Rhetorica (1553) fol. Kiiij.
( 99) J. v an Mussem : Rhetorica (15 5 3) fol. Kiiij.
( 100 ) J. van Mussem : Rhetorica ( 15
1553) fol. Kiiij.
( 101 ) J , van Mussem : Rhetorica ( 15
1553 ) fol. Kiiij.
(102 \ Cfr. „ Toe-eygenbrief " in de uitgave v an 1607, p. 5.
(103) In zijn opdracht van zijn uitgave van 1607 verklaart J. Migoen : „ Alleenlijc
heb ic dit, daer toe gedaen, dat ic dit Boeck door den Druc weder gemeyn make
all en Konst-lievers, die [... ] het mosten derven,... " . ( Cfr. p. 5 in uitg. 1607).
(104) Inderdaad dit tractaat is nuttig „van wegen den in-hout " , want het is een
leerboek dat de taak van de magistraat bij het rechtbedelen en o.m. het straffen v an
deboshivrlctnza;es wrkdatelzsngmoeten bezorgen zal w an neer ze zullen , , een lust genieten int aenhooren van so schickelijcken Reden-strijt ". ( Cfr. „ Toe-eygenbrief ", p. 4 & 5 in uitg. 1607).
( 105 ) Over de Migoens cfr. o.a. J.G.C.A. Briels : Zuidnederlandse boekdrukkers en
boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630.
Nieuwkoop, De Graaf, 1974. (Bibliotheca Bibliographica Neerl an dica. Vol. VI). Cfr.
hierin o.a. p. 364-371.
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Jacob Migoen die in 1607 een tweede herziene, en in feite een , , verminderde " , om niet te zeggen , , verminkte "
en ietwat slor( 106 )

) Jacobus Migoen liet de lijst bastaardwoorden, die in de uitgave van de Rhetorica van 1553 ( fol. K. iij tot [M IV] ) tezamen met een bel an gwekkende inleiding
( 106

over taalzuivering voorkwam, eenvoudig wegvallen, al kondigde hij het opnemen van
deze „ Vocabularius " in de tekst van zijn uitgave van 1607 (nl. op p. 84 ) aan, en
dit in dezelfde termen als deze waarin het inlassen v an deze lijst in de Antwerpse uitgave v an 1553 ( nl. op fol. [Gijvo] ) in uitzicht gesteld werd.
Het gebeurt eveneens dat J. Migoen een tekstgedeelte v an het corpus van de
verhandeling niet overneemt. Het einde v an de eerste paragraaf over de , , Refutatie "
luidt bij J an van Mussem in de druk v an 1553 als volgt : , , dwelc de iuristen heeten
saluatie op (sic)reprochen " ( Cfr. fol. Cij ). Dit zinsgedeelte is in de Goudse uitgave
niet overgenomen ( Cfr. p. 34 ). We kunnen enkel over de reden voor of aanleiding
tot deze weglating raden ! En ... blijven raden ?
In bepaalde gevallen zijn het denkelijk overwegingen van godsdienstige aard die
bij het schrappen v an tekstgedeelten een rol kunnen gespeeld hebben. Migoen
wenste zeker elke katholieke inslag te weren, en dit zeker in zijn eerste uitgave in de
stad zelf v an de Synode. Verwonderen k an het dan niet dat b.v. van de uitgave van
1607 de allusie op het katholiek gebruik v an het wijden van b.v. een begraafplaats of
bedeoord wordt weggelaten, niet eenmaal, doch minstens tweemaal, wat dus waarschijnlijk toeval uitsluit. Inderdaad, handelend over ,, Die derde maniere v an confirmeren " valt in verb an d met de plaats v an een gebeuren te onderzoeken , , ... Of die
plaetse heymelijc of openbaer es/ ghewijdt oft onghewydt woeste oft anders " ( Cfr.
fol. [Dvij] uitg. 1553 ), waarbij Jan v an Mussem denkelijk de Ad Herennium II.III. 7
n aschreef, waar ook sprake is v an , , sacer an profanus, publicus an privatus " J.
p. 54 van zijn uitgave v an 1607 enkel bij : , , Of die plaetse hey-Migoenhudtp
melijc of openbaer is/ woest of anders " . Bij een an dere discussie over de plaats waar
een feit zich heeft voorgeda an zal, volgens de regels van „ rhetorica " nagegaan worden , , oft si wel bequaem es oft niet / oft si bergachtig es of pleyn / aen den
zeecant /oft midden slants... breed oft nauwe / bi der stadt/ oft verre van daer ghewijdt onghewijdt. etc " . Dit leest men in de Antwerpse druk van 1553 fol. [Kjvo] . Dit
, , ghewijdt onghewijdt " wordt niet in de uitgave v an Jacob Migoen in 1607 door
hem hernomen . Kijk er maar even p. 121 op na ; na , , oft verre van daer " staat er
een laconisch , , ende so voort " . En nocht an s de versie van Jan van Mussem lag hem
voor de ogen, versie die klaarblijkelijk geïnspireerd is door de Institutiones van Quintilianus. Daarin leest men V. X. 37/38 het volgende : „ ( 37) Ducuntur argumenta et
ex loco. Spectatur enim ad fidem probationis, montanus an planus, maritimus an
mediteraneus, consitus an incultus, frequens an desertus, propinquus an remotus,
opportunus consiliis an adversus ; ... ( 38 ) Et haec quidem ac similia ad coniecturam
frequentius pertinent, sed interim ad ius quoque : privatus an publicus, sacer an grofanus, noster an alienus ... ".
Wat zit er achter het weglaten v an ,, inghelijck ", ,, angelicus " ; althans op een
bepaalde plaats ! ?
Voor de sluitzin — die een kort gebed is — klinkt nog een laatste paukenslag. Inderdaad, na de opsomming van de heerlijke mogelijkheden v an de welsprekendheid, is
er ook deze triomfantelijke uitspraak die alles samenvat : „ In welcke saken die inghelijcke const Rhetorica ghelegen is " ( fol. Kiij ). Bij J. Migoen verkilt de blije, luchtige
en van muziek doorzinderde atmosfeer die hier door Jan v an Mussem opgeroepen werd
tot de koele vaststelling : , , In welcke saken die const Rhetorica ghelegen is "
( p. 124, uitg. 1607 ). En nochtans elders ( 1553, fol. [Dijva] >41607, p. 46, of 1553,
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dige ( 107 ) uitgave van de Rhetorica van Jan van Mussem als , , Eerstlingh [sijnes]. Druc-Ampts " in Gouda drukte en verspreidde (108).
Hij droeg deze heruitgave aan de Magistraat van Gouda op,
, , demoij le het is de eerste Vruchte op V.E.E. Gouden Acker ( van
[hem] na gelegentheyt der Vrucht geploecht ende besaeyt sijnde )
gewassen " (109)
Kondigt het titelblad van de Antwerpse uitgave van 1553 het werk
aan als een conglomeraat van Latijnse teksten die ,, ouer ghestelt [werden] wt den Latijne in gemeender Vlaemscher spraken " ik cursi, de Goudse tekst
veer : ,, in gemeender Vlaemscher spraken"
wordt voorgesteld als zijnde , , Overgestelt uyt den Latijne in ghemeender spraken ' ' , d.i. , , in ghemeender spraken ' ' zonder méér !
Hier, d.i. op de titelpagina van 1607, viel , , Vlaams " eenvoudig weg
( of werd het opzettelijk geband ? ), terwijl ook deze benaming, nl.
, , Vlaams " , elders in deze druk stelselmatig door , , Nederlands " ver.

—

fol. Gij ›.4.1607, p. 84 ) wordt , , inghelijcke ' ' behouden ; op p. 35 van de uitgave
van 1607 ( tegenover fol. [ C iijvo ] v an de 1553 versie ) is er sprake in beide drukken —
op spellingvarianten na — v an de , , ingelijke Const van welseggen " ; op p. 8 heeft J.
Migoenhtvr„dGlijkeKonstvawdgchieljktsn."
zoals Jan v an Mussem het hem voorzegde (Cfr. 1553, fol. [A ijvo] ).
Migoen laat een voorbeeld wegvallen. (Cfr. 1553, fol. Huid }.e 1607, p. 99 ) . Bij de
behandeling van de , , Exclamatio " ( Cfr. 1553 fol. [ G IVvo ]) wordt in 1607, p. 87
„ ende selden " weggelaten ; een waarschuwing als deze hierin vervat is nochtans in
een handleiding, als deze Rhetorica is, van belang.
(107) Misslagen bij 't plaatsen van de paginering werden begaan ( Cfr. p. 68, p.
69, p. 70 ) ; drukfouten komen voor : op het titelblad (!) : „ crachelijc " i.p.v.
„ crachtelijc " ; p. 50 „ uytheemsche worden " i.p.v. „ woorden " ; p. 15 : „ Blek "
i.p.v. „ elck " ; p. 15 „ platse " i.p.v. „ plaetse " ; p. 16 : „ beschik heeft " i.p.v.
„ beschickt heeft " ; p. 16 : „ deerlen " i.p.v. „ deden " ; p. 17 : „ vreende " i.p.v.
,, vreemde " ; p. 17 : ,, spreren " i.p.v. „spreken " ; p. 21 : ,, rot sijn middelmate "
i.p.v. „ tot sijn middelmate " ; p. 21 : „ dagelijyx " i.p.v. „ dagelijcx " ; p. 22 :
„verde " i.p.v. „verre " ; p. 33 : „ bevsting " i.p.v. „ bevesting " ; p. 98 : „ vast "
i.p.v. „bast ".
En de processie is daarmee niet uit ! En toch drukt hij p. 91 de opmerking v an J.
vanMusemor:,Htqalijcspengrothaden sit
verdragen/ sonderlinge van den genen die daer gelt mede winnen " . Billijkheidshalve
moet erkend dat sommige zetfouten die in de uitgave van 1553 voorkomen door J.
Migoenzjdtwerk n.
Ook kan men m.i. slordig heten zijn overname op p. 84 uit de versie van 1553 van
de aan kondiging van het leveren van een lijst van bastaardwoorden, als bijlage tot
zijn handleiding, lijst die hij dan weer niet overgedrukt heeft. ( Cfr. vorige
voetnoot) .
( 10 8 ) Jan van Mussem : Rhetorica Die Edele Const van welsegghen....
Gouda,
Jacobus Migoen, 1607. Cfr. p. 4.
( 109 ) Jan van Mussem : Rhetorica... Gouda, Jacobus Migoen, 1607. Cfr. p. 4.
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vangen werd ( 110 ) ; slechts in twee passages gaat het over , , duytsch "
of , , Neder-Duytsch " ( 111 )
Wat betekent deze wijziging in de aanduiding van de gebezigde
taal zoals deze op het titelblad en verder in het werk zelf werd aangebracht ?
Is deze wijziging in de titel het resultaat van een toevallige omissie ? Of is zij veeleer het gevolg van een bewust ingrijpen in de tekst,
- ingrijpen dat zich eveneens uit in het doelgericht gebruik van
bepaalde taalbenamingen, o.m. verder op het titelblad, in de , , Toeeygenbrief " en in de tekst zelf ? Inderdaad, in het formuleren van de
titel en van de opdracht, zowel als in het vastleggen van de tekst zelf,
stelt men, bij vergelijking met de uitgave van 15 5 3, een stelselmatige
verwisseling vast van de taalbenamingen, waaruit een uitgesproken
voorkeur voor de naam , , Nederlands " , en wat daarmee verband
houdt, bij J. Migoen blijkt te leven. Hier kan dan ook moeilijk sprake
zijn van weglating door nalatigheid, of van wijzigingen in de benaming van de taal die toevallig zouden zijn. Daarvoor werden deze
wijzigingen te systematisch, en dit op te talrijke, zelfs op ver van
elkander liggende plaatsen in de tekst doorgevoerd, en daarvoor is de
afwijzing van de term , , Vlaamsch " ( en wat daarmede samenhangt ),
al te zeer in 't
- afwijzing die totaal en zonder uitzondering is
oog springend. Even moeilijk is het te aanvaarden dat dit overschakelen in 1607 naar de benaming „ Nederlands " een eenvoudig involgen van de mode van de dag zou geweest zijn ; m.a.w. ons een bewijs
te meer zou leveren van het inslaan van de term , , Nederlands " die
van
- wat de vroegere periode in onze taalgeschiedenis betreft
1601 tot 1650 zijn schoonste dagen beleefde ten koste van ,, Duits "
en van , , Nederduits " ( 112 ) .

( 110 ) J . Migoen heeft het op p. 7 over , , die vander Nederduytscher tongen " ; over
, , dese Neder-landen " ; over , , de Neder-Landers " ; over , , onsen goetwilligen
Neder-lantschen Konst-beminders " ; over , , sij in Neder-Lant " ; over , , onse NederLantsche Tonge " ; op p. 8 over , , duyts " ; over , , Nederlandt " ; op p. 12 over
, , Edele ende verstandelike Nederlantse Jongelingen " .
(111) Op het titelblad is toch sprake van , , duijtsche " , zelfs van , , recht-duijtsche "
woorden, en op p. 6 van , , Neder-Duytsche " .
(112) Cfr. W. de Vreese ( 1909 ), p. 424. W. de Vreese blijkt de titel van deze uitgave van 1607 gekend te hebben ( Cfr. W. de Vreese ( 1909 ) : nr. 143 (p. 462 ), doch
niet de , , Toe-eygenbrief " van J. Migoen, noch de , , ouersiene " of verbeterde versie
van de opdracht die Jan v an Mussem voor de uitgave v an 1553 schreef. Dit geval is
daardoor bij hem voor de berekening van de frequentie v an 't gebruik v an de benaming , , Nederlands " niet in aanmerking genomen.
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Of zou deze opvallende naamwisseling volgens J. Migoen kunnen
verantwoord worden door zijn ingrijpen in de taal van de editio princeps, van de Antwerpse druk van 1553 ?
En ingegrepen had hij , inderdaad !
Het onderzoek van de aard en omvang van deze ingreep leidt echter tot een soort , , case study " , in het vlak van het taalgebruik dan.
m.i. dat dit probleem o.m. van die verwisseling van de ter- Hetpas
men , , Vlaams " , , Nederlands " en van de daarmee gepaard gaande
, , vormelijke " afwijkingen van de Goudse uitgave van 1607 van de
Antwerpse druk van 1553 elders zou behandeld, of ten minste aangesneden worden.
Blijven we dan in afwachting van de bespreking van dit punt bij de
benaming van sommige andere westerse landstalen, benamingen die
in vertalingen in de XVde en XVIde eeuw in Engeland en in Duitse
gewesten gebezigd werden.
HET DUITS

Mocht in de XVde en in de XVIde eeuw een kleurrijk en grillig
uitgetekend politiek mozaïek van verscheidene vrije steden en van
talloze kleine of grote vorsten- en hertogdommen, graafschappen of
heerlijkheden over het Duits taalgebied van toen uitgespreid liggen,
en mochten klimaat en landschap, economische toestand en godsdienstige aanhorigheid van streek tot streek verschillend zijn,
, , Teutsch " was de term ter benaming van de taal, die in dit
gebied gebezigd werd, eenmaal men ze in geschrift of in druk vastlegde.
Deze vaststelling gaat niet enkel op daar waar het om zgn. oorspronkelijk werk handelt ; ook de titel en het voorwerk van
vertalingen-in-de-landstaal van klassieke teksten of van andere
vreemde geschriften leveren af en toe gegevens die ter zake zeer leerrijk en stichtend zijn.
Vertalers, zowel als schrijvers hadden het toen herhaaldelijk over
, , die Deutsche Nation ' ' (113).
(113, In zijn opdracht én in de voorrede tot zijn Caesar- vertaling gebruikt M.
Ringmann Philesius deze formule in : C. J. Caesar : CAij Julij Cesaris ... Historien
vom Gallier vnnd der Roemer Burgerische klieg.... Mainz, 1530. , , Dann wem schrib
man solche biicher / die vnder andern vil vnd manchen schoenen geschichten/ nit
wenig ding das Keyserthumb vnd sunst Deutsch nation berurende inn sich halten/
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Een schrijver
zelfs zo hij bijna uitsluitend het Latijn beoefende
kon nog zo sterk aan zijn landstreek gehecht zijn, toch beschouwde hij zich als lid van de grote Duitse natie, waarvan de leden

bequemlicher zu / dann obgemelter Roemischer K. Maiestat ? " ( Cfr. fol. eeiij ) en :
, , Was mag aber vnder allen historien Deutscher nation fruchtbarer vnnd anmutiger
sein/ dann inn welche gestalt das Keyserthumb entsprungen sei/ ... " . ( Cfr.
fol. [eeiik0] ). In de herziene uitgave die Sigmund Feyerabend in 1565 te Straatsburg
uitgaf wordt op fol. F. deze tekst practisch ongewijzigd overgenomen.
Van de de Officiis van Cicero verschenen drie drukken van een Duitse vertaling in
1531, telkens „ vmb gemeines nutz vnd besserung willen Teutscher Nation " ( Cfr.
fol. [iij'o] ). De Duitse vertaling door Michael Herr van de de Agricultura... van
L.J.M. Columella die in 1538 te Straatsburg verscheen ( , , Das Ackerwerck Lucij Columelle vnd Palladij... Verteiitschet Durch Michael Herren... ") werd gemaakt in de
hoop dat , , Ausz welchem ... nit alleyn unserer statt vnd mitburgern/ sondern auch
allen andern stetten vnd landen der Teutschen nation ( zu welchen es kompt ) hoher
nutz entspringen mag ". ( Cfr. fol. ij ). H. Boner drukte in het voorwoord tot zijn
Demosthenes- vertaling dat hij in 1537 schreef, doch pas in 1543 in druk zag, ( , , VJer
Schone vnd zierliche Orationes oder Reden... durch... H. Boner... ausz dem Latein
inns Teiitsch transferiert ... " ), de hoop uit dat men bij hen „ auch eyn sollichen so
trefflichen Oratoren gehaben/ der die Teiitsche Nation/ gegen Gott vnd jrer ordenlichen Oberkeyt / zu fruchtgebender Gottsforcht vnd gehorsame / vermanen moecht ".
( Cfr. fol. Aij ). Zelfs in de titel van de Duitse versie van de Vitae Parallelae van Plu
te Frankfurt van de pers kwam wordt verklaard dat deze vertaling-tarchusdien1580
, , Zu Nutz vnd gutem gemeinem Vatterlandt Teutscher Nation/ jetzt erstmals ausz
Griechischer Sprach ... / in die Hochteutsche Zungen / ... transferiert ... " . Sigmund
Feyerabend, boekhandelaar in Frankfurt, schreef een uitvoerige „ Vorrede " tot de
Duitse uitgave van de Metamorphosis van 1581 en behandelt daarin de houding van
de schrijver -in-de- volkstaal t.o.v. de ondeugd ; hij verdedigt de auteur die vrij en
vrank voor zijn oordeel uitkomt ; ,, vnnd so man die warheeft hie in Teutscher Nation
sagen wil /musz man nit in Teutscher sprach / wider die Romer /Englander /vnnd andere frembde Nationen bellen ( das wider die gemalten vnd Todten heiszt streiten )
sondern man musz den mangel vnser Nation/ mit vnser Muttersprach / wo man darzu
fug vnd vrsach haben kan / anzeigen " . ( Cfr. fol. [xxvo] ) . In de opdracht van de
Duitse Livius- uitgave van 1523, nl. deze die door de eerste vertaler van deze monumentale Duitse Livius- editie geschreven werd verklaart de vertaler Bernhard Schófferlin dat deze overzetting gemaakt werd o.a. , , auch gemainden vnd stetten teutzscher
Nation/ zu ni tze " ( Cfr. fol. [ij' o] ) ; en over Mainz als bakermat van de boekdrukkunst schrijft hij : , , Darumb dieselbe stat nicht allein bey Teiutzscher Nation/ sundern auch bey aller welt in ewige zeit ( als wolverdynet ) gebreyst vnnd gelobt solle
werden ". ( Cfr. fol. [ijvo] ). Een Ivo Wittich, die de vertaling voortzette, deelde in
alle eenvoud in zijn voorwoord mede dat hij Livius verder vertaald had , , zu ehrend
Teutscher nation " ( Cfr. fol. [CXCIIV0] in de uitgave van 1523 ). Valentin Boltz, een
zestiende -eeuws vertaler van Terentius, herdacht in zijn voorwoord de Duitse vertaler
van Joseghus en noemde hem , , der hochberedt man teutscher nation Doctor Caspar
Hedio zu Straszburg ". ( Cfr. fol. [Aiijvo] in : Publij Terentij Aphri sechs verteutschte
comedien... Tubingen, U. Morhart, 1540 ). Bedoeld wordt dezelfde C. Hedio die een
uitgave van Ein Auszerleszne Chronick in 1549 nog bezorgen kon ; in de titel van
deze uitave staat te lezen dat de Duitse versie van deze kroniek tot stand gebracht
werd , , zu nutz vnd wolfart Teutscher Nation " . Als curiosum k an wellicht vermeld
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zich onderling verbonden voelden door hun zeden en gewoonten,
hun cultuur, hun gemeenschappelijk verleden en ... hun taal. De
, , Duitse aartshumanist ' ' Konrad Celtis kan hier allicht als voorbeeld
aangehaald worden ( 114).
Verwonderen mag het dan niet te moeten vaststellen dat, wanneer
taalaangelegenheden in hun geschriften aan de orde kwamen,
, , Teutsche spraach ' ' , , , Teutsche Zunge ' ' of eenvoudigweg
, , Teutsch " spontaan uit de pen vloeide.
De handschriftelijke overlevering is daar om dit te bewijzen, want
zelfs in de manuscripten van vóór 1450 zijn verwijzingen naar dialecten, zoals b.v. , , Swebisch Teutsch " zeer uitzonderlijk (115 ).
Ook in de eerste gedrukte teksten was blijkbaar , , Teutsch " de
meest voorkomende benaming van de landstaal die in zwang was,
afgezien van het sporadisch voorkomen van de term , , hochteutsch ",
of ,, Oberlendisch Teutsch " ( 116) .
Een bijzondere vermelding verdient m.i. nochtans de term : , , Fr.nckisch Teutsch " (117) , Frankisch hoffteutsch " (118\9 of ,, Hofffránkisch Teutsch " ( 119 ), die alle drie voorkomen in vertalingen van zgn.

dat door de inleiding tot de Spaanse vertaling van Livius, die Pedro de la Vega zou
gemaakt hebben, ook een sterk nationalistisch zelfgevoel nazindert ; hierin heeft de
vertaler het o.m. over , , nuestra nacion Espanola " . ( Cfr. fol. CXX in de uitgave van
1552).
(114 Jacques Ridé : L'Image du Germain dans la pensée et la littérature allemandes de la redécouverte de Tacite à la fin du XVI' siècle. Thèse.. Univ.. de Paris. 1976.
Paris, Champion, 1977. 3 Vol. Cfr. vol. I, p. 256.
( 115 ) Deze term komt voor in een hs. van 1495 van een Duitse vertaling van de
Orationes olynthiacae van Demosthenes door J. Reuchling die daarin verklaart dat
deze redevoeringen , , von mir Doctor Johansenn Reuchling ausz kriechscher sprach
Jnn das Swebisch Teutschs gebracht ' ' werd. Cfr. p. 63 nr. 176 in : Fr. J. Worstbrock :
Deutsche Antikerezeption 1450-1550. Teil I... Boppard a. Rhein, 1976.
( 116 ) C. J. Caesar : Warhafftige Beschreibunge
aller... Kriege. Frankfurt a . M . ,
1565. Herziene uitgave van de Ringmann- vertaling, met een opdracht van S. Feyerabend die op fol. [ 3C iiijvo] verklaart dat hij de vroegere vertaling , , in das gut Oberlendische Teutsch bringen lassen " heeft.
( 117 ) M. Tullius Cicero : Der Teutsch Cicero... Augsburg, H. Steiner, 1534. Daarin een voorwoord tot de vertaling van , , Cato maior de Senectute "..
( 118 ) Uit „ Ain gemayne Vorred " tot deze druk (M. Tullius Cicero : Der Teutsch
Cicero... Augsburg, H. Steiner, 15 34) leert men dat Joh. von Schwarzenberg verschillende werken van Cicero , , vnnd ander trefflicher Lateinischer Auctor etc.
biichle /all verteiitschen [lassen] vnnd die selb inn sein/ auch also inn Frankisch hoffteiitsch bracht " heeft. ( Cfr. fol . ij in deze druk) . Dezelfde term, nl. , , Frankisch hof
teiitsch ", komt nog in dezelfde ,, Vorred " op fol. iij voor.
) Deze term „ Hofffránkisch Teutsch " is te vinden in dezelfde verzamelbundel (M. Tullius Cicero : Der Teutsch Cicero... Augsburg, H. Steiner, 1534) op fol.
)

( 119
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filosofisch werk van Cicero, vertalingen die op naam staan van Johann
von Schwarzenberg. Deze bewonderaar van Cicero hertaalde een
woordelijke overzetting van de hand van een geleerde in zijn dienst,
o.m. een Johann Neuber ; inderdaad, de eerste versie van deze
Johann Neuber werd dan door Schwarzenberg ,, in sein Teutsch gestellt " ( 120 ,) ,, inn sein/auch also inn Frankisch hoffteutsch
bracht " (121)
In de vertaalliteratuur, zowel als in de drukken van oorspronkelijke
werken-in-de-landstaal, was , , Teutsch " de gangbare term, vanaf de
incunabeltij d . Inderdaad, of een vertaling toen in Augsburg of in
Keulen, in Wenen of in Bazel, in Hamburg of in Straatsburg van de
pers kwam, op het titelblad of in 't voorwerk werd gewoonlijk de
term ,, Teutsch " en dit in al zijn mogelijke spellingsvarianten
als , , zelfstandig " of als , , bijvoeglijk " naamwoord gebezigd. Komt
, , hochdeutsch " voor dan is dit, zoals reeds vermeld, een eerder zeldzame verschijning ( 122 )
Deze taal noemden sommige vertalers ook , , die vatterlaendisch
Teutsche sprach " ( 123 ), o f nog de , , gemains vaterlands sprach " ( 124 ),

[Dijgo] in de voorrede tot de vertaling van de de Senectute, dat „ dem synn nach inn
Hofffránkisch Teutsch gebracht ' ' werd ; in Der Teutsch Cicero zijn o.m. opgenomen : een Duitse vertaling van de de Senectute, van de de Amicitia, en van een stuk
uit de Tusculanae disputationes, tezamen met enkele persoonlijke geschriften van
Joh. von Schwarzenberg ; op het einde van het overzicht van de inhoud van deze
bundel leest men , , Alles inn Hofffránkisch Teutsch gebracht / vnd beschriben ".
( 120 ) In de , , Vorred. zu dem vertel tschten Buchle Ciceronis/von dem lob /der
Menschlichen fretintschafft beschriben " (in Der Teutsch Cicero... Augsburg, H.
Steiner, 15 34) kan men lezen : , , Das auch ohn zweyfel/Herr Harms von Schwarzenberg sáliger /bedacht / vnd nachuolgends Bi chÏe /vor verteiitscht /inn sein Teutsch
gestelt/wie hernach gesehen wirt/Gott der Allmáchtig verleyhe vnns/die freiindtschafft der guten /vnd behut vns vor baser feyntschaft sonderlich seiner
vngnade / ... " . Dezelfde formule komt nog voor in de voorrede tot de vertaling van
een van de Tusculanae disputationes in dezelfde uitgave van 1534 fol. [XLvO] .
(121) Cfr. voetnoot nr. 118.
( 122 ) In het voorwoord tot zijn vertaling van de Ephemeris belli trojani van Dictys
Cretensis ( Augsburg, H. Steiner, 15 36) gebruikt Marcus Tatius nu eens , , hochtei tsch " ( Cfr. fol. aiij ), dan weer „Teutsch " ( Cfr. fol. aiij ). Simon Schaidenreisser
had het in de titel van zijn vertaling van de Paradoxa van Cicero (uitg. Augsburg, A.
Weiszenhorn, 15 38) over zijn overzetting erv an , , in teutsche sprach " ; uit het voorwoord echter vernemen we dat hij de Cicero-tekst , , in zierlicher Hochteiitsch
gebracht " had. (Cfr. fol. [ijvo] ).
( 123 ) Heinrich von Eppendorf gebruikt in zijn opdracht van zijn Duitse vertaling
van de Naturalis Historia van C. Plinius Secundus ( uitgegeven te Straatsburg door J.
Schott in 154 3) o.a. de termen , , verteiitschen " , , , transferieren " , , , verdolmetschen " en , , bringen " en schrijft op fol. [ajvo] als volgt : , , Vnd dieweil ich vor etli-
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of , , unser Muetterliche Teutsche Spraach " ( 125 ), • f , , vnser Muter
spraach ' ' (126)
, , Teutschen ' ' en , , Teutschung ' ' , met een kleurrijke gamma van
grafische varianten waren dan ook, naast , , verteutschen " en , , verteutschung " voor de hand liggende termen die elke vertaler ter aanduiding van zijn rol en werk ter beschikking lagen, naast enkele anderen, met hunne afleidingen, zoals b.v. „ verdolmetschen " (127) ,
„ transferieren ' ' (128‘, verkehren ''
„

( 129 )

,„

bekehren '' (130‘, wen„

chen jam/ in die vatterlaendisch Teutsche sprach / allerhand Historien... bracht/ vnnd
befunden / das es vilen zu leszen anmutig / binn ich dahyn bewegt worden/ die buecher von den Thyerern / ...in vnser sprach zubringen ... ” . Dezelfde H. von Eppendorf vertaalde de onder de titel Chronica rerum equilonarium van Albertus Krantzius. Volgens het titelblad van de uitgave v an 1545 heeft H. von Eppendorf deze
Latijnse kroniek , , verteiitschet " . In het voorwoord schrijft hij : , , [so] hab ich sye
[ = de drie boeken van A. Krantzius] in gemeyne mein vatterlandische Sprach
transferieren/oder verdolmetschen... wollen ". (Cfr. fol. [Aijvo] ).
(124‘ In 1538 verscheen de Duitse vertaling v an de Odyssee door Simon Schaidenreisser te Augsburg, de tweede uitgave van zijn Odyssea ; (de eerste kwam het jaar
tevoren van de pers ). Na de lof v an het Duits leest men in de voorrede op fol. [v] :
, , ... Damit aber ich vnder vilen / nit feirende erfunden wurde / vnd in gemains vaterl an ds sprach / auch etwas herfi r braechte / das vormals vnkantlich gewesen / so hab
ich demnach... mich erstlich vnderfangen ainzige buecher Odyssee Homeri zu
Teiitsch zetringen... ".
(125) Van de de Officio mariti van L. Vives verscheen in 1566 een Duitse vertaling
door Chr. Bruno. Volgens het titelblad werd dit stuk , , .... auff das fleissigst in vnser
Muetterliche Teutsche Spraach gebracht /vnd erklaert ... ".
( 126) Hieronymus Ziegler „ verteijtschte ", volgens het titelblad, een Latijns werk
van Boccaccio ; de vertaling verscheen in 1545 te Augsburg. In de opdracht is er
sprake v an , , vnsere Teutsche spraach ", v an , , die Teutsche sprach " en bekent de
schrijver : , , Derhalben weyl ich inn solcher spraach des hohen Teiitsch nichts geuebt /
hab ich mich nie doerffen vndersteh etwas namhafftigs zii Transferieren/ wiewol es
vnser Mater spraach ist / ... ".
(127) Deze en de volgende voorbeelden zijn uiteraard slechts een willekeurige
keuze ter illustratie hier aangevoerd. Cfr. o.a. F. J. Worstbrock : Deutsche Antikerezeption 1450-1550. TI. I. Boppard a.Rh., 1976. Nr. 370, p. 138 (1532); of de vertaling door M. Herr v an de Geoponica, te Straatsburg in 1563 verschenen.
(128) Cfr. o.a. de Duitse vertaling v an de spelen van Terentius in 1499. Cfr. F. J.
Deutsche Antikerezeption 1450-1550. Ti'. I. Boppard a. Rh., 1976. Nr. Worstbck:
408, p. 151 (1499) ; ook in de uitgave v an de Duitse vertaling van V. Boltz in 1540.
Hierover : F. J. Worstbrock : Deutsche Antikerezeption. Ti. I. Boppard a. Rh., 1976.
Nr. 409, p. 151 ( 1540 ).
( 129 ) Cfr. Chr. Bruno in zijn voorwoord tot de Duitse vertaling v an de de Officio
mariti v an L. Vives, uitg. 1566 te Fr an kfurt a.M., fol. xij : „ Dieselben Buecher
alle /hab ich in verschinen Sommer ... in teutsch Spraach verkehrt ... "..
(130) In een hs. van een Sallustius-vertaling v an Dietrich von Pleningen van 1513 :
„ durch mich ... aus latinischer zungen in hoch tutsche sprach bekehrt Anno 1513 ".
Cfr. F. J. Worstbrock : Deutsche Antikerezeption 1450-1550. TI. I. Boppard a. Rh.,
1976. Nr. 321, p. 127 (1513).

276
verwandeln " (133), , , ziehen " (134)
den " (131) , ,,, bringen " ( 132
of , , deudsch machen " of , , in hoch tuetsche zungen machen " (135)
Had een Nederlander uit Noord of Zuid het toen over de Duitse
taal, dan gebruikte hij de term , , Hoochduytsch ' ' , , , de Hoochduytsche spraeke " of , , Hoochduytsche taele " ( 136 ), ofwel soms de uitdrukking „ Ouerlandtsche tale " ( 137 ).
),

,

,

.

Besluit. De benaming van deze taal blijkt voor de Duits-sprekenden,
zomin als voor de anderen, grote problemen gesteld te hebben.
HET ENGELS

In het Engels taalgebied van toen zijn er, in verband met de benaming van de landstaal, nog minder sporen van twijfel, schroom of
aarzeling over de te gebruiken naam te bespeuren. , , English " is de
term, in welke functie men dit woord ook bezigen moge. En het blijft

( 131) In het colofon van een druk van 1502 van een vertaling van Aristeas. Cfr. F.
J. Worstbrock : Deutsche Antikerezeption 1450-1550. TI. I. Boppard a.Rh., 1976.
Nr. 28, p. 24 (1502) : „ ... dutch Dietherichen Reysach ... Jn Teutsch gewendt.
Anno M.d.ij. ".
(132) Voorbeelden bij de vleet, o.a. van 1508, 1513, 1515, 1531, 1535, 1593. Cfr.
o.a. F. J. Worstbrock : Deutsche Antikerezeption 1450-1550. Tl. I. Boppard a.Rh.,
1976. Nr. 43, p. 28 (1507) ; nr. 44, p. 29 (1508).
(133) Cfr. o.a. F.J. Worstbrock : Deutsche Antikerezeption 1450-1550. Tl. I. Boppard a.Rh., 1976. Nr. 32, p. 25 (1500) . In de titel van deze , , Duitse Aristoteles ' ' :
„ ... Nachmals ausz dem latein in das Teutsch gebracht. Bey... Johann Lorchner... ".
(134) Cfr. de vertaling van de Enchiridion van Epictetus door Jacob Schenck en uitgegeven in 1534. Schenck kent de term „ dulmetschen " (cfr. o.a. fol. [Aijvo] ), doch
op het titelblad leest men van hem, die zich op een Latijnse versie steunt doch immer
de Griekse oorspronkelijke tekst bij het vertalen betrokken heeft, het volgende :
, , Ausz Kriechischer vnd Lateinischer sprach jnn teiitsch ... gezogen ".
(135) Cfr. o.a. F. J. Worstbrock : nr. 321, p. 127 ( hs. 1513). Cfr. ook een vertaling
van het verhaal van Petrarca over Grisildis. Het colofon van deze incunabel (1475 )
begint als volgt : , , Hie endet sich die epistel Francisci Petrarche / aussz Latein ze
teutsch gemacht/ ... ".
(136) Cfr. W. de Vreese (1909) : p. 586 verwijst deze naar een heel stel uitgaven
Hoogduits " gebruikt wordt.
tussen 1516 en 1599 verschenen waarin de term „Hoogduits
(137) Cfr. W. de Vreese (1909) : p. 584-585. Kunnen bij deze lijst nog toegevoegd worden o.a. een Antwerpse druk van 1556 v an een vertaling van Die Peerle
der Chirurgie van Paracelsus ( Antwerpen, J. Roelants, 1556) fol. [Aijv°] en de
Nederlandse vertaling van de Spiegel der Rechten van Justinus Gobler die de Antwerpse drukker-uitgever Simon Cock bekostigde en uitgaf in 1560 en in de opdracht
ervan aan de , , Cancelier van Brabant " verklaarde dat hij dit werk , , wt die Ouerlandtsche tale [s ] ine sware costen in onse sprake [heeft] doen stellen/ ... " . ( Cfr. fol.
+ij).
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bij deze unieke benaming. Omschrijvingen komen natuurlijk ook
voor, zoals b.v. : onze , , maternal language " ( 138 ), of , ,oure mother
tounge " ( 139 ), of , ,our natiue language " ( 140 ), of , , my natyue and
englyshe tong " (141) , of nog ,, our vulgar toung " (142 ).
Geen wonder dan ook dat Albert C. Baugh boudweg in zijn geschiedenis van de Engelse taal verklaren kan : , , From the beginning...
writers in the vernacular never call their language anything but
Englisc (Englisch)" ( 143 ) . Een boude bewering, inderdaad ; in feite
echter de simpele vaststelling van een geheel van onomstootbare feiten.

BESLUIT

Deze ontleding van enkele titels en liminaria van Nederlandse vertalingen heeft andermaal in 't licht gesteld, hoop ik althans, hoe rijk
en kleurig het stel benamingen van 't Nederlands in de periode 14501600 was. In dit opzicht is deze bevinding de bevestiging van wat
( 138 ) Cfr. C. Sallustius : Here begynneth the famous cronycle of the warre, which
the romayns had agaynst Iugurth... And translated into englysshe by syr A. Barclay.
London, R. Pynson, 1520 (?). In de „Preface " heeft A. Barclay het herhaaldelijk
over , , our maternal language ".
( 139) Cfr. S. Augustinus : A worke of the predestination of saints ... translated by
N. Lesse. London, 1550. Cfr. fol. [AY] : „I haue brought thes workes into oure
mother tounge that all men maye vnderstonde them... ".
(140 ) Cfr. M. T. Cicero : Ad Quintum fratrem. An Epistle... translated into
Englyshe by G. G(ylby) . London, R. Hall, 1561. Fol. Mij in het stuk , , Godfred
Gylby To the Reader " leest men : „I haue translated as I could into our natiue language ".
( 141 ) M. T. Cicero : The Thre bokes of Tullius office. London, 1534. Cfr. fol. b 3 :
The fynall cause wherfore I toke in hande this noble monument to be translate in
„The
r
to my natyue and englysshe tonge is this :.... " .
(142) Aristotelés : The Ethiques..: London, R. Grafton, 1547. Uit de opdracht van
, , John Wylkinson " , de vertaler, kan men het volgende lichten : „II therefore intending to discharge a part of my duty toward your Lordship haue translated this boke
Of the Ethiques of Aristotle, out of Italian into our volgare toung... " . Cfr. fol.
[Aijvo] . Cfr. ook : A medicinable Morall, that is, the two Bookes of Horace his Satyres, een Horatius-vertaling van T. Drant die in 1566 te Londen verscheen. Dram
verklaart in zijn , , To the Reader ' ' : , , I haue englished thinges ... accordyng ... of our
own vulgar tongue ".
(143) Albert C. Baugh : A History of the English Language. 2nd ed. London,
Routledge & Paul, 1959. Cfr. p. 57.
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hierover reeds vroeger o.m. door een W. de Vreese, een F. Claes werd
voorgehouden.
Een verklaring van dit verschijnsel werd nooit verstrekt ; in dit opstel al evenmin . Alleen een breedopgezet , , cultuurhistorisch ' ' onderzoek zou hier m.i. een bevredigend en volledig antwoord voorstellen
kunnen.
Wellicht valt deze multipliciteit van vaak gelijkwaardige termen
gedeeltelijk althans te zoeken in het feit dat verschillende gewesten in 't Nederlands areaal, die in de periode die loopt tot het einde
van de XVIde eeuw , , litterair " gezien belangrijk waren, tot tweetalige politieke entiteiten behoorden, nl. Vlaanderen en Brabant om
slechts deze twee te noemen.
Komt daarbij dat, afgezien van een poging tot eenmaking en centralisatie die dan nog van anderstalige vorsten uitging en die de
tweetaligheid van het geheel van deze nieuwe politieke creatie door 't
belang van Bourgondië daarin nog scherper deed uitkomen er zich
nooit een eigen sterke, zelfstandige en nationale macht over alle
Nederlandstalige gewesten in deze periode heeft kunnen doen gelden. Ook niet op het gebied van de kerkelijke organisatie.
Ten derde, een machtige godsdienstige stroming, die hier alle
andere religieuze groeperingen of gemeenschappen op de achtergrond
zou dringen, en die zich over heel het taalgebied wijd en diep zou
kunnen ingebed hebben, die bovendien in die eeuwen van vernieuwing op velerlei gebied, ook op 't stuk van de taal, een bepalende rol
inzake groei en ontwikkeling naar eenheid in woordenschat en taalvormen zou hebben kunnen spelen, een gelijkaardige stroming heeft
zich hier in onze streken van de Lage Landen in deze anderhalve
eeuw ( 1450-1600 ) in deze zin niet kunnen doorzetten.
De feitelijke scheiding van Zuid en Noord in 't laatste kwart van de
XVIde eeuw was daarenboven niet van aard om dan ( of, om later
zelfs ) een gevoelen van eenheid in 't vlak van de taal tussen Zuid en
Noord tot in de verste hoeken van alle lagen te verwekken en te helpen bestendigen.
Een tweede vaststelling geldt de inconsequenties inzake 't gebruik
van deze benamingen door vertalers in de Nederlanden.
Onzekerheid beving dan sommigen, eenmaal ze geconfronteerd
werden met deze bonte multipliciteit van namen, en dit gevoelen
leidde tot onvastheid bij de gebruikers inzake het bezigen van een
benaming van 't Nederlands. Sommigen speelden zelfs met twee,
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drie of vier verschillende namen van 't Nederlands in één en hetzelfde stuk ; en alle benamingen waren voor deze vertalers, of drukkers, of uitgevers zonder meer verwisselbaar. Door een gebeurlijke
hang van een individueel vertaler of drukker-uitgever naar stilistische
variatie alleen is dit spelen met deze verschillend-klinkende termen
niet te verklaren ; dergelijk woordengegoochel is slechts mogelijk dan
en wanneer, en daar en waar deze benamingen ook voor de andere
leden van dezelfde taalgemeenschap eenzelfde begripsinhoud of betekenis hebben.
En dit is blijkbaar het geval geweest in de Nederlandse taalgewesten van toen.
Onze vertalers die zo graag met de benamingen van het Nederlands speelden werkten vaak zoals de laat-middeleeuwse of renaissancistische verluchters en glazeniers van bij ons. Slingerden deze vroegere kunstenaars zo zwierig in de omlijsting rond het rilde beeld van
het personage, dat zij uitbeelden wilden, een krans van symbolische
dieren- en bloemenfiguren, kleurvol en vormenrijk, zo vlocht ook
menig zestiende-eeuwse vertaler uit onze Nederlandse gewesten in de
titel, liminaria en tekst van zijn overzetting twee, soms drie, soms vier
van de toen beschikbare benamingen rond de taal die hij voorstelde,
d.i. zijn Nederlands.
Wie echter Duits, en alleszins hij die Engels in vertalingen hanteerde, kende slechts één naam. Deze is dan ook als de kap van eeuwige sneeuw die, glinsterend in het openwaaierend licht van de glorievolle morgen, majestatisch, onberoerd en onbewogen oprijst hoe
wind en weer daarboven ook gieren en loeien mogen en die het
machtig uitglooiend bergmassief, dat zij sedert eeuwen, en nu nog,
alléén beheerste en nog beheerst, in haar weidse plooien omvouwt.

BIBLIOGRAFIE VAN R. F. LISSENS
door
J. PAUL LISSENS

Verantwoording
Deze bibliografie werd opgesteld ter gelegenheid van de zeventigste
verjaardag van R. F. Lissens ( ° 27.03.1912 ) en zijn emeritaat als
gewoon hoogleraar aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius
(UFSIA ) te Antwerpen. Een huldeboek waartoe enkele collega's en
naaste medewerkers, prof. dr. L. Rens, prof. dr. J. Boets. dr. K.
Wauters en lic. J. Geens, het initiatief hebben genomen (Letter en
Geest, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1982 ), bood geen
voldoende ruimte om de volledige bibliografie op te nemen. Zij verschijnt hierna in haar geheel, waarvoor wij de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en in het bijzonder haar Vaste
Secretaris, prof. dr. M. Hoebeke, onze welgemeende dank betuigen.
De bibliografie is systematisch opgevat en bestaat uit twee delen :
zelfstandige en niet-zelfstandige publikaties.
1. ZELFSTANDIGE PUBLIKATIES

Hierin zijn chronologisch opgenomen alle afzonderlijk verschenen
publikaties en de opnieuw gepagineerde overdrukken. Waar nodig,
wordt de titelbeschrijving aangevuld met, in deze volgorde : (reeks),
opdracht, colofon, ( opnieuw gepagineerde overdruk ), de inhoudstafel, oorspronkelijke titel en een verwijzing z gevolgd door een cijfer.
Slechts één werk, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden, heeft
meerdere drukken en werd vertaald ; de beschrijvingen hiervan volgen
onmiddellijk op de eerste uitgave.
2. NIET-ZELFSTANDIGE PUBLIKATIES

Dit deel omvat vier onderafdelingen die principieel chronologisch zijn
opgesteld :

1
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2.1 creatief werk : in proza of in verzen. In het laatste geval wordt de
beschrijving voorafgegaan door [ gedicht ] en gevolgd door de
aanduiding van aantal strofen en verzen. Het eerste vers staat tussen „f,.
2.2 wetenschappelijk, essayistisch en kritisch werk : gesplitst naar de
publikatievorm met als eerste vermelding het werk c.q. de periodieke uitgave waarin, de afwijkende auteursaanduiding ( R.F.L.,
R.L., pseudoniem e.a. ), de gecursiveerde titel, het deel of de
aflevering, de pagina. Hierin vier groepen :
2.2.1 in verzamelwerken ( chronologisch) ;
vervolgens, met als eerste criterium de alfabetische rangorde van de
titels van de periodieke uitgaven ( de titels zijn opgenomen in de spelling waarin het eerste nummer, waaraan meegewerkt, is opgesteld ),
en als tweede criterium de chronologie :
2.2.2 in tijdschriften ;
2.2.3 in jaarboeken, handelingen, verslagen, e.d. ;
2.2.4 in dag- , week- en maandbladen. Bij dag- en weekbladen wordt
slechts de datum meegedeeld.

2.3 inleiding op het werk van auteurs : voorop de beschrijving van
het werk, gevolgd door de gecursiveerde titel van de bijdrage en
de bladzijden.
2.4 medewerking aan encyclopedieën en naslagwerken, onderscheii :
den n
2.4.1 systematische werken
2.4.2 alfabetische werken ; omwille van de overzichtelijkheid wordt
deze groep voorafgegaan door :
2.4.2.0 chronologische lijst van de encyclopedieën en naslagwerken
met de gebruikte afkortingen. Hierop volgen alfabetisch :
2.4.2.1 onderwerpsartikelen
2.4.2.2 biografische artikelen

In de bibliografie werden geen bloemlezingen opgenomen waarin
werk van de auteur voorkomt. Er is evenmin een afzonderlijke rubriek
voorzien voor de gehouden lezingen, omdat gebleken is dat de
meeste niet gepubliceerd werden en slechts in handschrift ( sommige
in typoscript op enkele exemplaren ) bestaan. Bovendien zou dit voor
de wel in druk verschenen lezingen tot nutteloze herhalingen aanleiding geven.
2
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De z-verwijzingen werken in twee richtingen. Een eerste publikatie en
een opname van een artikel in een groter geheel verwijzen steeds naar
elkaar.
De items zijn doorlopend genummerd van 1 tot en met 1188. De
lemmata in de alfabetische encyclopedieën, 2.4.2, maken hierop een
uitzondering.
Twee registers maken een maximale ontsluiting van de bibliografie
mogelijk.
Het PERSONENREGISTER vermeldt alle personen, voorkomend in de
items 1 tot en met 1188, met uitzondering van drukkers en/of uitgevers in het bibliografisch adres. De persoonsnamen in de alfabetisch
opgestelde rubriek 2.4.2 werden niet herhaald.
Het REGISTER OP DE PERIODIEKEN omvat in één alfabetisch geheel de
titels van alle periodieke publikaties voorkomend in de rubrieken 2.1,
2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4.
In beide registers verwijzen de nummers naar de items en niet naar de
bladzijden.
Deze bibliografie loopt tot en met 31 december 1981.
De publikaties, verschenen onder auteursnaam R. F. LISSENS ( al of niet
vergezeld van titulatuur ), zijn opgenomen zonder verdere aanduiding.
De niet-ondertekende bijdragen krijgen een *. Alle andere auteursaanduidingen ( pseudoniemen en initialen ) komen wel in de bibliografie
en worden in de hiernavolgende lijst alfabetisch samengebracht.
A.

Georgette MAES

A. FISCHER

H.L.

A. HERNALSTEEN

H.V.

André FISCHER
B.
Cam. M. de BOM
Carel IDEM
Carel VERDEYE
Chr. BOLAND

H. VERHOFSTE

J.
J.B.
J. BERCHMANS

NATEN
R.

RED.
René

F. LISSENS

René LISSENS
R.F.
R.F.L.
R.L.
R.L.F.

DE REDACTIE

J.D.
J. MARTIJN
L.

DR. L.
DS. R.L.

LAURENS
L.H.

V.d.B.

F.
F. HERNALSTEEN
F.L.
F. R. LISSENS

L. HOVINK
L.R.
L. RENDERS

V.H.
VIR OBSCURUS
V. ,V. ,B.

R. LISSENS
SAUL

3
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INDELING

1

ZELFSTANDIGE PUBLIKATIES

2

NIET-ZELFSTANDIGE PUBLIKATIES

2.1

Creatief werk

2.2
Wetenschappelijk, essayistisch en kritisch werk
2.2.1 in verzamelwerken
2.2.2 in tijdschriften
2.2.3 in jaarboeken , handelingen, verslagen , e.d.
2.2.4 in dag- , week- en maandbladen
2.3 Inleiding op het werk van auteurs
Medewerking aan encyclopedieën en naslagwerken
2.4
2.4.1 systematische werken
2.4.2 alfabetische werken
2.4.2.0 chronologische lijst van de encyclopedieën en naslagwerken
met de gebruikte afkortingen
2.4.2.1 onderwerpsartikelen
2.4.2.2 biografische artikelen
PERSONENREGISTER
REGISTER OP DE PERIODIEKEN

4

1. ZELFSTANDIGE PUBLIKATIES

1 Het Impressionisme in de Vlaamsche letterkunde. Mechelen, Het
Kompas - Amsterdam, De Spieghel, 1934, 20 x 12 , 5 , 253 pp., reg. (De
Wetenschappelijke Bibliotheek, rubriek : Moderne Letteren, o.l.v. Prof.
P. Sobry. ). Gebonden en ingenaaide exx.
Opdracht : , , Voor mijn goede ouders ".
2 J. PERSIJN Over de ziel der Lage Landen ; vertaald uit het Engessch, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door R. F. LISSENS [ Antwerpen,
Persyncomité, 1936 ], 27 x 18, 5, 147 pp.
Hierin :
7
14: Inleiding.
15 - 16: Nota.
17 - 129: Over de ziel der Lage Landen.
131 - 137: Aanteekeningen .
139 - 147: Namen- en zaakregister.
Oorspronkelijke titel : A Glance at the Soul of the Low Countries. Leiden,
De Vlaamsche Boekenhalle Futura - London, Boekendienst van de Stem
uit België, R. & T. Washbourne publishers-booksellers, 1916, 20 x 13,
140 pp. z 147.
-

3 De Vlaamsche roman in 1937-1938. [Antwerpen, Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen, 1938 ] , 23 x 15, 10 pp. ( opnieuw
gepagineerde overdruk) . z 344.
4 De Vlaamsche roman (1938-1939) . [Antwerpen, Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen, 1939 J, 23 x 15, 13 pp. ( opnieuw
gepagineerde overdruk ) . z 345.
5 Brieven van Albrecht Rodenbach ; verzameld, ingeleid en toegelicht door
Dr. R. F. LISSENS. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1942,
22,5 x 15, 278 pp., ill.

Opdracht : „ Aan de vereerde nagedachtenis van mijn leermeester, Prof.
Dr. L. Scharpé. "
Hierin :
9: INHOUD .
7
11 - 13: WOORD VOORAF .
15 - 120: INLEIDING :
33: Rodenbach en G. H. Flamen.
17
34 - 53: Rodenbach en P. Alberdingk Thijm.
54 - 61: , , Gudrun " onderscheiden.
62 - 73: Rondom een professorentwist.
74 - 120: De veete tusschen Rodenbach en De Mont.
121 - 249: BRIEVEN.
251 - 278: AANTEEKENINGEN .
5
-

-
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6 Fr. SCHILLER Het beleg van Antwerpen ; Nederlandsche vertaling van R.
F. LISSENS. [ Brussel ] , De Lage Landen, 1943, 17,5 x 11, 94 pp. Hiervan
bestaat een luxe-editie met hetzelfde zetsel, die terzelfdertijd verscheen.
Colofon in de luxe-editie : , , Dit boek werd voor de Uitgeverij De Lage Landen, N.V. , Brussel gezet uit de Garamond-letter en in Maart 1943 gedrukt
op de persen van H. Wellens en W. Godenne te Brussel. P.C. 1785 P.A.
809.Deoplag,InrsPekotl50xmparen,gudI
tot L en 1 tot 450. De nummers I tot L zijn niet in den handel. " Oorspronkelijke titel : Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in
den Jahren 1584 und 1585 [Die Horen, 1795, 4. und 5. Stack ]. z 342.
7 Een kwarteeuw Zuidnederlandsche literatuurstudie (1918-1943). [Antwerpen, Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen,
1943 ] , 22,5 x 15, 41 pp. ( opnieuw gepagineerde overdruk ) . z 346.
8 Rien que l'homme ; aspects du roman Jiamand contemporain. Bruxelles,
Les Ecrits, 1944, 19 x 12,5, 232 pp . ( Essais).
Hierin :
7 - 8: [ Woord vooraf ] .
9 - 26: A vol d' oiseau .
27 - 39: M . Gilliams La victoire des rossignols.
41 - 51: M. Roelants Le roman du bonheur. z 420.
Alles komt terecht.

68: A. Demedts L'unanimisme solitaire. z 424.
69 - 80: G. Walschap Sibylle. z 426.
81 - 94: G. Walschap Houtekiet. z 444.
95 - 108: A. van Hoogenbemt La connaissance de soi. z 431.
53 -

De stille man.
109 - 125: 1F. Elsschot z 433.
127 - 141: F. de Pillecyn Le Temple de Janus.

143 - 155: N.-E. Fonteyne Une enfance en Flandre. z 442.
Kinderjaren.
157 - 169: M. Matthijs Ombres sur Bruges. z
Schaduw over Brugge.

452.

171 - 183: J. Daisne L'escalier de pierre et de nuages. z

480.

185 -

De trap van steen en wolken.
229: MAITRES D' HIER :

187

199: A. Vermeylen ; en relisant „Le
Le Juif errant ". z 467.

-

De wandelende Jood.

201 - 215: Aspects de Stijn Streuvels. z 460.
217 - 229: H. Teirlinck ; la diversité . z 466.
231 : Table des matières.
9 De betekenis van „Van
Van Nu en Straks ". Brussel, De Vlaamse Gids, 1953,
25 x 17 , 5 , 6 pp . ( opnieuw gepagineerde overdruk ) . z 304.
6
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10 De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.

Amsterdam-Brussel, Elsevier, november 1953, 21 x 15, 242 pp., ill . , bibl., pers. reg.
Opdracht : , , Carissimis " . z 757 en 1168.
Onder dezelfde titel en met dezelfde opdracht verschenen de herdrukken :
- 2de ongewijzigde herdruk, Amsterdam-Brussel, Elsevier, september
1954, 21 x 15, 242 pp., ill., bibl., pers. reg. ; z 396.
- 3de herziene en vermeerderde druk, Brussel, Meddens, juni 1959,
21 x 14, 5 , 282 pp., ill . , bibl., pers. reg.
Colofon : , , Deze uitgave, gezet uit de Bembo-letter, c. 12, werd
gedrukt tijdens het voorjaar 1959 voor rekening van de N.V. Uitge verij Meddens te Brussel, op de persen van de N.V. Uitgeverij en
Grafische Kunstinrichting Elsevier, te Brussel " . z 967.
- 4de herziene druk, Amsterdam-Brussel, april 1967, 20,5 x 13, 351
pp., ill . , bijlage : „ Belangrijke letterkundige tijdschriften " : 300301, bibl., pers. reg.

De vier drukken zijn gebonden, van de vierde bestaat een gedeelte in paperback.
Van de vierde druk verschenen vier anastatische herdrukken in paperback, zonder
illustratie ( maar bij de eerste drie is wel de , , fotoverantwoording " (p . 3 51) mee
opgenomen ), alle vier : Amsterdam-Brussel, Elsevier, 20,5 x 13, 351 pp., bijlage,
bibl., pers. reg. De laatste anastatische versie hee ft 350 pp . ( dus zonder , , fotoverantwoording ' ' ) . Ze verschenen resp. : augustus 1973, augustus 1974, april
1976, september 1977.

Van de vierde druk bestaat een Duitse vertaling : Flámische Literaturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts ; vert. P. H. NELDE, voorw. H. M.
HEINRICHS. Köln Wien, Bóhlau Verlag, 1970, 20,5 x 13, XVIII 337
pp., ill . , bibl., reg.
Opdracht : , , Carissimis ".
-

-

11 Balans en bezinning ; vijf en twintig jaar Vlaamse letteren .
BrusselAmsterdam, Elsevier, 1955, 20 x 12 , 5 , 52 pp.
Colofon : ,, Balans en Bezinning " door Dr. R. F. Lissens werd in
opdracht van de uitgeverij N.V. Elsevier te Brussel gezet uit de ,, Garamond Monotype " en gedrukt op eigen persen in het voorjaar 1955. "
z 15 en 347.
12 Poëtisch handspiegeltje ; 10 gedichten van C. Huygens, J. Luyken, P.

van Langendonck, W. Elsschot, R. Minne, P. van Ostaijen, M. Gijsen,
M. Gilliams, P. G. Buckinx & H. Heine ; doorgelicht en gecommenteerd. Brussel-Amsterdam, Elsevier, 1956, 20 x 14, 40 pp.
Opdracht : ,, Dankbaar aandenken aan de onvergetelijke vriend Hektor
Opdebeeck (1 1948 )".
Colofon : , , Poëtisch handspiegeltje " werd uit de , , Garamond
Monotype " gezet en gedrukt door ELSEVIER Brussel voor de leden van de
Stichting NON SoLUS in het voorjaar 1956. "
7
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Hierin
7 - 10: C. Huygens Op de dood van Sterre. z 1052.
11 13: J. Luyken De ziel betracht den schepper uit de schepselen.
z 976.
14 - 16: P. van Langendonck Zomeravond. z 1046.
17 - 19: W. Elsschot Het huwelijk. z 973.
20 23: R. Minne Verweer tegen de winter. z 981.
24 - 26: P. van Ostaijen Melopee. z 974.
27 - 29: M. Gijsen Bij een sterfbed. z 971.
30 - 32: M. Gilliarns Winter te Schilde. z 980.
33 - 36: P. G. Buckinx Het dorp in de lente. z 983.
37 39: H. Heine Mijn hart blijft zonder vreugde. z 1057.
40
: Inhoud.
[ Deze bijdragen verschenen oorspronkelijk onder pseudoniem H.
VERROESTE, met als titel Spiegel der poëzie in De Spectator I (1945)].
-

-

-

13 René F. LISSENS De katholieke literatuur in Vlaanderen gisteren en
heden. Brussel, Periodica Drukkerij, [1960], 19 x 15,5, 7 pp. ( opnieuw
z 15 en 343.
gepainrdovuk).
14 Benamingen van onze letterkunde in encyclopedieën en literaire lexicons. Gent, Secretariaat der [Koninklijke Vlaamse ] Academie [voor
Taal- en Letterkunde J, 1962, 25 x 16,5, 47 pp. (Reeks X,8 ). z 376.
15 Confrontaties. Hasselt, Heidel and, 1964, 18 x 11, 128 pp. ( Vlaamse
Pockets, 150).
Hierin
12: fa! Tot de kritiek. (1956). z 302.
5
36: Balans en bezinning; vijfentwintig jaar Vlaamse letteren.
13
(1928-1953). (1955). z 11 en 347.
37 44: De katholieke literatuur in Vlaanderen gisteren en heden.
(1959). z 13 en 343.
45 - 83: KRITISCHE TnBLETrEN
47 - 48: R. Brulez Het huis te Borgen. (1 jan . 1951). z 635.
48 - 50: R. Brulez Het pakt der triumviren. (1 febr. 1952 ). z 685.
50 - 51: R. Brulez De haven. (1 maart 1953 ). z 730.
52 - 54: R. Brulez Het mirakel der rozen. (1 jan . 1955 ). z 803.
55 - 56: M. Gijsen Goed en kwaad. (1 april 1951). z 644.
57 - 60: M. Gijsen Terwille van Leentje. (1 jan . 1958 ). z 910.
61 - 63: G. Walschap Zuster Virgilia. (1 juni 1951). z 655.
63 - 66: G. Walschap Op roer in Congo. (1 mei 1953 ). z 737.
67 - 69: A. Demedts De ring is gesloten. (15 sept. 1951). z 661.
70 - 72: H. Teirlinck Het gevecht met de engel. (1 jan . 1953 ). z 721.
73 - 76: H. Teirlinck Zelfportret ofhetgalgemaal. ( 1 dec. 1955 ). z 845.
8
-

-

-

289
79: M. Gilliams Winter te Antwerpen. ( 1 jan. 1954 ). z 760.
77
80 - 83: J. Daisne Logo Maggiore. ( 1 april 1958 ). z 921.
85 - 127: HOUrSKOOLSCHETSEN :
96: Stijn Streuvels die een wereld schiep. ( 1961) . z 87.
87
97 - 102: Lode Zielens en de lezer von morgen. ( 1946) . z 40.
103 - 108: Maurice Roelants ; thema's en variaties. ( 1948 ). z 49 en 103.
109 - 114: De poëzie van Pieter G. Buckinx; een verkenning. ( 196 3) .
z 1174.
115 127: Conscience herdacht. z 391.
128
: Inhoud.
-

-

-

16 A. H. HOFFMANN VON FALLERSLEBEN Loverkens ; bezorgd en ingeleid
door R. F. LISSENS. Hasselt, Heideland, 1964, 18 x 11, 78 pp. (Poëtisch
Erfdeel der Nederlanden, P 22).
Hierin :
5 13: Hoffmann von Fallersleben .
: R.F.L. Verantwoording .
15
17 75: Loverkens .
77 - 78: Inhoud.
-

-

17 Gezelle-Briefwisseling 1; verzameling Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen ; uitgegeven door R. F. LISSENS. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1970, 24 x 15 , 5 , 116 pp., ill . ,
reg. ( Teksten en studiën uitgegeven door het Centrum voor Gezellestu1 en Studie bij de Universitaire Faculteiten St. -Ignatius te Antwerpen,
dia Flandrica ; uitgaven van het Centrum voor de Studie van het Vlaamse
Cultuurleven vanaf het begin van de achttiende eeuw v. z. w. , 1) .
Hierin :
5 - 6: Inhoud.
Inleiding.
7-1 :
: Wijze van uitgave.
12
13
: Afkortingen.
15 - 69: Briefwisseling.
71 - 104: Bijlagen.
105 - 106: Chronologische tabel.
107 - 116: Registers.
Antwerpen,
18 Omtrent de eerste publikatie van , , 't Er viel ne keer... ".
De Nederlandsche Boekhandel, 1970, 24,5 x 16, 19 pp. ( opnieuw gepagineerde overdruk) . z 149.
19 Gezelle tussen Fr. de Cort en L. Leopold ; een doxologische studie. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1971, 24,5 x 16, 43 pp.
( opnieuw gepagineerde overdruk ) . z 150.
Opdracht : , , Voor Dr. G. Schmook sr. "..
9
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20 Meer gegevens omtrent de eerste publikatie van „ 't Er viel ne keer... ".
Antwerpen-Utrecht, De Nederlandsche Boekhandel, 1973, 24,5 x 16, 15
pp. ( opnieuw gepagineerde overdruk ) . z 151.
21 Bibliografische aantekening bij de bloemlezing , , Uit Zuidnederland"
door L. Leopold. Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1976, 24,5 x 16, 3 pp. ( opnieuw gepagineerde overdruk ). z 154.
22 , , Aen Mynheer Julius " verminkt. Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1977, 24,5 x 16, 6 pp. ( opnieuw gepagineerde
overdruk } . z 155.
23 Twee brieven van Gezelle aan Vermeylen. Antwerpen Amsterdam, De
Nederlandsche Boekhandel, 1979, 24,5 x 16, 6 pp. ( opnieuw gepagineerde overdruk ) . z 156.
-

24 Albrecht Rodenbach, of de beveiliging van een ethos (f 1880 ). Gent,
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, [ 1981 ],
24,5 x 16, 8 pp. ( opnieuw gepagineerde overdruk ). z 406.

2 NIET-ZELFSTANDIGE PUBLIKATIES

2.1 CREATIEF WERK
ONS LAND IN WOORD EN BEELD
VIII - 1926
25 René LISSENS Feest. 33 - 20 / 11 / 1926 ( jubelnummer ), p. 525.
DE JONGE WERKMAN

VII - 1926
26 René LISSENS Van dien armen kreupelen herdersknaap.
1926 (2de uitgaaf), p. 210.

24

-

december

ONS LEVEN
XLII - 1929/1930

27 Carel VERDEYE gedicht ] Melopee. 2 - 15/11/1929, p. 24. 4 str.
4 x 3 v. , , De speelman gaat " .
10
[
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28 Carel IDEM [ gedicht ] Nocturne. 4 - 07/01/1930, p. 57. 5 str. = 5
v. +4 v. +4 v. +4 v. +5 v. , , *Het gaat sneeuwen in de nacht "..
29 R.F.L. [gedicht] Liedje van de zeepbel. 6-7 - 20/02/1930, p. 102.
Onregelmatige verzen. 1 str. = 20 v. , , Dimbel " .
30 R.F.L. Miniaturen. Ibidem, p. 105.
XLIII - 1930/1931
31 R.F.L. [ gedicht ] Pluk den avond. 2 - 20/11/1930, p. 26. Onregelma-

Dees is een schoone avond".
tige verzen. 1 str. = 23 v. „Dees
32 R.F. [ gedicht ] Tram cynisme (Lijn KH). 6 - 02/02/1931, p. 95. 3 str.
= 8v.+8v.+9v. „Denkes'.
-

33 F.L. [ gedicht ] Tram symbolisme (Over de Teems) . Ibidem, p. 96. str.
= 4 x 4 v. , , Avond op de berookte muren " . Onderaan : „Naar
Naar het
Flecker
".
.
Engelsch van J. E.
-

34 R.F.L. [gedicht] Vers. 10 - 13/06/1931, p. 208. 3 str. = 5 v. + 3 v. +5
v. , , Mijn hart wappert vol vlaggen " . Opdracht : , , Voor mijn nouveau
bonheur " .
XLIV - 1931/1932
35 R.F.L. [gedicht] Het zatte hart. 2 - 22/11/1931, p. 31. 1 str. = 12 v.
,, Ik wist niet hoe ik ".
36 MIEN Prozagedichten. 3 - 20/12/1931, p. 57 58. Opdracht: „Voor
M. Roelants " .
-

DIETSCHE WARANDE & BELFORT
CXVII - 1972
37 F. De laatste ronde. [ gedicht ] M. Chevalier bemijmerd
1 1.1.1972.
,
,
Dartele
strohoed
"
.
2 - februari 1972, p. 144. 1 str. = 8 v.

2.2 WETENSCHAPPELIJK, ESSAYISTISCH EN KRITISCH WERK
2.2.1 In verzamelwerken
100 GROOTS VLAMINGEN ; Vlaanderens roem en grootheid in zijn
beroemde mannen. Antwerpen, Standaard-Boekhandel, [1941].

38 Guido Gezelle, p. 327-329. z 336.
11
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FEESTBUNDEL H. J. VAN DE WIJER ; den jubilaris aangeboden ter gele-

genheid van zijn vijfentwintigjarig hoogleeraarschap aan de R.K. Universiteit te Leuven (1919-1943); o.red.v. H . Draye. Leuven, Instituut voor
Vlaamsche toponymie , 1944. Deel 2.
39 Nieuwe Rodenbach-Briefwisseling, p. 215-233.
Amsterdam-Brussel, Elsevier,
[ 1946].
40 Lode Zielens en de lezer van morgen, p. 66-71. z 15.
GEDENKBOEK LODE ZIELENS ( 1901-1944 ).

ALBUM AMICORUM F. V. TOUSSAINT VAN BoELAERE. Antwerpen, De
Magneet, 1946.
41 Beschouwingen over het critisch werk van Toussaint van Boelaere, p. 3949.
MISC_L.L_ANE A J. GESSLER.

Deurne, Drukkerij C. Govaerts, 1948. Deel 2.

42 Over een gedicht van Rodenbach,

p. 742-751.

geschiedenis van de belangrijkste
figuren en stromingen in de wereldliteratuur. Deel 3. Renaissance ;
o.red.v. P. Sobry. Utrecht, W. de Haan - Antwerpen, Standaard-Boekhandel, [ 1948 ] .

ALGEMENE LITERATUUR GESCHIEDENIS ;

43 3. [Renaissance en Barok in] Duitsland, p. 473-508.
Deel 6. Vlaanderen van het einde van
de XVIIIe tot het begin van de XXe eeuw. Brussel, Standaard Boekhandel, 1949.
44 Boek V. Het geestesleven, p. 333-392.
GESCHIEDENIS VAN VLAANDEREN.

DE VLAAMSE LITERATUUR SEDERT GEZELLE ; o.red.v. R . F. Lissens. Antwerpen, Vlaams Economisch Verbond, 1950. ( V.E.V.-Berichten, Augustus 1950, Speciaal nummer) .
45 Westvlaamse koppen, p. 14-19.

o.red.v. M . Lamberty en R. F.
Heymans,
Nobelprijs. Brussel-Lisen;wordvaf
C.
Amsterdam, Elsevier, 1951-1952, 3de dr. Deel 2.
De
letterkunde sedert 1750, p. 127-162.
46
12
VLAANDEREN DOOR DE EEUWEN HEEN ;
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DE KATHOLIEKE LITERATUUR IN DE XXE EEUW o .red . v . J. Taels. Antwerpen, Sheed & Ward, 1954. Deel 1.
47 De katholieke literatuur in Vlaanderen van 1900 tot heden,
p. 3-43.
;

werkmap voor Davidsfondsafdelingen. Leuven,
Davidsfonds-Hoofdbestuur, 1955 (stenciluitgave in 4° ).
A. Studiemateriaal : 3. Rodenbachs betekenis.
48 b. Rodenbach en de literatuur, 5 ongenummerde pp.
RODENBACH

;

VAN EN OVER MAURICE ROELANTS. Brussel, A. M anteau , 1956.
49 Thema's en variaties rondom de romancier,

p. 32-36. z 15 en 103.

Brussel, Ministerie van Openbaar Onderwijs, Bestuur der Opvoedende Diensten, december 1957.
50 Albrecht Rodenbach (1856-1880), p. 11-14.
VLAANDEREN EN WALLONIË TEGEMOET

!

HULDEALBUM RENÉ VERBEECK. Wilsele, Gemeentelijke Kulturele Raad,
19 april 1969.
51 Een kind van april keert terug,

p. 17-20.

DE GROOTS STOORINGE 1875 ; historische bijdrage tot de geschiedenis
van de Vlaamse studentenbeweging. [Rumbeke, Drukkerij Concordia },
1975.
52 Als 't ende naakt ; een onuitgegeven tekst van Albrecht Rodenbach
doorgelicht, p. 85-127. Opdracht : , , ...aan de nagedachtenis van Leo

van Puyvelde ... " .
F. LEYS Max Lamberty.
Boekhandel, 1977.

Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche

53 Mijn vriend Lamberty, een scherpzinnig idealist,

p. 131-132.

2.2.2 In tijdschriften
DE BLAUWVOET
XI - 1930/1931
54 R.F.L. De poëzie der Vlaamsche expressionisten.
1931, p. 224-227.
55 R.F.L. De poëzie der Vlaamsche expressionisten.
augustus 1931, p. 255-258.

I. : Innerlijk. 8-9 - juli
II. : Uiterlijk.

10 -

13

29 4
XII - 1931/1932
56 R.L. [ Over ] W.L.M.E. van Leeuwen De Nederlandsche dichtkunst sinds
1880. 3-4 - november-december 1931, p. 88.
57 R.L. [ Over ] W.L.M.E. van Leeuwen Korte schets van de ontwikkeling
der Nederlandsche letterkunde. Ibidem, p. 88.
58 R.L. [ Over ] Van Elring Bloemlezing uit de gedichten van Willem Bil-

derdijk ( 2de druk). Ibidem, p. 89.
59 R.F.L. Een vaderhuis; 'n literair woordje. 6 - februari 1932, p. 128-129.
Gezelle.].
[Over het geboortehuis van G. Gezelle.
60 R.L.F. [ Over ] E. Claes De heiligen van Sichem. 7-8 - maart-april 1932,
p. 181 182.
-

61 * [Over] J . Kuypers en Th. de Ronde Beknopte geschiedenis van de
Nederlandsche letteren J. Kuypers De Gouden Poort ; bloemlezing ten
dienste van middelbaar- en normaalonderwijs. Ibidem, p. 182 183.
-

62 Ds R.L. [ Over ] R. van Sint Jan Het JVest-Vlaamsch van Guido Gezelle.
Ibidem, p. 183.
63 * [Over] J. van Mierlo De poëzie van Hadewijch. Ibidem, p. 183.
64 * [Over] J . Persyn Studiën en lezingen. I. Ibidem, p. 184.
65 * [Over] Ch. Pesch Compendium theologiae dogmaticae.
184.
66

Ibidem, p.

R.L. [ Over ] Khouw Bian Tie Willem Kloos en de dichtkunst.
p. 184.

Ibidem,

67 R [ Over ] R. van Weddingen Handleiding bij de studie van de algemeene kunstgeschiedenis. 9-10 - mei-juni 1932, p. 229-231.
68 R [ Over ] W. de Vreese Jan van Ruusbroec, de Wonderbare.

231

Ibidem, p.

•

Over ] P. van Ostaijen De bende van de stronk. Ibidem, p. 231.

69

R[

70

XIII - 1932/1933
R.L. [ Over ] P.N. Dezaire Handboek der poëtiek. 4 - februari 1933,
p. 101.

71

R. [

Over ] P. Verbruggen Gedichten. Ibidem, p. 102.

72 R. [ Over ] A. Mussche Nederlandsch leesboek. Ibidem, p. 102-103.

Over ] J. Persyn Studiën en lezingen. II. Ibidem, p. 103.

73

R.L. [

74

R. [ Over ] A. Heinen Goethes Faust (7. and 8. Tausend ). Ibidem,
p. 103.
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75 R.F.L. [ Over ] G. Meir P. de Mont ; een studie over zijn leven en zijn
werk. 5 maart 1933, p. 127.
-

76 L [ Over ] P. van Ostaijen Diergaarde voor kinderen van nu. Ibidem, p.
127.
77 R. [ Over ] Spinoza Wijrgeerige fragmenten vert. N. van Suchtelen. Ibi-

dem, p. 128.
78 R.L. [ Over ] H. Wolf Goethe'.r wereldbeschouwing en
8 juni 1933, p. 166.

levenswijsheid.

-

XIV - 1933/1934
79 R.F.L. [ Over ] A.H. Corvette De periscoop. 1 - november 1933, p. 29-

30.
80 * [Over] L. Indestege Vale dicere. Ibidem, p. 30.
81 L. [ Over ] P. Vetbruggen Levenswijding. Ibidem, p. 30.
82 L. [ Over ] U. van de Voorde Essay over Karel van de Woestijne.
juni-juli 1934, p. 200.

8-9 -

83 R.L. [ Over ] R. Berghen De overjas. Ibidem, p. 200.
84 L. [Over] Fr. van den Wijngaert De run naar de eeuwige finaal. Ibidem, p. 200.
85 R.L. [ Over ] M. van de Moortel Vrouwen treden uit de schaduw. Ibidem, p. 201.
86 * [ Over ] E. Blancquaert Practische uitspraakleer van de Nederlandsche

taal. Ibidem, p. 201.
BOEKENGIDS
XXXIX - 1961
87 Stijn Streuvels die een wereld schiep.

8

-

oktober 1961, p. 281-284. z 15.

CONTACT

[IV] - 1938
88 [Over] Vlaanderen roept. Een bundel novellen, schetsen, verzen en artikelen van L. Baekelmans, H. de Cat, A. van Cauwelaert, P. Dieleman,
J. H. Eekhout, Tom. A. Griethuysen, E. van der Hallen, S. Hodister,
L. van Krinkelen, M. Matthijs, W. Moens, F. de Pillecyn, A. de Saeger,
J. Simons, B. Snijer, S. Streuvels, H. Thans, A. Thiry, F. Timmermans,
F. Vercnocke, E.O.K. Verstraete, K. Vertommen, G. Walschap, S.
JVeyts ; o. red. van E. Buysse. [6] - juni 1938, p. 5. z 308.
15
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89 [Over] Th. Mann Bekentenissen van den oplichter Felix Krull. Ibidem,
p. 16. z 307.
[VI] - 1940
90 [Over] H. de Cat De rei der maanden 1940. 2 - 15/02/1940, p. 11.
VII - 1941/1942
91 [Over I M. Matthijs De gouden vogel. 4 - 15/04/1941, p. 22.
92 [Over] E. du Perron Een lettré uit de 18e eeuw : Willem van Hogendorp. Ibidem, p. 23.
VIII - 1942
93 Litteraire geschiedenis : Schermutseling in het ijle. 4 7
p. 5-6.
-

-

oktober 1942,

G. Colmjon, De Renaissance der cultuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw.

94 [Over] E.P. Alfons, O.D.C. Maria in de Nederlandsche poëzie. Ibidem,
p. 17.

CRITISCH BULLETIN

XV - 1948
95 Maurice Gilliams spiegelt zich aan Timmermans.

Juni 1948, p. 261 266.
-

M. Gilliams, In memoriam F. Timmerm ans (1886-1947).

DE VL.AG.
I - 1936/1938
96 R.F.L.

Een onvoltooide

symphonie.

5-6 - september-oktober

1937,

p. 216-219.
R.P. Oszwald, Deutsch-Niederindische Symphonic.

II - 1938
[Themanummer : „De
De hedendaagsche letterkunde in Vlaanderen en
Duitschland " o.l.v. R.F. Lissens } 6-8 - november-december 1938.
97 Hierin : R.F.L. Woord vooraf, p. 194-195.
98
16

Bibliographie over de hedendaagsche Vlaamsche letterkunde, p. 295-296.
R.F.L.
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DIETSCHE WARANDE & BELFORT

1946
99 Blocnotes. 3 - maart 1946, p. 139-141.
Opdracht : , , Voor P.G. Buckinx, deze appelen welke voorzeker niet ver
van den boom vallen . ".
1947
100 [ Over ] H. Melville Omoo vert. 0. Carvin Id. Le vagabond des lies
vert. 0. Carvin Th. Hardy Les petites ironies de la vie ven. H. Boivin.
2 - februari 1947, p. 124-125.
101 Een vergeten jubileum : „Ruwe liefde ". 10 december 1947, p. 527537.
-

1948
102 [ Over ] A.K. Tolstoï Vorst Serebriany

vert. Th J . van der Wal. 3 -

maart-april 1948, p. 192.
4 mei 1948, p. 217 220. z 15

103 Maurice Roelants; thema's en variaties.

-

-

en 49.
104 Emmanuel de Bom tachtig... Met losse hand...
577-580.

10

-

december 1948, p.

1949
105 Kroniek van het Vlaamse proza. „ Zwart en wit " een document van

het menselijk tekort. 1 - januari 1949, p.

34-36.

G. Walschap, Zwart en wit.

106 [ Over ] H. van Grinten Nederlandsche aesthetica in de negentiende

eeuw. Ibidem, p. 59.
107 Crisis van een dichterschap. 3 - maart-april 1949, p. 180-184.
B. Aafjes, Het koningsgraf.

108 [ Over ] G. Knuvelder Handboek tot de geschiede _ nis der Nederlandse
letterkunde (I). 5 juni 1949, p. 311 312.
-

-

109 [ Over ] M. Brants Beknopte cultuurgeschiedenis van het Vlaamse volk.
6 - juli 1949, p. 383-384.
110 , , Oorlog en vrede " ; een wederzien.

7 - augustus-september 1949, p.

386-97.
L. Tolstoj, Oorlog en vrede, 4 delen, vert. K. Vertommen.

1950
111 [ Over ] Stendhal Rood en zwart. vert. M. A. Pit. 1 - januari 1950, p. 64.
17
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112 De tiende muze bij ons. Eenvoudige waarheden.
224.
113 Blocnotes. 10

-

4 mei 1950, p. 220-

december 1950, p. 614-617.

1955
114 De laatste ronde. Critische kettingreacties.
127.

2

-

februari 1955, p. 126-

1956
115 De laatste ronde. Demedts vijftig (Fragment van een lezing door Dr.
R.F. Lissens gehouden tijdens ons weekend te Overijse ). 6 - juliaugustus 1956, p. 380-381.
116 Albrecht Rodenbach.

10 - december 1956, p. 577-580.

CV - 1960
117 De laatste ronde. Een banderilla voor Brandt Corstius en Jonckheere.
1 januari 1960, p. 71 72.
-

-

118 De laatste ronde. Gudrun in gezelschap van Anne
vrouws tante. 2 - februari 1960, p. 147-149.

-

Mie, Bertha en mijn

CVI - 1961
119 Blocnotes. 9 - november 1961, p. 642-650.
CVII - 1962
120 De laatste ronde. Kleine broer vergeten.

3 maart 1962, p. 220.
-

121 De laatste ronde. Vijf uur van de middag ook voor Garcia Lorca.
april 1962, p. 301 304.

4

-

-

122 De laatste ronde. Tot aandenken aan Paderborn.
p. 755-756.

10 december 1962,
-

CVIII - 1963
123 De poëzie van Pieter G. Buckinx; een verkenning. 2
p. 97-101.

-

februari 1963,

124 Blocnotes. 8 - oktober 1963, p. 623-627.
CIX - 1964
125 De laatste ronde. De jury was niet zo dom. 4 mei 1964, p. 302 304.
-

126 De laatste ronde. Postscriptum voor Maurice Roelants.
1964, p. 376.
18

-

5

-

juni juli
-
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127 De laatste ronde. Voorlichting. Ibidem, p. 376 377.
-

CXI 1966
128 De laatste ronde. Eten bij Philemon en Baucis en bij Christine D'Haen.
6 juli augustus 1966, p. 467 468.
-

-

-

-

129 De laatste ronde. Briefje aan E. van Hemeldonck over Zuidnederlands.
Ibidem, p. 472.
CXII - 1967
130 Blocnotes. 2 - februari 1967, p. 86-101. z 366 voor tweede stuk (p. 8889 ).
131 De laatste ronde. Droge beschouwing bij droge grapjes uit Denemarken. 4 - mei 1967, p. 307-309.
CXVII - 1972
132 De laatste ronde. Voor een tweede druk van de Literaire Gids.
oktober 1972, p. 622-628.

8

-

CXIX - 1974
133 De nieuwe Knuvelder. 10 - december 1974, p. 764-776.
G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde.

134 De laatste ronde. De voeten van Donkersloot.

Ibidem, p. 815.

CXX - 1975
135 De laatste ronde. Te veel anglicismen in een Engelse vertaling. 3 maart-april 1975, p. 222-223.
136 De laatste ronde. Tribulaties van een encyclopedist.

5

-

juni 1975, p.
379-80.

CXXI - 1976
137 De laatste ronde. Die ouwe Lanson. 9 - november 1976, p. 704-706.
CXXII - 1977
138 Een herschrijver op hol, en wat bedenkinkjes omtrent rewriting.
februari 1977, p. 115 125.

2

-

-

139 Recente standaardwerken over Nederlandse
1977, p. 170-178.

letteren. 3

-

maart april
-

19
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CXXIV - 1979
140 De laatste ronde. Advocaat van Kamiel van Baelen kent dossier niet. 4
mei 1979, p. 302 304.

-

-

141 De laatste ronde. Dupliek aan advocaat van Kamiel van Baelen.
november 1979, p. 703.

CXXV - 1980
142 De laatste ronde. Noordatlantische vriendschap. 1
p. 58 59.

-

9

-

januari 1980,

-

143 De laatste ronde. Geen lichtdrukmaal.

4 mei 1980, p. 309 310.
-

-

ETUDES GERMANIQUES
XXV - 1970
144 Aux sources du renouveau flamand : Les

Oordeelkundige Verhandelingen de Willem Verhoeven (1780) (trad. P. Brachin ). 4 oktober 1970,
p. 343-360.
-

XXVI - 1971
145 Aux sources du renouveau flamand: Les

Oordeelkundige Verhandelingen de Willem Verhoeven (1780). II : Verhoeven, porte-parole d'un
peuple sur la defensive. ( trad. P. Brachin) . 1 - januari-maart 1971,
p. 89-102.

GERMANIA

I - 1934/1935
146 Aanteekeningen bij een pleidooi. 4 - februari 1935, p. 46-50.
R. Roemans, Pleidooi voor de bibliographic.

II - 1935/1936
Persyn's
„ A Glance at the Soul of the Low Countries" (Inleiding tot
147
de eerlang te verschijnen vertaling van Prof. Dr. J. Persyn's A Glance at
the Soul of the Low Countries). 4 - februari 1936, p. 57-65. z 2.
GERMANIA

XIII 1965/1966
148 (Gelegenheidsrede
3-7.
20
-

op Germania's lustrumfeest.} 4 5 maart 1966, p.
-

-
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GEZELLIANA

I - 1970
149 Omtrent de eerste publikatie van , , 't Er viel ne keer... ".
z 18.
II - 1971
150 Gezelle tussen Fr. de Cort en L. Leopold ; een doxologische
p. 37-79. z 19.

1-2, p. 49-67.

studie. 2-3,

Opdracht : „ Voor Dr. G. Schmook sr. ".
IV - 1973
151 Meer gegevens omtrent de eerste publikatie van , , 't Er viel ne keer... '
3-4, p. 100-114. z 20.
152 R.F.L. Het onthaal van , , Gedichten, Gezangen en Gebeden " in
Eendracht ". Ibidem, p. 130-131.
VI - 1975
153 DE REDACTIE Vijf jaar , , Gezelliana ' ' .

„De
De

1-2, p. 3-7.

VII - 1976
154 Bibliografische aantekening bij de bloemlezing „Uit Zuid-Nederland"
door L. Leopold. 1, p. 28-30. z 21.
VIII - 1977
155 „ Aen Mynheer Julius " verminkt. 1-2, p. 61-64. z 22.
X - 1979/1980
156 Twee brieven van Gezelle aan Vermeylen. 2, p. 33-38. z 23.
DE GIDS OP MAATSCHAPPELIJK GEBIED

LII - 1961
157 Het goedkope boek ; verheugend cultuurverschijnsel. (Feestrede
gehouden tijdens een receptie op 14 november 1960 te Brussel, ter gelegen-

heid van het tienjarig bestaan van de Reinaert-uitgaven van S.V. Arbeiderspers, Brussel. ) . 1 - januari 1961, p. 23-29.
't KOFSCHIP
VI - 1978
158 Pieter G. Buckinx ; proeve van kinetische collage. 1-2, p. 15-21.
[ Themanummer : , , Een woordeloos gebed voor nu en later. Hulde aan P . G
Buckinx en F. de Boeck. " ]
21
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LEUVENSCHE BIJDRAGEN
XXXIII - 1941
159 Een brief van Albrecht Rodenbach. 3-4,

p. 113-120.

XXXIV - 1942
160 Albrecht Rodenbach en Paul Alberdingk Thijm.

XLVII - 1958
161 Vliegt de blauwvoet.

1-2, p. 79 97. z 183.
-

3-4, p. 134-136.

LEUVENSCHE BIJDRAGEN ; BIJBLAD
XXVI - 1934
162 [ Over ] U. van de Voorde Essay over Karel van de Woestijne.

3-4,

p. 97-101.
163 [ Over ] M.M. Prinsen De idylle in de achttiende eeuw, in het licht der
aesthetische theorieën . Ibidem, p. 101-102.
XXVIII 1936
164 [Over] L. Sertorius Literarisches Schaffen und Volkstum in Flandern
(1890-1930). 1-2, p. 13 15.
-

-

165 [Over] C.C. ter Haar Nederland en Vlaanderen ; een onderzoek naar
de houding der Nederlanders tegenover het Vlaamsche Vraagstuk
(1830-1873). Ibidem, p. 15-16.
166 [ Over ] T.J. Langeveld Bakker Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei, Verzen en Eerste sonnetten. 3 4, p. 97 98.
-

-

-

167 [ Over ] G. Stuiveling Versbouw en ritme in de tijd van '80. Ibidem,

p. 98-99.
168 [Over] M . Rutten De lyriek van Karel van de Woestijne .
p. 99-100.

Ibidem,

169 F.R. LISSENS Over ] P. de Smaele Baudelaire, het Baudelairisme, hun
nawerking in de Nederlandsche letterkunde. Ibidem, p. 101 103.
[

-

170 R.F.L. [ Over ] W . L. M . E . van Leeuwen Drift en bezinning ; beknopte

geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche letterkunde.
p. 117.

Ibidem,

XXIX - 1937
171 [Over] U. van de Voorde Ruusbroec en de geest der mystiek. 1-2,
p. 30-31.
22
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172 [Over] J. Elema Stil and poetischer Charakter bei Detlev von Liliencron. 3 4, p. 69 70.
-

-

173

R.F.L. [ Over ] Vondel Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza
vert. en ing. A. Verwey. Ibidem, p. 70 71.
-

174 [Over] J. Pée Multatuli en de zijnen ; naar onuitgegeven brieven, met
een stamboom en illustraties. Ibidem, p. 74 77.
-

175 [Over] Vondel-herdenking der Universiteit van Amsterdam, op 15
november 1937. N.A. Donkersloot Vondels grootheid. Ibidem, p. 92.
176 [Over] Die Lówendaler; Landspiel von Joost van den Vondel. Deutsch
E. Sanders Rindtorff. Ibidem, p. 92 94.
-

-

177

Over ] J. van Gorp Het Duitsche proza sedert den oorlog. Ibidem, p. 94.

R.F.L. [

XXX - 1938
178 [Over] L.M. van Dis Reformatorische rederijkersspelen
helft van de zestiende eeuw. 1 2, p. 17 19.
-

uit de eerste

-

179 [Over] S. Anholt Die sogenannten Spervogelrpruche and ihre Stellung
in der filteren Spruchdichtung. Ibidem, p. 25 26.
-

XXXI
180

-

R.F.L. [

1939
Over ] A. Taylor The Literary History of Meistergesang.

1 3, p.
-

28 29.
-

Naturalisme

181 [Over] J. de Graaf Le Réveil littéraire en Hollande et le
français (1880-1890). 4, p. 102 104.
-

XXXIII 1941
182 [Over] J.A. Rispens Richtingen en figuren in de Nederlandsche letterkunde na 1880. 1-2, p. 19-20.
-

XXXIV - 1942
183 Albrecht Rodenbach en Alberdingk Thijm.
160.

Naschrift. 1 2, p. 4 5. z
-

-

184 [Over ] J.F. Heijbroek De fabel; ontwikkeling van een literatuursoort in
Noord-Nederland en Vlaanderen. Ibidem, p. 41 42.
-

XXXV 1943
185 [ Over ] A. Westerlinck Het lied van Tantalus ; bijdrage tot de studie
van een menschelijkheidstype in de literaire kunstschepping op grond
van een onderzoek over het werk van A. Demedts. 1 4, p. 5 7.
23
-

-

-
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186 [Over] M. Thorp The Study of the Nibelungenlied; being the History
of the Study of the Epic and Legend from 1755 to 1937. Ibidem, p. 78.
187 [ Over ] M. Langbroek Liebe and Freundschaft bei Klopstock and im

niederldndirchen empfindsamen Roman.

Ibidem, p. 9 10.
-

188 R.F.L. [ Over ] T.A. Rompelman Der Wartburgkrieg; kritisch herausgegeben. Ibidem, p. 26.
189 [Over] Guido Gezelle'.r dichtwerken tekst, inl. en lexikon Fr. Baur
(2de herz. dr. ). Ibidem, p. 26-27.
190 [Over] P. Mindesa Karel van de Woertijne;
Ibidem, p. 27 29.

zijn leven en werken. I.

-

XXXVI - 1944/1946

Muls, F. Toussaint van Boelaere, E. Claes en A. van
Cauwelaert Van Nu en Straks. 3-4, p. 102-103.

191 R.F.L. [ Over ] J.

192 [Over] Fr. Closset, R. Herreman, E. Vauthier Dictionnaire des littérateurs . Ibidem, p. 103-104.
XXXVII - 1947
193 [Over] T. Shipley Dictionary of World Literature ; Criticism, Forms,
Technique. 1-2, p. 5-7.
194 [ Over ] Karel van de Woestijne Verzameld werk ; III. Verhalen en parabelen. 3-4, p. 62-65.
195 [ Over ] Hundert Briefe von Johann Ernst Wagner an Jean Paul Fr. Richter and August von Studnitz herausg. A. L. Corin. Ibidem, p. 65-66.
XXXVIII - 1948
196 [Over] W. Kosch Deutsches Literatur-Lexikon ; biographisches Handbuch (2., vollstandig neubearb. and stark erw. Aufl., afl. 1-3 ). 1-2,
p. 17-18.
197 [Over I H. Siebenschein Goethe and Mararyk. Ibidem, p. 53-54.
198 [Over] Th. Weevers The Idea of Holland in Dutch Poetry.
p. 54-55.

Ibidem,

199 R.F.L. [ Over ] G.I. Lie ft inck Bisschop Bernold (1027-1054) en zijn geschenken aan de Utrechtse kerken. Ibidem, p. 55.
200 R.F.L. [ Over I P. Westra Karl Gutzkows religióce
p. 55-56.
24

Ansichten. Ibidem,
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XXXIX - 1949
201 [Over] W. Kosch Deutsches Literatur Lexikon... als boven, afl . 4-9.
3-4, p. 112-113.
-

202 [Over ] Karel van de Woestijne Verzameld werk (I,II,IV ,V ,VII ).
dem, p. 113.

Ibi-

203 [Over] G. Stuiveling Een eeuw Nederlandse letteren ( 2de, herz. dr.
Ibidem, p. 113-114.

).

204 [Over] H. Pyritz Goethe und Marianne von W7illemer; eine biographische Studie. Ibidem, p. 114-115.
XLI - 1951
205 [Over] E. de Bock De Nederlanden ; overzicht van de geschiedenis, de
beeldende kunsten, de bouwkunst en de letterkunde. 1 2, p. 13.
-

206 [Over] H.P.H. Teesing Das Problem der Perioden in der Literaturgeschichte. Ibidem, p. 31-32.
207 [ Over I Karel van de Woestijne Verzameld werk (VI, VIII ). 3-4, p. 97.
XLII - 1952
208 [Over] H. Weinee Dichtung aus dem Glauben ; Einfuhrung in die
geinige Welt des Renouveau catholique in der modernen französischen
Literatur ( 2., iiberatb. Aufl. ). 1 2, p. 18.
-

209 [Over] J.G. Bomhoff Vondels drama ; studie en pleidooi. Ibidem,
p. 19-20.
210 [Over] R. Lavalette Literaturgeschichte der Welt.

3-4, p. 84-85.

211 [Over] E. Laslowski Geschichte aus dem Glauben. Ibidem, p. 85.
XL,III - 1953
212 [Over] W. Gunther Weltinnenraum ; die Dichtung Rainer Maria Rilkes
(2., iiberarb. and erw. Aufl. ). 1-2, p. 9-11.
213 [Over] R. Jans Tolstoj in Nederland. 3-4, p. 114-115.
XLIV - 1954
214 [Over] W. Kosch Deutsches Literatur Lexikon... als boven, afl. 10-22.
1-2, p. 14-15.
-

XLV - 1955
215 [Over] C. Rosman Statik and Dynamik in Conrad Ferdinand Meyers
Gedichten. 1-2, p. 4.
25
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216 [ Over ] H. Sengers Dichters en God; het godsbeeld in de nieuwe

Nederlandse lyriek (1880-1940). Ibidem, p. 4-5.
217 [ Over ] A. Mooij La romancière et la vie ; le roman psychologique de

Mme Riccoboni à Mme de Souza. Ibidem, p. 5-6.
218 [Over] W . Kosch Deutsches Literatur-Lexikon...
3-4, p. 89.

als boven, A. 23-29.

XLVII - 1958
219 [Over] M . Windfuhr Immermanns erzuhlerisches Werk ; zur Situation
des Romans in der Restaurationszeit. 1-2, p. 42-43.
XLVIII - 1959
220 [ Over ] A. Verwey Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd (19251935 ) verz. M. Nijland-Verwey. 1-2, p. 5.
221 [Over] W. Kosch Deutsches Literatur-Lexikon...
Ibidem, p. 25-26.

als boven, afl. 30-38.

XLIX - 1960
222 [Over] Jacques Perks gedichten volgens de eerste druk (1882) met de
voorrede van Mr. C. Vosmaer, de inleiding van Willem Kloos en andere
door Kloos geschreven Perk- beschouwingen uitg. G. Stuiveling. 3-4, p.
103-104.
223 [Over] W. Drop Verbeelding en historie ; verrchijningrvormen van de
Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw. Ibidem, p. 104106.
LI - 1962
224 [Over] J.E. Potgieter Florence den XI Vden Mei 1265-1865. Aan Cd.
Busken Huet uitg., ingel. en toegel. J. Smit. 2, p. 18-20.
225 [

P. Brachin La littérature néerlandaise.

4, p. 135-136.

LII - 1963
226 [Over] Th. Weevers Poetry of the Netherlands in its European context
(1170-1930). 4, p. 139-141.
227 [Over] W. de Pauw De vriendschap van Albert Verwey en Stefan
George. Ibidem, p. 141-142.
228 [Over] Deutsche Dichtung im 18. Jahrhundert herausg. A. Elschenbroich. Ibidem, p. 148-149.
26
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LV - 1966
229 [Over] Deutsche Barockgedichte ausgew. and interpr. A. Weber. 4,
p. 212.
230 [Over] P. Hankamer Deutsche Gegenreformation and deutsches
Barock. Ibidem, p. 213.
231 [Over] M. Szyrochi Andreas Gryphiur; sein Leben and Werk. Ibidem,
p. 213-214.
LE LIVRE BELGE - HET BOEK IN BELGIË

II - 1949/1950
232 De Vlaamse roman van heden (1940-1949)• 4-6 - september 1949 -juni
1950, p. 89-96.

DE NEGENTIENDE EEUW
I - 1977
233 Het Centrum voor Gezellestudie.

2 - augustus 1977, p. 97-99.

NIEUW VLAAMSCH TIJDSCHRIFT
I - 1946
234 Zoek den mensch. Een oordeel lijk een ander. 2 - mei 1946, p. 226.
235 Recente Van de JVoestijne-literatuur.

3 - juni 1946, p. 319-335.

Tweede reeks XV - 1961/1962
236 Zoek de mens. Brief aan de redactie. 8, p. 979-981.
NIEUWE STEMMEN
XXV - 1968/1969
237 Vluchtige gepeinzen over het literair tijdschrift.
p. 139-145.

5 - mei-juni 1969,

ONS ERFDEEL
VII - 1963/1964
238 De dichter Pieter G. Buckinx. 1 - september 1963, p. 21-23.

ONS LEVEN
XLIII - 1930/1931
239 R.L.[ Over ] J.R.S. Cauberghe Nederlandsche en Vlaamsche spreekwoorden met hunne beteekenis. 2 - 20/11/1930, p. 29.
27
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240 R.L. [Over] M. de Ghelderode Escurial vert. J. Poot. 3-5 - 20/12/1930,
p. 68.
241 SAUL Prof De Vocht. 7 - 10/03/1931, p. 121-122.
242 R.L. [ Over ] J. Gabriëls De Francken's; een Kempisch schildersgeslacht.
Ibidem, p. 141.
243 R.L. [ Over ] M. de Ghelderode en J. Barleig Het meisje met de houten
handen vert. J. Dewaele. Ibidem, p. 142.
244 R.L. Tooneelwerk. 8 - 23/03/1931, p. 167.
P.H. Hoornaert, Binnen negen dagen T. van Rompaey-Janssens, Ze is verliefd R.
Grassin, Een passionele moordzaak.

245 R.L. [ Over] Jj.

van Holder Jovenr. 9 - 28/05/1931, p. 190.

Over ] Balans. Algemeen jaarboek der Nederlandsche kunsten.
Ibidem, p. 190-191.

246 R.L. [

247 R.L. Roger, de bloem der romantiekere. 10 - 13/06/1931,
XLIV - 1931/1932
248 L. [Over] J. Cornelissen Nederlandsche volkshumor
land en volk (5). 2 - 22/11/1931 , p. 37.

p. 203-204.

op stad en dorp,

249 L. [ Over ] A. van der Weyden Hekeldichten. Ibidem, p. 37.
250 René LISSENS Rodenbach als literair vertrekpunt.
45.

3 - 20/12/1931, p. 43-

251 L. [ Over ] R. Seghers De zeer geleerde dokter Molekul.

Ibidem, p. 60.

252 René LISSENS Faust. 6-- 03/03/1932, p. 112-115.
253 L. [Over] J . Persyn Albertine Steenhoff Smulders en Marie

Koenen.

Ibidem, p. 126.
254 R.L. Prof Scharpé en de studenten.
p. 23-24.

Bijzondere uitgave - 19/03/1932,

255 R. L . De derde Dietsch Academische Leergang. Amsterdam 14
1932. Verslagnummer - 8-9 - 01 /06/ 1932, p. 21.

-

19 maart

256 L. Frans Broos. 10 - 20/06/1932, p. 17.

XLV - 1932/1933
257 R.L. [Over] A. Thiry Domiep en zijn zoon. 5 - 02/02/1933, p. 105.
28
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XLVI - 1933/1934
258 VIR OBSCURUS Colloquium. 3-4 - 22/12/1933, p . 51-53.
[ Gesprek met de schim van Erasmus over Timmermans. ]

XLVII - 1934/1935
259 R. LISSENS Uit Hamburg. De Vlaanderen -film. 26 - 13/07/1935, p. 505.

XLVIII - 1935/1936
260 Prof L. Scharpé 14 - 27/01/1936, p. 257-258.
ONZE TIJD
II - 1937
261 Bij het jongste werk van F. V. Toussaint van Boelaere.
p. 221-224.

7 - 1 juli 1937,

De doode die zich niet verhing.

III - 1938
262 Beschouwingen bij Vermeylen's „Vlaamsche letteren van Gezelle tot
heden ". 7 - 1 juli 1938, p. 107-108.
A. Vermeylen, V an Gezelle tot Timmermans, 3de herw. dr.

263 [Over] Bilderdijkherdenking te Leiden, door het Genootschap Willem
Bilderdijk, op Zaterdag 26 maart 1938. 11 1 november 1938, p. 196.
-

264 [ Over ] Bilderdijkherdenking te Leiden...
1938, p. 210.

als boven. 12 - 1 december

[ zelfde tekst als in vorig nummer. ]

IV - 1939
265 [ Over ] A. Heyting Willem Kloos in de lijst van zijn tijd. 1
1939, p. 15.
[ Over] A. van de Velde Das Herz kdmpft
den, ein Kónig. - 4 - 1 april 1939, p. 74.

266 R.F.L.

267 Twee verzamelwerken over literatuur.

-

1 januari

J.H. Eekhout War-

5 - 1 mei 1939, p. 77-78.

Dichterschap en werkelijkheid, o.l.v. W . L. M . E . van Leeuwen Die Gegenwartsdichtung der europáischen Vólker, herausg. K. Wais.

268 R.F.L. [ Over ] G. van Deth Alowieke's schoon gedacht. 6
p. 103.

-

1 juni 1939,

269 R.F. Lissens over het essay (radio-interview). 8 - 1 augustus 1939,
p. 126-127.
[ Onderdeel van een artikel Vlaamsche schrijvers spreken tot het volk, p. 125-127.
270 [ Over ] Fr. Lennartz Die DichterunsererZeit. 10 - 1 oktober 1939, p. 171.
29
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271 [ Over ] J.W. Muller De uitbreiding van het Nederlandsch taalgebied,
vooral in de zeventiende eeuw. 11 1 november 1939, p. 187.
-

272 [ Over ] P.H. Ritter De hoorn der Schelde. Ibidem, p. 191.
273 [Over] L. Baekelmans Lof van zee, mensch en tabak. 12
1939, p. 207.

V - 1940
274 [Over] J . Gompers Melodieën der stilte. 1

-

-

1 december

1 januari 1940, p. 11.

275 [ Over ] Onze Renaissance in proza verz. en ingel. G.S. Overdiep . Ibidem, p. 13.
276 Getuigenis. 2 - 1 februari 1940, p. 27-28.
[ In reeks getuigenissen door verscheidene auteurs over F.V. Toussaint van Boelaere
n.a.v. diens 65ste verjaardag. ].

277 [ Over ] W. de Merode Hunkering en heimwee. 4 - 1 april 1940, p. 69.
REVUE GÉNÉRALE BELGE
C - 1964
278 Les lettres flamandes depuis La guerre.

[8]

augustus 1964, p. 130-134.

-

ROEPING

XXV - 1948
279 Louis Paul Boon ; korte karakteristiek.

7 - juli 1948, p. 375-378.

SIRKULAIRE

VI - 1974
280 Wij wilden rijpen . 32

-

mei 1974 ( , , René Verbeecknummer ' ' ), p. [27].

SPIEGEL DER LETTEREN

II [1958]
281 Critirche beschouwingen over Rodenbachs Verzamelde
139-153.
-

werken. 2, p.

IV - [1960]
282 [Over] M. de Vroede Bibliografische inleiding tot de studie van de
Vlaamse beweging (1830-1860). 3, p. 238 240.
-

V 1961
283 [Over] Lexikon der Weltliteratur im
30
-

20. Jahrhundert. 3, p. 238 239.
-

311

VI - 1962
284 Een merkwaardig geval van parallellisme : , , Wij willen Esten zijn, maar
ook Europeërs worden ! ", ( met losbladig erratum in afl . 2 ) . 1, p. 62-64.
VIII - 1964/1965
285 [ Over I Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXe
eeuw. 1, p. 306-308.
X - 1966/1968
286 [ Over ] M. de Vroede De Vlaamse beweging in 1855-1856. Id. De
Vlaamse pers in 1855-1856. Id. De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tot
1860. 1, p. 64-69.
287 [ Over ] P. Brachin Anthologie de la prose néerlandaise. Belgique. I
(1893-1940). 4, p. 306-307.
XII - 1969/1970
288 [ Over ] E. de Bens Vlaemsch België ; het eerste Vlaamsgezinde dagblad.
1, p. 50-52.
289 Een visie op Julius de Geyters „ Geuzenlied ". 2-3, p. 176-185.
290 [ Over ] Anthologie de la poésie néerlandaise. Belgique (1830-1966)
Cho ix de textes et trad. M. Carême. Ibidem, p. 236-237 .
291 [ Over I P. Brachin Anthologie de la prose néerlandaise. Belgique. II
(1940-1968). Ibidem, p. 237-238.
292 [ Over ] Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven Klapper op
het bezit (2de dr. 1968 ). Ibidem, p. 238-239.
293 Nogmaals „ Cheops ". 4, p. 284-292.
XIII - 1970/1971
294 [ Over ] H. Liebaut Repertoririm van de pers in het arrondissement Aalst
(1840 1914). 1, p. 63 64.
-

-

295 [ Over ] H. Degraer, W. Maervoet, Fr. Martens, F. Simon en A.M. SimonVan der Meersch Repertorium van de pers in Wert- Vlaanderen (18071914). Ibidem, p. 64-65.
296 [ Over ] H. de Borger Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers ;
repertorium (1794-1914). Ibidem, p. 65.
297 [ Over ] A.J. Vermeersch Répertoire de lapresye bruxelloise - Repertorium
van de Brusselse pers (1789-1914) ; A-K. H. Gaus en A.J. Vermeersch

Répertoire de la presse bruxelloise - Reperto rium van de Brusselse pers
(1789-1914) ; L Z. A.J. Vermeersch Répertoire de lapre.rae bruxelloisé
(1789-1914) ; Index des noms de perronnee - Reperto rium van de Brusselse pers (1789-1914); Index van de persoonsnamen. A-Z. Ibidem, p.66-67.
31
-

312
298 [Over] N. Piepers La Revue Générale de 1865 à 1940 ; essai d'analyse
du contenu. Ibidem, p. 67.
299 [Over] L. Simons Oostnoordoost. 3, p. 222-224.
300 [Over] Ph.H. de Pillecyn Sociaal probleem en verhalend proza (18301886) ; een sociografische literatuurstudie. Ibidem, p. 224-229.
XV - 1973/1974
301 Ruwe liefde : 1887. 4, p. 264-267.

LA TABLE RONDE
1958
302 Une grande enquête de la R.T.F. auprès de 76 écrivains francais et étrangers dans le cadre de l'UniversitéRadiophonique Internationale. „Prefaces
pour la Radio ". Pourquoi ecrivez-vous ?. 131 - november 1958, p. 70-75.
[ Aangepaste versie van Ja ! tot de kritiek.] z 15.

TMUZET
III - 1980
303 't Klinkt als 1 klokke... een gesprek over Gezelle met Prof Dr. R.F.
Lissens (interview L. Haenegreefs ). 30 - december 1980, p. 4-7.
DE VLAAMSE GIDS

:XXVII - 1953
304 De betekenis van „ Van Nu en Straks ". 6 - juni 1953, p. 362-367. z 9.
VORMEN
II - 1937/1938
Over ] Fr. Verachtert Karel van den Oever. 2 - juni 1937, p. 66.
305
R.F.L. [

306 Brieven van Hólderlin aan een vriend.

3-4 - oktober 1937, p. 98-107.

III - 1938/1939
307 [Over] Th. Mann Bekentenissen van den oplichter Felix Krull. 1 - mei
1938, p. 33. z 89.
308 [Over] Vlaanderen roept... Ibidem, p. 33-34. z 88.
309 [ Over ] J. Greshoff Te grabbel; zeven korte beschouwingen. Ibidem, p. 35.
310 [Over] De Vlag ; tijdschrift van de Vlaams-Duitse Arbeidsgemeenschap. Ibidem, p. 38.
311 Bakkeleien met een smallen Hollander of het nut van een ontweken
debat. 2 - juni 1938, p. 62-67.
32

313
312 August Vermeylen of Van Nu en Straks for ever.

Ibidem, p. 68 71.
-

313 [Over ] J.J. Wijnstroom René de Clercq. Ibidem, p. 80 81.
-

314 [ Over ] B. Nieuwenhuis Jan Frans Willems ; een bijdrage tot de ideologie der Vlaamsche beweging. Ibidem, p. 87.
315 [ Over ] J. van den Vondel Dertig gedichten, voorafgegaan door de Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunst gekozen en uitg. G. Stuiveling.
Ibidem,p.87
88.
-

316 [Over ] J. Notermans Kultuur en literatuur in de Maasgouw vóór 1200.
Ibidem, p. 88.
317 [Over] P. Verbruggen Aspekten. 3-4 - juni-juli 1938, p. 119-120.
318 Nuttelooze auscultatie. 6-7 - oktober-november 1938, p. 202-203.
R. Benjamin, Chronique d'un temps troublé.
319 [ Over ] H. van Eyk Als de wereld donker wordt...

Ibidem, p. 206.

320 [ Over ] P. Paul en V. de Wolf In den dobbelen arent. Ibidem, p. 206.
321 [Over] A. Tsjechow Een hulpeloos schepsel vert. H J. Been. 8 december 1938, p. 252-253.
322 [ Over ] G. von Le Fort De eeuwige vrouw vert. L. de Roover. Ibidem,
p. 254-255
323 R.F.L. [ Over ] M. Lamberty Stroomingen. Ibidem, p. 259.
324

Over I E. Verstraete Volksche opleiding in jeugdorganisaties.
Ibidem, p. 259.

R.F.L. [

325 Van de copieerlust tot de grondverbondenheid.
p. 296-297

9 januari 1939,
-

L. Meert, De waterburg.
326 [ Over ] Kalewala; het epos der Finnen vert. W. Moens, naar de Duitse

bew. van A. Luther. Ibidem, p. 300.
327 [Over ] A. de Cort Brabantsche novellen. 10-11 - februari-maart 1939,
p. 347 .
328 [Over] J. Boer Catherina en de magnolia's ; een roman uit Italië. Ibidem, p. 347.
329 [Over ] W. Kortwich Friezennood vert. J. Truyts. Ibidem, p. 348.
330 Wrakken ; proeve van interpretatie.

12

-

april 1939, p. 361-376.

E. de Bom, Wrakken, inl. M. Gilliams.
331 [ Over ] Verzen van Rainer Maria Rilke vert. en ing. R. Kuipers. Ibidem,

p.387
332 [Over ] E. Eewijck De klimmers. Ibidem, p. 389.

33

314
333 [ Over ] J. Eeckhout Litteraire profielen (IX) .

IV - 1939/1940
334 [ Over ] D. Boens Klaarten. 1

-

Ibidem, p. 390-391.

mei 1939, p. 32.

335 [ Over ] Kunst en kritiek vóór en uit de tijd van '80

verz. en ing. W.L.
Brandsma en G. Stuiveling. 2-3 - juni-juli 1939, p. 91.

336 Guido Gezelle. 4 september 1939, p. 115-118. z 38.
-

337 [ Over ] I. Keun Kind zonder land.
p. 152-153 .

5-6 - oktober-november 1939,

338 [ Over ] B. Vuyk Het laatste huis van de wereld.
339 Persyn in zijn natuurlijk milieu.

Ibidem, p. 155.

8 - januari 1940, p. 219-220.

M. Boey, J. Persyn ; zijn leven, zijn werk.

WETENSCHAPPELIJKE TIJDINGEN
XXIX - 1970
340 Paul Lebeau, lid van de Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en

Letter-

kunde. 2 - maart-april 1970, kol. 141-142.
YANG
XIV - 1978
341 Dromen een leven boven het leven.

80-81 - januari 1978, p. 202-205.

[ Themanummer : „ Johan Daisne : een terugblik " . I

2.2.3 In jaarboeken, handelingen, verslagen, e.d.
ALMANAK DER LAGE LANDEN VOOR HET JAAR ONZES HEEREN 1943
342 Het beleg van Antwerpen, door Friedrich Schiller. [Fragment], p. 46-

51.z6.
ANNUAIRE DES SCRIPTORES CATHOLICI 1960 - GEDENKBOEK VAN DE
SCRIPTORES CATHOLICI 1960
343 De katholieke literatuur in Vlaanderen gisteren en heden. ( Rede

gehouden op de jubileumviering van de Scriptores Catholici, te Brussel,
19 december 1959), p. 13, 15, 17, 19, 21. z 13 en 15.
34
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HET BOEK IN VLAANDEREN

1938
344 De Vlaamsche roman (1937-1938), p. 5-14. z 3.
1939
345 De Vlaamsche roman (1938-1939), p. 3-15. z 4.
1943
346 Een kwarteeuw Zuidnederlandsche
p. 5-41. z 7.

literatuurstudie

(1918-1943),

XXIII - 1954
347 Balans en bezinning ; vijf en twintig jaar Vlaamsche letteren,
11 en 15.

p. 7-21. z

GEZELLEKRONIEK

III - 1965
348 De engel der poëzy, p. 7-30.
349 R.F.L. Gezelle en Conscience, p. 102.
350 R.L. Een doctorale verhandeling over Gezelle, p. 115.
351 R.F.L. Een lezing van Prof. Fr. Baur in de Vlaamse Academie, p. 115-116.
352 R.F.L. [ Over ] Prof . em . Dr . P . de Keyser De legende van S. Werner. De
uitgave van „Van
Van Sente Waerneer " in het licht van de briefwisseling
Nap. de Pauw -Guido Gezelle in Versl. en Med. van de Kon. Vlaamse
Acad. , p. 143.
353 [
P. Brachin Het godsbeeld bij Gezelle : Schepper of Verlosser?
in Rondom het Woord (N.C.R.V., Hilversum ), p. 160.
354 [ Over ] P. Maximilianus o . f . m . cap. De Nederlandse vertalingen van
het Dies Irae vanaf de romantiek in Leuvense Bijdragen, p. 163-164.

IV - 1967
355 Nieuwe gegevens voor het thema Gezelle- Verschaeve ,
356 R.F.L. Een archivalisch berichtje, p. 126.

p. 73-75.

357 Bijdragen over Gezelle in Boekengids 1923/24-1964, p. 148-151.
358 Gezelle in Leuvense Bijdragen 1896-1961, p. 151-152.
V - 1968
359 R.F.L. Echo uit Denemarken, p. 103.
360 R.F.L. [ over C. Buysse Les lettres flamandes in Revue Encyclopédique
1897 , n.a.v. de wereldtentoonstelling te Brussel I, p. 108-109 .
35

316
361 R.F.L. Gezelle in „Pallieter", p. 109.
362 [ Over ] J.J.M. Westenbroek Van het leven naar het boek ; onderzoek
naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles Gedichten, Gezangen
en Gebeden (1862-1879-1893), p. 125 131.
-

363 [ Over ] R. Debevere Guido Gezelle en Charles de Croocq in Ons Erf
deel, p. 156.
VI - 1970
364 R.F.L. [ over tentoonstelling Refiets de la bibliophhie en Belgique. ], p.

150 151.
-

365 R.F.L. Vroege belangstelling voor Gezelle in Duitsland,

366 R.F.L. Spoor van Gezelle loopt dood,

p. 151 153.
-

p. 153 154. z 130.
-

367 R.F.L. Jethro Bithell, een vertaler van Gezelle,

p. 155 156.
-

368 R.F.L. Gezelle favoriet te Napels, p. 156 157.
-

VII

-

1971

369 R.F.L. Gezelliana in het Nationaal Biografisch Woordenboek,

p. 117-

118.
370 R.F.L. In verband met het ruitenbrekersincident,

p. 118 119.
-

371 R.F.L. Een spontaan Frans kwatrijn van Gezelle, p. 119 120.
-

372 R.F.L. Jules Lagae, p. 120.
373 [ Over ] Flámische Lyrik ausgew. and aus dem Fl mischen iibertr. . von P.
Wimmer, Vorwort K. Jonckheere, Einf. des Uebersetzers, p. 132.
^

VIII - 1973
374 R.F.L. M.b.t. Gezelle in Nationaal Biografisch Woordenboek,

p. 231.

X 1974
375 [Inleidende toespraak op het Gezellesymposium gehouden te Antwer-

pen in het auditorium van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius op
1 mei 1974.], p. 8 13.
-

HANDELINGEN VAN HET XXIVe VLAAMS FILOLOGENCONGRES (Leuven 6-8
april 1961)

376 Benamingen van onze letterkunde in encyclopedieën en literaire lexicons. ( Slotrede door Prof. Dr. R.F. Lissens, ondervoorzitter van het
Congres ) . ( Samenvatting. ) . p. 491-495. z 14.
36
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JAARBOEK VAN DE KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR TAAL- EN
LETTERKUNDE

1963
377 Verslag als eerste commissaris over de prijsvraag „ Paul van Ostaijen 's
dichterlijke evolutie in het licht der thematiek en techniek ", ingezonden
onder kenspreuk „Natura fovet quae necessitas urget ", p. 258-267.
1964
378 Verslag als tweede commissaris over de prijsvraag „ Vlaanderen en
Neder-Duitsland (1850-1900) ", ingezonden onder kenspreuk , , Mijn
Moedertaal, wat zijt gij schoon ", p. 261-263.
1966
379 Verslag als tweede commissaris over de prijsvraag , , Een historische en
kritische studie over de vernieuwing in de opvatting van literatuurgeschiedenis na Dilthey ", ingezonden onder kenspreuk , , Res severa
verum gaudium ", p. 258-261.
1969
380 Toespraak ter gelegenheid van de bestuursaanvaarding,

p. 77-78.

381 Rouwhulde ter nagedachtenis van wijlen de heer C. Huysmans, binnenlands erelid van de Academie, p. 89-90. z 1171.
382 Rouwhulde ter nagedachtenis van wijlen de heren P. Minderaa en Th.
Frings, in leven buitenlands erelid van de Academie, p. 107-108.
383 [ Toespraak op de openbare vergadering op het kasteel Beauvoorde
(TVulveringem, 17 juli /968). ] , p. 114-115.
384 Rouwhulde ter nagedachtenis van wijlen de heren Asselbergs en Claes,
p. 116-118.
385 Inleidend woord [ op de openbare vergadering ] ,

p. 135-136.

386 Rouwhulde ter nagedachtenis van wijlen de heer A.J. Barnouw, buitenlands erelid van de Academie, p. 138-139.
387 Rouwhulde ter nagedachtenis van wijlen de heer H.J. Ridder Van de
Wijer, lid der Academie, p. 143-144.
1971
388 Voorstelling van P. G. Buckinx als lid van de Academie, p. 85-88.
1977
389 Begroeting van L. de Belser (Ward Ruyslinck)
p. 156-160.

als lid van de Academie,

37
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JAARBOEK VAN DE MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSE LETTERKUNDE TE
LEIDEN (1962 1963 )
-

1963
390 Jozef Muls (Antwerpen, 12 juli 1882

-

Kapellenbos, 22 april 1961) ,

p. 184-193.
JAARBOEK VAN DE OUD-NORMALISTENBOND DER KATHOLIEKE NORMAALSCHOOL VOOR ONDERWIJZERS EN LERAARS TE ANTWERPEN

[III] - 1958
391 Hendrik Conscience herdacht (j' 1883 ). (Feestrede op de academische
zitting, belegd door de Katholieke Normaalschool te Antwerpen in de
Stadsfeestzaal van het Kielpark, 4 mei 1958 ), p. 6-14. z 15.
JAARBOEK VAN DIE AFRIKAANSE SKRIJWERSKRING

[ II ] - 1937

392 De Vlaam.rche letteren in 1937, p. 103-109.
[11111 - 1938
393 Vlaam.rche letteren (1937-1938), p. 126-133.
[IV] - 1939
394 Vlaamrche letteren (1938-1939), p. 121-130.
KULTUREEL JAARBOEK VOOR DE PROVINCIE OOSTVLAANDEREN
X - 1956

395 [ Dankwoord als laureaat van de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse
Provinciën 1955. ] . Deel I, p. 87-91.
LETTERKUNDIGE ALMANAK 1956 ; spiegel van het literaire leven in OostVlaanderen
396 De romancier Maurice Roelants. („[bekort]

overgenomen uit : De
Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden ", (uitg. Elsevier, Brussel, met
toelating van de auteur ). [ p. 361), p. 34-36. z 10.

VERSLAGEN EN MEDEDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR TAAL- EN LETI ERKUNDE

1959
397 Jozef van Mierlo en de literatuurgeschiedenis. ( Rede gehouden bij zijn
installatie als lid van de Academie op 25/ 04 /1959.). 3-4, p. 149-166.
398 Verslag als tweede commissaris over de prijsvraag , , P. C. Boutens ; een
levensbeeld". 11-12, p. 560-564.
38
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1964
399 Kanttekeningen bij de eerste uitgave van Gezelles , , Vlaemsche dichtoefeningen ". 9-12, p. 301-313.
1968
400 Voor een behoorlijke apparatuur van de Nederlandse literatuurstudie.
(Lezing in de Academie op 23/10/1968). 3, p. 314-328.

1974
401 Verslag als derde commissaris over de prijsvraag , , Het tafelspel bij de
rederijkers ''. ( P. Lammers-Pikhaus ). 2, p. 229-230.
1975
402 Verslag als tweede commissaris over de prijsvraag , , De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886-1914) ; haar geschiedenis
en rol in het Vlaamse Cultuurleven". (W: Rombauts ). 1, p. 138 142.
-

403 Verslag als tweede commissaris over de prijsvraag „ Een studie over de
briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872), met
bronnenbeschrijving, inventaris, bibliografie van de correspondenten,
biografie en registers ". (A. Deprez) . 1, p. 148 150.
-

1978
404 Verslag als derde commissaris over de prijsvraag , , De literair historische
activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846f ` en Ferdinand Augustijn
Snellaert (1809-1872) ". (M. de Smedt). 2, p. 329 343.
-

-

1980
405 Verslag als tweede beoordelaar over de prijsvraag , , Guido Gezelles
populaire poëzie (1872 1889). Een literatuur sociologisch onderzoek ".
(P. Couttenier ). 2, p. 329-343.
-

1981
406 Albrecht Rodenbach, of de
p. 15-22. z 24.

-

beveiliging van een ethos (t 1880). 1,

2.2.4 In dag -, week- en maandbladen
CASSANDRE

Behalve 476 verschenen alle bijdragen in de rubriek „Les lestres flamandes ".
1937
407 L. M. Toussaint van Boelaere, académicien et orf évre . (Traduit
landais). 29 / 05 / 1937.

du néer-
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408 Jeunes proses. 26/06/1937.
L. Swerts, Balthus M. Gilliams, Twee oefeningen.
409

Nouveaux départs. 24/07/1937.
Ruimte. De Tijdstroom. Dietbrand. Volk. Vormen. Bladen voor de poëzie. Cahiers van
de Waterkluis. B. Decorte, Germinal.

410 Les sens tentaculaires. 21/08/1937.
N.E. Fonteyne, Pension Vivès. Id., Polder. G. Engelberg, Lotsschakering.

411 L'autre pole. 19/09/1937.
F. de Pillecyn, Schaduwen. M. Roelants, Komen en gaan.
Isa. S. Weyts, Met Hélène op de boot.

412 A l'ombre du Cosmos.
't Fonteintje.
413

R. Berghen, De kleine

16/10/1937.

R. Herreman, De roos van Jericho.

Actualités polémiques et poétiques.

13/11/1937.
J. Greshoff. P. Verbruggen, De winter laat niet los. V.J. Brunclair, Camera
lucida. A. Demedts, Kleine keuze. M. Coole, De zonneblinde ruiters.
Christiaens, Irrequietum. R. Verbeeck, De dwaze bruid.

A.G.

414 Etudes idéologiques. 11/12/1937.
J. Brans, Het Dietsch bewustzijn in de Zuidelijke Nederl anden. L. Picard, Geschiedenis van de Vlaamsche en Grootnederlandsche beweging. M. Lamberty, Philosophic
van de Vlaamsche beweging.

1938
415 Conteurs en Romanciers. 08/01/1938.
Zoo vertellen de Vlamingen. M. van Raversgonde, De kwelm der liefde.
Hemeldonck, Ik ben een bediende. C.M. van den Heever, Somer.
416

417

E. van

Poètes d'hier et d'aujourd'hui.

05/02/1938.
A.W. Grauls. Albe, Cherubijn en mensch. A.G. Christiaens, Uit de toren.
Thillo, Doem der droomen. M. Gilliams, Vlaamsche lyriek.

L. van

Exercices dans le vide, ou les joies de l'introspection . 05/03/1938.
m. Gilliams, Oefentocht in het luchtledige.

418 Romans et nouvelles. 02/04/1938.
E. Claes, Van den os en den ezel.

M. Peremans-Verhuyck, Chance. M. Matthijs, De

ruitentikker.

419 Etoiles nouvelles. 30/04/1938.
A. Westerlinck, Bovenzinnelijk verdriet. F. Buyle, De steen der wijzen. B. Peleman , Variante voor harp.

420 M. Roelants et le roman du bonheur.
Ni. Roelants, Alles komt terecht. z 8.
421 Le défilé des poètes.

28/05/1938.

25/06/1938.

P. de Vree, Elegische hymnen. J. Vercammen, Herfst met een kind. B. Peleman,
Horizont. A. van Cauwelaert, Liederen v an deemoed. M. Staels, Kringloop der
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gedachte. K. Jonckheere, Gewijde grond. G. Helderenberg, Het gasthuis. J. Gommers, Vier gedichten. W. Moens, Vierkant. B. Vrijbos, De diepe kerf. J. Daisne,
Afreacties en fundeeringen.

422 Deux études. 30/07/1938.
A. Vermeylen, Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst. Id., De
Vlaamsche letteren van Gezelle tot heden.

423 Documents. 20/08/1938.
S. de Jonghe, Het koloniale in de literatuur. R. Roemans, Bibliographic van F.V.
Toussaint van Boelaere. F.V. Toussaint van Boelaere, Litterair scheepsjournaal.

424 M. André Demedts, ou l'unanimisme solitaire.

17/09/1938.

Over het werk van A. Demedts. z 8.

425 Romans à thèse. 15/10/1938.
G. Engelberg, Dagboek. H. Prijs, De stad op het einde. M. Moretti, Het huis van
't heilig bloed.

426 Sibylle. 12/11/1938.
G. Walschap, Sibylle. z 8.

427 L'actualité poétique.

10/12/1938.

P. Thiry, Blues tempo. J.-L. de Beider, Stilte. B. Peleman, Van den ruiter die naar
Hanswijk reed. B. de Craene, Uit de Leie-verte. J. Vercammen, Chibiabos
zong. A. Vanhoutte, De verwarde kalender. M. Gilliams, Het verleden v an Colombus.

1939
428 La terre, mythe et réalité

21 / 01 / 1939 .
E. van Hemeldonck, Dorp in de hei. L. Meert, De waterburg. E. Claes, Reisverhaal.
Landschappen.

429 Les romans. 25/02/1939.
F. Timmermans, Ik zag Cecilia komen.
Bom, Wrakken ; inl. M. Gilliams.
430

Critique et histoire.

431

Deux débuts. 15/04/1939.

E. de

18/03/1939.
A. Bellemans, Poëtiek van Paul van Ostaijen. W. Putman, Tooneeldagboek. J.
Eeckhout, Litteraire profielen (VIII). R. van Roosbroeck, Marnix de rebel. J.B. Ver
Verhandeling op d'onacht der moederlijke taal ; inl. R. van Roosbroeck. F.-lo y,
Prims, De wording van het nationaal bewustzijn in onze gewesten.

P. de Vree, Een kringloop.
432

M. Matthijs, Een spook op zolder.

A. van Hoogenbemt, De stille man. z 8 voor het laatste.

Les vers... c'est toujours bien. 13/05/1939.
B. Gijselen, De eeuwige Eva. A.W. Grauls, Kleine gedichten. Albe, Bloem en
vrucht. F. de Wilde, Het eenzame hart. J. Gommers, De dans van Salome. L.
Poplemont, Het doorzichtig masker. J. Daisne, Kernamout. M. Coole, De minnaars van Teruel. K. Jonckheere, Klein testament. H. Hensen, De cirkel tot Nar
-kiso.
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433 M. Willem Elsschot. 10/06/1939. z 8.
434 Au jour le jour. 08/07/1939.
M. Peremans-Verhuyck, Catlijne Meyblom (II). R. Cnudde, In de schaduw.

E. de
Bock en R. van Roosbroeck, Hendrik Conscience. G. Schamelhout, Ethnische vraagstukken en verzamelde toespraken.

435

Mirage et defense.

436

Un brelan de poètes.

05/08/1939.
L. Zielens, De dag van morgen. F. de Pillecyn, De soldaat Johan.
02/09/1939.

A. Sauwen, Gedichten ; uitg. E. de Bom en M. Gilliams. B. Vrijbos, Met vrouw en
kind. M. Coole, Moederschap. H. Hensen, Hamlet in den spiegel. J. Vercammen,
Volubile. M. Peeters, Zegen der aarde. W. Moens, Nederlandsche letterkunde van
volksch st andpunt gezien. A. de Poortere, Dietschland zingt !
437

M. Jan van Nijlen. 07/10/1939.

438 Sur deux romans.

28/10/1939.

G. Walschap, Het kind. E. Claes, De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop (herdruk ).
439

Essais et chroniques. 25/11/1939.
F.V. Toussaint van Boelaere, Litterair scheepsjournaal (II). L. Baekelmans, Lof van
zee, mensch en tabak. M. Boey, J. Persyn ; zijn leven, zijn werk.

440

Proses.

23/12/1939.

F.C. Ridwit, De man van den weg. J. Daisne, Gojim.

G. Duribreux, Bruun.

1940
441 Les Poètes. 20/01/1940.
D. Boens, Het rijk v an den mensch.

M. v an Gavere, Oude en nieuwe gedichten.

J.Belns,Achtgdi.RFranquet,Gkpsidbo.Demt,En
twijg in den wind. De rei der ma an den. In aan bouw.

442 Une enfance en Flandre. 17/02/1940.
N.E. Fonteyne, Kinderjaren. z 8.

443 Les Poètes. 16/03/1940.
P. de Vree, Atmosfeer. K. Jonckheere, Conchita. B. Peleman, Nacht der verdwazing.
J.L. de Beider, De gesloten kamer.

444 Houtekiet. 13/04/1940.
G. Walschap, Houtekiet. z

8.

445 Littérature de reflexion . 11/05/1940.
F.V. Toussaint van Boelaere, Geur van bukshout.

446 Sous le signe de Mars. 06/10/1940.
A. Rottiers, Het zonderlinge voorspel. J. Daisne, Het einde v an een zomer F.
Buyle, Soldatenliedjes. R. Verbeeck, Tusschen twee werelden.
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447 Paul Lebeau ou le roman d'un jeune homme décu.

03/11/1940.

P. Lebeau, Het experiment.

448 Le livre dans les Pays-Bas. 01/12/1940.
E. de Bock, Het Nederlandsche boek.

449 Avec le sourire.

29/12/1940.

L.J. Kryn, De man met den baard (herdruk). K. Jonckheere, Cargo. V. Depauw,
Jules Bonnemine. E. Claes, Jeugd.

1941
450 Lectures pour tous. 26/01/1941.
E. van Hemeldonck, Berk en brem.
visschers.

Id., Konijnenberg.

G. Duribreux, De laatste

451 Potpourri poétique. 23/02/1941.
M. Staels, Akten en abstrakten. G. Demedts, Morgen is alles uit. J. Debruyne,
Prisma. J. Melis, Con sordino. Id. , Intocht. De jonge Vlaamsche lyriek ; bloeml.
P. de Ryck. Moderne Vlaamsche religieuze lyriek ; bloeml. P. Sobry, e.a. B. Gijselen, Heimwee. L. v an Brabant, Zeven ellen liefde.
452 Ombres sur Bruges. 23/03/1941.
M. Matthijs, Schaduw over Brugge. z 8.
453 Documents. 20/04/1941.
M. Gijsen, Peripatetisch onderricht. Id., De literatuur in Zuid-Nederland. J.A.
Goris, Lof v an Antwerpen.
454

Chez les poètes. 18/05/1941.
M. Coole, Loutering. P. de Vree, De loutering. M. Rutten, Altengrabow. K. Top,
Het open venster. J. D'Haese, Eerste verzen. A. Poppe, Kleine nachtmuziek. P.
Verbruggen, Als een goed hovenier. A. Demedts, Vaarwel. J. Caeymaex, Galerij
dichters.

455 Tourisme au parnasse. 22/06/1941.
F. Francken, Schalmhout. B. R an ke, Proefvluchten boven den Parnassus. Id., Rederijkers in de br an ding. Id., Filip de Pillecyn. J. Eeckhout, Litteraire profielen (IX).
456

La génération de 1930. M.P. -G. Buckinx.

13/07/1941.

457 Proses. 10/08/1941.
S. Streuvels, De maanden. S. Weyts, Niets d an een droom. G. Walschap, Vaarwel
dan . F. Delbeke, Tusschen twee werelden.

458 Un bonheur imaginaire.

07/09/1941.

K. Goossens, Het verzonnen geluk.
459

Sur les traces d'Orphée. 05/10/1941.
L. Indestege, Orfeus en Euridike. B. Decorte, Orfeus gaat voorbij.

460 Aspects de Stijn Streuvels. 02/11/1941. z 8.
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461 Essais et memoires. 30/11/1941.
E. Buskens, Radio-mozaïek. H. de M an , Herinneringen. H.J. de Vleeschauwer, Op
den drempel v an de wijsbegeerte.

462 Etrennes, livres utiles et autres.

28/12/1941.

J. Gabriels en A. Mertens, De const an ten in de Vlaamsche kunst. J. Schepens, In de
stille stede. K. Goossens, Mechelen, het paradijs a an de Dele. Algemeene kunstgeschiedenis ; o.l.v. F.W.S. van Thienen.

1942
463 Regards sur le passé. 25/01/1942.
F. de Pillecyn, Hugo Verriest ( herdruk ). F.R. Boschvogel, Als ich can ( Van
Eyck ). E. van Hemeldonck, Johan van der Heyden magister. L. Swerts, Ergens in
Europa. K. Jonckheere, Tita vlucht.

464 Débuts. 22/02/1942.
E. Bosschaerts, De Mondscheinsonate. J. Hendriks, Huwelijk zonder kinderen.
Aerts, Heimwee. 0. de Swaef, Schimmen.

H.

465 Romans et nouvelles. 22/03/1942.
G. Walschap, Volk (herdruk ). Id., De wereld van Soo Moereman. M. v an Looi,
Aloud boerenbloed. T. Heidekens, Literatuur der Rupelstreek. A. van Hoogenbemt, Twee jonge menschen.

466 Herman Teirlinck ou la diversité.

19/04/1942. z 8.

467 En relisant „Le Juif errant ". 17/05/1942.
A. Vermeylen, De wandelende Jood. z 8.

468 Cynisme et ironie.

14/06/1942.

H. Prijs, Het huis met de glycines. Id., Het zwakke verzet. P. Lebeau, Mijn vriend
Max. J. Weckx, Wat w an kelde. R.L. Bauer, Leeuwenmuilen en pantoffelbloemen.
469

Les poètes et les vers. 12/07/1942.
J. D'Haese, Verzen II. H. de Cat, Uit de diepten. M. Eemans, Het bestendige verbond. L. v an de Wygaert, Ergens... in ballingschap. B. Peleman, Land a an de
Schelde. Id., Nachtverhaal v an den torenwachter. F. de Wilde, In memoriam. J.L.
de Beider, Einde augustus. P. de Vree, Evenwicht. M. Coole, Vaarwel. P. de
Ryck, Tot milden zegen. Id., Vader en moeder. D. Boens, Het paard van Don Quijote. Id., Het leven van een m an in twintig kwatrijnen. L. van Brabant, Het boek
Analene. G. Helderenberg, Polyptiek. T. Hoewaer, Fata morgana. W. Vaerewijck, Voorbij den spiegel. J. de Haes, Het an dere wezen. K. Jonckheere, Conchita
( 3de dr. ). P. v an Ostaijen, Gedichten ( 3de dr. ). J. de Harduyn, De weerlycke liefden tot Roose-mond ; facsimile O. Dambre.

470 Au jour le jour. 09/08/1942 •
A. Demedts, Geen tweede maal. Liederik, Een spiegel der liefde. R. Verhuist, De
jeugd v an Tijl Uilenspiegel. H. Leynen, Het eeuwige beginnen. F. Demers, Het
groote avontuur. S. de Jonghe, Storm over de Rimboe. Id., Het broussevuur.

471 En mineur. 06/09/1942.
J. Weckx, Ons klein verbond. F. de Ridder, De bruid.
Weyts, Ik heet Livine.
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D. Rosseels, Blindeman.

S.
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472 Essais et critiques. 04/10/1942.
H. Bossier, Geschiedenis v an een romanfiguur. A. Vermeylen, Beschouwingen. A.
Westerlinck, Luister naar die stem. U. v an de Voorde, Keerend getij. V. Depauw,
Zuid-Vlaanderen roept ! G. Duribreux, Zee en visschersvolk. L. Reypens, Ruusbroec
de Wonderbare. F. Blockmans, Gent tot omstreeks 1336. K. van de Woestijne,
Vlaamsche Primitieven.

473 Y a de la foie... 08 / 11 / 1942.
L. Cantens, Het leven a an den stroom. Id., Ergens is het lente. J. Verten, Het gaat
ons goed. Id., Wat doen we met de liefde ? A. v an de Velde, Schep vreugde in 't
leven. R.L. Bauer, Boerenjongens.
474

Documents. 29 / 11 / 1942 .
Over de reeks „ Documenten " uitgegeven door Manteau. R. Herreman en M. Roelants, Wolfijzers en schietgeweren. G.C. Lichtenberg, Het kleine
fundamentenboek. J. Pée, Brieven v an Multatuli. C. Godelaine, Wat is theaterkunst ? P. Collaer, Beteekenis v an de muziek. E. Bontinck, Physica en schilderkunst. J. Dhondt, Korte geschiedenis v an het ontsta an van het graafschap Vlaanderen. A. Blontrock, Vlaamsche letterkundige gids 1941.

475

Etrennes. 27 / 12 / 1942 .
Alm an ak der Lage L an den voor het jaar Onzes Heeren 1943. F. Clijmans,
Opsomer. L. Zielens, Opsomer. H.C. Andersen, Vier sprookjes. S. Streuvels,
Heule. K. v an de Woestijne, Wiekslag om de kim.

476

La corbeille de livres. 27 / 12 / 1942.
F. Smits, W. Elsschot.

1943
Littérature
populaire.
477

24 / 01 / 1943 .

M. van Looi, De Bastiaensen. G. Duribreux, Derina. L. Baekelmans, Tille
( herdr. ). Id., Mijnheer Snepvangers ( herdr. ). A. Coolen, Kinderen v an ons volk.
478

Poètes d'entre-deux-guerres.

21 / 02 / 1943 .

R. Verbeeck, Heilig leven. J. Vercammen, Drie Suites. K. Jonckheere,
Gedichten. M. Gijsen, Peripatetisch onderricht (II).
479

Deux romans. 21 / 03 / 1943 .
J. Kuypers, Heer van Lembeke, rijd a an ! G. Walschap, Denise.

480 L'escalier de pierre et de nuages.

18 /04 / 1943.

J. Daisne, De trap van steen en wolken. z 8.

481 Tour d'horizon. 16/05/1943.
Bloei (bloemlezing). F. Verachtert, Als druppels dauw. L. Zielens, Herinneringen
v an toen. E. Claes, Herodes. N.E. Fonteyne, Hoe de Vlamingen te laat kwamen.
K. v an de Woestijne, Zes duizend en één dag verhalen. G. Walschap, De dood in
het dorp ( herdr. ).

ELSEVIERS WEEKBLAD

Heel wat bijdragen in dit weekblad werden door de auteur niet ondertekend. De meeste hiervan heeft hij niet kunnen identificeren. De gesig45
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neerde zijn alle onder pseudoniem of initiaal verschenen. We geven hieronder slechts die artikelen waarvan we een knipsel hebben gezien.

1945
482 * Vlaamsche letteren betaalden haar tol ; verzetsliteratuur kent België
niet. 27/10/1945.
483 J. BERCHMANS Vlaamsche letteren. De oude garde niet ontwapend.
„Van Nu en Straks " steeds actief 24/11/1945.
1946
484 * Herman Teirlinck hervindt zijn ouden vorm ; evolutie, geen koerswijziging. 23/02/1946.
485 * Bert Decorte en Richard Minne laureaten van den Staatsprijs. Dichter,
die prozaprijs verwierf. 22/06/1946.
486 *Kroniek der Vlaamsche Letteren. Maurice Gilliams' moeizame

compositie-techniek. Schrijven een kwestie van zelfondervraging.
06/07/1946.
487 *A. H. Cornette t. Een leven dat een kunstwerk werd.

06/07/1946.

488 L. HOVINK Kroniek der Vlaamsche Letteren. Driemaal leeft de mensch.
Kamiel van Baelen. 20/07/1946.
489 *De steenen spreken. Rubenshuis te Antwerpen gerestaureerd. Woning
met grootsche geschiedenis. 03/08/1946.
490 L. HOVINK Twee vijftigjarigen. Achilles Mussche, Raymond Herreman.

07/09/1946.
491 L. HOVINK België experimenteert. Het Nationaal Tooneel. Nieuwe
impulsen. 05/10/1946.
492 J. MARTIjN In memoriam. Raimu, een groot acteur. „Natuurlijkheid der
openlucht ". 12/10/1946.
493 L. „ Erasmus " gaat verschijnen. Symbool van samenwerking. Initiatief
van wijlen prof Huizinga. 12/10/1946.
494 H.L. Voedingssalon te Brussel. 19/10/1946.
495 H.L. Vriendschap. Koningin Wilhelmina bij de Belgen.

02/11/1946.

496 L.H. Van Gogh te Luik. 23/11/1946.
497 L. Brusselsch toneel. De Barbier van Sevilla. Een nieuw stuk.

30/11/1946.
498 * Twee duizend jaar historie. België's geschiedenis in de literatuur.
Publicatie van Prof Van der Essen. 07/12/1946.

46

327
499 L.H. Brussel creëert
07/12/1946.

La sainte famille " door André Roussin.
„La

1947
500 L.H. Rekenmachines en rekenwonderen. Tentoonstelling te Brussel.

18/01/1947.
501 L. HOVINK Valéry , , Mon Faust". Alchemist van het woord. Grootsche
première te Brussel. 25/01/1947.
502 L.H. Brusselsch tooneel. Cher Gonzague.

22/02/1947.

503 L. Nederland-België. Historici van Noord en Zuid werken samen.
Nieuw tijdschrift verschenen. 22/02/1947.
504 *Ter eere van een groot vorst. Albertina, wetenschappelijk documentatie-centrum. 22/02/1947.
505 L.H. Fransch tooneel in België. Joh. de Meester regisseert Othello.
15/03/1947.
506 *P. G. Buckinx. 22/03/1947.
507 L. De Albertina-bibliotheek.

29/03/1947.

508 *Brussel creëert. Les fiancés du Havre. 13/04/1947.
509 L.H. Brusselsch tooneel. Judas in ander licht. 19/04/1947.
510 Dr. L. Elseviers kenschets. Prof Dr. Fr. Baur. 19/04/1947.
511 Dr. L. In memoriam Toussaint van Boelaere.

10/05/1947.

512 *Tooneel in België. De balans wordt opgemaakt.

31/05/1947.

513 *Filmfestival. Paisa was de verrassing. 05/07/1947.
514 L. Klassiek toerisme. De Ardennen en Petrarca.

16/08/1947.

NIEUW VLAANDEREN
1935
515 LAURENS Links en rechts. Walschap als probleem. - Right men...
19/01/1935.
516 LAURENS Links en rechts. Een open brief - Revolutie van rechts.
26/01/1935.
517 LAURENS Links en rechts. Bijdrage tot het geval Walschap.

02/02/1935.

518 LAURENS Links en rechts. Toevallige overweging. 09/02/1935.
519 LAURENS Links en rechts. Wittekind. 16/02/1935.
520 LAURENS Links en rechts. De vulgaire wijze.

02/03/1935.
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521 LAURENS Links en rechts. Literaire gebruiken ; archaeologische vondst.

23/03/1935.
522 René F. LISSENS Duitse letteren. Een
30/03/1935.

essay over oorlogsliteratuur.

H. Pongs, Krieg als Volksschicksal im deutschen Schrifttum.

523 LAURENS Links en rechts. De 41e zetel; de continuïteit in het wereldgebeuren. 20/04/1935.
524 LAURENS Links en rechts. De tragiek van schijn en wezen ; onze Nederlandsche klassieken ; Panait Istrati. 27/04/1935.

525 René F. LISSENS Brief uit Hamburg. Streuvels leest. 08/06/1935.
526 René F. LISSENS Brief uit Duitschland. Lubeck, de trotse. 20/07/1935.
527 LAURENS Links en rechts. Meeningen. 12/10/1935.
528 Over het wezen der Duitse lyriek. 19/10/1935.
H. Goertz, Vom Wesen der deutschen Lyrik.

1936
529 LAURENS Links en rechts. Revanche. 11/01/1936.
530 LAURENS Het boek van de week. Pruiken. 18/01/1936.

/

W. Putman, Pruiken.

531 LAURENS Links en rechts. Geheimschrift. 01/02/1936.
J. van Nijlen. Geheimschrift.

532 LAURENS Twee kleine romans. 01/02/1936.
E. van der Hallen, Zes dagen. SJ.G. Premsela-Den Boer, De jeugd van Jettie Verboeken.

533 LAURENS Jongens in 't gesticht. 08/02/1936.
L.J. van Krinkelen, Jongens in 't gesticht.

534 R.L. [ Over ] G.H. 's-Gravesande Sprekende schrijvers.

08/02/ 1936.

535 [ Over ] W.L.M.E. van Leeuwen Naturalisme en romantiek. 08/02/ 1936.
536 Het boek van de week. Erasmus' oorlog. 18/04/1936.
N. van Suchtelen, Oorlog ; feestgelag ter ere van Erasmus.

537 Nieuwe romans. De aarde, illusie en werkelijkheid. 16/05/1936.
E. van der Hallen, De aarde roept.

538 Pension Vivès. 13/06/1936.
N.E. Fonteyne, Pension Vivès.
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539 Het boek van de week. Een bibliographie van en over F. Toussaint van
Boelaere. 22 /08/1936.
R. Roemans, Analytische bibliographie van en over F.V. Toussaint van Boelaere.

540 Duitse letteren. Naar een nieuw evenwicht : Gottfried Benn . 12/09/ 1936.
G. Benn, Kunst and Macht.

1937
541 R.L. Duitse letteren. Nieuw werk van H. Fallada.

16/01/1937.

H. Fallada, Een oud hart gaat spelevaren.
542

Duitse letteren. Wouden en mensen ; de jeugd van Ernst Wiechert.
13/02/1937.
E. Wiechert, Wilder und Menschen ; eine Jugend.

543 Duitse letteren. Stemmen en schimmen uit het verleden. 06/03/ 1937.
alten

W. Busch, Aus alter Zeit. A. Kippenberg, Geschichten aus einer
Hansestadt. Fr. Kugler, Geschichte Friedrichs des Grossen.

544 Duitse letteren. Geheimen van het rijpe leven.

27 /03 / 1937.

H. Carossa, Geheimnisse des reifen Lebens.

545 R.F.L. Lof van „ Insel ". 24/07/1937.
H. Carossa, Gedichte. Goethe, West-óstlicher Divan. Die Bildwerke des Naumburger
Hólderlin, Briefe. W. Busch, Hernach. R. Schaumann, Der Petersiliengarten. J. Conrad, Jugend.

Doms.

546

Duitse letteren. In het teken van de samenwerking. 31/07/1937.
N.a.v. het verzamelwerk De goede hoop..

547 R.L. [ Over ] D. Chodowiecki Von Berlin nach Danzig. 31/ 07 / 1937.
548 R.L. [ Over ] J. Larochette

De Spaansche letterkunde sinds

1914.

07/08/1937.
549 R.F.L. [ Over ] A. Demedts Kleine keuze. 23 / 10/ 1937.
550 R.F.L. [ Over ] L. Feuchtwanger De valsche Nero. 20 /11/ 1937.
551 Duitse letteren. 25/12/1937.
K.H. Waggerl, Kalendergeschichten. M. Mell, Das Donauweibchen. A. Stifter, Der

heilige Abend.

552 R.F.L. Een sant in eigen land. Een album ter eere van Jan Grauls.

25/12/1937.
553 R.F.L. [ Over ] Deutsche Gedichte.

Die Insel-Bucherei (1912-1937).

25/12/1937.
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1938
554 R.F.L. [ Over ] I. Ilf en E. Petrow

Twaalf stoelen. 15/01/1938.

555 R.F.L. [ Over ] A. de Ridder Valerius de Saedeleer en Zuid Vlaanderen.
14/05/1938.
-

556 De ambtenaarsj aren van Van de Woestijne.

28/05/1938.
N.a.v. F.V. Toussaint v an Boelaere, De ambtenaarsjaren van K. van de Woestijne ; rectificaties aan de hand v an onuitgegeven brieven van Van de Woestijne a an L. Scharpé.

557 Duitse letteren. 20/08/1938.
J. Simons, Flandern stirbt nicht. U. Uweson, Dórfer in Flandern. G. von Le Fort,
Die Magdeburgische Hochzeit.

558 R.F.L. [ Over ] K. van Mander dichter, prozaschrijver en schilder (15481606) bloemlezing M. Gijsen. 15/10/1938.
559 R.F.L. [ Over ]

Guido Gezelles Ausgewahlte Gedichte

iibertr.. J.
Decros.15/0938

560 R.F.L. [ Over ] J. Greshoff Te grabbel. J. Notermans , , Gysbregt van
Aemstel " . 22 / 10 / 1938.
561 R.F.L. [ Over ] R. Sterkens L. de Koninck als dichter en mensch.
22/10/1938.
562 R.F.L. [ Over ] N. Leskov De verzegelde engel. 19/11/1938.
563 R.F.L. [Over] Chr. Wulkin Spdtklange. 10/12/1938.
1939
564 Aantekeningen over Duitse belangstelling voor Vlaamse literatuur.

28/01/1939.
565 R.F.L. Boekentafel. 18/02/1939.
A. van Hoogenbemt, Charles Eyck, teekenaar en illustrator.

566 R.F.L. [ Over ] W. Langewiesche Het Amerikaansch avontuur. 08/04/
1939.
567 R.F.L. [ Over ] St. Zweig Lotswendingen.
vert. J. Simons. 06/05/1939.

Nederduitsche vertellingen.

568 *[ Over ] 0. Duun Het geslacht Juvika. 06/05/1939.
569

R.F.L. [ Over ] H. Laxness Vrije mannen. N. Klauwaerdinne en A.
Ramah De kleine almanak van Brabant. 27/05/1939.

570 Duitse letteren.

10/11/1939.

Th. Kroger, Wending. I. Widmann, Tragiek van volk en vrouw.
in de Allgu .
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1940
571 R.F.L. [ Over ] E. Smith Britt Marie Colstrup. 02/03/1940.
572 R.F.L. [ Over] K. Hamsun Zwervers. 30/03/1940.
573 R.F.L. [ Over ] C. Day Het leven met vader. 19/10/1940.
574 R.F.L. [ Over ] J.M. Camenzind Ein Stubenhocker fahrt nach Asien.
19/10/1940.
1941
575 R.F.L. [ Over ] V. Catala Eenzaamheid. 04/01/1941.
576 R.F.L. [ Over ] K. Jonckheere Cargo.
18/10/1941.

H. de Man Het wassende water.

577 R.F.L. Onze boekentafel. 22/11/1941.
J. Linnankoski, De vluchtelingen. E. Mórike, Mozart op reis naar Praag.

578 Wijze uitspraken. Hrabanus Maurus. 13/12 /1941.
E. Bertram, Hrabanus.
5 79

*Boekentafel. 20/12/1941.
A. Munthe, Een oud boek v an menschen en dieren.

1942
580 R.F.L. Onze boekentafel. 28/02/1942.
A. de Vries, Bartje zoekt het geluk.

581 R.F.L. Onze boekentafel. 07/03/1942.
J. Lie, Als het scherm valt.
582 R.F.L. Boekentafel. 02/05/1942.
J.P. Jacobsen, Marie Grubbe.
583 R.F.L. Onze boekentafel. 25/07/1942.
Kr. Gudmundsson, Het bruidskleed. C. Day, Moeder en wij. L. Tolstoj, De dood
van Iv an Iljitsj.

584 R.F.L. Onze boekentafel. 03/10/1942.
H. von Hoerner, De grauwe ruiter.

1943
585 R.F.L. [ Over ] M. Gevers Verzoening. 09/01/1943.
586 R.F.L. Asoka, Epos of tapijtwerk? 30/01/1943.
W. Keuning, Asoka ; Indische roman uit de derde eeuw voor Christus.

587 R.F.L. Onze boekentafel. 27/03/1943.
E.J. Potgieter, Marten Harpertsz (1607-1609. ).

588 Bij een jubileum. Van Nu en Straks. 03/04/1943.
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589 R.F.L. Onze boekentafel.

15/05/1943.

Th. Jensen, De aarde.

590 R.F.L. Onze boekentafel. 22/05/1943.
W. Saroyan, Sterren en strepen.

591 R.F.L. Onze boekentafel. 21/08/1943.
K. Kluge, De tooverviool.

592 R.F.L. Onze boekentafel. 04/09/1943.
J. von der Goltz, Verzonken land.

593 R.F.L. Onze boekentafel. 25/09/1943.
K. Hamsun, Benoni.

594 Bij een verjaardag, Peter Rosegger (1843-1918).

04/12/1943.

N.a.v. De gedenkschriften van den Woudschoolmeester.

595 R.F.L. Onze boekentafel.

11/12/1943.

E. de Bock, Hendrik Conscience en de opkomst van de Vlaamsche romantiek. E.
Wendt, Een zomer met gasten.

596 LAURENS Oude wijn in nieuwe

vaten. 25/12/1943.

N.a.v. de reeks „De Brug " uitg. Manteau.

1944
597 LAURENS Oude wijn in nieuwe

vaten. 05/01/1944.

R.C. Bakhuizen van den Brink, Van Hollandsche potaard.

598 LAURENS Oude wijn in nieuwe vaten. III. 22/01/1944.
Journaal... van W.Y. Bontekoe.

599 LAURENS Oude wijn in nieuwe vaten. IV. 29/01/1944.
J. Geel, Onderzoek en phantasie.

600 LAURENS Oude wijn in nieuwe vaten. V. ,Jan van

Leeuwen. 04/03/1944.

St. Axters, Jan van Leeuwen.

601 LAURENS Oude wijn in nieuwe vaten. VI. De borchgravinne van Vergi.

25/03/1944.
P. de Keyser, De borchgravinne van Vergi.

602 R.F.L. Onze boekentafel. 08/04/1944.
A. Rodenbach, Gedichten.

603 R.F.L. Op de boekenplank. Jan Frans Willems.

28/05/1944.

A. de Poortere e.a., J . Fr . Willems ; de Vader der Vlaamsche beweging. J . F. M . P . Willems, Was J.Fr.Willems christen ?

604 R.F.L. Op de boekenplank. 22/07/1944.
Een zuil voor Hólderlin.
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605 R.F.L. Onze boekentafel. 05/08/1944.
P. Arents, De Vlaamsche schrijvers in het Duitsch vertaald.

606 R.F.L. Onze boekentafel. 02/09/1944.
E. Jiinger, Op de marmerklippen.

NIEUWE RO'1 1ERDAMSE COURANT ; wekelijks bijvoegsel
"

1949
607 Frans Belgische letteren. I. Literatuur van een grensgebied.
1949.

15/01/

608 Frans Belgische letteren. II. Een rijke productie sedert 1940.

29 / 01 /

-

-

1949.

DE NIEUWE STANDAARD
1945
609 H. VERHOFSTE Kunst- en Geestesleven. De vleugelen van Icarus. Pieter
G. Buckinx, of de wieken van het verlangen. 05/03/1945.
610 H. VERHOFSTE Letterkundige kroniek.
Herreman. 30/05/1945.

Het critische werk van Raymond

Fr. Closset, R. Herreman, de dichter en de criticus.

611 H. VERHOFSTE Letterkundige kroniek.
geneest. 20/06/1945.

Karel Jonckheere :

I'at niet

612 *August van Cauwelaert overleden. 05/07/1945.
613 *Letterkundige kroniek.

Paul Valéry. 03/08/1945.

614 *In memoriam Victor J. Brunclair.

06/09/1945.

615 *Kunst. F. V. Toussaint van Boelaere. Staatsprijs voor de Vlaamsche Letterkunde. 06/10/1945.
616 *Litteraire Kroniek.
1945.

Henri Créance : Les Elie-Beaucourt.

617 *Letterkundige Kroniek.

06-07/10/

De schoonste gedichten. 10-11 / 11 /1945.

Muziek der spheren. Bloemlezing van de schoonste gedichten uit de wereldpoëzie : De
Oudheid ; verz. H. Wagenvoort.

618 *Letterkundige Kroniek. Toch

verzetpoëzie ? 28 / 11 / 1945.

H. van Snick, Reportage. Europa 1930-1945.

619 * Van de IVoestijne vertelt... 28 / 12 / 1945.
K. van de Woestijne, Verhalen.
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1946
620 V.D.B. Kunst- en Geestesleven. Marnix Gijsen, bemiddelaar tusschen

Europa en Amerika. 'Vat zullen wij aan 't melkmeisje zeggen?
07/03/1946.
J.A. Goris, Str angers should not whisper.

621 *Kunst- en Geestesleven. Picasso de schilder der Apocalypse. Abbé
Morel te Brussel. 07/05/1946.
622 J. [Over] J.A. Goris Over het Vlaamsch genie. 21/05/1946.
623 J.D. Op de leestafel. Guillaume de Saint Thierry, Méditations et prières. 14/06/1946.
-

624 *Kunst en Geestesleven. Arthur H. Cornette. Een eclecticus.
1946.
-

21/06/

625 *Kunst- en Geestesleven. Léon Bloy. Bij den hondertsten verjaardag van
zijn geboorte. 09/07/1946.
626 *Hulde aan Stijn Streuvels. Bij zijn 75en verjaardag.

04/10/1946.

DE PERISCOOP
I - 1950/1951
627 DE REDACTIE Ten geleide. 1-01/11/1950, p. 1.
628 Het boek van de maand. Het avontuur van de fraaie letteren door de
eeuwen heen . Ibidem, p. 5.
R. Lavalette, Literaturgeschichte der Welt.

629 A. HERNALSTEEN Bij de schrijver van „De Nederlanden ". Ibidem,

p 6•
630 Het boek van de maand. De kardinaal. 2 - 01/12/1950, p. 3.
H.M. Robinson, De kardinaal.

631 Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
F. de Pillecyn, De veerm an en de jonkvrouw.

632 R.F.L. Nieuwe boeken. Ibidem, p. 4.
Ni. Sabbe, Langs 't baggijnhof.
633 L. RENDERS Achter een verweerd uithangbord. Ons tweeduizendjarig
bestaan. Geschiedenis der Kerk. Ibidem, p. 5.
G. de Plinval en R. Pittet, Geschiedenis der Kerk.

634 Cam. M. de BOM Fratsen van het Nationaal Fonds voor Letterkunde.
Ibidem, p. 6.
635 Het boek van de maand. Huis te Borgen. 3 - 01/01/1951, p. 3.
R. Brulez, Het Huis te Borgen. z 15.
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636 R.F.L. Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
E. Claes, De Witte (luxe-editie) .

637 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
638 A. HERNALSTEEN Gesprek met Leo van Puyvelde. Van Dyck ontdekt.
Geen overheidssteun. 4 01/02/1951, p. 1 ( +vervolg op 6).
-

639 Het boek van de maand. Aan de voet van het belfort.

Ibidem, p. 3.

A. Mussche, Aan de voet van het belfort.

640 Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
Hadewijch ; een bloemlezing uit hare werken, uitg. J. van Mierlo.

641 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
642 Het boek van de maand. De muur. 5
J. Hersey, De muur, vert. J. van der Ster.

-

01/03/1951, p. 3.

643 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

644 Het boek van de maand. Goed en kwaad.
M. Gijsen, Goed en kwaad. z 15.

6

-

01/04/1951, p. 3.

645 *Kletsika. Ibidem, p. 4
646 R.F.L. Nieuwe boeken. Ibidem, p. 4.
J. van Dijck, De andere Gezelle.
647 L. Voor fijnproevers. In het teken van Orion. Ibidem, p. 6.
A.H. Cornette, Dagen te Rome. Id., Op de rand. E. van Ruysbeek, Overgang. P.
Deses, Het ontstaan van de pointe in het klassieke ballet. B. Decorte, Het Geuzenlied.
648 R.F.L. Wat met „De Metsiers" ?
H. Claus, De Metsiers.

7

-

01/05/1951, p. 2.

649 *Een literair lexicon. Ibidem, p. 2.
P. Fechter, Kleines Wórterbuch fiir literarische Gesprche.

650 Het boek van de maand. Judas.

Ibidem, p. 3.

E. Linklater, Judas, vert. L. Lockefeer.

651 L. RENDERS Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
E. de Greef, Het duister is mijn licht, vert. F. v an Oldenburg Ermke.

652 R.F.L. [ Over ] M. Gijsen, De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830.
(4de dr . ) Ibidem, p. 3.
653 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
654 L. RENDERS Nieuwe boeken. Ibidem, p. 4.
Fr. Hólderlin, Hyperion, vert. G.L. Dijkman.
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655 Het boek van de maand. Zuster Virgilia.

8 - 01/06/1951, p. 3.

G. Walschap, Zuster Virgilia. z 15.

656 L. RENDERS Nieuwe boeken. Ibidem, p. 4.
Ch. Lannoye. La bibliothèque idéale.

657 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

658 Passende hulde. Rochus. Ibidem, p. 4.
F. de Pillecyn, Rochus.

659 A. HERNALSTEEN Wij en de oudheid. Onze vriend Horatius.

Ibidem,

P. 5.
660 *[ Over ] A. Soreil Plaisir aux lettres. Ibidem, p. 7.
661 Het boek van de maand. De ring is gesloten. 9 - 15/09/1951, p. 3.
A. Demedts, De ring is gesloten. z 15.

662 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

663 A. HERNALSTEEN Een monument uit onze cultuurschat.
Vlaanderen door de eeuwen heen

664 L. RENDERS Nieuwe boeken

.

Ibidem, p. 5.

(I).
10 - 01/10/1951, p. 3.

J.P. Jacobsen, Een schot in de nevel, vert. P. Schepens.

665 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

666 Nieuwe boeken. Ibidem, p. 4.
P. Minderhout, A.B.C. der letterkunde.

667 L. RENDERS Een roman van de onderwereld. Moll Flanders ; immer
levend na 230 jaar. Ibidem, p. 6.
D. Defoe, Moll Flanders, vert. N.G. Hazelhoff.

II - 1951/1952
668 RED. Streuvels als slachtoffer. 1 - 01/11/1951, p. 2.

669 Het boek van de maand. Mijn vader.

Ibidem, p. 5.

L. Timmermans, Mijn vader.

670 *Kletsika. Ibidem, p. 6.

671 L. Uit onze schatkamers. Ibidem, p. 13.
Blijde Inkomst. Vlaams-Boergondische gedichten, uitg. G. Degroote. Beatrijs, uitg.
R. Roemans. Lyriek der Nederlanden. De Gouden Eeuw, bez. R. Antonissen. Erasmus, Een betoog over de lof van de geneeskunde, vert. L. Elaut.

672 Het boek van de maand.

Het Vlaamse sprookjesboek. 2 - 01/12/1951,

P. 3.
Het Vlaamse sprookjesboek, samenst. M. de Meyer.
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673 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
674 L. RENDERS Pater Stracke gehuldigd. Het vuur bewaren.
01/01/1952, p. 2.

3

A. Stracke, Volksslaap en -ontwaken.

675 R.F.L. Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
J. Walravens, Phenomenologie van de moderne poëzie. L. Schevenhels, Rubricering
van Noord- en Zuid-Nederlandse historische romans en novellen naar periodes en figuren (1790-1945 ).

676 Het boek van de maand. Atlas van de Westerse beschaving.
P. 3.

Ibidem,

F. van der Meer, Atlas van de Westerse beschaving.

677 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
678 L. Vlaamse dichtkunst van deze tijd. Anthologie van Vlaamse verzen.
4 - 01/02/1952, p. 2.
P. de Ryck, Vlaamse dichtkunst v an deze tijd.

679 L. RENDERS Aug. van Cauwelaert en zijn tijd.

Ibidem, p. 2.

J. Rombouts, Aug. van Cauwelaert en zijn tijd.

680 Het boek van de maand. Het onuitwisbaar

merkteken. Ibidem, p. 3.

E. Langgsser, Het onuitwisbaar merkteken, vert. J. Roeland-Vermeer.

681 L. Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
K. Goossens, F. Timmerm an s en de mystieke blijdschap.

682 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
683 A. FISCHER Zestig jaar toneel. Suzanne Lilar is goed
dem, p. 5.

op de hoogte. Ibi-

S. Lilar, Zestig jaar toneelliteratuur in België.

684 R.F.L. [ Over ] B. van Meurs Letterkundige termen en begrippen.
dem, p. 5.

Ibi-

685 Herinnering, herinnering. Memoires van Streuvels, Claes en Brulez. Ibidem, p. 7.
S. Streuvels, Ingoyghem 1904-1914. E. Claes, Cel 269. R. Brulez, Het pakt der
triumviren. z 15 voor het laatste.

686 R.F.L. Literatuurgeschiedenis.

5 - 01/03/1952, p. 2.

R. Roemans en M.A. Nauwelaerts, Onze letteren (I). Dichterschap en werkelijkheid,
red. W.L.M.E. v an Leeuwen.

687 L. RENDERS Bekenntnis zu Josef Weinheber; Erinnerungen seiner
Freunde. Ibidem, p. 2.
688 Het boek van de maand. Roerloos aan zee. Ibidem, p. 3.
J. Walravens, Roerloos aan zee.
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689 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

690 R.F.L. De lyriek van het avondland. Van Homeros tot Valéry en Veinheber. 6 - 01/04/1952, p. 2.
G. Britting, e.a. Lyrik des Abendlandes.

691 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

692 L. Nieuwe boeken. 7 - 01/05/1952, p. 3.
F. Buyens, W. Elsschot ; een inleiding tot zijn werk.

693 L. RENDERS [ Over ] O. Wilde, De ballade van het tuchthuis te Rea-

ding, ven. E. de Waele. Ibidem, p. 3.
694 A. HERNALSTEEN [ Over ] ZuidafrikaaH.re poëzie, uitg. R. Autonissen.
Ibidem, p. 3.
695 L. [Over] R.C. van de Kerckhove, Een kleine ruïnemuxiek. Ibidem,
p 3.
696 A. HERNALSTEEN [ Over ] K. de Jager, Brieven over Verschaeve.
dem, p. 3.
697 Het boek van de maand. Het aardse vagevuur.

Ibi-

Ibidem, p. 3.

R. Wellens, Het aardse vagevuur.

698 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

699 A. HERNALSTEEN Nieuwe boeken. 8 - 01/06/1952, p. 3.
S. Streuvels, Op de Vlaamsche binnenwateren.

700 L. RENDERS [ Over ] P. de Ryck, Bezinning over Van Ostaijen. Ibidem,

p 3.
701 Het boek van de maand. De dronkaard. Ibidem, p. 3.
H. Fallada, De dronkaard, ven. Gr. Grose Roolfs.

702 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

703 R.F.L. Bezoek aan het Prinsengraf. Gilliams over Van Ostaijen.
P. 5.

Ibidem,

M. Gilliams, Een bezoek aan het prinsengraf.

704 L. Arbeiders in Amerika.

9 - 15/09/1952, p. 2.

L. Fraeters, Arbeiders in Amerika.

705 L. In herdruk. Belangrijke literaire werken.

Ibidem, p. 2.

[ Aankondiging van : ] J. Swift, Gulliver's reizen, vert. J.H. Abrahams-v an Raalte.
Het Gilgamesj-epos, vert. F.M.Th. de Liagre-Bohl. F. v an Eeden, Van de koele
meren des doods. J. Austen, Gevoel en verstand, vert. M.G. van Uildriks. J. Conrad, De typhoon, vert. W.L. Leclercq. H. Melville, Benito Cereno, ven. J.M. Palm .
D.H. Lawrence, De vos, ven. I. van Dullemen. E.A. Poe, Zes vertellingen, vert. D.
an Luyn.
v
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706 Het boek van de maand. Hemel en aarde.

Ibidem, p. 3.

C. Coccioli, Hemel en aarde, ven. F. Brunklaus.

707 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
708 L. Nieuwe boeken. 10 - 01/10/1952, p. 3.
J. van Mierlo, Sprokkelingen op het gebied der [Middel- ] Nederlandse poëzie.

Ibidem, p. 3.

709 Het boek van de maand. Van vuursteen tot wereldrijk.
G. Childe, Van vuursteen tot wereldrijk, vert. R. van Amerongen.

710 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
711 R.F.L. [ Over ] Hadewijch Mengeldichten uitg. J. van Mierlo. Ibidem,

P. 7 •
III - 1952/1953
712 DE REDACTIE Ten geleide. 1 - 01/11/1952, p. 1.
713 R.F.L. Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
J. Smeyers, Taalkennis en taaltoestanden in en rondom de XVIIIe eeuwse Keizerlijke
en Koninklijke Academie te Brussel.

Ibidem, p. 3.

714 Het boek van de maand. De dichter P. van Ostaijen.
P. van Ostaijen, Verzameld werk (I).

715 L. RENDERS Het lectuur-repertorium. Ibidem, p. 4.
Lectuur-repertorium, samengesteld door het A.S.K.B. o.l.v. J. Baers ( 2de dr., I).
716

*Kletsika. Ibidem, p. 4.

717 R.F.L. [ Over ] B. Stroman De Nederlandse roman ; overzicht en indrukken (1940-1950). Ibidem, p. 4.
718 L. Nieuwe boeken. 2 - 01/12/1952, p. 3.
C. Crul, Heynken de Luyere en an dere gedichten, uitg. C. Kruyskamp.

719 Het boek van de maand. De twee dagboeken van Gog.

Ibidem, p. 3.

G. Papini, Het rode boek v an Gog. Id., Het zwarte boek van Gog.

720 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
721 Het boek van de maand. Het gevecht met de engel.
3.

3 - 01/01/1953, p.

H. Teirlinck, Het gevecht met de engel. z 15.

722 *Kletsika . Ibidem, p. 4.
723 L.R. Nieuwe boeken. 4 - 01/02/1953, p. 3.
R.M. Rilke, Het dagboek v an Make Laurits Brigge, vert. D.A.M. Binnendijk en N.

Brunt.

724 A. HERNALSTEEN [ Over ] J. de Voght, Jozef Simons. Ibidem, p. 3.
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725 Het boek van de maand. Nogmaals P. van Ostaijen. Ibidem, p. 3.
P. van Ostaijen, Verzameld werk (II).

726 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

727 R.F.L. Een aangename verrassing. Pechter's nieuwe Duitse literatuurgeschiedenis. Ibidem, p. 8.
P. Fechter, Geschichte der deutschen Literatur.
e

728 R.F.L. Boere-jongers patriotten hebt couragie, schept maar moed. Het
volkslied onder de Brabantse Omwenteling. 5 - 01/03/1953, p. 2.
J. Grietens en E. de Goeyse, Het volkslied onder de Brabantsche Omwenteling.

729 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

730 ...Van diverse pluimage. Brulez-D'Haese-Kuypers-Michiels.
p. 4.

Ibidem,

R. Brulez, De haven. M. D'Haese, De heilige gramschap. J. Kuypers, A an de
waterkant. I. Michiels, Spaans capriccio. z 15 voor het eerste.

731 L. RENDERS Studie en stille verpozing. Ibidem, p. 4.
H. Roland Holst-v an der Schalk, Lyriek bez. R. Antonissen. Edda ; godenliederen,
vert. en inl. J. de Vries. Edda ; heldenliederen, vert. en inl. J. de Vries. Den spyeghel der salicheyt v an Elckerlyc, uitg. A. v an Elslander. J. Conrad, Jeugd ; een vertelling v an de zee, vert. A. van der Vet. J. Haantjes en A. Mussche, Inleiding tot G.
Gezelle.

732 * [Over] M . van der Pl as Twee emmertjes water halen. Ibidem, p. 6.

733 R.F.L. G. Hauptmann's kans. Ibidem, p. 9.
G. Hauptmann, Ausgewahlte Werke (I). Id., Der Narr in Christo Emanuel Quint.

734 R.F.L. Nieuwe boeken. 6 - 01/04/1953, p. 3.
B. von Heiseler, Ahnung and Aussage.

735 Het boek van de maand. Dies Irae. Ibidem, p. 3.
V. van Kerkhove, Dies Irae.

736 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

737 Het boek van de maand. Oproer in Congo. 7 - 01/05/1953, p. 3.
G. Walschap, Oproer in Congo. z 15.

738 L. RENDERS Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
R. Sterkens, Beginselen van de redekunst.

739 A . HERNALSTEEN

[

Over ] H.J.L. Wenk, Het juiste accent in woord en

zin. Ibidem, p. 3.

740 L.

[

Over ] B. Verbist, F. Timmermans. Ibidem, p. 4.

741 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
742 *Kletsika. 8 - 01/06/1953, p. 4.
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743 R.F.L. Flink initiatief Geschiedenis en letterkunde van Engeland.
dem, p. 9.

Ibi-

L. Noldus, Geschiedenis en letterkunde v an Engeland.

744 L. RENDERS Nieuwe boeken. 9 - 01/09/1953, p. 3.
E. Langgsser, Op weg naar het gulden vlies.

745 L.R. [ Over ] J. Noë, Beknopte handleiding bij de taalzuivering.

Ibi-

dem, p. 3.
746 R.F.L. [Over] O. Dambre Justus de Harduwijn's testament.

Ibidem,

p 3.
747 Het boek van de maand. Van de Woestijne's Verzamelde gedichten.
Ibidem, p. 3.
K. van de Woestijne, Verzamelde gedichten, keuze en inl. P. Minderaa.

748 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
749 DE REDACTIE Weer een stap verder.

10 - 01/10/1953, p. 1.

750 Debet en credit. Van Hoogenbemt en Brulez.

Ibidem, p. 4.

A. van Hoogenbemt, Vertrouwen in Ree. R. Brulez, De verschijning te
Kallista. Id., De beste der werelden.

751 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

IV - 1953/1954
752 Karel van de Woestijne ; psychisch onmachtsgevoel. 1 - 01/11/1953, p.

2.
A. Westerlinck, De psychologische figuur v an K. v an de Woestijne als dichter.

753 L. RENDERS Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
P. Sterkens-Cieters, Schrijfsters uit Nederland.

754 L. RENDERS [ Over ] F. d'Assisi, Zonnelied. Ibidem, p. 3.
755 Het boek van de maand. De toekomst is reeds begonnen .

Ibidem, p. 3.

R. Jungk, De toekomst is reeds begonnen.

756 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
757 W. Elsschot [Fragment uit : De Vlaamse letterkunde van 1780 tot
heden ( iste dr. ) ]. Ibidem, p. 6. z 10.
758 *Kletsika. 2 - 01/12/1953, p. 4.
759 R.F.L. Te Brussel stak het Kamertoneel van wal.

Ibidem, p. 5.

760 Het boek van de maand. Winter te Antwerpen.

3

-

01/01/1954, p. 3.

M. Gilliams, Winter te Antwerpen. z 15.
761 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
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762 L. RENDERS Prof Dr. J. van Mierlo s. j. en de proloog van de Reinaert.
4 - 01/07/1954, p. 2.
763 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
764 Kroniek van het proza. Drie vrouwengestalten. Ibidem, p. 4.
Fr. de Backer, Het dochterke van Rubens. Albe, Engracia Maria Alcarez. F. Goddemaer, Nola.

765 R.F.L. Het Kamertoneel. Ibidem, p. 5.
766 Cam. M. de Bolvr Een zinvolle gebeurtenis. Baekelmans . gevierd. 5 01/03/1954, p. 2.
767 Het boek van de maand. Terugkeer naar Atlantis.

Ibidem, p. 3.

H. Lampo, Terugkeer naar Atlantis.

768 L. RENDERS Nieuwe boeken. Een nieuw , , Hausbuch ". Ibidem, p. 3.
A. Fr. Velmede, Unvergángliches Abendland.

769 L. RENDERS Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
P.H. Dubois en mevr. Bordewijk-Roepman, Over F. Bordewijk.

770 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
771 Kroniek van het proza. Van dag tot

dag. Ibidem, p. 4.

A. Delen, Niemand ontsnapt aan zijn noodlot. R. Wellens, Doden keren niet
terug. G. Walschap, Bejegening van Christus. S. Streuvels, Het Kerstekind.

772 A . HERNALSTEEN Een handig referentiewerk.

Ibidem, p. 6.

Schlag auf - sieh nach ! .

773 *Kletsika. 6 - 01/04/1954, p. 4.
774 R.F.L. Gaston Burssens' ,, Boy ". In het Kamertoneel. Ibidem, p. 5.
775 L. RENDERS [ Over ] D. Inghelram Om u treur ik, Jonathan. Ibidem,
p 7.

776 Het boek van de maand. Anton Tsjechow.

7 - 01/05/1954, p. 3.

A. Tsjechow, Oom Wanja ; De drie zusters ; De kersenbongerd, vert. en inl. A.B.
Schot.

777 Kroniek van het proza. Jan Potluud, Tone en Bloemardinne.
p. 4.

Ibidem,

J. Boon, Uit het dagboek van de gewone man. M. Matthijs, Spiegel van leven en
dood. M. Eemans, Het boek van Bloemardinne.

778 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
779 R.F.L. Met Avermaete in de artistieke jungle.

Ibidem, p. 9.

R. Avermaete, Herinneringen uit het kunstleven ; II : Tochten in de artistieke jungle.
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780 Kroniek van het proza. Tweemaal een flinke
p. 4.

stap. 8 - 01/06/1954,

W. Meewis, Geen scherzo voor de goden. A. de Splenter, De witte weg.

781 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
782 R.F.L. In het Kamertoneel. Het Geiteneiland.

Ibidem, p. 8.

783 Het boek van de maand. De zweer van don Lucas.
3.

9 - 01/07/1954, p.

J.A. de Zunzunegui, De zweer v an don Lucas, vert. G.J. Geers.

784 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
785 Kroniek van het proza. Zo hoort het

-

en zo mag het niet. Ibidem,

p 4
C. Buddingh' , Encyclopedie voor de wereldliteratuur. G. Knuvelder, H an dboek tot
de moderne Nederl an dse letterkunde.

786 Het boek van de maand. Maskerade der Muze.

10 - 01/08/1954, p. 3.

J. Grootaers, Maskerade der Muze.

787 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
788 A. HERNALSTEEN Verrassingen van een platenboek. Het evangelie in
beeld. Ibidem, p. 8.
H. Eggeman, Evangelium im Bild. Worte aus den Evangelien und ihre Darstellung in
der Kunst.

789 R.F.L. Nieuwe boeken. 11 - 01/09/1954, p. 3.
A. van Hageland, H. Conscience en het volksleven.

790 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
791 L. RENDERS De oude man en de zee. Ibidem, p. 10.
E. Hemingway, De oude man en de zee, met autorisatie voor de jeugd naverteld door

Albe.

792 Het boek van de maand. Vlaamse dichtkunst van deze tijd.

12 -

01/10/1954, p. 3.
P. de Ryck, Vlaamse dichtkunst van deze tijd.

793 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
V - 1954/1955
794 L. Kleine rebel. Betje Wolff.

1 - 01/11/1954, p. 2.

B. Wolff, Letterlust op Kipperust, samenst. J. Mens.

795 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
796 Het boek van de maand. Verschaeve's Verzameld werk.
2 - 01/12/1954, p. 3.
C. Verschaeve, Verzameld werk. IV. Uren bewondering voor grote kunstwerken : plastische kunst, o.l.v. A. Stubbe.
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797 A. FISCHER Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
H. Hiller, Worterbuch der Bucher.

798 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
799 L. RENDERS Papini : Wordt de duivel verlost ? Ibidem, p. 7.
G. Papini, De duivel.

800 R.F.L. Levend Expressionisme. Ibidem, p. 7.
A. Holz, Die Revolution der Lyrik, Einfiihrung' and Auswahl von A. Dublin. Th.
Daubler, Einfiihrung and Auswahl von H. Ulbrichts. E. Lasker-Schuler, Einfiihrung
and Auswahl von W. Kraft. Fr. Werfel, Gedichte aus den Jahren 1908-1945.

801 Het boek van de maand. Het proza van Van Ostaijen. 3
P. 3.

-

01/01/1955,

P. van Ostaijen, Verzameld werk (III).

802 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

803 Kroniek van het proza. Rozen, brandnetels en magische flora. Ibidem,
p. 4.
R. Brulez, Het mirakel der rozen.
15 voor het eerste.

F. Leys, Ontwijding.

H. Claus, Natuurgetrouw. z

804 Hedendaagse Amerikaanse letteren. Amerikaanse literatuur

nog steeds

te ontdekken. Ibidem, p. 7.
J. Brown, Panorama de la littérature contemporaine aux Etats-Unis.

805 L. RENDERS Nederland; wonder uit water. Ibidem, p. 10.
Nederland ; wonder uit water, foto's E. van Wijk, tekst E. Elias.

806 RED. De 50 voornaamste romans uit de 19de eeuw. 4 - 01/02/1955, p.
1. ( +vervolg op 6) .
807 L. RENDERS Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
J. de Valckenaere, Zonneburg.

808 Het boek van de maand. Cultuurhistorische atlas van België. Ibidem,
P. 3.
Th. Luykx, Cultuurhistorische atlas van België.

809 Kroniek van het proza. Valschap, Van Aerschot, Van Aken, Demedts.

Ibidem, p. 4.
G. Walschap, Manneke Maan. B. van Aerschot, Bittere wijn.
kaart. A. Demedts, In uw handen.

810 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
811 R.F.L. Het Lectuurrepertorium voltooid.

Ibidem, p. 4.

Lectuurrepertorium, o.l.v. J . Baers en P. Hardy (III).

812 R.F.L. Gents woordenboek. Ibidem, p. 6.
L. Lievevrouw-Coopman, Gents woordenboek.
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813 L. RENDERS Uit de boekenkorf. Betje en Aagje.

Ibidem, p. 10.

Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken. B. Wolff en
A. Deken, De historie v an mejuffrouw Sara Burgerhart.

814 A. FISCHER [ Over ] Ch. Lamb, Vertellingen naar Shakespeare,

vert. A.

Govaerts. Ibidem, p. 10.
815 L. [ Over ] Brieven van Hadewych,

bez. F. van Bladel en B. Spaepen.

Ibidem, p. 10.

[Over] L. Baekelmans, De nuchtere minnaar en andere verhalen. Ibidem, p. 10.

816 R.F.L.

817 L. Nieuwe boeken. 5 - 01/03/1955, p. 3.
Singel 262 ; vierentwintig biografieën.

818 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
819 Anthologieen. Ibidem, p. 4.
P. Rodenko, Nieuwe griffels, schone leien. D.A.M. Binnendijk, Dichters van dezen
tijd. P.H. Dubois, K. Jonckheere, L. v an der Waals, Facetten der Nederlandse poëzie. D. Voerman en W.A. Braasem, Pegasus op wereldreis. P.-L. Flouquet, Un
demi-siècle de poésie.

820 *De 50 voornaamste romans uit de 19de eeuw.

821 Duitse letterkunde in de 20e eeuw.

Ibidem, p. 7.

Ibidem, p. 7.

Deutsche Literatur im zwanzigsten Jahrhundert. Gestalten und Strukturen. Dreiundzwanzig Darstellungen, herausg. H. Friedm an n und 0. Mann.

822 A. HERNALSTEEN Wereldreis door grote musea.

Ibidem, p. 9.

H. Tietze, Meesterwerken der schilderkunst.

823 *Kletsika. 6 - 01/04/1955, p. 4.
824 L. Siska van Roosemael. Ibidem, p. 5.
825 L. Het Vlaams expressionisme. Ibidem, p. 8.
826 Kroniek van het proza. Gehaakte kleedjes en hartebloed.
01/05/1955, p. 4.

7-

A. de Splenter, De onbewogen vlucht. J. Daisne, De vier heilsgeliefden. M. Gilliams, De kunst van de fuga. G. Walschap, Salut en merci.

827 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
828 L. Nieuwe boeken. 8 - 01/06/1955,

p. 3.

L. Lievevrouw-Coopman, Gents woordenboek ( laatste afl. ).

829 Het boek van de maand. Heilig land.

M.H.

Ibidem, p. 3.

Lelong, Heilig land, Ned. bew. C.H. de Vries.

830 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
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831 Het boek van de maand. August Vermeylen. 9 - 01/07/1955, p. 3.
A. Vermeylen, Verzameld werk (I-VI ).

832 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
833 L. Het Kamertoneel. Liefde en zwarte kunst.

Ibidem, p. 5.

834 L. RENDERS Divertimento van heimatschrijver. Goede donderdag.
dem, p. 7.

J.

Ibi-

Steinbeck, Goede donderdag, vert. E.D. Krinzle-Boissevain.

835 Het boek van de maand. Huizen zonder vaders.

10 - 01/08/1955, p. 3.

H. Bóll, Huizen zonder vaders.

836 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
837 R.L. Voortreffelijk boek van naamloos auteur. Wij rekenen op Kroonstad. Ibidem, p. 7.
838 R.F.L. Nieuwe boeken. 11 - 01/09/1955, p. 3.
L. Goemans, Leuvens taaleigen. Woordenboek (II : G-Z).

839 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
840 L. Van over de Rijn. Ibidem, p. 7.
S. Andres, El Greco schildert de Groot-Inquisiteur, vert. L. Thijssen. G. Hauptmann,
D as Meerwunder. R.A. Schróder, Fr. Thiess, P. Fechter, Drei Reden von G. Hauptmann.

841 *Kletsika. 12 - 01/10/1955, p. 4.
VI - 1955/1956
842 L. Nieuwe boeken. 1 - 01/11/1955, p. 3.
A. de Beer, De onsterfelijke Dante (I).

843 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
844 *Kletsika. 2 - 01/12/1955, p. 2.
845 Het boek van de maand. Zelfportret of het galgemaal.

Ibidem, p. 3.

H. Teirlinck, Zelfportret of het galgemaal. z 15.

846 L. RENDERS Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
E. Claes, De Witte.

847 R.F.L. [ Over ] Het goud der Gouden Eeuw, o.i.v. A. van Duinkerken.

Ibidem, p. 3.
848 L. Prutske's vertelselboek. Ibidem, p. 11.

S.

Streuvels, Prutske's vertelselboek.

849 L. Hoogstaand Vlaams cultuurleven in de hoofdstad.
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850 R.F.L. Nieuwe boeken. 3 - 01/01/1956, p. 3.
A. v an Duinkerken, G. Smit, M. v an der Plas, Onderlinge verst an dhouding, inl. K.
Meeuwisse.

851 A. FISCHER [ Over ] W. Jens, De blinde, vert. P. van Antwerpen. Ibidem, p. 3.
852 L. RENDERS [ Over ] S. Andres, Het jongetje in de put, vert. A. Noorbeek. Ibidem, p. 3.
853 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
854 R.F.L. [ Over ] Deutsche Dichtung des Barock herausg. E. Hederer. Ibidem, p. 7.
855 L. RENDERS Piet Worm vertelt. De Heilige Schrift voor kinderen verteld. Ibidem, p. 10.
856 Het boek van de maand. Atlas van Congo.

4

-

01/02/1956, p. 3.

G. Derkinderen, Atl as v an Congo en Ruanda-Urundi.

857 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
858 *Kletsika. 5 - 01/03/1956, p. 4.
859 R.F.L. Avant-garde in pocketbooks.

6 - 01/04/1956, p. 2.

Waar is de eerste morgen ? De jonge experimentele poëzie in Vla an deren, samenst. J.
Walravens. Music-hall ; een programma vol charlestons, grotesken, polonaises en
dressuurnummers v an P. v an Ostaijen, samenst. en inl. G. Borgers.

860 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
861 *Kletsika. 7 - 01/05/1956, p. 4.
Ibidem, p. 9.
H. Liitzerer, De vreugden v an alle tijden. Id. De heilige nacht. W. Stadler, Vaders
en zonen. H. Schipperges, Drievuldigheid. H. Lutzerer, De heiligenfiguur. L.
Schreyer, De heilige engelen.

862 L. RENDERS Kleine getijden der schoonheid.

863 *Kletsika. 8 - 01/06/1956, p. 4.
864 *Kletsika. 9 - 01/07/1956, p. 4.
865 A. FISCHER Oude en nieuwe kunst. Het patrimonium van de Commissie van Openbare Onderstand te Antwerpen. Ibidem, p. 8.
R. Avermaete, Merkwaardigheden v an de Commissie v an Openbare Onderstand te
Antwerpen.

866 J. BERCHMANS De mens
p. 10.

op ontdekking van de wondere wereld.

Ibidem,

J. Fischer, De wondere wereld.

867 R.F.L. Glans en luister van de middeleeuwen.

10

-

01/08/1956, p. 2.

R. Gaspar en R. Roemans, Onze middeleeuwse letteren als spiegel van ons volk. R.
Pernoud, De gl an s der middeleeuwen, ven. A. Alberts.
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868 Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
J. Daisne, Russische namen in het Nederlands.

869 L. RENDERS [ Over ]

Apollo's reis door Nederland, samenst. L. van der

Waals. Ibidem, p. 3.
870

*Kletsika. Ibidem, p. 4.

871 A. FISCHER Oude Europese stadsgezichten. Ibidem, p. 4.
872 L. RENDERS Nieuwe boeken. 11 - 01/09/1956, p. 3.
Cervantes, De avonturen van Don Quichote, bew. N. van Haamstede.

873 R.F.L. [ Over] J. Daisne,
p• 3

't En is van u hiernederwaard.... Ibidem,

•

874 A. FISCHER [ Over I G. Schwab, Griekse mythen en sagen, vert. J.K.

van den Brink. Ibidem, p. 3.
875 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
876 R.F.L. In gesprek met schrijvers. Mens en kunstenaar. Ibidem, p. 4.
L. Sourie, Mens en kunstenaar.

877 A. FISCHER Nieuwe boeken. 12 - 01/10/1956, p. 2.
M.A. Schwartz, Vreemde woorden.
878 Nieuwe literatuur over Rodenbach. Ibidem, p. 4.
V. Walgrave, De huidige jeugd als erfgename van Rodenbach. Cl. Neutjens, De ontwikkeling van Rodenbach's levensinzicht. J. Geldhof, E.P. Renatus Devos. E. Reynaert, De letterkunde te Roeselare. Rodenbach, Werkmap voor Davidsfondsafdelingen. L. Sourie, A. Rodenbach. A. Rodenbach, Vliegt de Blauwvoet ! Een keur uit
zijn werken, verz. en inl. F. de Pillecyn.

879 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

880 R.F.L. Uit de dossiers van Avermaete. Nog enkele lepels herinneringen.

Ibidem, p. 10.
R. Avermaete, Herinneringen uit het kunstleven (III ).

VII - 1956/1957
881 *Kletsika. 1 - 01/11/1956, p. 2.
882 L.R. Een boeketje voor Streuvels. 2 - 01/12/1956, p. 2.
St. Streuvels 85.

883 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
884 L. RENDERS Schrijvers en schilders. Ibidem, p. 9.
Schrijvers en schilders, verz. W.L.M.E. van Leeuwen en J.A. Goris (2de gew. dr. ).

885 *Kletsika. 3 - 01/01/1957, p. 3.
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886 L. RENDERS Lang verwacht. De Heilige Schrift voor kinderen verteld.

Ibidem, p. 10.
P. Worm, De Heilige Schrift voor kinderen verteld (II).

887 A. FISCHER Emile Renders tekende ook.

4 - 01/02/1957, p. 2.

Brugse volkstypen, tekeningen E. Renders.

888 Het boek van de maand. De critiek van Van Ostaijen.

Ibidem, p. 3.

P. van Ostaijen, Verzameld werk, IV, Kritieken en essays.

889 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
890 L. RENDERS Prijs der Scriptores Catholici. Emiel van Hemeldonck.
01/03/1957, p. 2.

5-

E. Van Hemeldonck, Troosteres der bedrukten.

891 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
892 R. Koninklijke Vlaamse Academie herdenkt Albrecht Rodenbach.
d em, p. 4.

Ibi-

A. Rodenbach herdacht.

893 A. FISCHER Nieuwe boeken. 6 - 01/04/1957, p. 3.
P.C. Hooft, Warenar, uitg. A.A. Keersmaekers.

894 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
895 *Kletsika. 7 - 01/05/1957, p. 4.
896 L. RENDERS Heine in de Ooievaars. Ibidem, p. 12.
H. Heine, Ich weiss nicht was soil es bedeuten, bloemlezing J. Presser.

897 *Kletsika. 8 - 01/06/1957, p. 4.
898 Ter attentie van de jury's. De aap Serge en de ontaarde slapers. Ibidem,
p . 4.
C. Walschap, Niet schreien ouwe. W. Ruyslinck, De ontaarde slapers.

899 *Kletsika. 9 - 01/07/1957, p. 4.
900 A. FISCHER Timmermans niet vergeten !

10 - 01/08/1957, p. 2.

Over enkele herdrukken v an Timmermans. J. de Ceulaer, De mens in het werk van
Felix Timmermans.

901 R.F.L. Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
Gedachten van A. Demedts, bloemlezing H. van Herreweghen.

902 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
903 De horizon van de schrijftafel.

Ibidem, p. 7.

De horizon van de schrijftafel ; aspecten v an de Westerse letterkunde.

904 *Kletsika. 11 - 01/09/1957, p. 4.
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905 *Kletsika. 12 - 01/10/1957, p. 4.
VIII - 1957/1958
906 A. FISCHER Nieuwe boeken. 1 - 01/11/1957, p. 3.
Cervantes, De doorluchtige vatenspoelster, ven. G J. Geers.

907 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
908 *Kletsika. 2 - 01/12/1957, p. 4.
909 Het boek van de maand. Flandria Nostra.

3 - 01/01/1958, p. 3.

Flandria Nostra, ons land en ons volk, zijn standen en beroepen door de tijden heen,
o.l.v. J.L. Broeckx, C. de Clercq, J. Dhondt, M.A. Nauwelaerts (I).

910 Vlaamse romanciers. Met en zonder chevrons.

Ibidem, p. 4.

M. Gijsen, Ter wille van Leentje. M. D'Haese, De witte muur. Vijfde kolom ; jong
Vlaams proza, samenst. J. Walravens. L. Weyk, Koncentrisch kantabilee. z 15 voor
het eerste.

911 *Kletsika. Ibidem, p: 4.
912 , , Vertellen 't geen geweest is. " De man van Ingooigem .
01/02/1958, p. 1 ( +vervolg op 6).

4-

S. Streuvels, Ingoyghem II (1914-1940).

913 Het boek van de maand. Erfenis der eeuwen. Ibidem, p. 3.
C. Brinton, J.B. Christopher, R.L. Wolff, Erfenis der eeuwen.

914 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
915 R.F.L. Nieuwe boeken. 5 - 01/03/1958, p. 3.
Cervantes, De geestrijke ridder Don Quichot v an de Mancha, vert. J.W.F. Werumeus
Buning en C.F.A. v an Dam.

916 A. FISCHER Tien jaren cultuur. 1945-1955. Ibidem, p. 3.

917 R.F.L. Over ] A.A. Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt. Ibidem, p. 3.
[

918 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
919 A. FISCHER Literatuur en onderwijs.

Ibidem, p. 4.

Tien moderne Nederlandse essays, verz. en toel. M. Bots. Nederlandse welsprekendheid, samenst. J. Helsen. G. Bomans, Erik of het Klein Insectenboek, bez. J. Helsen
en J. van Dijck. G. Verbeke, J. Aerts, Em. Janssen, Literatuuronderwijs en humaniora.

920 Eenheid der Westerse literatuur.
P. 7.

De muze in het morgenlicht. Ibidem,

J.C. Brandt Corstius, De muze in het morgenlicht.

921 Het boek van de maand. Lago Maggiore. 6 - 01/04/1958, p. 3.
J. Daisne, Lago Maggiore. z 15.
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922 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
923 L. RENDERS Piet 'Forms Kinderbijbel voltooid.

Ibidem, p. 11.

P. Worm, De Heilige Schri ft voor kinderen verteld (III).

924 A. FISCHER [ Over ] J. Caeymaex, Russische medaljons. Ibidem, p. 4.

925 L. RENDERS Herdrukken. 7 - 01/05/1958, p. 2.
S. Lagerlof, Niels Holgersson's wonderbare reis, vert. M. Meyboom. J. Verne, De reis
om de wereld in 80 dagen. L. Verhees, De heldentocht van de Alexis. D. Defoe,
Robinson Crusoe, vert. C. Buddingh' . S. Streuvels, Prutske. W. der Gartner, De
rampzalige kaproen, bew. S. Streuvels. P. van Ostaijen, De bende van de stronk, Het
bordeel van Ika Loch, De gehouden hotelsleutel, inl. G. Borgers.

926 R.F.L. Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
G. Degroote, Wat een schrijver lijden kan ; nieuw licht op Hendrik Conscience.

927 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

928 Vlaams proza. Ibidem, p. 4.
P. de Smet, De ontploffing. A. van Hoogenbemt, De vlucht in het ijle. R. Berghen, De temptatie v an Filip Grasmussen. E. Claes, Dit is de sproke van Broederke
Valentijn. Id., Ik w as student. M. Gijsen, Maria-ama van Antwerpen. I. Michiels,
Journal brut.

929 A. FISCHER Poëzie gebloemleesd. Ibidem, p. 4.
A. v an Duinkerken, Verzamelde gedichten Liederen en romances, verz. C.
Buddingh' . Straatmadelieven, verz. en toel. T.W.R. de Haan. Zeven eeuwen
katholieke poëzie, samenst. A. v an Duinkerken. Facetten der Nederl an dse poëzie ;
van W. Elsschot tot M. Nijhoff, samenst. P.H. Dubois, K. Jonckheere, L. van der
Waals. Poëtisch akkoord, samenst. P.H. Dubois, H. van Herreweghen, M. Roelants,
G. Stuiveling. Un demi siècle de poésie, III, samenst. P.L. Flouquet.

930 Het boek van de maand. Kantwerk en

zwanen. 8 - 01/06/1958, p. 3.

G. Duribreux, Kantwerk en zwanen.

931 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

932 R.F.L. Literaire monografieën. Ibidem, p. 4.
In de reeks ,, Monografieën over Vlaamse letterkunde " : G. Burssens, P. v an
an de Woestijne. H. Lampo, L. Zielens. J. de Haes, R. Ostaijen.HTrlck,Kv
Minne.

933 L. RENDERS Shakespeare. 9 - 01/07/1958, p. 2.
W. Schrickx, Shakespeare. A.G.H. Bachrach, Naar het hem leek....

934 *Kletsika. Ibidem, p. 4.

935 *Kletsika. 10 - 01/08/1958, p. 4.
936 R.F.L. Nieuwe boeken. 11 - 01/09/1958, p. 3.
R. Seys, Ontdaan van zijn knellende banden. Dr. Karel de Gheldere's postuum en tot
dusver onbekend z angstuk De Windstorm.

937 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
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938 De Franse letterkunde van deze eeuw.

Ibidem, p. 7 ( + vervolg op 14).

P.H. Simon, Histoire de la littérature francaise au XXe siècle ( 1900-1950 ). (2 delen).

939 R.F.L. Ditmaal de Vlaamse kunstenaars. Flandria Nostra.

Ibidem, p. 10.

Flandria Nostra (II) .

940 *Kletsika. 12 - 01/10/1958, p. 4.
941 Onder een hoedje. Vogelvrij en Negatief

Ibidem, p. 4.

A. de Splenter, Vogelvrij. J. Walravens, Negatief.

942 L. RENDERS Scientia. Ibidem, p. 10.
Scientia ; handboek voor wetenschap, kunst en religie, o.l.v. E.J. Dijksterhuis. ( 3
delen).

943 R.F.L. Literaire monografieën. 1 - 01 /11/ 1958, p. 2.
H. Teirlinck, A. Vermeylen. A. Westerlinck, A. Rodenbach. A. de Roover, P. van
Ostaijen. B.F. van Vlierden, W. Elsschot. F. Etienne, G.B. Shaw. L. Ureel, K.
van Baden.

944 L. RENDERS Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
B. Engehart en Fr. de Clercq, 50 eeuwen schrift.

945 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
946 L. RENDERS L'art et l'homme. Merkwaardigste kunstgeschiedenis van
deze tijd. Ibidem, p. 10.
L'art et l'homme, o.l.v. R. Huyghe (I).
947 L. RENDERS Nieuwe boeken. 2 - 01/12/1958, p. 3.
J.C. Bloem, Doorschenen wolkenranden.

Ibidem, p. 4.

948 *Wijsheid, experiment, kolder.

F. van Isacker, Posthume wandeling. H. Raes, Links van de helikopterlijn en andere
verhalen. R.J. Seghers, Spoken in de dwaaltuin. F. Francken, Halte op verzoek.
949

*Kletsika. Ibidem, p. 4.

950 A. FISCHER Weer verkrijgbaar.

Ibidem, p. 12.

E. Claes, Kiki. J. du Parc, Marilou.

951 Het boek van de maand. 1Vest-Vlaanderen .

3

-

01/01/1959, p. 3.

West-Vlaanderen, o.l.v. A. Viaene.
952

*Kletsika. Ibidem, p. 4.

953 L. RENDERS De Leuvense Alma Mater.

4 - 01/02/1959, p. 2.

V. Denis, Katholieke Universiteit te Leuven ( 1425-1958 ).

954 Vlaamse essays. Ibidem, p. 4 ( + vervolg op 11).
F. van Passel, Het tijdschrift Ruimte (1920-1921) als brandpunt van humanitair
expressionisme. M. Rutten, Nederlandse dichtkunst v an Kloos tot Claus. R. van de
Linde, Het oeuvre van Streuvels, sociaal document. Gedachten v an F. Timmerm an s,
Bloeml. J. de Ceulaer, inl. P. Hardy. E. Dupon, De Vlaamse Timmermans. A.
Westerlinck, De innerlijke Timmerm an s.
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955 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
956 *Kletsika. 5 - 01/03/1959, p. 4.
957 R.F.L. Literaire monografieën. Ibidem, p. 4.

A. van Duinkerken, G. Gezelle. M. Gillams, Em. de Bom. B.F. v an Vlierden, G.
Walschap. P. Vanderschaeghe, E. Hemingway.
958 R.F.L. Nieuwe boeken. 6 - 01/04/1959, p. 3.
J. Greshoff, Uitnodiging tot ergernis.

959 Het boek van de maand. De club der acrobaten.

Ibidem, p. 3.

E. Bosschaerts, De club der acrobaten.

960 *Kletsika. Ibidem, p. 4.
961 L. RENDERS Nieuwe boeken. 7 - 01/05/1959, p. 3.
G. Guareschi, Don Camillo en de kleine wereld, ven. F. van Oldenburg-Ermke.
962

*Kletsika. Ibidem, p. 4.

963 L. RENDERS Nieuwe boeken. 8 - 01/06/1959, p. 3.
Keuze uit de gedichten van De Schoolmeester, verz. en inl. F.K.H. Kossmann.
964

*Kletsika. Ibidem, p. 4.

965 Het boek van de maand. Flandria Nostra (III) .

9

-

01/07/1959, p. 3.

966 Een rechtzetting. Zuivere poëzie en experimentele poëzie.

Ibidem,

p • 7.

X - 1959/1960
967 Guido Gezelle. [Fragment uit : De Vlaamse letterkunde van 1780 tot
heden, 3de dr. ]. 2 - 01/12/1959, p. 2. z 10.
968 Nieuwe boeken. Ibidem, p. 3.
G.R. Hocke, Manierismus in der Literatur.
969 R.F.L. Nieuwe boeken. Klassieken. 6 - 01/04/1960, p. 3.
De sonnetten van Shakespeare, met vert. G. Messelaar. W. Busch, Max and
Moritz. H. Sienkiewicz, Quo vadis.

DE SPECTATOR

1945
970 H. VERHOFSTE Jan van Nijlen. Dichter van al wat wijkt : De Jeugd, de

Droom, het Verlangen.... 18/02/1945.
971 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. Marnix Gijsen. Enkele stervensmotieven. 25/02/1945. z 12.
972 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. Aug. van Cauwelaert. Dichter van
het rijp geluk. 04/03/1945.
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973 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. JVillem Elsschot. Dichter van het
menschelijk tekort. 11/03/1945. z 12.
974 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. Paul van Ostaijen. De zuivere lyriek.
18/03/1945. z 12.
975 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. Jacobus Revius. Vurige bekentenis.

25/03/1945.
976 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. Jan Luyken. Aanminnelijke vroomheid. 01/04/1945. z 12.
977 Georgette MAES Lof der vrouw. De Brontë's. Lijden en grootheid in het
teeken van het Noodlot. 01/04/1945.
978 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. Karel Jonckheere. Met verbeten
krop. 08/04/1945.
979 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. Firmin van Hecke. Dichter van den
onrustvollen vrede. 15/04/1945.
980 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. Maurice Gilliams. De laatste dichter
vóór de wereld vergaat. 22/04/1945. z 12.
981 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. Richard Minne. Zon en wolken in
April. 29/04/1945. z 12.
982 Georgette MAES Lof der vrouw. De heilige Teresia van Avila. Een merkwaardige vertegenwoordigster van het vrouwelijk genie. 29/04/1945.
983 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. Pieter G. Buckinx. Tijdlooze poëzie.
06/05/1945. z 12.
984 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. Bert Decorte. Leven dat is een lastige
karwei. 13/05/1945.
985 L. RENDERS Lou Tseng-Tsiang. Van

diplomatie naar kloostercel.
20/05/1945.
986 J. BERCHMANS Een Sovjet- roman. Yury Krimov. Het tankschip Derbent. 20/05/1945.
987 *Kunstkalender. 20/05/1945.
988 H. VERHOFSTE Kroniek der poëzie. Raymond Herreman, onze grootste
lezer. Wat is poëzie 27/05/1945.
989 *Kunstkalender. 27/05/1945.
990 J. BERCHMANS Albert JVesterlinck. De katholieke schrijver en het herstel van de positieve waarden. 03/06/1945.
991 *Kunstkalender. 03/06/1945.
992 *Kunstkalender. 10/06/1945.
993 J. BERCHMANS Het proza uit de oorlogsjaren. Johan Daisne. Op zoek
naar een derde plan. 17/06/1945.
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994 *Kunstkalender. 17/06/1945.
995 *Kunstkalender. 24/06/1945.
996 André FISCHER Habima. Het Hebreeuwsch Theater

te Moskou.

24/06/1945.

997

L. RENDERS Vertrouw op God en houd uw poeder droog. Een studie
over het Amerikaansch karakter. 24/06/1945.

998 *Kunstkalender. 01/07/1945.

999 André FISCHER Max Reinhardt. Veelzijdig meesterschap . 01/07/1945.
1000 J. BERCHMANS Het proza uit de oorlogsjaren. Piet van Aken. Een
nieuwe naam, geen nieuw geluid. 01/07/1945.
1001 J. BERCHMANS August Vermeylen, Twee
document. 08/07/1945.

vrienden ; een geromanceerd

1002 L. RENDERS De duivel en Elckerlyc. Screwtape-letters door C.S. Lewis.
08/07/1945.
1003 *Kunstkalender. 08/07/1945.
1004 J. BERCHMANS August van Cauwelaert.
15/07/1945.

Een dichter om te beminnen.

1005 *Kunstkalender. 15/07/1945.
1006 *Kunstkalender. 22/07/1945.
1007 J. BERCHMANS Het proza uit de oorlogsjaren. Louis-Paul Boon. Het
leven een jungle, de mensch een poel. 22/07/1945.
1008 H. VERHOFSTE Kroniek der poëzie. Een nieuwe bundel van Herwig
Hensen. 29/07/ 1945.
H. Hensen, Lof der gereedheid.
1009 *Kunstkalender. 29/07/1945.
1010 *In memoriam Paul Valéry. Aan de grenzen van de poëzie en de
menschelijkheid. 29/07/1945.
1011 J. BERCHMANS Het proza uit de oorlogsjaren. Kamiel van Baelen.
05/08/1945.
1012 *Kunstkalender. 05/08/1945.
1013 L. RENDERS Henri Créance, Les Elie-Beaucourt ;
onvoltooid verleden. 12/08/1945.

een roman van het

1014 *Kunstkalender. 12/08/1945.
1015 *Kunstkalender. 19/08/1945.
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1016 J. BERCHMANS Het proza uit de oorlogsjaren. André Demedts, Het
heeft geen belang. 19/08/1945.
1017 *Kunstkalender. 26/08/1945.
1018 H. VERHOFSTE Kroniek der poëzie. De schoonste gedichten uit de
wereldpoëzie. Lof van het vertalen. 02/09/1945.
Muziek der spheren, De Oudheid, samenst. H. Wagenvoort.

1019 *Kunstkalender. 02/09/1945.

0910911945.

1020 J. BERCHMANS Hubert Lampo. Eindelijk het romaneske.

1021 L. RENDERS Een adolescentie in dezen tijd. J.M. de Buck, Dieu parlera
ce soir. 09/09/1945.
1022 *Kunstkalender. 0910911945.
1023 H. VERHOFSTE Victor J. Brunclair. De strijd voor het Heilig Handvest.

16/09/1945.
V.J. Brunclair, Het Heilig Handvest.

1024 *Kunstkalender.

1610911945.

1025 J. BERCHMANS De droom, het tweede leven. Een tractaat van Franz

Hellens. 1610911945.
1026 J. BERCHMANS Het proza uit de oorlogsjaren. Albert van Hoogenbemt,
Oppassen, Marie ! . 23/09/1945.
1027 *Kunstkalender. 23/09/1945.
1028 *Kunstkalender. 30/09/1945.
1029

v., V., B. Ter bevordering van de Vlaamsche literatuur.

30/09/1945.

Over M. Gilliams, J. van Nijlen, A. Westerlinck.

1030 *Engelsche schrijvers in hun vrijen tijd.

30/09/1945.

1031 *Kunstkalender. 07/10/1945.
1032 J. BERCHMANS F. V. Toussaint van Boelaere. Schoonheid der bezinning. 07/10/1945.
N.a.v. de Vijfjaarlijkse staatsprijs voor Het Barceloneesche avontuur.

1033 J. BERCHMANS Jozef Muls, De krans van laurier.

14/10/1945.

1034 *Engelsche letterkunde. 14/10/1945.
1035 *Kunstkalender.

14/10/1945.

1036 L. RENDERS Nieuw werk van Huxley, Grey eminence.

14/10/1945.

1037 H. VERHOFSTE Kroniek van de poëzie. Frans Buyle en Liane Bruylants.
14/10/1945.
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1038 J. BERCHMANS Karel van de Woe.rtijne. Het

dubbele raadsel.

21/10/1945.
1039 J.B. Raymond Brulez vijftig. 21/10/1945.
1040 *Kunstkalender. 21/10/1945.
1041 *Kunstkalender. 28/10/1945.
1042 V.H. Een Vondelkroniek. 28/10/1945.
A. van de Velde, De rechtvaardige trou.
1043 CHR. BOLAND Van Vergilius tot Milton. 28/10/1945.
C. M . Bowra, From Virgil to Milton.
1044

*Erasmus te Anderlecht. Een gelukkige zomer
28/10/1945.

in De Zwane.

1045 *Kunstkalender. 04/11/1945.
1046 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie.

Prosper van Langendonck. De
droom, onvast evenwicht. 04/11/1945. z 12.

1047 L. RENDERS Christopher Isherwood. De
afzetter. 11/11/1945.

historie van den gevoeligen

1048 *Kunstkalender. 11/11/1945.
1049 *Kunstkalender. 18/11/1945.
1050 J. BERCHMANS Nieuwe Romans. Joost van den Berckhoudt en Johan
Fabricius. 18/11/1945.
J. van den Berckhoudt, Het nabije leven. J. Fabricius, Nacht over Java.
1051

*Kunstkalender. 25/11/1945.

1052 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. Constantijn
beheersching. 25/11/1945. z 12.

Huygens. Lof der

1053 *Kunstkalender. 02/12/1945.
1054 L. RENDERS Franz Verfel, Het lied van Bernadette.

02/12/1945.

1055 H. VERHOSTE Spiegel der poëzie. A. Roland Holst. Ondergang van
liefde en wereld. 09/12/1945.
1056 *Kunstkalender. 09/12/1945.
1057 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie . Heinrich Heine. Wereldsmart en
ironie. 16/12/1945. z 12.
1058 *Kunstkalender. 16/12/1945.
1059 B. Een nieuwe vijftiger : Maurice Roelants.
ding. 16/12/1945.
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1060 *Kunstkalender. 23/12 / 1945.
1061 *Kunstkalender.

30 /12 / 1945.

1062 J. BERCHMANS Herman Teirlinck, Rolande met de bles. 30/12/1945.
1946
1063 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. Vondel, gelegenheidsdichter.
06/01/1946.
1064 *Kunstkalender. 06/01/1946.
1065 J. BERCHMANS Literaire tijdschriften. Een deuk in ons

optimisme.
13/0946.

1066 *Kunstkalender.

13/01/1946.

1067 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. Bert Decorte, vertolker van Villon.
20/01/1946.
1068 *Kunstkalender. 20 /01/ 1946.
1069 R. Boek en blad. 27/01/1946.
1070 *Kunstkalender. 27/01/1946.
1071 F. HERNALSTEEN Emiel Vliebergh. Vlaanderens geweten, Vlaanderens
heilige. 03/02/1946.
1072 L. RENDERS Richard Wright. Een neger strijdt voor geestelijke zelfstan-

digheid. 0310211946.
1073 R.

Boek en blad Arthur van Schendel. Jongeren

getuigen.

03/02/1946.
1074 J. BERCHMANS Gaston Burssens. Als een eerlijk speler fabelen schrijft.

03/02/1946.
1075 *Kunstkalender. 03/02/1946.
1076 R. Boek en blad. Ter verovering van het Angelsaksisch lezerspubliek.
10/02/1946.
1077 *Kunstkalender.

10/02/1946.

1078 J. BERCHMANS Proces der Vlaamsche literatuur. Wat heeft zij aan te
bieden ? — persoonlijkheden gevraagd. 17/02/1946.
1079 *Kunstkalender.

17/02/1946.

1080 *Kunstkalender. 24/02/1946.
1081 B. De Driejaarlijksche Staatsprijs voor Richard

Minne. 24/02/1946.

1082 J. BERCHMANS Proces der Vlaamsche Literatuur. De verdediging nog-

maals aan het woord. De Vlaamsche Literatuur steeds niet onbelangrijk, ook niet na de exhibitie van den holbewoner. 03/03/1946.
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1083 *Kunstkalender. 03/03/1946.
1084 *Kunstkalender. 10/03/1946.
1085 *Kunstkalender. 17/03/1946.
1086 *Kunstkalender. 24/03/1946.
1087 *Kunstkalender. 31/03/1946.
1088 A. Boek en blad. D.H. Lawrence. 31/03/1946.
1089 *Kunstkalender. 07/04/1946.
1090 J. BERCHMANS Fransch-Belgische letteren. Franz Hellens. Transfiguratie van het dagelijksche leven. 14/04/1946.
1091 *Kunstkalender. 14/04/1946.
1092 *Kunstkalender. 21/04/1946.
1093 J. BERCHMANS
28/04/1946.

Nieuwe

romans. Antwerpen in de Branding.

L. Bruylants, Het einde van den weg. L. Prins, De noodlottige N. L. van Krinkelen, Joppe de stouwer.

1094 *Kunstkalender. 28/04/1946.
1095 J. BERCHMANS Goedhartige inventaris.
05/05/1946.

25 jaar Vlaamsche poëzie.

A. Demedts, De Vlaamsche poëzie sinds 1918.

1096 *Kunstkalender. 05/05/1946.
1097 J. BERCHMANS Een ongeneeslijke ziel Prosper van Langendonck.
12/05/1946.
A. Westerlinck, Prosper van Langendonck ; diagnose van een ongeneeslijke ziel.

1098 *Kunstkalender. 12/05/1946.
1099 Cam. M. de Bom Op de Picasso- tentoonstelling. Het publiek heeft het
woord. 12/05/1946.
1100 R. Boek en blad. Een vademecum van de hedendaagsche katholieke
literatuur in Frankrijk. 12/05/1946.
1101 L. RENDERS Adolphe Rette, mysticus. Eens predikte hij de Internationale. 19/05/1946.
R. Hoornaert, Les expériences mystiques d'Adolphe Retté.

1102 J. BERCHMANS Marginalia van A.H. Cornette.

Afscheid in schoonheid.

19/05/1946.
1103 J.B. Boek en blad. Het Nieuw Vlaamsch Tijdschrift. 19/05/1946.
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1104 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. Omer Karel de Laey.
02/06/1946.

Meester etser.

1105 F. HERNALSTEEN Jan-Frans Willems. 16/06/1946.
1106 v . d . B . Boek en blad. Tolstoi's Opstanding. 23/06/1946.
1107 L. RENDERS Gerhart Hauptmann overleden. 23/06/1946.
1108 J. BERCHMANS Het oordeel van den lezer. 30/06/1946.
1109 *Boek en blad. New Writing and Daylight.

07/07/1946.

1110 J. BERCHMANS Sonate voor Louise. 14/07/1946.
1111 L. RENDERS De christelijke roman. Pertinente opmerkingen van Daniel
Rops. 21/07/1946.
1112 *Boek en blad. De dood in den

pot ?.

21/07/1946.

1113 R. Lodewijk Ontrop. Behagen en troost van de poëzie. 21/07/1946.
1114 J. BERCHMANS Kamiel van Baelen, Gebroken melodie ; een glans van
jeugd. 28/07/1946.
1115 J.B. George Bernard Shaw.

Op weg naar Mathuzalem.

28/07/1946.

1116 H.V. Ellende van het woord. 04/08/1946.
J. de Haes, Ellende van het woord..

1117 J. BERCHMANS Virginia Woolf. Wedijver met het leven. 04/08/1946.
1118 A. Boek en blad. Het hof der drie Koningen. 04/08/1946.
F.R. Boschvogel, Het hof der drie Koningen.

1119 Cam. M. de Bom Altijd prijs. 04/08/1946.

Spiegel der poëzie. Joachim Ringelnatz. Toover van het
toeval. 11/08/1946.

1120 H. VERHOFSTE

1121 B. Achilles Mussche, vijftig.

11/08/1946.

1122 *Boek en blad. Opium. 11/08/1946.
J. Kervyn, Opium, choses vues.
1123 B.

Nog een vijftiger : Raymond Herreman .

18/08/1946.

1124 H. VERHOFSTE Spiegel der poëzie. André Demedts. Ontgoocheling en
onmacht. 08/09/1946.
1125 J. BERCHMANS Franz Hellens' Moreldieu,
Liever Prometheus. 08/09/1946.

een mythe van den booze.

1126 H. VERHOFSTE De parelvisscher van Jan Vercammen. Goedkoope
len voor parels. 15/09/1946.
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1127 J. BERCHMANS Conscience weer voor volwassenen ? Al lezend in De
loteling. 22/09/1946.
1128 L. RENDERS Avonturen

in de Stille Zuidzee.

Herman Melville.

22/09/1946.
H. Melville, Omoo. Id., Le vagabond des Iles.

1129 L.R. Boek en blad. De zwarte doos van Miss Favi. 22/09/ 1946.

75 jaar. Op bezoek bij den Meester van het
Vlaamsche proza. 2910911946.

1130 R.L. Stijn Streuvels

1131 J.B. In den nevel verdwaald. 06/10/1946.
B. de Craene, Gestalten uit het nevelland.

1132 J. BERCHMANS Een nieuw begin van Staf W7eyts. Sneeuw en zonde.

13/10/1946.
1133 J. BERCHMANS Het geheim van de poëzie door Albert 17esterlinck

beluisterd. 20/10/1946.
1134 J. BERCHMANS Louise Labé.
27/10/1946.

Tegenstrijdigheden van het hart.

L. Labé, Het geschil tussen dwa asheid en liefde, vert. L. Indestege.

1135 L. RENDERS Engelsche volkskunst. 27/10/1946.
N. Carrington, Popular art in Britain.

1136 *Mussche en Daisne onder de loep. Twee essay's van Jan Schepens.

03/11/1946.
1137 L. RENDERS Fragmenten uit een dagboek. De figuren van Charles du
Bos. 24/11/1946.
Ch. du Bos, Commentaires.

1138 L. RENDERS Thomas Hardy. Kleine ironieën des levens. 29/12/1946.
Th. Hardy, Les petites ironies de la vie, vert. H. Boivin.

1947
1139 L. RENDERS Engelsche letteren en ideeën in de twintigste eeuw.
23/03/1947.
H.V. Routh, Literature and ideas in the twentieth century.

1140 J. BERCHMANS De 100 beste romans. 29106/1947.

1141

R.F.L.

In gesprek met Gaston Duribreux. 10/0811947.

1142 J.B. Een gedenksteen voor Petrarca in de Ardennen. 10/08/1947.
1143 J. BERCHMANS De tweede Faust. Losse aantekeningen. 24/08/1947.
1144 J. BERCHMANS Gij zijt het, Cendrars. 31108/1947.
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1145 L. RENDERS Strijd om Zuid-Afrika. 0710911947.
Stuart Cloete, Its étaient trois, ven. A. Bailly.
1146 CAM. M. DE BOM

De poëzie van het atoomtijdperk.

Het lettrisme.

28/09/1947.
1147 L. Timmermans' afscheid, Adagio. 05/10/1947.
1148 J. BERCHMANS Het land van Hambeloke. E. de

Bom bladert in een

oud album. 1911011947 .
1149 J. BERCHMANS Pelle de veroveraar. Beschouwingen over de Skandinavische roman. 2311111947 .
M.A. Nexo, Pelle le conquérant, vert. L. Janssens.

1150 J. BERCHMANS Culturele samenwerking

op ruimer basis. Er blijft nog

veel te doen. 2311111947 .
1151 J. BERCHMANS Nog een Skandinavische roman, Ragnar Holmstrom of
de wormstekige vrucht. 30/11/1947.
R. Holmstrom, Le ver dans le fruit, vert. A. Decoster.
1152 R.F.L.

Verkenning.

30/11/1947.

P. van Tichelen, Bibliografie van en over E. de Bom.
1153 J. BERCHMANS

En nog een Skandinavische roman : Tith Jensen, Aarde.

05/12/1947.
T. Jensen, Terre, vert. C. Walravens.
1154 J. BERCHMANS

Een schrijver met toekomst. Arthur Cornette. 26/12/

1947.
1948
1155 L. RENDERS De dood van Paul Verlaine. 23/01/1948..
1156 F. HERNALSTEEN Mejuffer Belpaire. Gestalten in 't verleden.
1948.
1157 J. BERCHMANS Timmermans tweemaal
1948.
M. Gilliams, In memoriam F. Timmerm an s.

30/01/

in zijn eer hersteld. 20/02/
M.E. Tralbaut, Zo was de Fee.

1158 J. BERCHMANS J. van Ackere over Keats en Baudelaire. 1910311948.

J.

van Ackere, Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire.

1159 J. BERCHMANS Beatrijs. 02/04/1948.
Beatrijs, uitg. A.L. Verhofstede.

1160 J. BERCHMANS Steeds Dostojewski. 3010411948.
A. Rachmanowa, Het leven van een groot zondaar (I), vert. F.A. Brunklaus.
1161 L. RENDERS

04/06/1948.
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1162 R.F.L. Prof Dr. Fr. Baur gevierd.

11/06/1948.

1163 F. HERNALSTEEN Een flinke biographie. Meneer De Nef. 25/06/ 1948.
K. Schoeters, P.J. de Nef (1774-1844).

1164 J.B. Een Hongaarse roman. 13/08/1948.
G. Geza, Slaven van God, ven. E. Brem.

1949
1165 Cam. M. de BOM W"erda ? ... Der ... Der ... Der ....

04/02/1949.

1166 Gedachten op Gezelle. Contra Gijsen pro Van Ostaijen. 25/11/1949.
DE STANDAARD

1934
1167 De stand van de Dante studie. 24/11/1934.
-

1953
1168 Jan Frans Willem, woordvoerder van de eerste romantische generatie
[Fragment uit : De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden].
24/10/1953. z 10.
1961
1169 De Vlaamse roman in een Duitse spiegel. 02/12/1961.
G. Hermanowski, Die Stimme des schwarzen L. wen ; Geschichte des fl mischen
Romans.

1980
1170 Waarde Redactie. De Periscoop .

30/06/1980.

VOLKSGAZET
1968
1171 [ C. Huysmans. ] Zijn leven : een waagstuk van tegenstelling en tegenspraak. 29/02/1968 (middagblad).
Fragment uit de rouwhulde bij de begrafenis van C. Huysmans, uitgesproken als bestuurder van de Academie. z 381.

2.3 INLEIDING OP HET WERK VAN AUTEURS
R. BRULEZ Ecrivains flamands d'aujourd'hui.
Société d'Éditions, 1 93 8 (Essais et Mémoires).

Bruxelles, Nouvelle

1172 Preface, p. V-X.
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P.G. BUCKINX De moderne Vlaamse poëzie. Antwerpen, StandaardBoekhandel, 1956 ( Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding, L, 1,
nr. 444 ) .
1173 Naschrift, p. 47-48.
P.G. BUCKINx Brandhout voor de kou. Drongen, Colibrant, 1963.
1174 Verkenning, p. 5-11. z 15.
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE De dode die zich niet verhing en
andere verhalen. Hasselt, Heideland, 1963 ( Vlaamse Pockets, 99) .
1175 Inleiding, p. 5 9.
-

H. BOGAERT en H. BoUSSET Gedichten ook voor jou ; van Claus tot
Claus. Brussel- Namur, De Procure, 1972.
1176 [Begeleidend woord], omslag.
REINAERT SYSTEMATISCHE ENCYCLOPEDIE. Deel 8. Literatuur en literatuurgeschiedenis (I) . Brussel, D.A.P. -Reinaert Uitgaven, 1972.

1177 Voorwoord, p. 5. z 1187.
Deel 9. Literatuur en literatuurgeschiedenis (II) . Brussel, D.A.P. -Reinaert Uitgaven, 1972.

REINAERT SYSTEMATISCHE ENCYCLOPEDIE.

1178 Voorwoord, p. 6. z 1188.
J. DAISNE

Omnibus. Brussel, D.A.P.-Reinaert Uitgaven, 1974.

1179 Een benadering van ,Johan Daisne, p. 7 16.
-

SAINT-REMY Achilles megalopsuchos (man-met-de -grote-ziel). Poëma.

Antwerpen, Soethout, 1975.
1180 [ Begeleidend woord], omslag.
ALBE

Verzamelde gedichten.

1977.
1181 Inleiding, p . 5-6 .
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G. GEZELLE Verzameld dichtwerk (I) . Antwerpen-Amsterdam, De
Nederlandsche Boekhandel, 1980.
1182

Omtrent de poëzie van Guido Gezelle, p. 7-28

2.4 MEDEWERKING AAN ENCYCLOPEDIEËN EN NASLAGWERKEN
2.4.1 Systematische werken
ALGEMEEN REPERTORIUM

;

systematische samenvatting van leervakken.
Del2.SystmaichenvgdA-aken.mstr

Brussel, Elsevier, 1955.
1183 [met B. van den Berg] Nederlandse letterkunde, p. 183-206. z 1185
ENCYCLOPEDIE DE LA PLÉIADE Histoire des littératures. II. Littératures
occidentales. Paris, Gallimard, 1956.
Littérature néerlandaise, p. 1104-1145.
;

1184 Hierin : [Le Moyen Age, ] p. 1104-1117.

Littérature flamande de la Renaissance à nos jours, p. 11301145. z 1186.
ELSEVIERS REPERTORIA. Deel 1. Letterkunde -Muziek. AmsterdamBrussel, Elsevier, 1964.
1185 [ met B. van den Berg ] Nederlandse letterkunde (2 de herz. dr. ), p.
46-90. z 1183.
ENCYCLOPEDIE DE LA PLÉIADE Histoire des littératures. II. Littératures
occidentales. Paris, Gallimard, 1968.
Littérature néerlandaise, p. 1178-1223. (2de herz. dr. ).
;

1186 Hierin : [Le Moyen Age], p. 1178-1191.
La littérature flamande, p. 1205-1222.
Bibliographie, p. 1222-1223. z 1184.
REINAERT SYSTEMATISCHE ENCYCLOPEDIE. Deel 8. Literatuur en litera
tuurgeschiedenis (I). Brussel, D . A . P . -Reinaert Uitgaven, 1972.
1187

Voorwoord, p. 5. z 1177.
REINAERT SYSTEMATISCHE ENCYCLOPEDIE. Deel 9. Literatuur en literatuurgeschiedenis (II ). Brussel, D.A.P.-Reinaert Uitgaven, 1972.

1188 Voorwoord, p. 6. z 1178.
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2.4.2 Alfabetische werken
2.4.2.0 chronologische lijst van de encyclopedieën en naslagwerken met de gebruikte
afkortingen

1933/1938
1947/1954
1949/1955
1953
1954

1955
1956/1960
1960

afkorting

verkorte titelbeschrijving
( druk : Arabisch cijfer
aantal delen : Romeins cijfer)

Verschijnings-

jaren

KE
De Katholieke Encyclopaedie. XXIV.
WP6
Winkler Prins Encyclopedie. 6, XVIII.
KE2
De Katholieke Encyclopaedie. 2, XXV.
CEL
Cassell's Encyclopaedia of literature. II.
Encyclopaedia Britannica. 14, XXIV. Tot en EB54-73
met 1973 is er jaarlijks een herdruk van deze

editie.
Winkler Prins Encyclopedie ; Supplement- en
registerdeel. I.
Algemene Winkler Prins Encyclopedie. X.
Winkler Prins van deze tijd; encyclopedisch
standaardwerk over de jaren 1950-1960. I.
(Verscheen ook als : Supplement 1960 bij
WP6 en als Supplement AWPE) .
der Wereldliteratuur.

WP6 S
-

AWPE
WPDT

1964/1977

Moderne Encyclopedie
IX.

1964/1967

Visum ; Elseviers moderne gezinsencyclopedie. VIII.
Encyclopaedia of Poetry and Poetics. I.

V

Grote Winkler Prins. 7, XX.
The New Catholic Encyclopedia. XV.

WP7

Winkler Prins Supplement 1969. I.
Grote Winkler Prins. 7, 2de oplage, XX.
Grote Winkler Prins. 7, 3de oplage, XX.
Winkler Prins Encyclopedie van Vlaanderen.

WP S69

1965
1966/1975
1967
1969
1970/1975
1972/105
1972/1974

MEW

EPP
NCE
-

WP7-2
WP7-3
WPV

V.
1972 / 1977
1973

Algemene Winkler Prins. XIV.
Cassell's Encyclopaedia of World Literature.

AWP
CEL2

2, III.
1973/1975
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Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. II.

EVB
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1974

1975
1975/1977
1976
1978

1979/1 980 /-

The New Encyclopaedia Britannica ; PropaeNEB74-78
dia /Micropaedia/Macropaedia. 15, XXX. Er
is jaarlijks een herdruk van deze editie.
Laatste gevonden herdruk : 1978.
EPP2
Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics.
2, I.
AWP2
Algemene Winkler Prins. 2, XIV.
Twinkler Prins Encyclopedisch Supplement WP-S76
1976. I.
EI
Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed
arti; Appendice IV (1961-1978) (I: A GA).
Grote Winkler Prins Encyclopedie. 8, XXV. WP8
MEW2
Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur.
2, X.

2.4.2.1 onderwerpsartikelen
ACADEMIE ( 1) WPV
ALVOORDER AWPE, WPV
BAROK WPV (partim)
BAROK, letterkunde WP7, WP7-2,

WP7-3, WP8
BEATIuJs V
BELFORT, Het AWPE, WPV
BELGIAN LITERATURE, Flemish EB54-73
BELGIAN LITERATURE IN THE 19TH CEN-

verwijstableau WP8 (partim)
CLAssiCIssE WPV (partim)
DAGBOEK, verwijstableau WP8 (partim)
DAGHET IN DEN OOSTEN, 't WPV, WP8
DIETSCHE WARANDE & BELFORT WP6,
AWPE, WP7, WP7-2, WPV, WP73, WP8
BRIEFROMAN,

DRUKKEN. DRUK OF BOEKKUNST.

TURY, Flemish NEB74-78
BELGIAN LITERATURE IN THE 20TH CEN-

WP6

TURY, Flemish NEB74-78
BELGIË, culturele situatie WP7, WP7-2,
WP7-3
BELGIË, cultuurtoestanden WP6
BELGIË, letterkunde AWPE
BELGIË, Vlaamse letterkunde WP7,
WP7-2, WP7-3
BELGIO, letteratura Fiamminga EI
BELGISCH MUSEUM WP6, WP7, WP7-2,
WPV, WP7-3, WP8
BEZETTE STAD WP8
BIEKORF WP7, WP7-2, WPV, WP7-3,
WP8
BOOMGAARD, De WP6, AWPE, WP7,
WP7-2, WPV, WP7-3, WP8

DUIVEL,

BRABANTSE OMWENTELING,

WP8 (partim)

leeswijzer

België

leeswijzer WP8 (partim)
DUTCH LITERATURE OF THE RENAISSANCE
NEB74-78
ELCKERLYC V
EXPRESSIONISME WP8 (partim)
EXPRESSIONISME, letterkunde WPV
FLEMISH LITERATURE CEL, CEL2
FLEMISH POETRY EPP, EPP2
FONTEINTJE, 't WP6, AWPE, WP7,
WP7-2, WPV, WP7-3, WP8
FORUM WPV
GANSENDONCK, Baas V, WPV
GAZETTE VAN GENT WPV (partim)
GENOVEVA VAN BRABANT WP7, WP72, WPV, WP7-3, WP8
GRIEZELROMAN, verwijstableau WP8
(partim)
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HAGESPELEN

WP7, WP7-2, WPV,

WP7-3
HERDERSLITERATUUR

WP7, WP7 2,

literatuur WP8
JONG DIETSCHLAND (1) AWPE, WP7,
WP7-2, WPV, WP7-3, WP8
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

WP7-2, WPV, WP7-3, WP8 (partim)
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR
TAAL- EN LETTERKUNDE

WP7

WP8

De WP7,
WP7-2, WPV, WP7-3, WP8
LETTERKUNDE WPDT (partim)
LEEUW VAN VLAANDEREN,

LETTERKUNDE. BELGIË. VLAAMSE LETTER-

WP-S69

LETTERKUNDIGE TIJDSCHRIFTEN. VLAAN-

WP7, WP7-2, WP7-3
WP8
LIMBURGS DRIEMANSCHAP AWPE, WPV
DEREN

LEUVENSE BIJDRAGEN

LITERATUUR. VERGELIJKENDE LITERATUURWETENSCHAP

WP7, WP7-2,

WP7-3
LITERATUUR. LITERATUURARCHIEF EN

WP7, WP7-2, WP7-3
WP7 (partim),
WP7-2 (partim), WP7-3 (partim)
MAKAME WP7, WP7-2, WP7-3
MANIËRISME, letterkunde WP8
MIDDELEEUWEN, letterkunde WP7,
WP7-2, WP7-3
MYSTERIESPEL WP7, WP7-2, WP7-3
-MUSEUM

MAGISCH REALISME

NEDERDUITSCH LETTERKUNDIG JAARBOEKJE

AWPE

Zuid-Nederland sedert het einde van de 16de
eeuw WP6

NEDERLAND, LETTERKUNDE,

NEDERLANDSCHE DICHT- EN KUNSTHAL-

WP6, AWPE, WP7, WP7-2,
WPV, WP7-3
NEDERLANDSE LETTERKUNDE ( België )
WP-S7 6
LE
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Het WP7, WP7-2, WP7-3
WP7, WPV, WP7-2,

PALLIETER V,

WP7-3

KUNDE

OVERZICHT,

-

IMPRESSIONISME,

LABRIS

TIJDSCHRIFT AWPE,
WP7, WP7-2, WPV, WP7-3

NIEUW VLAAMS

WP7-3
WP7, WP7-2, WPV,
WP7-3
REFREIN EPP, EPP2
ROND DEN HEERD WP7, WP7-2, WPV,
WP7-3
ROODE ZEIL,
Het WP6-S, AWPE,
WP7, WP7-2, WPV, WP7-3
RLnMTE WP6, AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7-3
RUUSBROEC-GENOOTSCHAP AWPE,
WP7, WP7-2, WP7-3
STOCK EPP, EPP2
TAFELRONDE, De AWPE
TooNEELGIDS WP6, WP7, WPV, WP72, WP7-3
TIJD EN MENS AWPE, WP7, WPV,
WP7-2, WP7-3
TIJDSTROOM, De WP6, AWPE, WP7,
WPV, WP7-2, WP7-3
VAN NU EN STRAKS WP6, AWPE, V,
WP7, WPV, WP7-2, WP7-3
VLAAMSCHE ARBEID AWPE, WP7,
WPV, WP7-2, WP7-3
VLAAMSCHE VLAGGE, De WP6, -AWPE,
WP7, WPV, WP7-2, WP7-3
VLAAMSE GIDS, De AWPE, WP7, WPV,
WP7-2, WP7-3
VLAAMSE LEEUW, De AWPE, WP7,
WPV, WP7-2, WP7-3
REDERIJKERS

DE VLAAMSE LETTERKUNDE SEDERT 1940.
KRONIEK VAN EEN OOGGETUIGE AWP, AWP2
VLAANDEREN (4) AWPE, WPV
VOLK AWPE, WPV
VORMEN AWPE, WP7, WPV, WP7-2,

WP7-3
De ( Vlaanderen ) WP7,
WP7-2, WP7-3
WESTVLAAMS PARTICULARISME WPV
WITTE, de V
WULVERINGEM. MONUMENTEN WPV
( partim )
VIJFTIGERS,
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2.4.2.2 biografische

artikelen

ABFFj.E, A. van den WP6, WPV
ACKERE-DOOLAEGHE, M. van CEL,
MEW, WP7, WP7 -2, WP7 -3, WPV,

WP8, MEW2
AERSCHOT, B. van V, WP7,

WP7 -2,

WP7 -3, WPV, WP8
AERTS, J.G.M. WP6
AKEN, P. van WP6, AWPE, V,

WP -S69, WP7 -2,

WP7,
WP7 -3, WPV,

CEL2, WP8
AWPE, V, WP7, WP7 -2, WP7 -3,
WPV, WP8
ALBERDINGK THIJM,
P.P.M. WP6,
AWPE, WP7, WP7 -2, WP7 -3, WPV
AMPE, A. WPV
ANTHEUNIS, G. Th. WP6, AWPE,
WP7, WP7 -2, WP7 -3, WPV, WP8
ANTHEDNIS, J.J. AWPE, WP7, WP7 -2,
WP7 -3, WPV, WP8
ALBE

ANTONISSEN, R.K J.E. WPV
ARENTS, Pr. AWPE, WP7,

WP7 -2,
WP7 - 3 , WPV, WP8
ARRAS, J. AWPE, WP7, WP7 -2, WP73, WPV, WP8
ASSCHE, P. van AWPE
ADWERA, F. WP8

AVERMAETE, R. AWPE, WP7, WP7 -2,

WP7 -3, WPV, WP8
AxTERs, St.G. AWPE, WP7, WP7 -2,
WP7 -3, WPV, WP8
BACCAERT, H. WP6, AWPE, WP7,

WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8 ( partim )
BACKER, Fr. de WP6, AWPE, WP7,

WP7-2, WPV, WP7 -3, WP8
CEL, AWPE, V,
WP7, WP7-2, WPV, WP7-3, CEL2,
WP8

BAEKELMANS, L. WP6,

WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
BAIE, E. V, WP7, WP7 -2, WP7 -3

BAELEN, K. van

BADWENS, Is.

WP7, WP7 -2, WP7 -3

BEERS, J. van WP6, CEL, AWPE, WP7,

WP7 -2, WPV ( partim ), WP7 -3,
CEL2 , WP8 ( partim )
BELDER, J.L.F. de AWPE, WP7, WP7-

2, WPV, WP7 -3, WP8
BELPAIRE, M.E. WP6, AWPE, V, WP7,

WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
BERGE, CL. van de WP -S76, WP8
BERGHEN, R.L. WP6, AWPE, WP7,

WP7 -2, WPV; WP7 -3, WP8
CEL, AWPE, V,

BERGMANN, A. WP6,

WP7, WP7 -2, WPV, WP7 -3, CEL2,
WP8
BERKHOF, A. AWPE, V, WP7, WP7-2,

WPV, WP7 -3, WP8
BERNAERTS, J. AWPE, WP7, WP7 -2,

WPV, WP7 -3
BERNIER, A. WP7, WP7 -2, WP7 -3
BLIECK, F J. WP6, AWPE, WPV
BLOMMAERT, Ph.M. WP6, WP7, WP7-

2, WPV, WP7 -3, WP8
Bo, L.L. de WP6, AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7 -3, WP8
BOCK, E.K.M. de WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
BODART, R. WP7, WP7 -2, WP7 -3
BOENS, D. WP6, AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
BOEYE, E. AWPE, WPV
BOGAERTS, Th. WP6, AWPE,

WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
Bois, J. WP6, AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
Bom, E.K. de WP6, AWPE, WP7,
WP7-2, WPV, WP7 -3, WP8
BONI, A. WP7, WP7-2, WPV, WP7-3,

WP8
BONTRIDDER, A. AWPE, WP7,

WP7, WP7 -2,

BAILLON, A. WP7, WP7-2, WP7-3
BALLINGS, J. WP6, AWPE, WP7,

BooN, A. WP6, AWPE,

WP7 -2, WP7 -3
WP6, AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
BADWENS, Ev. WP7, WP7 -2, WP7 -3

BOON, Jan F. WP6, AWPE,

BAtJR, F.

WP7 -2,

WP7 -3, WP8
WPV, WP7 -3, WP8
WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
BooN, Jozef WP6, AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7 -3, WP8
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L.P. WP6, AWPE, WPDT, V,
WP7, WP-S69, WP7-2, WPV, WP73, WP-S76, CEL2, WP8
BORCHGRAVE, P.J. de
CEL, AWPE,
WP7, WP7 -2, WPV, WP7-3, WP8
BORG, E. WPV
BORMANS, J.H. WP6, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7-3, WP8
BOSCH, F. van den WP7, WP7-2, WP73
BOSCHVOGEL, F.R. AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7 -3, WP8
BOSSCHAERTS, E. WP7, WP7-2, WPV,
WP7-3, WP8
BOSSCHÈRE, J. de WP7 ( partim ), WP72 ( partim ), WP7 -3 ( partim )
BOUCHERY, J. WP6, AWPE, WPV
BOUTSEN, M J . WPV
BRABANT, L. van AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7-3, WP8
BRAUNS, M. AWPE, WP7, WP7-2,
WPV, WP7-3, WP8
BROECKAERT, J. WP6, AWPE, WP7,
WP7-2, WPV, WP7-3, WP8
BROECKAERT, K. CEL, AWPE, WP7,
WP7-2, WPV, WP7-3, CEL2, WP8
BROECK, W. van den WP8
BRUGGEN, N. van WP8
BRULEZ, R. WP6, AWPE, V, WP7,
WP7-2, WPV, WP7-3, CEL2, WP8
BRULIN, T. WP7, WP7-2, WP7-3, WP8
BRUNCLAIR, Vj. WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7-3, WP8
BRUYLANTS, J J . WPV
BRUYLANTS, J . Ph . L. WPV
BRUYLANTS, L. AWPE, WPV
BucKnvx, P.G. WP6, AWPE, V, WP7,
WP7-2, WPV, WP7-3, CEL2, WP8
BuRNiAUx, C. WP7, WP7-2, WP7-3
BuRSSENS, G. WP6, AWPE, WPDT, V,
WP7, WP7 -2, WPV, WP7-3, CEL2,
WP8
BUSBECQ, O.G. de EB64-73
BUSCHMANN, J . E . WPV ( partim )
BuYLE, Fr. AWPE, WPV
BuYLE, H. WP6
BUYSSE, C. WP6, CEL, AWPE, V,
WP7, WP7-2, WP7-3, CEL2, WP8
BooN,

-
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BIJNS, A. V
K. AWPE, WP7, WP7-2,
WP7-3, WPV
CAMi, B. AWPE, WP7, WP7-2, WP73, WP8
CAMMAERT, J.Fr. AWPE, WP7, WP72, WPV ( partim ), WP7 -3, WP8
CANTENS, L. AWPE, WP7, WP7-2,
WPV, WP7 -3, WP8
CARÊME, M. WP7, WP7-2, WP7-3
CARLIER, L. V, WP7, WP7-2, WPV,
WP7-3, WP8
CAT, H. de AWPE
CAUWELAERT, A. van WP6, AWPE, V,
WP7, WP7 -2, WPV, WP7-3, WP8
CELEN, V. AWPE, WP7, WP7-2, WPV,
WP7 -3, WP8
CHARLIER, G. WP7, WP7-2, WP7-3
CHRISTIAENS, A.G. AWPE, WP7, WP72, WP7-3, WP8
CHRISTIAENS, D. WP8
CLAERHOUT, J. WP8
CLAES, E. WP6, CEL, AWPE, V, WP7,
WP7-2, WPV, WP7-3, CEL2, WP8
CLAES-VETTER, St. AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7-3, WP8
CALLEBERT,

CLAEYS, D. AWPE
CLAUS, H.M J. AWPE, WPDT, V, WP7,

WP-569, WP7-2, WP7-3, CEL2,
WP-S76, WP8
CLERCQ, R. de WP6, CEL, AWPE, V,
WP7, WP7 -2, WPV, WP7-3, WP8
CLESSE, A. WP7, WP7-2, WP7-3
CLOSSON, H. WP7, WP7-2, WP7-3
CiljrrrANS, F. WP6
CNEUDT, R. de WP6, AWPE, WP7,
WP7-2, WPV, WP7-3, WP8
COCK, J. de WP6, AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7-3, WP8
CONINCKx, S.M. AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7 -3
CONSCIENCE, H. CEL, AWPE, EB6473, V, WP7, WP7-2, WPV, NEB7478, WP7-3, CEL2, WP8
COOLE, M. AWPE, WP7, WP7-2, WPV,
WP7-3, WP8
CooPMAN, H . Thz . AWPE
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Th. WP6, AWPE, WP7,
WP7-2, WPV, WP7-3, WP8
CoRNErrE, A.H. WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7-3, WP8
CORT, F. de WP6, CEL, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7-3, WP8
COSTER, Ch. de V
COUROUBLE, L. WP7, WP7-2, WPV,
WP7-3
COURTMANS-BERCHMANS, J . D . WP6,
CEL, AWPE, WP7, WP7 -2, WPV,
WP7-3, WP8
COUTEELE, Fl. AWPE, WPV
CRACCO, D. WPV
CRAENE, B J . H . de AWPE, WPV
CRICK, J. AWPE
CROMMELYNCK, F. V, WP7 ( partim ),
WP7-2 ( partim ), WP7-3 ( partim )
CuPPENS, A. AWPE, WP7, WP7-2,
WPV, WP7 -3, WP8
CuRVERS, A. WP7, WP7-2, WP7-3
DAELE, F.D. van AWPE, WP7, WP7-2,
WPV, WP7-3, WP8
DAEMS, S. WP6, CEL, AWPE, WP7,
WP7-2, WPV, WP7-3, WP8
DAISNE, J. CEL, AWPE, WPDT, V,
WP7, WP-S69, WP7-2, WPV, WP73, CEL2, WP8
DALLE, F. WP7, WP7-2, WPV, WP7-3
DAMBRE, O. WPV
DAUTZENBERG, J . M . CEL, AWPE, WP7,
WP7-2, WP7-3, CEL2
DAVID, J.B. WP6, WP7, WP7-2, WPV,
WP7-3
DAVIGNON, H. WP7, WP7-2, WP7-3
DECORTE, B. WP6, AWPE, V, WP7,
WP7-2, WPV, WP7-3
DELBEKE, F. WP6, AWPE, WP7, WP72, WP7-3
DELCROIx, D. AWPE, WPV, WP8
DELECOURT, V. WP7, WP7-2, WPV,
WP7-3
DELEN, A J J. AWPE, WP7, WP7-2,
WPV, WP7-3
DELRUE, E. WP6
DEMEDTS, A. WP6, AWPE, V, WP7,
WP7-2, WPV, WP7-3, CEL2, WP8
CooPMAN,

G. WPV
DEMERS, F. AWPE, WP7, WP7-2,
WPV, WP7-3, WP8
DEMOLDER, E. WP7, WP7-2, WPV,
WP7-3
DEPAUW, V. AWPE, WP7, WP7-2,
WPV, WP7-3, WP8
DEPEUTER, F J . M . WP8
DÉRIVAL WP7, WP7 -2, WP7-3
DES Roams, J. WP7, WP7-2, WPV,
WP7-3
DESTANBERG, N. WPV
DESTRÉE, J. WP7, WP7-2, WP7-3
DESTRÉE, O.G. WP7, WP7-2, WPV,
WP7-3
D'HAEN, Chr. WP7, WP7 -2, WPV,
WP7-3, WP8
DHONDT, A.M. WP8
D'HoNDT, G. WPV
DnucKSENS, J J . WP6
DODD, G J. WP6, AWPE, WPV
DOFF, N. WP7, WP7-2, WPV, WP7-3
DONCKER, M. de AWPE
DoSFEL, L. AWPE, V, WP8
DOUTREPONT, G. WP7, WP7-2, WP73, WP8
DRIESSCHE, A. van AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7-3
DIUESSCHE, E. van AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7-3
DROOGENBROECK, J. van CEL, AWPE,
WP7, WP7 -2, WPV, WP7-3, WP8
DROOGMANS, J. AWPE, WP7, WP7-2,
WPV, WP7 -3
DucLOS, A. WP6, AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7-3, WP8
DURIBREUx, G. AWPE, V, WP7, WP72, WPV, WP7 -3, WP8
DURINGSFELD, I. von WP8
DuRNEZ, G. WP7, WP7-2, WPV,
WP7-3, WP8
DuVILLERS, C.F.A. WPV
DUYKERS, L. AWPE
DUYSE, P. van WP6 ( partim ), CEL,
AWPE, WP7, WP7 -2, WPV, WP73, CEL2, WP8
ECREVISSE, P. AWPE, WP7, WP7-2,
WPV, WP7-3, WP8
DEMEDTS,
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EECKEL, H. WPV
EECKELS, C. AWPE, WPV

EECKHOUT, J. WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
EEGHEM, W. van WPV
EEKHOUD, G. WP7, WP7 -2, WPV,
WP7 -3
EEMANS, M. WP7, WP7 -2, WPV, WP73, WP8
ELSKAMP, M. WP7, WP7 -2, WPV,
WP7 -3
ELSSCHOT, W. WP6, CEL, AWPE, V,
WP7, WP7 -2, WPV, CEL2, WP7 -3,
WP8
EVERAERT, C. WPV
FLAMEN, G.H. EVB
FLFF.RACKERS, Em. AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7 -3, WP8
FLORQUIN, J. WP8
FONTEYNE, N.E. WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
FOURNIER, K.L. AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3
FRANCKEN, Fr. AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
FRÈRE, J. WP7, WP7 -2, WPV ( partim ),
WP7 -3, WP8
GAVERE, M van AWPE, WPV
GEERAERTS, J. WP7 -2, WP7 -3, WP -S76,
WP8
GEIBEL, E. KE
GEIREGAT, P. AWPE, WPV
GELLERT, Chr.F. KE, KE2
GEORGE, St. KE, KE2 ( partim )
GERMONPREZ, FJ.E. AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
GESSNER, S. KE, KE2
.

GEVERS, M.

V

GEYTER, J. de CEL, AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7 -3, WP8
GEZELLE, C. WP6, AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7 -3, WP8
GEZFT.T.F., G. WP6, CEL, AWPE, V,
NCE, EB67 -73, WP7, WP7 -2, CEL2,
WPV, WP7 -3, NEB74 -78, WP8,
MEW2 ( partim )
GHELDERE, K. de AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
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GHELDERODE, M. de V, WP8 ( partim )
GILLIAMS, M. WP6, AWPE, V, WP7,
WP7 -2, CEL2, WPV, WP7 -3
GILS, G. WP7, WP7 -2, WP7 -3, WP8

GITTENS, F. WP6, AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7 -3, WP8
GODELAINE, C. AWPE
GOETHEM, E. van WPV
GOOSSENS, K. AWPE, WPV
GoRls, J.A. WP6
GOTTHELF, J. KE
GRAULS, A.W. AWPE, WPV
GRIETENS, J. WPV
GRONON, R. V, WP7, WP7 -2, WPV,
WP7 -3, WP8
GRtJN, A. KE, KE2
GRYPHIUS, A. KE
GIJSFT.FN, B. AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8

M. CEL, AWPE, WPDT, V,
WP7, WP -S69, WP7 -2, CEL2, WPV,
WP7 -3, WP -S76, WP8
GIJssEls, W. AWPE, WPV
HADEWYCH, V
HAECKE, L. van AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
HAERNE, D. de WPV ( partim )
HAES, J. de AWPE, V, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
HALLEN, E. van der WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
HALLEN, O van der AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
HAMÉLIUS, P.
WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
GIJSEN,

.

HAMMENECKER, J. WP6, AWPE, WP7,
.WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
HANS, A. AWPE, WP7, WP7 -2, WPV,
WP7 -3, WP8
HANSEN, C J. WP6 ( partim ), AWPE,
WP7, WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
HARDY, P. AWPE, WPV, WP8
HASSELT, A. van WPV, WP8 ( partim )
HAUTE, D. van WPV
HECKE, F. van WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3
HECKE, P.G. van WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3
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HEGENSCHEIDT, A. WP6, AWPE, WP7,

JANSSEN, E. AWPE, WPV

WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
HELDERENBERG, G. AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
HELLENS, Fr. V
HEMELDONCK, E. van
CEL,
WP6,
AWPE, V, WP7, WP7 -2, WPV,
WP7 -3, WP8
HENDRICKx, P.J. AWPE, WPV
HENDRIKx, A. AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
HENSEN, H. AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
HERCKENRATH, A. AWPE, WPV
HEREMANS, J.F.J. WP6 ( partim ),
AWPE, WP7, WP7 -2, WPV, WP73, WP8
HERREMAN, R. WP6, AWPE, V, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
HERREWEGHEN, H. van AWPE, V, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
HE
S , F. WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
HIEL, E. WP6 ( partim ), CEL, AWPE,
WP7, WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
HOECK, J. van WP7, WP7 -2, WPV,
WP7 -3, WP8
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, AH.
MEW, WP7, WP7 -2, WPV, WP7 -3,
WP8, MEW2
HOFMAN, J.B. CEL, AWPE, WP7, WP72, WPV ( partim ), WP7 -3, WP8
HONDT, G.d' AWPE
HOOGENBEMT, A. van WP6, AWPE,
WP7, WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
HOREMANS, J. AWPE
HosTE, J.Sr. WP6 ( partim ), AWPE,
WP7, WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
HuLSTER, L. d' AWPE
HuYS, V.L. AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
INDESTEGE, L. AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
INGHELRAM, D. AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
ISACKER, Fr. van • WP7,. WP7 -2, WPV,
WP7 -3, WP8

JANSSEN, J. WP6, AWPE, V, WP7,

WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
JANSSENS, M. WPV

JEURISSEN, A. AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
JoLLES, A. WP8
JONCKHEERE, K. WP6, AWPE, V, WPS69, WP7, WP7 -2, CEL2, WPV,
WP7 -3, WP8
Joos, A.H. WP6, AWPE, WP7, WP72, WPV ( partim ), WP7 -3, WP8
JOOSTENS, R.A. WP6
JORDAENS, W. WP7, WP7 -2, WP7 -3,
WP8
KATS, J. AWPE, WP8
KEMP, B. WP7, WP7 -2, WPV, WP7 -3,
WP8
KENIS, P. WP6, AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
KERCKHOVE, R.C. van de AWPE,
WP7, WP7 -2, WP7 -3, WP8
KERCKHOVEN, P.F. van WP6, CEL,
AWPE, WP7, WP7 -2, WPV, WP73, WP8
KERKHOVE, V. van AWPE, WP7, WP72, WP7 -3, WP8
KEYSER, P. de WP6, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
KONINCK, L. de WP6, AWPE, MEW,
WP7, WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
KRAFFT, J.L. WP7, WP7-2, WP7-3
KR•JER, M.P.S. AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
KUYPERS, J. WP6, AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7 -3, WP8
LAET, J J. de WP6, CEL, AWPE, WP7,
WP7 -2, CEL2, WPV, WP7 -3, WP8
LAEY, O.K. de WP6, CEL, AWPE, V,
WP7, WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
LAMBERTY, M. AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
LAMBIN , J J • AWPE
LAMBRECHTS, L. AWPE, WPV
LAMPO, H. WP6, AWPE, V, WP -S69,

WP7, WP7 -2, CEL2, WPV, WP7 -3 ;
WP8

93

374E
LANGENDONCK, Pr. van WP6 ( partim ),

AWPE, V, WP7, WP7 -2, CEL2,
WPV, WP7 -3, WP8
LANNOY, M. de V, WPV
LAVKI, L. WP7, WP7 -2, WPV, WP7 -3,
WP8
LEBEAU, P. WP6, AWPE, V, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3, WP8
LEDEGANCK, K.L. WP6, CEL, AWPE,
V, WP7, WP7 -2, CEL2, WPV, WP73, WP8
LEMMERS, J. WP6, AWPE, WPV
LEROUX, K. WP6, AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7 -3
LE ROY, P.
AWPE, WP7, WP7 -2,
WP7 -3, WP8
LEYS, F. AWPE, V, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
LIEDEL, Fr. WP7, WP7 -2, WPV, WP73, WP8
LIGNE, Ch J. prins de WP7 ( partim ),
WP7 -2 ( partim ), WP7 -3 ( partim )
LILAR, S. V, WP7, WP7 -2, WP7 -3
LINDE, R. van de WP7, WP7 -2, WPV,
WP7 -3, WP8
LISHOUT, Pl. van AWPE, WP7, WP7 -2,
WP7 -3, WP8
LoGEMAN, H. WP6, WP7, WP7 -2,
WP7 -3
Low, M. van AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3, WP8
LOVELING, R. WP6, CEL, AWPE, V,
WP7, WP7 -2, CEL2, WPV, WP7 -3,
WP8
LOVELING, V. WP6, CEL, AWPE, V,
WP7, WP7 -2, CEL2, WPV, WP7 -3,
WP8
MAEGT, J. de AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3
MAERLANT, J. van EB64 -73, V, NEB7478
MAETERLINCK, M. V
MAEYER, A. de AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3
MAGERMAN, A. WP8
MARCKE, L. van WP7, WP7 -2, WPV,
WP7 -3, WP8
MARESr, A. de AWPE, WPV
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MARIA JOZEFA, Zuster AWPE
MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, Ph. van

EB64 -73, NEB74 -78
MARTENS, G. WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, CEL2, WPV, WP7 -3
MARIJNEN, J. WPV
MATTHIJS, M. WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, CEL2, WPV, WP7 -3
MELIS, H. AWPE
MELIS, J. AWPE, WPV
MERCELIS, J . L. AWPE
MEYERE, V. de WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV ( partim ), WP7 -3
MEYLAND, Fr. AWPE, WP7, WP7 -2,
WP7 -3
MICHIELS, I. AWPE, V, WP-569, WP7,
CEL2, WP7 -2, WPV, WP7 -3
MIERLo , J. van WP6, CEL, AWPE,
WP7, CEL2, WP7 -2, WPV, WP7 -3
MINNAERT, G.D. AWPE, WPV
MINNE, R. WP6, CEL, AWPE, V,
WP7, CEL2, WP7 -2, WPV, WP7 -3
MoENS, W. WP6, CEL, AWPE, V,
WP7, CEL2, WP7 -2, WPV, WP7 -3
MoNT, Paul de WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3
MoNT, Pol. de WP6, CEL, AWPE, V,
WP7, CEL2, WP7 -2, WPV, WP7 -3
MONTAGNE, V.A. dela WP6, AWPE,
WP7, WP7 -2, WPV, WP7 -3
MoNTEYNE, L. WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3
MOYSON, E.K.A. AWPE, V, WP7,
WP7 -2, WP7 -3
MULS, J. WP6, AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3
MussCHE, A. WP6, AWPE, V, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3
MUYLDERMANS, J. AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7 -3
NAHON, A. WP6, AWPE, V, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3
NoLET DE BRAUWERE VAN STEELANDT,
J.C. H. WP6 ( partim ), AWPE,
WP7, WP7 -2, WPV, WP7 -3
NIJLEN, J. van WP6, AWPE, V, WP7,
CEL2, WP7 -2, WPV, WP7 -3

375
K. van den WP6, CEL, AWPE,
V, WP7, CEL2, WP7-2, WPV, WP73
OFFEL, E.M.G. van AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7-3
OSTAIJEN, P. van WP6, CEL, AWPE,
EB64-73, V, WP7, CEL2, WP7-2,
WPV, WP7-3, NEB74-78
OYE, Eug. van WP6, AWPE, WP7,
WP7-2, WPV, WP7-3
PAUWELS, J.A.F. WP7, WPV, WP7 -2,
WP7-3
PAUWEIS-VENNEKENS, Y. AWPE
PEENE, H. van WP6, AWPE, WP7,
WPV, WP7-2, WP7-3
PELEMAN, B. AWPE, WP7, WPV, WP72, WP7-3
PERNATH, H.C. WP7, WP7 -2, WP7-3
PERSYN, J . WP6, AWPE, WP7, WP72, WP7 -3
PERTCHEVAL, J. WP7, WPV ( partim ),
WP7 -2, WP7-3
PETYT, M. WP7, WP7-2, WP7-3
Pn.j.F.CYN, F. de WP6, CEL, AWPE, V,
WP7, CEL2, WPV ( partim ), WP7 -2,
WP7 -3
PLAETSE, A. vander V, WP7, WPV,
OEVER,

WP7 -2, WP7 -3
PLANCQUAERT, H. AWPE
PLISNIER, Ch. V

PoIRTERS, A. V
PRAET, J. WP7, WP7-2, WP7-3
PRIJS, H. AWPE
PUTMAN, W. WP6, AWPE, V, WP7,
WPV, WP7-2, WP7-3
PUTTE, J. vande AWPE, WPV

PUYVELDE, L. van WP6
RAES, H. V, WP7, WPV, WP7-2, WP73, WP-S76
RAM, H. AWPE, WP7, WPV, WP7-2,
WP7-3
RAMBOUX, M. WP6
RAY, J. V, WP7, WP7-2, WP7-3
RENIER, P.J. AWPE, WPV
RENINCA WP6, AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7-3
RENS, Fr. AWPE, WPV
RENS, L. WPV

REYPENS, L. WP6, AWPE, WP7, WP7-

2, WPV, WP7-3
RIDDER, A. de WP6, AWPE, WP7,

WP7-2, WPV, WP7-3
ROBBERECHTS, D. WP7, WP7-2, WPV,
WP7-3
ROBYN, P.J. AWPE
RODENBACH, Vlaams geslacht AWPE,
WP7 ( partim ), WP7 -2 ( partim ),
WP7-3 ( partim )
RODENBACH, Albrecht WP6, CEL,
AWPE, V, WP7, CEL2, WP7-2,
WPV, WP7-3
RODENBACH, Alexander WPV
RODENBACH, F. WPV
RODENBACH, G. V, WP7, WP7-2, WPV,
WP7-3
RoELANTS, J.Fr. AWPE, WP7, WP7 -2,

WPV, WP7-3
RoE1:.ANTS, M. WP6, CEL, AWPE, V,
WP7, CEL2, WP7 -2, WPV, WP7-3
ROEMANS, R. AWPE, WP7, WP7-2,
WPV, WP7 -3
ROGGEMAN, W.M. WP7, WP7 -2, WPV,
WP7-3
ROGGEMAN, W. WP7, WP7-2, WPV,
WP7-3
ROCGHÉ, P. AWPE, WP7, WP7-2,
WPV ( partim ), WP7-3
RoGGHÉ, W. AWPE, WPV
RoMBAUTS, E. AWPE

M. WP6 ( partim ), CEL,
AWPE, WP7, WP7 -2, WPV, WP7-3
RoovER, A. de WPV
RosSEELS, E. WP6, AWPE, V, WP7,
WP7-2, WPV, WP7-3
RossEEI.s, M. AWPE, WP7, WP7-2,
WPV, WP7-3
RUTTEN, M. AWPE
RUUSBROEC, J. van V
RUYSBEEK, E. van AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7-3
RUYSLINCK, W. V
RYCK, P. de AWPE, WPV
RYSWYCK, J . Th . van CEL
SABBE, J. WP6, AWPE, WP7, WP7-2,
WPV, WP7-3
SABBE, M. WP6, CEL, AWPE, V,
WP7, CEL2, WP7-2, WPV, WP7-3
RooSES,
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J.

WP6
SAUWEN, A. WP6, AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7 -3
ScHARPÉ, L. WP6, AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7 -3
SCHELTJENS, L. WP6, AWPE
SCHEPENS, J. AWPE, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3
SCHEPENS, P. AWPE, WPV
SCHMIDT, E.W. WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WP7 -3
SCHMOOK, G. WP7 ( partim ), WP7 -2
( partim ), WPV ( partim ), WP7 -3
( partim )
SCHOUTEDEN, W. AWPE
SEGERS, G. WP6 ( partim ), AWPE,
WPV
SEGHERS, R. AWPE
SERRURE, C.A. WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3
SERRURE, C . Ph . WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WPV, WP7 -3
SEYN, E.M.H. de AWPE, WP7, WP72, WPV, WP7 -3
SIMENON, G. V
SIMONS, J. WP6, CEL, AWPE, WP7,
CEL2, WP7 -2, WPV, WP7 -3
SIMONS, L. WPV
SLEECKx, J.L.D. WP6, CEL, AWPE,
WP7, CEL2, WP7 -2, WPV, WP7 -3
SMITS, Fr. AWPE, WPV
SNELLAERT, F.A. WP6, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3
SNICK, H. van AWPE
SNIEDERS, A. WP6, CEL, AWPE, V,
WP7, CEL2, WP7 -2, WPV, WP7 -3
SNIEDERS, J.R. WP6, CEL, AWPE, V,
WP7, CEL2, WP7 -2, WPV, WP7 -3
SNOEK, P. V, WP-569, WP7, WP7 -2,
WPV, WP7 -3
SPANOGHE, C.M. WP7, WP7 -2, WPV,
WP7 -3
SPILLEBEEN, W. WP -S76
STECHER, JA. AWPE
STICHELBAUT, A. AWPE
STICHELBAUT, JA. AWPE
STRACKE, D.A. WP6, AWPE, WPV
( partim )
SALSMANS,

96

CEL, AWPE,
STRAETEN, E. van der
WP7, WPV, WP7 -2, WP7 -3
STREUVELS, St. WP6, CEL, AWPE, V,
EB67 -73, CEL2, WP7, WPV, NEB7 4 78, WP7 -2, WP7 -3
STiJNs, R. WP6, CEL, AWPE, CEL2,
WP7, WPV, WP7 -2, WP7 -3
SWERTS, L. AWPE
TEIRLINCK, H.
WP6, CEL, AWPE,
WPDT, V, CEL2, WP7, WPV, WP72, WP7 -3
TEIRLINCK, Is. WP6, AWPE, WP7,
WPV ( partim ), WP7 -2, WP7 -3
TEMIvIERNiAN, J. WP6
THANS, H. WP6, AWPE, WP7, WPV,
WP7 -2, WP7 -3
THIRY, A.Fr. WP6, AWPE, WP7, WPV,
WP7 -2, WP7 -3
TIÈRE, N. de WP6, AWPE, WP7, WPV,
WP7 -2, WP7 -3
TIMMERMANS, F. WP6, CEL, AWPE,
EB64 -73, V, CEL2, WP7, WPV,
NEB74 -78, WP7 -2, WP7 -3
TIltirIIviERMANS, L. WP7, WPV, WP7 -2,
WP7 -3
TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. WP6,
CEL, AWPE, V, CEL2, WP7, MEW,
WPV, WP7 - 2, WP7 - 3
TULKENS, J. AWPE, WP7, WPV, WP72, WP7 -3
UYTTERSPROT, H. WP7, WPV, WP7 -2,
WP7 -3
VANDELOO, J. V, WP7, WPV, WP7 -2,
WP7 -3
VANHAUTE, D. AWPE, WP7, WP7 -2,
WP7 -3
VANHOUTTE, A. AWPE
VANSINA, D.
WP6, AWPE, WP7,
WPV, WP7 -2, WP7 -3
VELDE, A. van de WP6, CEL, AWPE,
V, WP7, WPV, WP7 -2, WP7 -3
VELDEKE, H. van V
VERBEECK, R. WP6, AWPE, WP7,
WPV, WP7 -2, WP7 -3
VERBRUGGEN, P. WP6, AWPE, WP7,
WPV, WP7 -2, WP7 -3
VERCAMMEN, J. WP6, AWPE, WP7,
WPV, WP7 -2, WP7 -3
-
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VERCNOCKE, F. AWPE, WP7, WPV,
WP7-2, WP7-3
VERHEES, L. AWPE, WPV
VERHOEVEN, W.Fr.G. WP7, WPV,

WP7 -2, WP7 -3
VERHUIST, R.
WP6, AWPE, WP7,
WPV, WP7 -2, WP7 -3
VERLOOY, J . B . AWPE
VERMANDERE, R.F. AWPE, WPV
VERMEERSCH, G. WP6, AWPE, WP7,
WPV, WP7 -2, WP7 -3
VERMEULEN, E. WP6, CEL, AWPE,
WP7, WPV, WP7 -2, WP7 -3
VERMEYLEN, A. WP6, CEL, AWPE, V,
CEL2, WP7 ( partim ), WPV ( partim ),
WP7 -2 ( partim ), WP7 -3 ( partim )
VERRIEST, G. WP6 ( partim ), AWPE,
WP7, WPV, WP7 -2, WP7 -3
VERRIFST, H. WP6, AWPE, V, WP7,
WPV, WP7 -2, WP7 -3
VERSCHAEREN, Th J. AWPE
VERSCHAEVE, C. WP6, CEL, AWPE, V,
CEL2, WP7 ( partim ), WPV, WP7 -2
( partim ), WP7 -3 ( partim )
VERSCHOREN, F. WP6, AWPE, WP7,
WP7 -2, WP7 -3
VERTOMMEN, K. AWPE
VERVIER, K.A. AWPE, WPV
VIoLE7TE, G. de la AWPE, WPV
VLEESCHOUWER, L. AWPE, WP7, WPV,
WP7 -2, WP7 -3
VOGHT, J. de WP6, AWPE, WPV
VOORDE, U. van de WP6, AWPE, V,
WP7, WPV, WP7 -2, WP7 -3
Vos, A. de WP6, WP7, WP7 -2, WP7 -3
VREE, P. de WP6, AWPE, WP7, WPV,
WP7 -2, WP7 -3

W. de WP6
VRIAMONT, J. AWPE, WP7, WP7 -2,
WP7 -3
VUYISTEKE, J.
WP6, CEL, AWPE,
CEL2
WALDEN, H. van AWPE, WPV
WALGRAVE, A. WP6, AWPE, WP7,
WPV, WP7 -2, WP7 -3
WALRAVENS, J. AWPE, V, WP7, WPV,
VREESE,

WP7-2, WP7-3
WALSCHAP, G.

WP6, CEL, AWPE,
WPDT, V, WP -S69, CEL2
WAZENAAR AWPE
WEISGERBER, J. WPV
WESTERLINCK, A. AWPE, WPV, WP7,
WP7 -2, WP7 -3, EVB
WEYTs, S. AWPE
WILDE, Fr. de AWPE
WILDERODE, A. van AWPE, WPV, WP7,
WP7 -2, WP7 -3
WILLEMs, A. WP6, AWPE, WPV
WILLEMS, J.Fr. WP6, CEL, AWPE, V,
EB67 -73, CEL2, WPV, WP7, WP7 -2,
WP7 -3, NEB74 -78
WII.LEMS, L. WP6 ( partim ), AWPE,
WPV, WP7, WP7 -2, WP7 -3
WISPELAERE, P. de WP7 ( partim ), WP72 ( partim ), WP7 -3 ( partim ), WPS76
WOESTIJNE, K. van de
CEL, AWPE,
EB67 -73, V, CEL2, WPV, NEB74 -78
WIJNGAERT, F. van de AWPE
ZETTERNAM, E. CEL, AWPE, WPV,
WP7, WP7 -2, WP7 -3
7iEi.FNS, L. WP6, AWPE, V, WPV,
WP7, WP7 -2, WP7 -3
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HOOFTS „KLAGHTE DER PRINSESSE VAN ORANJEN, OVER
'T OORLOOGH VOOR 'S HARTOGENBOSCH"
Losse beschouwingen bij tekst en context (*)
door
LODE ROOSE

Lid van de Academie

De keuze van mijn onderwerp — de bespreking van één enkel gedicht
-- voor een toespraak die bedoeld is als hulde aan een kunstenaar die
zich door een brede waaier van literaire genres en vormen onderscheiden heeft, kan verwondering wekken. Die keuze te rechtvaardigen
biedt evenwel geen grote moeilijkheden.
Een eerste argument doet Anthonie Donker mij aan de hand, die
in zijn herdenkingsrede van 1947 over de Klaghte der Prinsesse van
Oranjen zei, dat ze representatief is voor de hele Hooft, omdat we
daarin zien samengaan „den historicus, die met even brandende belangstelling als koelen blik den voortgang van den strijd der Republiek
volgde, den dichter die het spel der taalvormen tot de hoogste pracht
en uiterste verfijning heeft weten op te voeren, daar vinden wij ook
den beheersten mens die zijn emoties bedwingend ze toch niet verloochent maar er een geestelijke gestalte aan vermag te geven" Ç').
Een tweede argument biedt het feit dat over het algemeen in bloemlezingen, literatuurgeschiedenissen en biografieën van Hooft ditzelfde
poëem als een der hoogtepunten der lyriek, niet van de Muider drost
alleen, maar van alle Nederlandse dichters geprezen wordt.
Daar is nu zeer recent een derde argument bijgekomen : de bijna
denigrerende uitlatingen over Hoofts dichterlijk oeuvre en met name
over de Klaghte in twee in dit herdenkingsjaar door J. A. van Dorsten

(*) Bijgewerkte tekst van een lezing gehouden in de plenaire vergadering
van 18 november 1981, waarop de Academie de 400ste verjaring van P. C.
Hoofts geboorte herdacht.
(1) P. C. Hooft en het dichterschap, in De Nieuwe Stem, II, 1947 (pp.
478 - 504), p. 499 en in de bundel P. C. Hooft dichter, dramaturg, geschiedschrijver en magistraat onder de naam Prof. Dr. N. A. Donkersloot, Arnhem
1947 (pp. 55-79), p. 76.
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gepubliceerde bijdragen ( 2) . Het oordeel van de bekende anglist die
in staat is Hoofts dichterschap met dat van buitenlandse tijdgenoten
te vergelijken vormt een uitdaging die tot een antwoord uitnodigt en
als uitdaging tot een nieuwe bezinning noopt.
En terloops : Met de bespreking van het genoemde gedicht kom ik
tegemoet aan de wens van Prof. R. Lievens, die bij de bespreking van
een paar uitdrukkingen in de Klaghte opmerkte : „Het viel me weer
op hoe weinig er geschreven is over dit meesterwerk uit onze literatuur... waarvoor zelfs Conrad Busken Huet in vuur en vlam raakte" ( 3) en daardoor liet verstaan, dat hij een meer dan oppervlakkige
beschouwing over het gedicht hoogst wenselijk achtte.
In hoever mijn bespreking boven het oppervlakkige zal uitstijgen
laat ik aan uw beoordeling over. Ikzelf durf, wat ik u ga vertellen,
niet meer te noemen dan enkele „losse beschouwingen" zoals in de
ondertitel van deze voordracht te lezen staat.
En deze beschouwingen gaan, zoals ook in de ondertitel vermeld
wordt over de tekst en de context van het gedicht. Laat me dit even
toelichten.
Dat ik de tekst behandel is vanzelfsprekend, dat ik er de context
bijhaal, betekent dat ik zoveel mogelijk in mijn beschouwingen betrek
wat buiten het gedicht de tekst gemaakt heeft tot wat hij geworden
is en door inachteming waarvan niet alleen het begrijpen, maar ook
het waarderen baat kan vinden. Als het betrekken van de context op
de tekst voor één gedicht zin heeft, dan is het zonder twijfel voor
Hoofts Klaghte het geval. Deze context omvat in concreto :
10 het historisch-militaire gebeuren als aanleiding en bron van de stof ;
2° het pamf lettair, niet en wel letterkundig en ook iconografisch materiaal dat met de zoëven genoemde gebeurtenis in verband staat ;
3° het werk van bepaalde auteurs, van één in het bijzonder, dat voor
het karakter van Hoofts creatie, o.m. voor het genre waartoe het
gedeeltelijk behoort en voor de traditie waaraan het vastzit, voor
de inhoud ook grotendeels verantwoordelijk is ;
(2) In zijn opstel Hooft als dichter, in Hooft / Essays, Amsterdam 1981
(pp. 7 21), p. 15 waar Van Dorsten Hoofts lyriek in het algemeen `gemis
aan substantie' verwijt en in zijn boek Op het kritieke moment, Groningen
1981, p. 31 waar hij schrijft : „De erudiete klacht van Amalia van Solms
daarentegen gaat aan kunstigheid ten onder", waarbij de eerste strofe geciteerd wordt.
(3) Lezenderwijs, § 14 Hooft : Gouwde l el yen en stroel en, in Handelingen'
XXCIII, 1979 (pp.. 236-238),
van de Zuidnederlandse Maatschappij...,
p. 238.
-
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40 de literaire opvattingen van waaruit Hooft, zoals de meeste schrijvers in zijn tijd deden, geschreven heeft.
Alvorens wij onze blik richten naar wat grotendeels de context
van de Klaghte uitmaakt, laten wij de tekst van het gedicht zelf
volgen, zoals wij die aantreffen in de uitgave die de oudste lezing
van het gedicht bevat, nl. Hoofts Gedichten die in 1636 met medewerking van de auteur en naar zijn aanwijzingen door Jacob van der
Burgh bij Johan Blaeu te Amsterdam bezorgd en uitgegeven werd (4).
door een vertaling in het Spaans (5).

IndezitworhNdelansgictomdeljkvg

KLAGHTE
der
Prinsesse van Oranjen,
over 't oorloogh voor 's Hartoghenbosch.
I

CChoon Prinssenoogh gewoon te flonkren,
Met zuyver' hemelvlam, kan ook
De grimmigheidt, u dan verdonkren,
En smetten, met een' aerdschen rook ?
5 Wat toght verleert die glinsterlichten
Hunn' zoeten swier ?
Om liever brandt van Mars te stichten,
Dan Venus vier ?

(4) Wij nemen de tekst over uit de anastatische herdruk v an genoemde
bundels, uitgegeven onder redactie v an W. Hellinga en P. Tuynman, Amsterdam 1972, waar de Klaghte zich op pp. 292-295 bevindt. De nummering v an
angebracht.
strofenvglwdornsa
(5) Gedichten 1636, pp. 295-296 onder de titel „Cancion de la Princesa
de Orange sabre la partica del Principe a Belduque", voorafgegaan door de
vermelding „Dit aldus overgezet in Spaensch door eenen Portugees".
Invloed van de Klaghte op andere dichters hebben wij niet nagegaan. Algemeen bekend is Vondels navolging van Hoofts gedicht in zijn „Afscheit van
Sofia Amalia Toen haer gemael : Koning Frederick de derde, ten oorlogh
voer" (1657) (W.B.-uitgave, VIII, pp. 614-617). Ook Vondels „De triomfeerende Aemilia" die hij samen met zijn „ Zegesang ter eere v an Frederick
Henrick..." in 1629 liet verschijnen (zie W.B.-Uitgave III, pp. 267-286)
roept reminiscenties aan de Klaghte op. Van invloed kan er wegens de ontstaansdata der twee gedichten evenwel geen sprake zijn. Misschien had Barlaeus' Epistola hier een spoor nagelaten, terwijl ook oorspronkelijke vinding
van Vondel helemaal niet uitgesloten wordt.
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II

Zoo glooryzucht uw' zinnen prikkrat,
10 Voert, in Triomf, myn' slaverny.
Een krans van bloemen bly Bespikkelt,
(Geen Lauwergroen en heeft' er by)
Zal ik u vlechten, heel doorwaessemt,
Op nieuwen vondt,
15 Met geur, myn handtjens aengeaessemt,
Van uwen mondt.

III

Op gouwde lelyen, en straelen,
Laet trotsen Fransch' en Spaensche króón.
Om daer een perrel al te haelen,
20 En streeft zoo niet, door duyzendt dóón.
'k Zal d'uw' al aerdigher doen blaken,
Van steê, tot steê,
Met traentjens dauwend' op myn' kaken,
Vyt Minnewee.

IV

25 Ik pooghde 't gloedtjen van myn' liefde
Misschien te koelen, voor een' stondt,
Kon nijptang 't flitsjeu, dat my griefde,
Wat trekken, uyt de diepe wondt.
Maer 't schijnt geweêrhaekt, dit is 't mangel.
30 Helas ! myn hart
Voelt maklijk inwaerts gaen den angel ;
Te rug, met smart.

V

Myn' zughjens, tedere ghetuyghen
Van d'ongeneezelijke quael,
35 Die plagh uw open oor te zuyghen.

Nu stoppen 't kooper, en metael.
Terwijl ghy breydellt d' oorloghskanssen,
Met wal en graf,
Trompet, en schut (Ach arme) schanssen
40 Myn' klaghten af.
VI

Indien 't u lust, Iuppij n te spelen,
Zijn' vriendtlijkheên te volghen traght.
Zijn hooghste lof, in menschekeelen,
Nocht donder is, nocht blikzemjaght.
45 En beter, dat mijn smijdigh smeeken
Vw hart verfraey,
Dan in gedruys, van slaen en steken,
Het veldtgeschraey.

VII

'k Hoor alle daeghs van versche dooden
50 Gevelt in hol, oft galery.
Elk overlijdt aen eighe lóóden ;
Maer aller koeghels moorden my.
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Want ik my elkmaels voel bezeeren,
Als van een punt,
55 Die denk ; op 't hoofdt met witte veeren,
Was dat gemunt.
VIII

Wat mooght ghy, die u niet en zoeken,
Bestooken, in hun voordeel, gaen.
Zoo veel en is 't niet waerdt, de vloeken
60 Van heel Kastilj', op zich te laên.
Denkt liever, hoe Madril zoud' stoffen,
En zyn verquikt,
Vernam 't, van scherp te zyn getroffen
V. Ach ! my schrikt.

IX

65 Maer is, om lief, om lijf, om leven,
Om kindt, om zoon van vaders naem,
Zoo veel, op veer nae, niet te geven,
Als om een' glooryrijke faem,
Zoo gunt my dat ik met u rijde,
70 Door koudt, door heet,
En voert my by 't rappier, op zijde,
Waer dat ghy treedt.

In zake de context noemde ik in de eerste plaats het historischmilitair gebeuren. Dit is, zoals in de titel van het gedicht zelf gezegd
wordt, het beleg van 's Hertogenbosch. De belegering van de zich
nog in Spaanse handen bevindende Brabantse stad, een der beroemdste
wapenfeiten in het militaire optreden van de door Hooft bewonderde
stadhouder en prins (zijn direkte werkgever bovendien), de „Stedendwinger" Frederik Hendrik, neemt, als men vertrekt van de goedkeuring door de Staten-generaal aan deze onderneming gehecht, op
25 maart 1629 een aanvang. Op 3 mei van hetzelfde jaar wordt met
de eigenlijke belegering een begin gemaakt ; op 14 september wordt
het capitulatieverdrag ondertekend en op 22 oktober, steeds in 1629,
verlaat Frederik Hendrik de door hem veroverde stad, voordien nog
een parel aan Spanjes kroon.
Wat het militair-strategisch aspekt betreft, valt te noteren dat rond
Den Bosch, dat zelf reeds door dijken en wallen omringd was, zoals
in de toenmalige strategie gebruike lijk was, borstweringen evenals
onbedekte en bedekte loopgraven werden aangelegd. Er werd ook een
tunnel gebouwd om de „mineurs" toe te laten de stadswallen te naderen en ze in de letterlijke zin van het woord te ondermijnen. In deze
loopgraven en tunnel werd soms fel gevochten. Tot de wapens behoorden kanonnen, pistolen en karabijnen. Over dit alles is sprake in
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Hoofts Klaghte, meer bepaald in de strofen 5, 6 en 7. In de jaren die
de bel egering van Den Bosch voorafgaan en wat later betwisten Spanje
en Frankrijk elkaar de heerschappij in Italië, waar in juli 1630 de
ook in de Nederlanden bekende Spaanse legeraanvoerder Spinla het
leven verliest.
De belegering van Den Bosch wordt in het dan reeds „vrije" deel
van de Republiek met spanning gevolgd en de verovering zelf kent
een enorme weerklank. Zowel het beleg als de overwinning geven
aanzien aan een indrukwekkende massa pamfletten, gedichten en
toneelstukken, waaraan naast lieden van gering talent ook de meest
gerenommeerde auteurs — ik noem slechts Vondel, Heinsius en Barlaeus hun talent beproeven. Ik bespaar u een uitgebreide opsomming, maar wijs er terloops op dat men in Te Winkels Ontwikkelingsgang (6) en in Asselbergs' Dichters om Oranje ( 7), reeds een
imposante lijst van titels en auteurs kan vinden.
Niet minder uitvoerig reageren ook de plastische kunstenaars,
tekenaars, schilders en ontwerpers van penningen. Een rijke keuze, een
bloemlezing dan nog maar, van zulk beeldmateriaal vindt men in de
catalogus die in 1979 bij de herdenking van het beleg van Den Bosch
voor een in deze stad gehouden tentoonstelling werd uitgegeven (8).
Wiedrpouctsbkjmernidlkop,atFre
Hendrik en Amalia van Solms er vaak samen op afgebeeld staan, dat
men de prins-bevelhebber niet zelden voorgesteld ziet met de lauwerkrans van de triomfator op of boven het hoofd. Hijzelf staat daarbij
meer dan eens op een Romeinse zegewagen in de wapenrusting van
een Romeins veldheer.
Onder de letterkundige reacties op het beleg van Den Bosch is voor
ons van het grootste belang het Latijnse gedicht van de uit Antwerpen
afkomstige Amsterdamse humanist en neo-Latijnse dichter, Hoofts
vriend, Caspar Barlaeus die naar het model van Ovidius' Epistolae
Heroidum een Epistola Ameliae ad Fredericum Henricum, maritum,
audacius sub ipsis Silvae-Ducis moenibus militantem opstelt en dit
gedicht op 3 juli 1629 aan Constantijn Huygens toezendt, die zich op

(6) Republiek der Vereenigde Nederlanden, I, Anastatische herdruk
Utrecht-Leeuwarden 1973, pp. 398-400.
(7) Baarn 1946, pp. 19-20.
(8) Het beleg van 's Hertogenbosch in 1629. Tentoonstelling ter gelegenheid van de 350- jarige herdenking van de belegering en inname van 's Hertogenbosch. 's Hertogenbosch 1979.
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dat ogenblik als secretaris van de prins in het legerkamp voor Den
Bosch bevindt (9).
In de begeleidende brief suggereert hij dat Huygens een antwoord
op deze epistola zou schrijven, die Huygens ook, in het Latijn, geschreven heeft ( 10 ) . Intussen echter maakt hij Barlaeus erop attent
dat best een en ander in de heroïde gewijzigd zou worden omdat het
niet helemaal met het hofmilieu het gaat hier waarschijnlijk om
enkele al te familiaire uitdrukkingen — in overeenstemming is. Van
der Burgh was Huygens in deze kritiek bijgetreden ( 11) . Nog in 1629
wordt de Epistola bij Godfried Basson te Leiden uitgegeven. Huygens
begint aan een vertaling hiervan in Nederlandse alexandrijnen, maar
geeft het werk na zestien regels op ( 12) . Hij weet dat een ander
dichter tegen deze taak opgewassen is en dringt er bij Hooft op aan
— was deze niet reeds de auteur van een Nederlandse heroïde ? ( 13) rhet door hemzelf opgegeven werk over te nemen. Dit vernemen wij
uit een brief die Hooft kort na 24 maart 1629 naar Huygens gestuurd
heeft. Hooft schrijft : „U. Ed. gestr. sprak mij gaeren moed in om
den Heldinnebrief van D. Barlaeus burgher t' Amsterdam te maeken.
Maer dat de Hoofsche lucht hem best gelyken zoude, bevroede ick
te wel, ujt MEd. gestr. aengeheve vertalinge mij getoont door den

(9) Het meest uitgebreide overrzicht v an de wederwaardigheden rond
Barlaeus' Epistola vindt men in het derde deel v an Dr. J. A. Worps bijdrage
Caspar van Baerle, in Oud-Holland, IV, 1886, pp. 255-248. Veel gegevens
ook bij Dr. J. J. Gielen, Hoo f t's Klaghte der Prinsesse van Oranjen en zijn
bronnen, in TNTL, LV, 1936, pp. 49- 58. Direkte gegevens over de Epistola
vindt men in De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608 - 1687), Uitgegeven door Dr. J. A. Worp, Eerste deel 1608 - 1634, 's Gravenhage 1911,
onder de nummers 450, 453, 455, 458, 459, 464, 475, 486, 499 en 501. De
laatste vier nrs. warden door Gielen, die ook de ter zake dienende brieven
vermeldt, niet opgegeven. Uit nr. 499 vernemen we dat de Epistola door een
niet nader genoemd auteur in het Fr ans vertaald werd. Nog een vermeldenswaardig detail : Nr. 451 is een brief v an prinses Amalia aan C. Huygens
d.d. 4 juli 1629 waarin zij o.m. schrijft : „et croyez que vous me seres oblige
avec rien de tant que de me dire la bonne sante de Monsieur le Prince, de
coy je suis tourjour en peine".
(10) In De gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven door Dr. J. A. Worp, I, Arnhem s.d., p. 210.
(11) De Briefwisseling van C. Huygens (ed. Worp), nr. 458.
(12) In de uitgave van Worp, I, pp. 213 - 214.
(13) Zijn in 1615 voor het eerst uitgegeven Brief van Menelaus aan Helena.
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Heere Wytz" ( 14) . Het verzoek wordt dus afgewimpeld met het argument dat Huygens zelf — de „Hoof sche lucht" zal wel een zinspeling
op het hofmilieu zijn waartoe Huygens behoort voor zulke vertaling
beter geschikt is. In Petrus Scriverius vindt Barlaeus inmiddels zijn
verlangde tolk. Deze humanist, tevens vurig ijveraar voor beoefening
van de letterkunde in de volkstaal, laat in 1630 eveneens bij Godfried
Basson een Vertalinge Van den Send-brief Ingestelt op de Naem van
Mevrouw de Princesse Amelia... verschijnen (15).
Hooft wordt dus herhaaldelijk herinnerd aan de suggestie die
Huygens hem eenmaal heeft ingepraat en in een brief van 27 augustus 1630 komt dan einde lijk het nieuws : Barlaeus' Epistola is door
hem omgezet in „een deuntjen, zoo fraej, (plach Mr. Jan Pietersz.
Sweeling te zeggen) als over twee voeten gaen magh" (16).
Keren wij thans terug naar wat we eveneens een bestanddeel van
de context genoemd hebben : de renaissancistische literatuuropvattingen. Ik herhaal hier, met een paar lichte wijzigingen, wat ik daarover
elders geschreven heb. Mijn beschrijving luidde : „Wij noemen renaissancistische literatuurbeoefening op schoonheidscreatie gerichte vormgeving. Deze definitie krijgt alleen substantie wanneer wij het begrip „schoonheid" nader bepalen. Literaire schoonheid, want daarom
gaat het hier, is voor Huygens en zijn tijdgenoten een taalspel dat
meer aan de ratio dan aan het gevoel appelleert en in een ritmisch,
wel geordend geheel met zorgvuldige plaatsing van woord- en zinsaccenten, met toeleg op de keuze der klanken, met treffende beeldspraak, met herhaalde referenties aan de klassieke oudheid, met alle
mogelijke tropen en stijlfiguren de lezer probeert te verrassen en te
behagen. Het renaissancistisch gedicht is dan ook voor een élite bedoeld, die niet alleen op geestelijk niveau van de schrijver staat, maar
ook zijn encyclopedische kennis bezit. De renaissancisten schrijven in
verstandhouding met, knipogend naar hun goede verstaanders" (17).
Wanneer ik in dit citaat beweer, dat renaissancistische dichtkunst
meer aan de ratio dan aan het gevoel appeleert, bedoel ik geenszins
dat deze kunst steeds cerebraal is. Er zijn op dat stuk niet alleen
(14) De briefwisseling van Pieter Cornelisz Hooft. Uitgegeven door Dr.
H. W. van Tricht, deel I, Culemborg 1976, nr. 351.
(15) Cf. o. a. het in voetnoot 9 aangehaalde artikel van J. A. Worp over
Barlaeus, p. 246, voetnoot 14.
(16) De briefwisseling van P. C. Hooft (ed. van Tricht), nr. 283.
(17) Huygens' sonnet 'op de dood van Sterre', in Nova et Vetera, LI, 19731974 (pp. 35-45), p. 36.
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verschillen tussen de dichters Huygens is vaak Bredero's tegenpool,
Vondels lyriek ontroert hehaaldelijk door een het hele gedicht doordringende gemoedswarmte en ook Hooft kan meer dan eens innige
gevoelens overdragen ; er moet verder rekening mee gehouden
worden dat de uitdrukking „aan de ratio appeleren" vooral het onderscheid tussen de renaissancistische en romantische kunstopvattingen
in het licht wilde stellen. Wie poëzie van Hoofts tijd en poëzie van
Hooft leest, moet steeds „wakker van geest" zijn, omdat de dichter in
zijn taalhantering een voorliefde toont voor connotaties die „dubbelzinnigheden" inhouden en verwijzingen naar wat „geleerdheid" er in
herkennen kan. In de Romantiek wil men de gevoelens laten stromen ; in de Renaissance wordt met gevoelens kunst „gemaakt".
Hierbij past nog een woord over de typisch renaissancistische uitdrukkingsmiddelen. Wanneer huidige lezers zich gestoord voelen door
de aanwezigheid van mythologische namen moeten zij eraan herinnerd
worden dat deze termen niet alleen gebruikt werden om een beeld op
te roepen, en daardoor aan het woord een rijkere inhoud te geven,
maar dat namen als Mars, Venus, Aurora enz. door hun veelvuldige
aanwending ook de rol begonnen te spelen van het gewone synoniem.
Mars is eenvoudig een ander woord voor „oorlog", zoals wij de
laatste term door „krijg" zouden vervangen. Daardoor hebben deze
namen niet helemaal het karakter van banaalaandoende gezochtheid,
terwijl ze anderzijds door inwerking op de verbeelding toch met
andere elementen, zoals klank, ritme, beeldspraak, compositie enz.
tot het poëtisch karakter kunnen bijdragen.
Alvorens die elementen in het ons bezighoudende gedicht te bespreken, achten wij het niet overbodig uw aandacht te vestigen op
enkele woorden en uitdrukkingen die het juist begrijpen van de tekst
kunnen bevorderen. Naast de uitstekende commentaar van Prof. Dr.
C. A. Zaalberg bij de Klaghte
lijkt ons deze bijkomende uitleg
niet overbodig.
In de tweede strofe begint het woord „triomf" met een hoofdletter
-- op het gebruik van kapitalen komen we verder nog terug -- ; wij
menen er te mogen uit afleiden dat Hooft niet om 't even welke zegepraal bedoeld heeft. Uit de context rond dit woord blijkt duidelijk
( 18 )

dateichrbjlz oncetdrimfvaRoens
overwinnaar heeft willen suggereren zoals deze na de gewonnen veldslag gelauwerd in de hoofdstad terugkeert, verslagen vorsten, leger( 18) In Uit Hoofts lyriek, Den Haag 1981 5, pp. 116-119.
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aanvoerders en krijgers als slaven geketend meevoerend. Ik zei reeds
dat op eigentijdse voorstellingen van Frederik Hendriks intocht in
Den Haag de stadhouder meermaals als een Romeins triomfator staat
afgebeeld.
Wanneer Hooft in de derde strofe juist de Fransen en Spanjaarden
noemt als volken die met elkaar als oorlogvoerders rivaliseren
Barlaeus noemt er een zestal kan hij aan de veldslagen gedacht
hebben die tijdens de belegering van Den Bosch en kort daarna in
Noord-Italië tussen de twee genoemde legermachten plaatsvonden en
waarbij, zoals hierboven vermeld, Spinola het leven verloor. Spinola,
de Nederlandse vrijheidsstrijders al te zeer bekend, sneuvelde in juli
1630. Hooft voltooide zijn gedicht in augustus van hetzelfde jaar.
In verband met dezelfde strofe heeft Prof. Lievens gepreciseerd wat
onder „straelen" verstaan moet warden. Deze uit de heraldiek stammende term duidt volgens hem de met parels getooide stiften aan die
men tussen de opstaande bloem- of bladvormige versieringen (de
zgn. „f leurons") aantreft ( 19) . Verder zegt hij : „Deze interpretatie
brengt met zich mee dat het voornaamwoordelijk bijwoord `daer af'
in v. 19 kan terugwijzen naar kroon, maar strikt genomen toch `straelen' als antecedent heeft" ( 20) . Er blijft dan nog de vraag over of
hierbij aan de Franse kroon of stralen dan wel aan de Spaanse gedacht
moet worden. Logischerwijs komt alleen Spanje in aanmerking, dat
alleen 's Hertogenbosch in zijn bezit had. En aan geen ander land
wordt ook door de Portugees gedacht die de bewuste verzen als volgt
in het Spaans overzette :
Si de la corona d'Espana
Aquesta perla deseas,
Mirad que el alma vos engana,
Si a tantas muertes Ia pagays"

(21).

Terloops zij hierbij opgemerkt dat de vertaling „muertes" voor
het Nederlandse „dóón" de vraag oproept of de door Zaalberg gegeven verklaring „doodsgevaren" de enige mogelijke is. Dat „dóón"
of „doden" ook het meervoudig substantief met de betekenis „overlijdens" kan zijn wordt bevestigd door het WNT en o.m. door een
vers van Willem den Elger in zijn Zinne beelden der liefde (Leiden
1703) waar we (op p. 290) lezen :
-

(19) a.art., p. 236.
(20) a.art., p. 237.
(21) Gedichten 1636,

p. 295.
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Straks schorte Veldman zyn begeerten, die hij had
Tot sterven op, maar leê wel duizend dooden,

Ook de interpretatie „overledenen", „gesneuvelden" moet m.i. niet
uitgesloten worden.
De vss. 30 32 en 36 zijn enigszins „verraderlijke" zinnen, waarvan
de betekenis niet meteen duidelijk is. De eerste zin is sterk elliptisch
geconstrueerd. Men versta : Helaas, mijn hart voelt de weerhaak van
Cupido's pijl gemakkelijk in het hart dringen, maar hem er met veel
smart terug uit getrokken warden. In vs. 36 is men geneigd 't als een
lidwoord te lezen, terwijl het een persoonlijk voornaamwoord is, als
lijdend voorwerp terugwijzend naar „oor" en de vorige regel : Koper
en metaal (Trompetgeschal en wapengekletter) stoppen het oor (beletten mijn zuchten tot bij u door te dringen) .
Zo komen we dan eindelijk tot het voornaamste doel van onze
verkenningstocht : inzicht krijgen in de poëtische aspecten van de
-

Klaghte.
Hierbij kunnen wij - wat vroeger gezegd is zal dit wel duidelijk
hebben gemaakt •- niet aan de direkte inspiratiebron van dit gedicht,
Barlaeus' Epistola voorbijgaan. Van deze epistola weten wij dat zij
gemodlrispOvanehroid.Scuszgtheon
onomwonden in de verzen waarmede hij zijn vertaling van Barlaeus'
tekst aan prinses Amalia opdraagt :
Me-vrou, leest desen Brief, op uwen naem geschreven,
Op uwen naem gedicht, en in het licht gegeven,
Van een, die doen de Prins hem voor den Bos begaf,
Bekommert was met u, en vreesde voor zijn graf.
Sy sprack eerst in 't Latijn met soeten aerdt van klagen,
Ten eyndde dat u Mans hem nie soo seer sou wagen.
En even als wel-eer Ovidius die geest
Princessen schrijven dee, soo schrijft ghy oock bevreest

02
Uit het standaardwerk van Heinrich Dorrie, Der heroische Brief (23)
).

kunnen we een aantal essentiële kenmerken van een heroide distilleren : Zij is gesteld in briefvorm en heeft als voorbeeld Ovidius'
Epistulae Heroidum. De afzend(st)er is een „held(in)" (lees : een
„hoogstaand persoon" zoals in de tragedie) en deze eis geldt meestal
ook de geadresseerde. De afzender zit in een conflictsituatie, hij wikt
en weegt, het probleem wordt geanalyseerd. Van de lezer wordt
(22) Gedichten, Amsterdam, 1738, p. 57.
(22) Berlijn 1959.
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verwacht dat hij de situatie kent. De taal is verheven en de brief is in
verzen geschreven, bij voorkeur in het elegische distichon, afwisselend
hexameter en pentameter. Hieraan beantwoordt in het Nederlands de
alexandrijn. De bedoeling is, het gemoed van de geadresseerde te
bewerken. Er worden dus hoofdzakelijk gevoelsargumenten aangewend. Barlaeus' gedicht beantwoordt in ieder opzicht, tot in de versmaat toe, aan de hier gestelde regels. In zijn opstel De bedrogen
Menelaus heeft wijlen ons erudiete buitenlands erelid, Anton van
Duinkerken, erop gewezen, dat Ovidius met zijn Heroidae van Dirk
Potter af, zij het zonder inachtneming van vooral de formele kenmerken van het prototype, nagevolgd en vertaald is geworden (24).
Inzijopsmgtbrekéndichjatwergvmelden omdat het in zijn opschrift en situatie-opgave, al is de brief
dan niet aan één persoon maar aan een groep krijgers gericht, sterk
aan Hoofts Klaghte doet denken. Het gaat om het aan Anthonis de
Roovere toegeschreven „dichtkin ghemaect up den name van onse
jonghe princersse als quansuys ofte syt int heijr ghesonden hadde"
dat wij in de Cronike van Vlaendren aantreffen.
In dit vers gericht tot de naar het slagveld getrokken krijgers klaagt,
Maria van Boergondië over de kuiperijen waarvan zij, alleenstaande
vrouw, vanwege Lodewijk XI het slachtoffer is en smeekt zij de
Brugse strijders haar door dapper en eendrachtig vechten tegen de
Franse koning bij te staan. Haar ontroerende klacht, een incarnacion,
luidt als volgt :
Mijne gheminde ich biddu hertelick
Aensiet hoe lettel mijn voys gheacht es
Remedieert mijn lijden smertelick
In also varre alst in hu macht es
Een weese een maecht die dus vercracht es
Van hem die my ter vonten hief
Ach doet mi bijstant / eert al versmacht es
Noeyt volck so goede cause besief
Betraut in gode heddy my lief
Voor een maecht vechten es eer ende vruecht
Raept moet [,) ghi bluscht hu eyghen grief
God sal ons helpen bi sijnder duecht
Ooc biddic hu minlic hebt of ghi muecht
Eendrachticheyt tsamen wats gheschiet
Ne weist in zyn heyrcracht niet ongehuecht
Int meeste volc en licht dye victorie niet
(24) In Verzamelde geschriften, III, Utrecht/Antwerpen 1962, pp. 826-835.
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Eere ionst / ende duecht mijn siele hu biedt
By my als ionghe princersse cleene
Doet bystant dat hu god vruecht verleene (25)

Hooft had het niet nodig de regels van de heroïde uit werken in
zijn moedertaal te leren. Hijzelf had, zoals we reeds zegden, in 1615
reeds zijn, later meermaals herdrukte Brief van Menelaus aan Paris
gepubliceerd waarin hij „één doorlopend pleidooi... (houdt) om zijn
vrouwe te overtuigen, om te bereiken dat ze wil terugkeren" ( 26) . Naar
de vorm wijkt Hooft af van de techniek die Ovidius hanteerde : het
gedicht bestaat uit 125 coupletten van vier alexandrijnen, maar deze
afwijking volstaat niet om te beweren dat de Muider drost van de
essentiële kenmerken der Ovidiaanse heldinnebrief geen weet had.
Het is zelfs zo, dat Hoofts gedicht direkt door Ovidius' brief van
Helena aan Menelaus geinspireerd werd.
Toen in 1630 Hooft zich opnieuw door een Latijnse heroide, ditmaal van een tijdgenoot, liet leiden, gooide hij het echter over een
andere boeg. In de plaats van een in epische versmaat breed uitgesponnen „brief", schreef hij een relatief kort ,,deuntjen" in lyrische maat
(25) Antwerpen 1531, fol. 188 v°. Ook bij G. C. van 't Hoog, Anthonis
de Ro o vere, Amsterdam 1918, pp. 256 257. Indien we dit gedicht in verband
brengen met Hoofts Klaghte, betekent dit niet dat we het tot het genre der
heroïden rekenen. Het hoort thuis onder het soort klaag liederen v an vorsten
en vorstinnen, waarvan we er bij de rederijkers een a antal aantreffen.
Dr. K. Portman was zo vriendelijk onze aandacht te vestigen op een
eveneens met Hoofts gedicht verwantschap tonende „Klaghte der Vrouwe
van Mechelen Over De Min des Princen van Oranje" v an Hugo de Groot,
voor het eerst gepub liceerd in de bundel Verscheyde Nederduytsche Gedichten
van Grotius, Hooft, Barlaeus, Huygens, Vondel en anderen, Versamelt door
J.V. e.a., Amsterdam 1653, pp. 29 31. In zijn bespreking v an deze verzameling, Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde,
Eerste
deeltje, Groningen 1880, verwijst Dr. G. Penon, die zelf Grotius' Klaghte
niet bespreekt, op p. 17 naar een artikel van J. G. Frederiks in De Gids, IV,
1879, pp. 242 260, dat onder de titel Margaretha van Mechelen, hoofdzakelijk aandacht besteed aan de identificatie en de levensgeschiedenis v an deze
vrouw met wie Maurits v an Nassau een vaste verbinding had, waarover in
de Klaghte gehandeld wordt. Frederiks, aan wie ook de ontstaansdatum v an
hetgdiconbks,emt.irch„dgvaljkeuitnzr
gevoelens (bij De Groot) een zielkundig raadsel" (p. 252). Margaretha stelt
zich inderdaad aan haar „gezellinnen" tot voorbeeld van het leed dat de
liefdesverhouding tussen personen van verschillende stand kan meebrengen.
(25) C. A. Zaalberg, Hooft als pleitbezorger voor Menelaus, Groningen
1964, p. 4.
-

-

-
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dat naar de inhoud in zeer grote mate van Barlaeus' Epistola afhankelijk was, doch naar de vorm een volkomen origineel uitzicht bood.
De door Hooft gekozen titel verwees dan ook uitsluitend naar die
inhoud, al kon zijn gedicht ook, door zijn aanspreekvorm, tot het
briefgenre gerekend worden.
Hoe sterk Hoofts Klaghte aan Barlaeus' Epistola naar de inhoud
schatplichtig is, werd destijds door Dr. J. Gielen in het reeds vermelde
artikel duidelijk gemaakt. De overeenkomsten zijn zo talrijk en treffend dat we het Nederlandse gedicht zonder de minste twijfel een
bewerking van de Latijnse heraide mogen noemen. Om dit met slechts
enkele voorbeelden aan te tonen. Bij beide dichters lezen we, dat
Amalia treurt om de afwezigheid van haar gemaal die de oorlogvoering boven het samenzijn met haar, boven de vreugden van het
huwelijk verkiest. Overeenkomst is er ook waar Hooft en Barlaeus
de prinses haar angst laten uitspreken over de gevaren die de legeraanvoerder bedreigen, dezelfde gevaren trouwens. Overeenkomst nog
waar Amalia zich uitspreekt over het krijgsrumoer dat haar klachten
overstemt. Overeenkomst waar de prinses er bij Frederik Hendrik op
aandringt anderen dan hijzelf hun eerzucht te laten bevredigen. En
beide gedichten eindigen met de onderwerping van de vrouw aan de
wil van haar echtgenoot indien alle overtuigingselementen toch moeten falen. Maar het weze haar dan toegelaten met hem in de strijd
teganomds kethdorsen.
Maar even treffend als de overeenkomsten zijn de verschillen. In
Barlaeus' betoog worden wij overstelpt met een massa feiten en
namen zowel uit de mythologie als uit de antieke en eigentijdse geschiedenis. Barlaeus vermoeit ons door omslachtige formuleringen en
herhalingen. Daartegenover toont Hooft zich een meester in de „Beschránkung", de eerste voorwaarde om poëzie te scheppen. Ik meen
dat het Simon Vestdijk was die het essentiële kenmerk van poëzie in
de „reductie" zag. In Hoofts Klaghte hebben we daarvan een prachtige toepassing. Barlaeus' gedicht heeft hij tot de essentie teruggebracht.
Hierboven hebben wij gerept over het gebruik van hoofdletters in
het besproken gedicht. Woorden die met kapitalen beginnen zijn,
naast de eigennamen en de beginwoorden van elk vers, „Triomf",
„Lauwergroen" en „Minnewee". De eerste twee woorden horen samen en verwijzen naar de oorlog. Met „Minnewee" daarbij hebben
we de twee hoofdbegrippen die het hele gedicht beheersen. J. C.
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Kannemeyer heeft er terecht op gewezen hoe de tegenstelling tussen
oorlog en liefde, voor het eerst genoemd in de beginstrofe (Mars en
Venus) , door het hele gedicht wordt aangehouden ( 27) . Dat verleent
het gedicht zijn coherentie, en men ziet deze samenhangende tweeledigheid tot een ware eenheid groeien als men oog heeft voor wat
in de Klaghte door Amalia wordt uitgesproken. Tot eenheid gegroeide tweeledigheid, maar deze vretoont dan zulke gevarieerdheid, dat
Dirk Coster het gedicht „de subtielste peiling" kon noemen „van een
liefhebbend vrouwenhart, die in onze 17de eeuw te vinden is" (28).
Voralindetsfbwonderhij„vukledoreenstrengeling van al de tegenstrijdige bewegingen die in een vrouwelijk hart tezamen kunnen leven" (29).
Costers scherpzinnige bespreking van Amalia's overvloed aan wisselende gevoelens die het gedicht constitueren vormt m.i. een direkt
antwoord op Van Dorstens kritiek die Hoofts poëzie gemis aan
„substantie" verweet (30).
Aan Dirk Coster komt ook de verdienste toe duidelijk te hebben
gemaakt dat Hooft in het hier besproken gedicht niet alleen een bewijs
vanscherpiztdvouwljkepsychftgvrd,ma
ook poëzie heeft geschapen. Wie de teksten van Barlaeus en Scriverius naast de Klaghte legt ziet reeds onmiddellijk waar men met
echte poëzie en waar men met een berijmd betoog of retoriek te
maken heeft (31).
(27) Nederduitse digkuns, Pretoria en Kaapstad 1973, pp. 43-44. In de
bloemlezing P. C. Hooft, Overvloed van vonken, Een keuze uit zijn gedichten
samengesteld door M. A. Schenkeveld-van der Dussen e.a., Amsterdam 1981,
werden deze hoofdletters dan ook ten onrechte (op p. 163) door gewone
letters vervangen.
(28) De Nederlandse poëzie in honderd verzen, Leiden 19704, p. 60.
(29) I bid ., ibid., De „tegenstrijdige bewegingen" die Coster bedoelt zijn
trots en angst tegenover liefde. Deze specificatie van Amalia's gemoedsbewegingen heeft Coster van de derde uitgave v an zijn hier aangehaald werk
weggelaten, maar van tegenstrijdige bewegingen blijft hij spreken. Op gevaar
af van vitterij verdacht te worden wensen wij toch aan te stippen dat „complementaire gevoelens" een gelukkiger formulering zou geweest zijn. Omdat
Amalia haar gemaal liefheeft is zij trots op hem en om dezelfde reden beleeft
zij haar angst. Het ene gevoel is niet tegengesteld aan het andere.
(30) In Hooft als dichter (zie voetnoot 2), p. 15.
(31) In zijn Het leven van P. C. Hooft, 's Gravenhage 1980, p. 160 zegt
H. W. van Tricht : „Geen beter middel om te tonen wat een metrisch vers
zonder de geïnspireerde stuwing is, dan nu te citeren Scriverius' vertaling v an
Barleus'tijnhdbref."tciasovrugend.Tchma
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Laten wij nu bij het lyrisch betoog van Coster een zakelijke aanvullende analyse voegen, waaruit kan blijken dat in de Klaghte inderdaad een waarachtig dichter aan het woord is. Wij doen dit door een
paar voorbeelden te geven van de meesterlijke wijze waarop de
Muider drost met beeld, klank en metrum weet om te gaan en in
dienst van zijn bedoelingen, het voelbaar maken van gedachten en
gevoelens, te stellen.
Wat onmiddellijk opvalt is de rijke beeldspraak die uit het gedicht
naar voren treedt, niet altijd even origineel maar raak gekozen, want
adekwaat vertolkend wat de dichter wenst uit te spreken. Het gedicht
is een aanhoudend figuurlijk spreken, een aaneenrijging van metaforen. Bewezen hoeft dit niet te worden, want het feit dringt zich aan
de lezer op. Wat niet zo onmiddellijk opvalt evenwel is de verbinding
van beeldenspel met ander dichterlijk spelen. De eerste vier regels
zijn hiervan een prachtig voorbeeld. Wanneer Hooft schrijft :
Schoon Prinsenoogh, gewoon te flonkeren
Met zuiver hemelvlam, kan ook
De grimmigheidt u dan verdonkeren
En smetten met een aa.rdschen rook ?

dan roept hij twee tegenegstelde houdingen op met behulp van woorden die in vss. 3 en 4 bijna stuk voor stuk antithetisch staan tegenover
de begrippen die de eerste twee versregels uitmaken : „verdonkeren"
staat tegenover „flonkeren", „smetten" tegenover „zuiver", „aardschen rook" tegenover „hemelvlam" en „grimmigheidt" tegenover
het liefde uitstralend en daarom „schoon Prinsenoogh". Deze antithese van begrippen wordt bovendien versterkt door het verschil in
versbeweging : de eerste twee regels vloeien met hun enjambement
melodieus voort terwijl men de in de volgende regels, in de opeenstapeling van occlusieven de „grimmigheid" duidelijk waarneemt.
Over de functionaliteit van de antimetrie in de aanhef spreken we
verder nog.
Wanneer Hoofts beeldspraak niet overal uitmunt door originaliteit,
dan slaagt hij er toch meestal in verschillend dichterlijk leengoed tot
een harmonieus geheel te versmelten. Een treffend voorbeeld vinden
wij in de vierde straf e waar de overbekende pijl van Cupido ter sprake
men in het algemeen de inferioriteit van Scriverius' werk tegenover dat van
Hooft niet alleen aan de vertaler wijten. De epistola van Barlaeus zelf bevat
de elementen die o.m. door hun wijdlopigheid, in de vertaling opgenomen,
de tekst in de buu rt van berijmd proza, brengen.
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gebracht wordt en de vermelding van de weerhaak een reminiscentie
aan Ovidius of Propertius ( 32) kan inhouden. Toch biedt de strafe
één samenhangende voorstelling.
Hooft noemde zijn gedicht „een deuntjen". Hiervan zegt hij in zijn
brief van 27 aug. 1630 : „een deuntjen, zoo fraej, (plach Mr. Jan
Pieterz Sweeling te zeggen) als over twee voeten gaen mach. Want
UEd. heeft mij iets van de stof eerst in 't hooft gehangen, de welke
nu uitgebroejt is van een smijdighe keel, die mij t' elkenmaal in 't oor
quam kittelen, met het slieren van dat rameine, in deze vaersen,
Qui me le trouve & le rameine
L'Amour, 1Amour ?

De rest zal UEd. beter bekent zijn. Ick weet niet hoe 't begint. Op
die wijze had ick het dan gaerne gehadt, alhoewel etlij ke woorden
geweigert hebben zich naer den troetelenden toon van die silb mei te
vlijen" (33).
H. W. Van Tricht de uitgever van de briefwisseling van Hooft en
L. Strengholt verschillen van mening wat de interpretatie van enkele
uitdrukkingen in bovenstaand brieffragment betreft (34) . M. i. heeft
„zooStrengholbijctend,warhijoen
fraej, (...) als over twee voeten gaen mach" uitlegt als „zo fraai als
ik met mijn bescheiden talent heb kunnen maken". Verder meent
hij in de „twee voeten" niet noodzakelijk een zinspeling te moeten
lezen op de twee jamben waaruit de zesde en de achtste regel van elke
(32) cf. Dr. J. C. De Haan, Studiën over de Romeinse elementen in Hoof? s
niet-dramatische poëzie, Santpoort/Antwerpen, 1923, p. 94. Ook de gedachte
dat Jupiters „vriendelijkheên" meer te prijzen zijn dan zijn „donder" en „blikzemjaght" komt reeds voor in het gedicht v an Vondel uit 1628 „Tot verlossinge van den Heere Lavrens Reaal, doen hy te Weenen gev angen sat, aan
Keiser Ferdinand den tweeden", waarin hij de Keizer smeekt Reaal uit de
gevangenschap te bevrijden met de overweging, dat „goedheid"
„past vooral Iupij n, die over 't Roomsche Rijck
Den Adelaar beschrijf, en houd Euroop verwondert :
Wen hy den blixem swaait elck siddert schrickt en yst
Maar 't wierrook van 't autaar des harten opwaarts rijst
Wanneer hy lieflijck is, en niet wanneer hy dondert" (W.B.-uitgave,
III, p. 195) .
(33) Briefwisseling Hooft (ed. Van Tricht), nr. 383.
(84) Lezend in Hoofts briefwisseling (II), in TNTL, XCV, 1979, (pp.
167-176), pp. 171-174.
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strofe van de Klaghte bestaat. Tenslotte verwerpt hij ook de opvatting
van Van Tricht volgens wie uit de geciteerde tekst af te leiden zou
vallen dat het om een lied van Huygens zelf ging. Er is geen verschil
van mening betreffende de tweede zin van het geciteerde brieffragment. Volgens Strengholt zegt van Tricht terecht „dat het uitbroeden
door een `soepele' stem inihoudt, dat de stof klank geworden is" in
de gedaante van een Frans liedje, waarvan enkele regels hem in
't hoofd zijn blijven zitten. Men hoort inderdaad duidelijk de Franse
melodiemaat „Qui me le trouve & le rameine / L'Amour, L'Amour"
in versregels als „Om liever brand van Mars te stichten / Dan venus
vier".
Men kan iets denigrerend, of een blijk van bescheidenheid lezen in
het dimunitief „deuntjen" •-- lyriek stond bij de renaissancistische dichters op de laagste trap der literaire vormen — van belang is vooral
dat Hooft zijn gedicht aanduidt met een synoniem van „lied". In zijn
gedichtenuitgave van 1636 waarin het voor het eerst gepubliceerd
werd kwam het dan ook onder de „Zangen" terecht.
Dit lied is in jamben beschreven. Maar op een aantal plaatsen
stuiten wij op anti-metrieën die bij nadere ontleding buitengewoon
functioneel blijken te zijn, wat merkwaardig moet genoemd warden
voor een tekst die voorkomt in een verzameling waarvoor Hooft een
aantal andere gedichten `verschreven' d.i. schrijvend veranderd (35)
heeft om ze aan de theorieën van Huygens die geen afwijkingen van
een eenmaal gekozen versmaat toeliet aan te passen ( 36) . Het ritmisch
en metrisch karakter van de Klaghte karakteriseert H. W. van Tricht
uitstekend als volgt : „ ... verstechnisch overtreft dit lied bijna alles
wat de Gouden Eeuw nog gebracht had : nergens blijkt bijna klaarder,
welke nieuwe mogelijkheden van schoonheid het nieuwe, metrische
vers had gebracht : die interferentie van rythme en maat, die de klankenstroom kan opstoten, stuiten en weer voortjagen waar het oor
regelmatig voortvloeien verwacht. Zo de spondeus waarmee telkens de
regels beginnen ( 37) — het Franse lied gaf ze aan — maar bovenal,
in de voorlaatste strofe, dat aanlopen van de handenwringende kreet
op één alles bevattende klank :
(35) G. Brandt, o.c., p. 23.
(36) Cf. H. W. van Tricht in Het leven van Hooft, p. 165-166 en zijn
Briefwisseling aldaar.
verwijzngad
(37) Welke regels V an Tricht kan bedoelen ontgaat me. Op enkele antimetrieën na, waarover we verder uitweiden, volgt het hele gedicht toch de
jambemaat.
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Vernam't, van scherp te zijn getroffen
U. ---" (38)

Deze versregels leveren het meest opvallende voorbeeld van antimetrie, waarin ook de syntactische structuur •- het gebruik van een
infinitiefzin — een rol speelt. Maar het is niet de enige plaats waar
Hooft van de jambe afwijkt om bepaalde begrippen in reliëf te
brengen. Reeds de aanhef van het gedicht (,,Schoon Prinsenoogh... ")
moet hier genoemd worden.
„Schoon" met zijn lange lettergreep kan onmogelijk als onbeklemtoond gelezen worden ( 39) . Daardoor komt het op dezelfde hoogte
als „Prins" en „oogh", drie begrippen die samenhoren. Het oog van
de prins is voor Amalia schoon omdat het gewoon is liefde uit te
stralen. De ogen vormen in de renaissancistische liefdeslyriek een der
belangrijkste motieven. Het neo-platonisme had het gezicht als het
meest verheven zintuig op de voorgrond gebracht. Van in de oudheid
werd het oog ook beschouwd als de plaats vanwaar de liefde •- men
dacht daarbij soms concreet aan Cupido -- zich op een persoon van
het andere geslacht richtte, een fenomeen dat men bovendien met
een fysiologische werking in verband bracht (40).
Ook in vs. 10 leiden de twee lange silben „Voert" en „mijn" tot
een niet jambische lezing, terwijl de betekenis van deze regel en de
antithetische verwijzing naar „uw" in vs. 9 het woord „mijn" ook
sterke nadruk geeft.
Dit overwicht van beklemtoonde lange silben vertolkt duidelijk de
beslistheid waarmede de prinses zich aan haar gemaal wil overgeven.
Wij wezen hierboven op de grote harmonie van de verschillende
op zichzelf niet originele bronnen elementen in de vierde strafe. De
laatste drie regels zijn op hun beurt een goed voorbeeld van de vers(38) Het leven van P. C. Hooft, p. 159-160.
(39) G. Kazemier (Het vers van Hooft, Assen 1932, p. 51) citeert m.i.
ten onrechte, juist deze versregel om aan te tonen dat de Klaghte in de
jambemaat geschreven is.
(40) Zie hierover o.m. de zopas verschenen uitgave van Hoofts Emblemata
amatoria door K. Porteman (Den Haag 1983), p. 154 en pp. 166 168. In
Willem den Elgers Zinnebeelden der liefde (Leiden 1703) vindt men onder
het motto „Met de oogen word het hart overwonnen" (p. 27 3) een groot
aantal citaten uit de antieke en uit de renaissancistische literatuur waarin
beide hierboven genoemde erotisch-fysiologische functies v an het oog besproken warden. Gelijkaardig materiaal vindt men ook onder het trefwoord
„Oorsprongh der liefde" C. Ripa's I conol agia, door D. P. Pers ve rt aald en
door hem in 1644 uitgegeven.
-
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technische kwaliteiten, zoals Van Tricht die in het hierboven aangehaalde citaat beschreven heeft, vooral waar hij sprak over „die
interferentie van rythme en maat, die de klankenstroom kan opstoten
(en) stuiten..." De melodieus vloeiende regels 30 en 31 geven, met
het gekozen voorbeeld, adekwaat uiting aan de voorstelling van het
zoete binnendringen van het liefdesgevoel, terwijl vs. 32 daarentegen
met zijn hortende zinsbouw en het overwicht der occlusieven de
scheurpijn oproept die de liefhebbende vrouw moet ondervinden
wanneer zij de liefde uit het hart tracht weg te rukken.
Een laatste antimetrie vs. 64 bespraken wij reeds met een heel
andere expressiewaarde vinden wij in het slotvers van de Klaghte,
waar in geen der vier lettergrepen een doffe e voorkomt en drie ervan
lange klanken bevatten die ons nopen de hele regels ook weer
langzaam-plechtig te lezen, volledig in overeenstemming met de
inhoud van de regel : de mededeling van een onwrikbaar besluit
waartoe Amalia komt, indien alle pogingen om Frederik Hendrik de
liefde boven de ambitieuze oorlogszucht te stellen, falen moeten.
In alle voorgaande regels zijn de sterk-variërende gemoedsbewegingen van een hartstochtelijk-minnende vrouw tot uitdrukking gekomen. Wat uiteindelijk overwint is de echtelijke trouw : het particuliere feit van wat zich in een vrouwelijk gemoed heeft afgespeeld
is uitgegroeid tot een hulde aan het huwelijk in het algemeen, voor
de weergave waarvan alleen een plechtig-gedragen toon de juiste
vorm kon wezen. Die plechtstatigheid is aanwezig in de laatste vier
regels maar is het duidelijkst hoorbaar in het slotvers :
Zoo gunt mij dat ik mét u ryde
Door koud, door heet
En voert my by 't Tappier op zyde
Waér dat ghy tréedt.

„Losse beschouwingen" schreef ik onder de titel van dit opstel.
Hierbij is m.i. de afwezigheid van een definitief besluit dan ook niet
ongewoon, al zal u uit mijn bevindingen hebben kunnen afleiden in
welke richting zulke conclusie, die vanuit het standpunt van de
moderne lezer de erkenning van een licht maniërisme niet uitsluit,
niet weigert, zou gaan. Uiteindelijk laat ik toch aan de lezer zelf de
keuze tussen de beaming van Van Dorstens oordeel „De erudiete
klacht van Amalia van Solms ... gaat aan kunstigheid ten onder" en
de instemming met de bewonderende uitroep van Dirk Coster : „de
substielste peiling... van een liefhebbend vrouwenhart, die in onze
17de eeuw te vinden is".

VERKENNINGEN IN VROEGER VERTAALWERK 14 504 600
VERTALEN IS „GHEEN LEEN DINCK"
door

JAN F. VANDERHEYDEN

Binnenlands Erelid der Academie

A. VERTALEN IS MOEILIJK, AL LIJKT HET LICHT

Een bijbelvertaler van bij ons schreef in 1360 : vertalen is geen „cleen
dinck, mar hets een werck van groter pinen ende aerbeyde" (1).
Inderdaad, vertalen werd en wordt gewoonlijk door de vertalers
zelf als het volvoeren van een moeilijke onderneming beschouwd, en
vaak als zodanig ook voorgesteld. In vergelijking met het leveren van
een oorspronkelijk geschrift lijkt het overzetten van een andermans
tekst, op het eerste gezicht althans, een lichter werk dan het schrijven
van een eigen, persoonlijk stuk. Inderdaad, één van de wezenlijke
gaven of vermogens, die uiteraard aan een scheppend woordkunstenaar eigen zijn, zou bij vertaalwerk, zelfs van stukken van litteraire
aard, niet betrokken worden. Van de vertaler werd en wordt immers
niet geëist dat hij in een wereld en in situaties, uit eigen verbeelding
en scheppingsdrang geboren, ideeën, gevoelens en handelingen zou
uitdenken, oproepen en deze uitspreken en uitbeelden in eigen persoonlijke vorm. Want, wat dit tweede punt betreft, van hem, de
vertaler of hertaler, werd of wordt niet altijd verwacht dat hij, zoals
een scheppend kunstenaar van het woord, uitzien zou naar de passende middelen, die bruikbaar zouden kunnen zijn, én tot het vormgeven van het litterair werk op het stuk van opzet en bouw van het
geheel, en tot het spelen met het taalinstrument dat hij hanteren zou.
M.a.w. tot de taak van de vertaler behoort niet het vergaren en
ordenen van de middelen inzake de aanleg, inrichting of opbouw van
het werk, of in veel gevallen inzake de stijl en taal ervan, „middelen"
die bloeisel, bloem en vrucht zouden zijn van de eigen creatieve verbeeldingskracht. Vindingsvaardigheid paste de scheppende woord(1) C. H. Ebbinge Wubben : Over 1Vliddelnederlandsche
het Oude Testament. 's-Gravenhage, 1903. Cfr. p. 73.
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kunstenaar ; de vertaler daarentegen was als zodanig ontlast van het
leveren van het bewijs dat hij de gave en de kunde van de „inventio"
bezitten zou ( 2) .
Nu was de „inventio" in de klassieke leer van de woordkunst niet
alleen het onderdeel ervan dat in de theoretische tractaten in de volgorde van de geledingen van het litterair scheppingsproces immer
helemaal vooraan geplaatst was ; ook in de rangorde der waarden
van deze onderdelen was zij, d.i. de „inventie", eveneens de eerste,
de voornaamste ! „Die inventie" verklaart onze Van Mussem in 1553,
was „het aldermeeste swaerste ende costelijcste deel van Rhetorica" ( 3) . In feite schreef Jan van Mussem hier, gedeeltelijk althans,
Cicero na — Cicero, die haast dezelfde opvatting had verdedigd. De
„inventio" moest inderdaad reeds volgens deze Romeinse „orator"
als de „princeps... omnium partium" van de woordkunst beschouwd
worden ( 4) . Ten anderen had niet Cicero zelf zijn uitvoerig tractaat
over het litterair werk als de de Inventione betiteld ? Het lijkt alsof
hij reeds door de keuze van deze titel zelf aanduiden wilde hoe
zwaar in zijn oordeel en waardebepaling het aandeel van deze schakel
in de keten van het scheppingsproces van het woordkunstwerk voor
hem doorwoog ( 5) .
Geen wonder dan ook dat onder dezen, die in de XVIde eeuw bij
het schrijven, drukken en verspreiden van geschriften betrokken waren, er ook waren te vinden in wier ogen, juist wegens dit uitschakelen
van de „inventio", de taak van de vertaler merkelijk lichter uitviel
dan de persoonlijke bijdrage van een scheppend auteur. Matthias
Ringmann b.v., die in het begin van de XVIde eeuw Caesar in 't Duits
vertaalde, maakte in 1507 een toespeling op dergelijke opvatting. In
zijn voorrede tot de Caesar-uitgave van dit jaar verklaarde hij dat er
(2) Dit punt werd reeds aangeraakt in een ander opstel over „Vertalen om
Cfr. o.a. p. 113-114 in :
een leemte te vullen. Vertalen uit onvermogen".
Verslagen en Meded. van de Kon. Acad. v. Ndl. Taal- en Letterkunde. N.R.
(1981).
(3) Jan van Mussem : Rhetorica dye edele Const van Welsegghene...
Antwerpen, 1553. Cfr. fol. [Avj).
(4) Cfr. de Inventione. I. 7 : „quare inventio, quae princeps est omnium
partium, potissimum in omni causaru n genere, quails debeat esse, consideretur".
(5) Cfr. hierover o.rn. Harry Caplan : Of Eloquence. Ed. by A. King &
H. North. Ithaca N.Y., 1970, waarin een bijdrage van H. Caplan : Rhetorical

Invention in Some Mediaeval Tractates on Preaching, opgenomen werd.
Cfr. p. (79)-[92). Dit opstel verscheen vroeger in Speculum. II (1927).
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sommigen leefden en schreven, die deze blijkbaar-geringschattende
visie op vertaalwerk hadden en die meteen stellen durfden dat, naar
hun mening, vertalen „desshalben leicht" was, omdat „in diser vbung
allein die narration '/ vnnd nicht innention [sic] ... gebrucht roerde" (6).
Doch al moet de vertaler de „materie", die hij behandelen zal, niet
meer samenzoeken, en al is het hem mogelijk inzake de „vorm" in
sterke mate aan te leunen bij het gebinte van het oorspronkelijk stuk,
en bij andere formele elementen, die hij als het stramien van zijn
versie aanwenden of als model gebruiken kan ; m.a.w. al is het dus
de vertaler gegund (om het Ringmann na te zeggen) met wijde zwaai
zijn gretige pik snerpend in de rijpe oogst van de gebuur te slaan ( 7),
toch kan zijn werk zwaar en zenuwslopend zijn, zeker bij het behandelen van bepaalde auteurs of van bepaalde werken uit een vreemde
cultuurwereld of vroegere cultuurperiode. Het ligt voor de hand dat
van wie b.v. werk uit de Romeinse tijd vertaalt niet alleen een forse
en grondige beheersing van het Latijn geëist wordt, doch dat daarenboven een wijde kennis van zgn. realia inzake het leven in de Latijnse
Oudheid voor hem eveneens een noodzakelijkheid is. Bovendien komt
het af en toe ook nog voor dat bij het overzetten van sommige werken,
niet alleen wegens hun inhoud en taal, doch ook, zoniet vooral, wegens
hun bijzondere „vorm", specifieke problemen oprijzen. En Matthias
Ringmann -- om even nog bij deze vertaler te blijven — heeft denkelijk
gelijksoortige zwarigheden op 't oog wanneer hij het over zijn moeilijkheden bij de verduitsing van het werk van Caesar heeft.
Doch afgezien van dit geval en enkele andere uitzonderingsgevallen, waarin over bepaalde welomschreven bronnen van moeilijkheden
gewezen wordt, is het opvallend hoe de meeste vertalers in betrekkelijk algemene termen melding maken van het moeizame, het lastige
van hun vertaalwerk. Naar hun verklaringen is dit soort van „litteraire" bedrijvigheid, die de hunne is, zwaar en tijdverslindend ; ze
(6) C. Julius Caesar : Julius der erst Rómisch Keiser von seinen kriegen ...
Strassburg, J. Griininger, 1507. Cfr. fol. Aiii (of Fol. III) .
( 7) C. J. Caesar : Julius der erst Rómisch Keiser von seinen kriegen ...
Strassburg, 1 5 07. Cfr. fol. Aiii : Wie het vertaalwerk van an deren kleineert
zou moeten „kurtzlichen wissen/ wie wol es war / das in solcher vertiitschung die matery vorhin erfunden ist / vnnd man die sichel in den veld
von einem andern gebuwen bruchet so ist es nochdann nit leicht / sunder
ein gar schwer vnd kiimmerlich ding / die biicher des Keisers Juli zu
tiitschen...".
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stelt hoge, vele en zeer verscheiden eisen ( 8) . En pijnlijk is het voor
hen — verklaren ze herhaaldelijk — te moeten ervaren dat het lezerspubliek in 't algemeen, en meestal de zgn. critici van toen, zelfs geen
vermoeden blijken te hebben van, of geen begrip kunnen of willen
opbrengen voor de moeilijkheden die een vertaler op zijn eenzame,
doch ook moeizame en lange weg ontmoeten kan. Vandaar dat bij
het behandelen van deze zwarigheden de opvatting inzake de verhouding schrijvei/vertaler, die toentertijd door sommige vertalers zelf
gehuldigd werd enerzijds, en de gedragingen van een bepaalde soort
lezers anderzijds, plots aanleiding geven kunnen tot het inschakelen
— juist in dit verband — van uiteenzettingen vanwege de vertaler als
uitvloeisel en als neerslag van zijn hoge opvatting van zijn rol en
als reactie op de houding van een bepaalde fractie van zijn toenmalige lezerspubliek.
Inderdaad, het komt herhaaldelijk voor dat, in eng verband met
het oproepen van het moeilijke van zijn taak, hij, de vertaler, die zich
(8) Sommigen beweerden zelfs dat het onmogelijk was bepaalde werken
te vertalen, en zij dachten dan niet in allereerste plaats aan zuiver litte}sire
werken, doch veeleer aan wetenschappelijke geschriften. En nochtans, ook
deze werden weldra in de landstalen (geschreven of) overgezet en verspreid.
Opmerkelijk is m.i. de rol van Bazel : een bolwerk van 't Humanisme in de
Duitstalige streken, stad van bloeiende drukkers- en uitgeversbedrijven en
van een grote universiteit. En hierbij denke men dan in dit verband a an de
rol van een Paracelsus en van een Thomas Murner op het stuk van het
gebruik van de landstaal in 't wetenschappe lijk bedrijf : geneeskunde, resp.
rechten. Thomas Murner zorgde voor een overzetting in 't Duits van de
Institutiones van Justinianus ; hiervan verscheen een Ndl. vertaling in 1520
te Antwerpen, waarin zelfs de Ndl. overzetting van het voorwoord van
„Doctor Murner tot sinen Auditoren" opgenomen wordt. Daarin verklaarde
de Duitse bewerker, Thomas Murner, het volgende : „Ende want ic in den
naesten gheleden somer / die keyserlijcke Instituten ghedeclareert ende
openbaerlijc ghelesen hebbe : daer om werde ic van goede vrienden ghebeden
die in de duytsce tale ouer te stellen. Ende al meynden die somige dat
onmogelijc te zijn doer vele redenen : nochtans hebbe ic so groote neersticheyt daer in ghedaen / gelijcnien van mi openbaerlijc inder schole ghehoort
heeft / daer dese ouersettinge seer ghepresen ende geprobeert is ...". De
titel van de Nederlandse versie luidde : „Institutions Imperiales. Instituten
een gerechtich oorspronck der keiserlij cke rechten. V an den hoochgheleerden
Heere Thomaes Murner inder godheyt Doctoor : ende in beyde rechten
Licentiaet in die duytsche tale ouergheset Ende in die hoghe schole ende
UniuerstyBaljngheordi lctupnbaerimltj
gheleken". Volgens het colofon op fol. [CXV) werd deze Nederlandse
versie te Antwerpen gedrukt en uitgegeven door „Claes de Graue" in 1520.
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graag op het vlak van de scheppende woordkunstenaar tillen wil (8)18)
juist zoals een oorspronkelijk auteur, niet alleen wijst koel en
zakelijk op het moeilijke en zware werk dat hij levert — doch ook af
en toe uiting geeft aan zijn gevoelens van schrijnende pijn, en zelfs
,

somvanptdigeh.ov lanetpubikd schamend, doch tevens grievend, gemis aan begrip, aan waardering,
om te zwijgen van erkentelijkheid, aan de dag legt. Veel vertalers
krijgen de daver op 't lijf als zij het beeld van het monster van hun
lezerspubliek, of althans van een deel ervan, en waaraan zij meer
zuurs en bitters dan zoets beleven, voor hun geest zien opduiken. Zij
ook toch — zoals de dichters van toen -- worden genegeerd of bespot ;
ze warden bespuwd en bespat met het kwijlend venijn van de kritikasters, de „naders" van toen. Uitvallen van afschuw en misprijzen t.o.v.
deze onverschillige en afwijzende houding of afbrekende kritiek klinken dan ook schril en soms bitsig, soms ironisch, soms fijn humoristisch uit het voorwerk van een of andere vertaling op. En het is juist
in verband met deze ontgoocheling en ontmoediging die bij vertalers
soms opwelt bij de bittere ervaring van de koele, afwijzende en zelfs
kleinerende -- kort gezegd : bij deze naar hun oordeel onbillijke —
receptie, of bij het opkomen van het beangstigend gevoel voor de
ontvangst die hun te wachten staat, dat sommige vertalers met kracht
en klem benadrukken zullen de moeite en inspanning, die zij zich
getroost hebben, om zich van deze zware taak, die ze op zich genomen
hadden of die hun opgelegd was, te kwijten. Zo komen in het
voorwerk van gedrukte Nederlandse vertalingen de term „arbeid" (9),
d.i„werk",nspaghetlijkbndwor„pijne" (10) herhaaldelijk voor ( 11) . Ook elders b.v. kan een vertaler zijn
(8bis) In een vorig opstel werd daarop reeds gewezen. Bel angwekkend
in dit verband is a.m. ook de verklaring van een Franse tijdgenoot, Thom as
Art poétique /rançoys van 1548 (éd. Félix Gaiffe. Paris, Sebilt,nzj
E. Droz, 193 2) in de reeks van de „Société des textes f rancais modemes",
p. 188 : „Et luy (d.i. de vertaler) est deue Ia mesme gloire qu'emporte
celuy qui par son labeur et longue peine tire dés entrailles de la terre le
thresor caché, pour le faire commun à l'usage de tous lés hommes".
(9) C. Kiliaan : Et ymol ogicum ... (1599). Cfr. s. v° : „Arbeyd. Labor,
opera, sudor".
(10) C. Kiliaan : Et ym ol ogicum ... (1599). Cfr. s. v° : „pijnen. Operam
dare, laborare, elaborare, niti, adniti, conari, moliri .gall. peiner".
(11) Uit de later aan te halen voorbeelden uit de Duitse taalstreek of uit
Engeland zal blijken dat de instelling van de toenmalige vertalers uit deze
taalgebieden t.o.v. hun werk grotendeels dezelfde was.
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werk voorstellen als de vrucht van „ ... [grooten) neersticheyt ende
arbeyt", zoals een Thomas Murner dit doet. Zijn voorbericht tot zijn
Duitse vertaling van de Institutiones van Justinianus laat deze grote
sociaal- en nationaal-voelende humanist inderdaad uitklinken in het
waardige en warme woord en de plechtige wens van zijn slotzin, die
in de versie van de Nederlandse vertaling zo luidt : „Hier om ontfanget onse neersticheyt ende arbeyt danckelijc '/ waer dore ghi alle
die keyserlike rechten bekennen moget om gherechteli j c daer na te
leuen : ende namels te comen bij den oppersten rechter die inder
eeuwicheyt leeft ende regneert metten vadere ende den heyligen
gheeste. Amen" (12) .

***
B. ALZO SPRAKEN VERTALERS VAN NA 1440

Stalen van verklaringen en van klachten vanwege vertalers uit de
incunabeltijd en uit de XVIde eeuw over het zware, het moeilijke
van vertaalwerk zijn er bij de vleet te vergaren, uit het Nederlandse
zowel als uit het Engelse of uit het Duitse taalgebied.

*
1.

IN DE NEDERLANDEN

In de Hasseltse druk van 1481 van de overzetting Summe Le Roy
moet het de vertaler van het hart hoe zwaar hem de arbeid aan deze
vernederlandsing gevallen is : „Soe en heb ic my niet een weinich
arbeids laten verdreten ende hebbe ouer gheset wten franchoysche
in duytsce" (13).
Met kennis van zaken moest iemand als Nicolaas van Winghe toch
spreken, hij die zoveel vertaalde — o.a. de Bijbel, „Jose phus" en de
wanneer hij, en herhaaldelijk dan nog, in één en
Imitatio Christi

(12) Justinianus : Institutiones Imperiales ... Instituten ... Antwerpen, 1520.
(13) Summe Le Rob. Of des Conincs Summe ende leert hoe dat men die
Sunden bychten en beteren sal. Hasselt, 1481. Uit het voorwoord van één v an
an deze voorrede zijn niet gef aliëerd noch gepa- devrtals;bn
gineerd.
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hetzelfde stuk, toespeling maakt op de „grooten arbeyt" ( 14) of
„arbeyt" tout court ( 15) die hij zich getroostte om deze werken te
vertalen, in 't algemeen : ten gerieve -- meer bijzonder : tot meerdere
stichting — van „alle ons lants lieden die gheen Latijn en verstaen" (18).
Ietwat later nam Corne lis van Ghistele dezelfde geijkte formule
weer op ; geen werk, geen inspanning of moeite stak hem tegen als
het er op aan kwam zijn tijd- en taalgenoten te overtuigen van het
„groot verstant en gheleertheyt" van zijn lievelingsauteur, Terentius (17). En nochtans, hij wist dat het een waagstuk was een poging
te doen om de Comedien van Terentius in 't Nederlands uit te geven,
want moed moest men kunnen opbrengen om dit avontuur te durven
ondernemen. En toch had hij zich verstout — „vercloect" schrijft hij —
om die weg op te gaan (18).
Gelet op dit besef van de moeilijkheid van hun taak mag het niet
verwonderen dat door vertalers het maken van een overzetting soms
als het optreden in een worstelpark voorgesteld werd of dat er zelfs
enHrculsbijtokenwrd.ClisvanGhteg
inderdaad zover in de opdracht van zijn Horatius-vertaling aan de
Antwerpse magistraat. Toespelingen op „arbeyden" wisselen hierin

(14) Flavius Josephus : Seuen Boecken van die Joetsche oorloghe ... Antwerpen, 1552. Cfr. fol. {iiij v°) uit de „Prologhe des Translateurs ... " : „Dus
am die vreese Gods in uwer goeder stadt andersaten / ende alle ons lants
lieden die gheen Latijn en verstaen te vermeerderen / heb ick dele hystorie
verduytscht / niet sonder grooten arbeyt ...".
(15) Flavius Josephus : Twintich boecken vanden ouden gheschiedenissen
der Joden ... Antwerpen, 1553. Cfr. de opdracht van de vertaler aan de
magistraat van Antwerpen : „ ... ende om dat oock goede vrienden aen tuinen
persoon dat versocht hebben. Also heb ic desen arbeyt aengeueert / ende met
Gods hulpen die heele historie wt de Latijn in onser nederlantscher tale
getrouwelijcken ouerghese {t} / ...".
(16) Cfr. voetnoot nr. 14.
(17) 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.
Cfr. fol. { + ijw) : „Hierom d an E{ersame} P[rince] en heeft my gheenen
arbeyt verdrooten, om in onser duytscher talen ouer te setten, opdat een
yeghelij ck soe wel leecke, als clercken, sijn groot verstant en gheleertheyt daer
dare aenmercken en beuroeyen souden moeghen ...".
(18) Terentius : Terentius Comedien Antwerpen, 1555. Cfr. fol. + ij :
liefde „der scientien en der consten" droeg hem, en deze was — schrijft hij -„die principale oorsake ... dat ick die Terentius Comedien wt den latine ...
ouer te setten, mi vercloect ... hebbe".
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af met termen als „vechten" en „worstelen', „Want ghelijck Hercules
teghen den Reuse van Athenen street ende vocht, Soo hebbick oock
met Horatium moeten arbeyden ende worstelen, soo dat ick int leste
met grootex pijnen daer duer gheraect ben" ( 19) . Voor Cornelis van
Ghistele was het aanpakken van een overzetting niet alleen een waagstuk ; vertaalwerk zelf was voor hem, die een woordkunstenaar
was, en die meteen in het hanteren van het woord lust en behagen
vond, vreugde en zelfs een gevoel van zalig geluk eivaren moest —
niet alleen een gevecht met het eigene en met het vreemde woord,
doch soms een ware marteling. Herhaaldelijk blijft hij stilstaan bij de
beschouwing van dit aspect van zijn werk als vertaler : het was niet
immer een blij ontmoeten in de hoop van het rustige, serene en zalige
opgaan in een nieuw en gaaf geluk ; het was, meestal zelfs, het
aanboren van een onvermoede bron van last ; het was het ingaan op
een uitdaging aan zijn werk- en uithoudingsvermogen ; het was tevens
het zich weerloos overleveren aan een foltering die geen mededogen
kent. Leidt hij met een vers zijn Renels-vertaling in dan bekent hij, die
zich uit liefde tot de kunst aan dit vertaalwerk zette :
„So dat hem (so ghy muecht hier bekinnen)
Niet en heeft verdroten arbeyt of pyne" ( 2°).

Nu blijkt „arbeyt of pyne" een staande uitdrukking geweest te zijn
die gebezigd werd daar waar het ging over „pijniging, foltering op
de pijnbank" ( 21)
Er is echter nog meer dan deze vaste formule ! Was het ook
Cornelis van Ghistele niet die in de opdracht van zijn Terentiusvertaling, aan „Gabriel Studelin, Prince van der Gulden der Goudbloemen" toevertrouwde dat hij zich „vercloect en ghepinicht" had
om deze „Comedien" te vertalen ( 22) ? Hij zegde niet : „ghepint",
(19) Cfr. fol. [A IV) in de Antwerpse uitgave van 1569 : Satyrae oft
Sermones gescreven in Latine, duer den vermaertsten ende gheleertsten Poeet
Q. Horatius Flaccus. Nu eerst duer Cornelis van Ghistele in onsen duytscher
talen Rhetorijckel yck ouerghesedt, weert en pro f ytelick met verstant ghelesen.
Antwerpen, A. Tavernier, 1569.
(20) Vergilius Mara : Die twaelf boecken van Aeneas ghenaemt int Latijn
Aeneid os... Antwerpen, 1583. Cfr. het stuk „Den Translateur" in het voorwerk.
(21) Mnl. WVdb. Dl. I (1885) . Cfr. col. 443 s. v° : Arbeid. Voor „Pine"
cfr. Dl. VI (1907), col. 347-357.
(22) Terentius : Terentius Comedien ... Antwerpen, 1555. Cfr. fol. + ij :
„ ... als dat der liefde der scientien en der consten, oock menighen stout ende
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doch „ghepinicht", en „pijnighen" betekende toen volgens Kiliaan
„torquere, cruciare" ( 23), en in het Mnl. was het synoniem met ons
„straffen" en „pijnigen, martelen, folteren, mishandelen", en niets
anders (24) . Cornelis van Ghistele — de schrijver én de vertaler — hij
die zijn taal als weinige anderen van toen beheerste en die een kunstenaar was in hart en ziel, wist het maar al te goed : menig woordkunstwerk -- en ook een vertaling kan dit zijn — wordt in bloed en pijn
geboren.
^

2.

IN ENGELAND

De klacht over de moeilijkheid van het vertalen zucht door het voorwerk van overzettingen in alle talen, ook door de liminaria van
Engelse vertalingen.
Inderdaad, toespelingen op en vermeldingen van „trauayle" of
„travell" — d.i. de moeite en het moeilijke labeur die een Engelse
vertaler aan een overzetting besteden moest zijn tevens zovele
uitingen, zowel van de beklemming, de angst zelfs, voor de inspanning en last die een vertaler bijwijlen beving vóór of bij het aanpakken van het werk, als van de beleefde ervaring van het lichamelijke
en geestelijke leed en andere pijnlijke wederwaardigheden die hij bij
het bewerken van zijn vertaling heeft magen doormaken.
Het oproepen van deze last doet ook hier soms aan als het spelen
met een motief dat in de loop van jaren geleidelijk gebanaliseerd
werd, doch blijkbaar best in het stramien van het voorwerk van een
vertaling moest geweven worden (25)
Een paar voorbeelden mogen volstaan !
Op 't einde van de opdracht van zijn vertaling van Curtius Rufus
doet John Brende een beroep op de welwillendheid van. „Jhon Duke
.

vierich maken can : dwelc die principale oorsake is ... dat ick die Terentius
Comedien wt den latine in onser duytscher tale ouer te setten, mi verdoect
en ghepinicht hebbe".
(23) C. Kiliaan : Etymologicum ... s. v° : pijnighen.
(24) Mnl. Wed b. Dl. VI (1907). Cfr. col. 368-369.
(25) C. H. Conley : The First English Translators of the Classics. New
Haven, Yale Univ. Press, 1927. Cfr. p. 76-78. Volgens C. H. Conley kunnen
dit verwijzen naar het zware werk van de vertaler en het afwijzen van de
ledigheid in de XVIde eeuw tot een conventie uitgroeien ; het lijkt een
soort „locus communis" te warden.
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of Northumberlande" aan wie deze overzetting toegewijd was. In dit
stuk wijst hij op de moeilijkheid die een vertaler wacht, ni. deze die
daarin ligt dat hij, de vertaler, zijn eigen weg niet gaan mag, doch
stap voor stap in de voetsporen van zijn auteur treden moet, wat zijn
gang verre van vergemakkelijken zal (26).
Getuigenissen die dezelfde klank horen laten komen ook over
van uit de tweede helft van de XVIde eeuw, o.m. uit het vertaalwerk
van H. Savile en van de latere Philemon Holland, de grootmeester
van het genre in Engeland. Is hij het niet die Livius, Plinius de
Oudere, Suetonius en werk van Plutarchus vertaald heeft en die de
„Translator-general of his age" genoemd wordt ?
Na zijn lof van de profane geschiedenis in zijn voorwoord tot zijn
uitgave van de Engelse versie van de Agricola en de Historiae van
Tacitus heeft H. Savile een bijzonder woord van de grootste waardering over voor de hoogstaande opvatting van deze Romein inzake
geschiedschrijving en voor de gebalde en rake verwoording van deze
historiograaf. Als een schietlood ploft dan ook lijnrecht zijn uitspraak
neer : „But he is harde" (27).
De maker van de in Engeland zo populaire Engelse versie van
Livius, nl. Philemon Holland, hoopt op een welwillende tegemoetkoming vanwege zijn lezers in ruil voor alle moeite die hij zich
getroost heeft ; hij verwacht begrip en waardering voor de drijf veren die hem tot het bewerken van Livius in het Engels bewogen
hebben, d.i. voor zijn liefde tot zijn geboortegrond en zijn wens zijn
vaderland dienst te betonen.
Hij verzoekt dan ook zijn lezer, in het licht van dit weten, zijn
werk objektief te beoordelen en alles, o.m. zijn tekortkomingen, zijn
motieven en zijn positieve resultaten af te wegen, hierbij rekening
houdend met „the long travell that I have taken" — zegt hij -- „to
(26) Curcius Rufus : The Historie of Qvintus Curcius conteyning the Actes
of the greate Alexander translated out of Latine into Englishe by John Brende.
London, R. Tottel, 1553. Brende verzoekt zijn beschermheer dat hij welwillend
zou „consider that in a translicion a man can not alwayes vse is owne vaine,
but shalbe compelled to tread in the aucthores steppis : whyche is harder, and
a more dif f iculte thynge to do then to walke his owne pace".
(27) P. Cornelius Tacitus : The ende of Nero and beginning of Galba.
Fower bookes of Histories ... The Life of Agricola. London, 1581. (op het
titelblad staat nochtans 1591 te lezen). Cfr. „A. B. To the Reader" fol.
CII 3 : „For Tacitus I may say without partiality. that hee bath writen the
most matter with best conceyt in fewest wardes of anie Historiographer
ancient or moderne. But he is harde".
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testifie the same", d.i. in overweging nemend de lange, lange inspanningen die hij zich opgelegd heeft om van deze aanhankelijkheid aan
zijn land en van zijn zucht tot dienstbetoon aan zijn volk door deze
vertaling getuigenis af te leggen (28).

3. IN DE DUITSE STREKEN

Zestiende-eeuwse vertalers uit de Duitse landstreken lieten zich al
evenmin in dezen onbetuigd ; ook zij luchtten af en toe hun hart over
de moei lijkheid van het vertaalwerk.
Matthias Ringmann, de Duitse Caesar-vertaler, wijdt een heel stuk
aan 't vertalen, inzonderheid aan het verduitsen van een Caesar.
Daarin handelt hij zeer gevat over hindernissen die een vertaler die
een degelijke, d.i. een juiste, licht vatbare en taalkundig-aanvaardbare
Duitse overzetting van Caesar leveren wil, te nemen heeft ( 29) . Zonder
kwellende hoofdbrekerij gaat dit niet, met welke gaven een vertaler
ook uitgerust mag zijn : „so ist es nochdann nit leicht `/ sunder ein gar
schwer vnd kiimmerlich ding / die biicher des Keisers Julii zu
tiitschen" ( 30) .
In zijn „Vorroede" tot zijn Duitse vertaling van de Panegyricus
van C. Plinius Caecilius Secundus komt ook Dietrich von Pleningen
herhaalde malen terug op de „mwe vnnd arbait" die hij aan dit werk
heeft moeten besteden ( 31), al was hij op voorhand bekend met de
zwaarheid van de zaak die hij hierbij op zich nam (32).
Toen hij later de vertaling van Sallustius aanvatte moest hij alleszins toch geweten hebben hoe laat het was. En inderdaad, in de
(28) T. Livius : The Romane Historie written by T. Livius of Padua ...
Translated out of the Latine into English, by P. Holland. London, A. Islip,
1600.
(29) Later komen we welli cht hierop terug.
(30) C. Julius Caesar : Julius der erst Rómisch Keiser von seinen kriegen.
erstmals vsz dem Latin in Tutsch bracht vnd nuw getruckt. Strassburg, 1507.
Cfr. de „Vorred" van M. Ringmann Philesius. Fol. [AiM.
(31) C. Plinius Ca ' 'us Secundus : Gay Pliny des andrn Lobsagung
Landshut, J. Weissenburger, 1515. Cfr. fol. A iiij. Cfr. eveneens fol. [A
:
„nymbt sy diss mein sondere mue vnnd arbait : ... mit graden an : ...".
(32) C. Plinius Caecilius Secundus : Gay Pliny des andrn Lobsagung.
Landshut, 1515. Cfr. fol. [A V`°°) : „Ich pin auch gnediger furst nit onwissend : aine solliche dapffere maten aus Latin zu teuetschen : vnd die zw
transferiern : Das es mir beschwaerlichen gewesen ist/...".
...
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opdracht van 1513 (23. April) aan Keizer Maximiliaan laat hij
doorschemeren dat een Sallustius te vertalen voor hem, Dietrich von
Pleningen, een zware last, „ain schwaere puerdin" geweest was ; kort
te voren had hij het over „ ... dise grossenn purdin" gehad (33).
Dat de werken van Josephus en de vrije Latijnse bewerking van
diens de Bello iudaico door Hegesippus in de XVIde eeuw in de
Duitstalige gewesten een grote opgang gekend hebben is te danken
aan de ondernemingslust van de Straatsburgse drukker-uitgever Balthasar Beck en aan de vertaalbedrijvigheid van Caspar Hedio.
Deze is niet zuinig met zijn opmerkingen en beschouwingen over
zijn lievelingsauteur en diens werk, of zelfs over de tekststudies en
over vertalingen van Josephus door anderen vroeger geleverd. Over
zijn eigen ervaringen en bevindingen in verband met zijn vertaling
van het oeuvre van Josephus is hij eveneens vrij mededeelzaam. Ook
over sommige moeilijkheden, die hij bij de overzetting ondervond,
licht hij de lezer in, en dit betoog leidt hem dan, eerstens tot een
herinnering aan zijn bedoeling : door deze vertaling zijn Duits publiek
te willen dienen, en tweedens, tot een beroep op begrip en welwillendheid vanwege zijn lezers. Inderdaad, zij zouden moeten beseffen dat
het vertalen en verbeteren van het werk van Josephus niet zonder
moeite of last gegaan was. Nochtans achtte hij het daarom nog niet
nodig van op de daken te verkondigen en alom uit te schreeuwen
dat hij langs een pad vol distels, doornen en stekelstruiken had
moeten trekken om de zoete rust, na voltooiing van zijn zware taak,
te kunnen genieten. „Dann was arbeit vnnd grosser vnruw ich in
disen buechern zí verteutschen vnnd Corrigiern / vnd ich gleichsam
auff eim weg der voller distel dom 7/ vnd hecken hab wandeln
muessen / ist on nott ausszdschreyen" ( 34) . Wie lezen en in alle
objectiviteit vergelijken kon, zou, naar zijn inzicht, vaststellen kunnen
hoe keurig en betrouwbaar zijn Duitse versie was ; deze zou zelfs
„Latinisten", bij hun studie of bewerking van de Latijnse teksten van
Josephus, nuttige hulp bieden kunnen.
(33) C. Sallustius : ... Zwo schon historien ... Landshut, J. Weissenburger,
1515. Cfr. fol. [A iiijv0) : „ ... so mag ewer Maie {stat} wol abnemen : ob
mirs nit ain schwaere puerdin gewest sey / dy in vnnser zungen mit der
kurtz auch in verstentlicheit zuspringen ...". Op fol. [A ij'i°) getuigde reeds
dezelfde Dietrich von Pleningen : „ ... darumb so hab ich aus sonnder hochem
vertrawen ... disc grossenn purdin auff mich genomen ...".
(34) Flavius Josephus : Josephus Teiitsch ... Durch D. Caspar Hedion.
Strassburg, Bralthasar Beck, 1531. Cfr. fol. V- {V`"°) .
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Het is een feit : voor antieke en voor gewijde geschiedenis leefde
er belangstelling in het zestiende-eeuwse Duits-lezend publiek ; voor
geschriften echter die, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor de studie
van hun eigen verleden belangwekkende bronnen konden zijn, betoonden sommige Duitse vertalers van toen bijzonder veel interesse.
Voor werk van een Tacitus b.v. !
De eerste zestiende-eeuwse Duitse vertaling van de de Germania,
nl. deze van Johann Eberlin von Gunzburg, werd nochtans pas op
't einde van de XIXde eeuw gedrukt en uitgegeven. Duitse lezers
bleven daarom echter van een Duitstalige versie van dit „essay" niet
gespeend ; reeds in 1535 kon het grote publiek in de Duitse streken
over een gedrukte in 't Duits gestelde de Germania beschikken. Het
is inderdaad Jacobus Micyllus (1503-1558) die de Historiae én de
Anna les én de de Germania van Tacitus door middel van een gedrukte
versie voor het Latijn -onkundig Duits lezerspubliek van de XVIde
eeuw toegankelijk maakte. En hij deed dit met enthousiasme, toewijding en liefde zelfs. Deze instelling belette hem echter niet in zijn
opdracht of „Vorred diss Buchs" te verklaren dat het werk van deze
Romeinse historicus een ware kluif, doch tevens een moeilijk geval
geweest was (35).
Niklas van Wyle, die rond 1478 overleed, heeft niet alleen werk
van Lucianus vertaald ; ook van Petrarcha, ook van Poggio heeft hij
Latijnsegchrf'Duitbewk.Undlvertaig
van zijn hand die te Augsburg in 1536 verscheen kan men leren hoe
hij zich tegen het uitgeven van een fragment van een Boethius-vertaling van hem verzette, doch ook hoe hij dan toch uiteindelijk zijn
toestemming tot het publiceren van enkele andere van zijn Duitse
geschriften gegeven had. Deze stukken zo schrijft hij — had hij
vroeger uit moeilijk doch sierlijk Latijn in 't Duits overgezet, echter
niet zonder last of moeite ; „nicht on arbayt zu Teutsch gebracht ... "
was de formule die hij gebruikte (36).
(35) P. Cornelius Tacitus : Der Roemischen Keyser Historien ... Item das
Buechl ein von der alten Teutschen branch vnnd leben ... Mainz, I. Schiif f er,
1535. Cfr. fol. [ a V) : „Darnach auch derhalben dieweil wir alle menschen
sired vnnd diser Tacitus seiner kurtzen vnd verschnittenen rede halben dermassen schwer vnd dunckel ist Bass sich eyner leichtlichen darinn ubersehen
vnd stoffen mag ".
(36) Translation oder Deutschungen des hochgeachten Nicolai von Weil ...
Augsburg, H. Steiner, 1536. Cfr. fol. [A ijs°} : „Vnd als ich das [zijn vertali ng van Boeth.ius) daziimal nit thin mochte / vrsachen halb / das das
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Overzettingen van klassieke of zelfs andere historische geschriften
waren in de XVIde eeuw zeer in trek. Dit succes van de historische
literatuur toen was echter nog geen reden voor een vertaler of zijn
uitgever om niet naar een maecenas uit te zien die, omwille van zijn.
sociale,fnëptkmachnziegot,wsaciatie met een uitgave de verspreiding ervan zou kunnen bevorderen.
De Duitse vertaling van het Laat-Latijnse verhaal van de Trojaanse
oorlog van Dictys en Dares levert, benevens de eerder reeds behandelde soortgelijke gevallen, een illustratie temeer van deze vaststelling.
Inderdaad, de Duitse dichter Marcus Tatius Alpinus droeg zijn
vertaling van het werk van Dictys Cretensis en Dares Phrygius aan
Hieronymus Fugger op ( 37) . Deze toewijding, die overloopt van
vleierij en geleerddoenerij, kon de bewerker niet afsluiten zonder te
herinneren aan de „muehe vnd arbait" die hij aan deze vertaling
besteed had ( 38)
Bij andersoortig werk komt dit ook wel voor, of het nu om „filosofische" tractaten gaat dan wel om stukken met een lichtere inslag of
om geschriften die toen soms als stalen van antieke geschiedschrijving
beschouwd werden.
Magister Simon Minervus Schaidenreisser laat zijn Duitse vertaling
van de Paradoxa van Cicero door een „Epistel" aan „ ... Herren
Gaspar Winczerer zei Bramburg ..." (alias Caspar Winzerer) voorafgaan. Daarin maakt hij melding van de moeite die hij zich bij 't vertalen van deze inhoudelijk en vormelijk zo moeilijke tekst in zijn
„ongeregeld" Duits had moeten geven (39).
letst Buch nit gantz zu end gebracht was : rietest du : dass ich doch dann
etlich ander meiner Translatzen vnd schrifften : die ich inn vergangnen zeyten
auss schwerem vnnd zierlichen latein nicht on arbayt zei Teiitsch gebracht
hett : woelt lassen trucken vnd aussgehen ...".
(37) Dictys Cretensis : Warhafftige Histori vnd beschreybung von dem
Troianischen krielt / vnd zerstiirung der Stat Troie / ... Augsburg, H. Steiner,
1536.
(38) Cfr. fol. a iiij : „Vnd so die sack nun also beschaffen / hab ich Barran
kainen zweyfel / es werd sich auch kayner an solchs mein schreiben richten
durff en / mein muehe vnd arbait zei schenden / naemlich warn sy an E. H.
ansehen vnd hohen ram gedencken werden".
(39) M. T. Cicero : Paradoxa : Das seind wunderbarliche ... s priich ... in
Augsburg,
latein d is putirt vnnd geschriben jetzo in teutsche sprach transz f eriert.

427

Lichtvaardig zou men oordelen moest men de vertaler van werk
van lichter allooi als een luxedraver beschouwen die af en toe in een
steeksel van dartelheid een dansend pasje waagt. Lees er dan het
woord-vooraf op na dat Johann Sieder tot „Dem gdtwilligen vnnd
fraintlichen Leser" richt in de Augsburgse uitgave van 1538 van de
geëxpurgeerde Duitse vertaling van de Metamorphoses van Apuleius ( 40) . De overzetting van dit boekje had hij aanvankelijk aangevoeld als een onderneming die boven zijn krachten lag. De wens
echter zijn medeburgers enkele blijde momenten te bezorgen had zijn
aanvankelijke vrees overwonnen. Leuk en luchtig is dan ook de verwoording geworden van zijn aardige, ietwat ironische kijk op zijn
tussenkomst als vertaler die de ezel van Apuleius Duits moest leren
spreken en die, in 't zweet zijns aanschijns, zich afsloven moest om
dit schichtig en dwars dier met een Duits dekkleed te omhangen (41).
Op het moeilijke van zijn taak wees insgelijks Walther Ryff in de
opdracht van zijn vertaling van de de Architectura van Vitruvius in
1548. Hij had, naar hij schreef, deze verduitsing „mit schwere muehe"
tot stand gebracht (4h18) . Verwonderen moet het ons niet deze verA. Weissenhorn, 1538. In dit geschrift aan Caspar Winzerer : „ ... als ich ...
das ... belch Ciceronis Paradoxa ... zu transsferieren mich vnderfangen /
dasselb nit on schwerhait... auss oratorischen latein / in vnser vnregulierte
sprach verwandelt / auff das aller treulichste aygentlichtste vnnd rainnste /
als vil in so schwaerer vngewonlichen materien mir moeglich gewest".
(40) Apuleius : Ain Schoen Lieblich auch kurtzweylig gedichte Lucii A pulejj
von ainem gulden Esel ... grundtlich verdeutscht / durch Herren Johan Sieder.
Augsburg, A. Weissenhorn, 1538.
(41) Apuleius : Ain Schoen Lieblich auch kurtzweylig gedichte Lucij Apuleij
von ainem gulden Esel. Augsburg, 1538. Cfr. fol. [a iij) : zijn medeburger
een lach en ook een tikje leute bijbrengen was het dat „mich bewegt [hat] /
dasselb buechlin jhn teutsche sprach zelbringen / wiewol vber mein vermogen
/ nach dem sick Apuleius vast alter verlegner wort / vnd vnbrauchs halben
roltig vnd schymlicht / gebraucht / dasselb / vnnd dann auch das das
lateinisch Belch vast vngerecht gewest / mit grosse arbeit gemacht hat / biss
ich den esel nun teutsch reden geloert hab / wie wol er das teutsch kleid
sere geschewet / vnd mich biss ichs im angethan of f t schwitzend gemacht
hat / ...".
(
Vitruvius Polio : Vitruuius Tuutsch ... Erstmals verteutscht ...
Durch D. Gualtherum H. Riuium. Nurnberg, Johann Petreius, 1548. Cfr.
foil. {A 3v°) : „Bin ich aus sonderlicher wolmeinung /vnnd hoechster begirdt /
gemeinem nutz ... / zu dienen / vnd wilfaren bewegt worden / dise schwere
muehe auff mich zu nemen / vilgemelte Buecher der Architectur / ... zu
Transsferieren ...". Verder is er nog sprake van zijn inzet waarbij „weder
arbeit noch muehe gespart wurde".
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klaring hier te lezen, daar reeds in de titel zelf aangekondigd was
dat deze vertaling „een primeur" was, wijl tot dan toe een Duitse
overzetting van dit werk als een niet te verwezenlijken onderneming
beschouwd werd : „Vormals in Teutsche sprach zu transferiren / nach
von niemand sonst vnderstanden / sondern fur vnmuglichen geachtet
worden (4lter)
Sommige van de Vitae van Plutarchus werden betrekkelijk vroeg
in 't Duits vertaald, o.a. door Johann Sieder, Matthias Ringmann en
Hieronymus Boner, en dit reeds in de eerste helft van de XVIde eeuw.
In 1580 bezorgde boekhandelaar Sigmund Feyrabendt een grootse
uitgave van een nieuwe Duitse versie, ditmaal uit het Grieks zelf
vertaald. Gulielmus Xylandrus uit Augsburg had deze nieuwe vertaling ingezet ; na zijn overlijden had Jonas Lbchinger het werk voltooid. Beide vertalers hadden, naar het getuigenis van de uitgever,
hun vertaalwerk met grote vlijt aangepakt en ten koste van onvoorstelbare inspanningen uitgevoerd. Dit leert men reeds uit de mededelingen die op het titelblad zelf verstrekt worden ( 42) . Verder, d.i.
in de opdracht aan dhr. „Hartmudt von Cronberg", herinnert de
„Buchhaendler", d.i. de uitgever Sigmund Feyrabendt, aan de inspanningen (,,Muehe vnd Arbeit") — en als een zakenman voegde hij
hieraan toe : „vnnd Vnkosten" die ook hij zich getroosten mocht om
de revisie en uitgave van deze vertalingen mogelijk te maken (43).
.

(41 tie r) Vitruvius Polo :
Vitruuius T eutsch ... Erstmals verteutscht ...
Durch D. Gualtherum H. Riuium. Nurnberg, Johann Petreius, 1548. Op het
titelblad : „Erstmals verteutscht / vnd in Truck verordnet Durch D. Gualtherum H. Riuium ... Vormals in Teutsche sprach zu transferiren / nach von
niemand sonst vnderstanden / sondern fur vnmuglichen geachtet warden".
In zijn opdracht op fol. [A 3v°) komt W. Ryff daarop terug : „Dieweil aber
auch diser zeit / ... solcher niitzlichen / vnd gemeinem nutz / vnd wolfart
notwendiger arbeit vnd muehe / noch keiner als eins vnmueglichen fuernemens
hat vnternemen woellen (souil mir dann zuwissen) Bin ich ... bewegt
warden /dise schwere muehe auff mich zu nemen / ... ".
(42) Pluta rchus : Plvtarchus. Der furtreflhichst Grichisch Historischreiber
von den herrlichsten ... Historien / Leben / handlungen vnd Ritterlichen
thaten. Zu Nutz vnd gutem gemeinem Vatterlandt Teutscher Nation / jetzt
erstmals auss Griechischer Sprach (darinn das Werck beschriben) in die
Hochteutsche Zungen) mit grossem fleisz vns vnglaeublicher muhe / transferiert ... Frankfurt a. M., 1580.
(43) Plutarchus : ... Historien / Leben / handlungen vnd Ritterlichen thaten. Frankfurt a. Main, 1580. Cfr. fol. ( ?)iii : „Vnd damit man solches Buchs
nicht in mangel stehen / vnnd mit der Zei gar entrathen mueste / Habe ich
auch hiermit / wie sonsten mit aller miner Muehe vnd Arbeit / vielen
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Ten anderen, monumenten van de Griekse literatuur kwamen er
geleidelijk in grater getale onder de ogen van het Duits-lezend
publiek. Reeds in de eerste helft van de XVIde eeuw verscheen er in
een van de burchten van het Duitse Humanisme een vertaling van
de Historiae van Herodotus. Inderdaad, in 1534 leverde Hieronymus
Boner deze Duitse vertaling, en dit op basis van de Latijnse versie
van Lorenzo Valla (44) ; het jaar daarop werd ze gedrukt ... te
Augsburg. Tegen het einde van de eeuw, nl. in 1593, kwam de
vertaling van Georg Schwartzkopf te Frankfurt a.M. van de pers,
ditmaal een overzetting die rechtstreeks op de Griekse tekst zelf
teruggaat ( 45) . Dit werk van Herodotus was, in de ogen van de vertaler G. Schwartzkopf, nuttige en aangename lectuur, en deze bevinding had hem aangezet om dit stuk te vertalen, alle inspanning
en labeur zelfs ten spijt, „mit grosser mueh vnd arbeit" (46).
Op haast honderd jaar afstand was de formule in feite ongewijzigd
gebleven !
^
^

*

C. WAAROVER KLAGEN DE VERTALERS VAN TOEN

Na dit overzicht kan de vraag gesteld : waarover vertalers van
toen zuchtten ; meer bepaaldelijk : welke waren de factoren of
Leuten / beuorab dem gemeinen Mann vnd Nachkommenden zu wi ll en werden / angeregter bitt / die ich var billich vnnd rechtmessig erachter / gerne
willfahren vnd nachsetzen woellen. Derentwegen nicht one Muehe vnnd
VnkoLsten es auffs new mit besonderm fleiss Revidiren / mit anderen Spraachen
Conferiren vnd etlichs besser darausz verteutschen / ... auch ... in gegenwertigem Format trucken lassen / ...".
(44) Herodotus : HErodotus der aller hochberuemptest Griechische ge.schichtschre yber von dem Persier vnd vil en andern kriegen vnd geschichten
Etc. Durch Hieronymum Boner ... Auss dem Latin inn das nachuolgende
T eutsch gebracht. Augsburg, H. Steiner, 1535.
(45) Herodotus : Herodoti // Des Aller // Fuernembsten vnnd // aeltesten

Geschichtschreibers Histo-//ria ... WVelche zuvor nie gantz in Teutscher Zungen
gesehen rind // Jetzo aber gemeinem Vatterlandt vnd
allen Liebhabern der
Historien / zum nutz // vnd besten auss der Griechischen Spraach in die
Teutsche gebracht / in sonderbare Capitel getheilt ... Durch Herrn Georgium
Schwartzko p f f von Braunschweig. Frankfurt a.M., Nic. Bassaeus, 1593.
(46) Herodotus : Herodoti ... Historia. Frankfurt a. M., 1593. Cfr. fol.
) ( ) ( : „Dennach ich nun solch nuetzlich vnd lieblich Werck / gemeinem
Vatterland zum besten / mit grosser much vnd arbeit in die Teutsche Sprach
versetzet / ...".
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omstandigheden die, naar hun gevoelen, het werk van de overzetters
zo zwaar maakten ?
De oorzaken van de moeilijkheden die zij bij hun vertaalwerk
ondervonden vallen m.i. buiten zowel als in de over te zetten stukken
zelf te zoeken.

*
Klachten b.v. over de kortheid van de beschikbare tijd voor het
leveren van een vertaalde versie van een geschrift -- om één geval
van externe oorzaak te vermelden •- klinken herhaaldelijk op.
En nochtans een goede vertaling vergt tijd, veel tijd ; want het is
een belangrijk werk, een moeizaam werk, dat een lange, nooit-aflatende inspanning vereist. Leerde de volkse wijsheid van vroeger ten
anderen niet dat, wie de weg naar de top ten einde gaan wilde, de
hoogte pas bereiken kon als hij, traag maar staag de zware tocht
voortzetten zou ? Uit Meliboeus kon de Middeleeuwer toch leren dat
zelfs het winnen van meesterschap en eerbetoon slechts het bloesemen
en het bloemen is van een lange, trage groei in de schutse van de
schelp van een immer zorgende, koesterende hand. Dit is zoveel als
een natuurwet, en de gewone gang der dingen zal alleen een dwaas
forceren willen. En zo kon Meliboeus dan ook voorhouden :
„Nieman en sal / hebbic ghelesen /
Te vroech meester willen veesen ;
Maer men moet pinen meneghen dach
Eer men ten hoechsten comen mach.
Ende oec ter eeren van ertrike
En mach men niet comen haestelike ;
Men moet den tij t langhe liden
In sorghen / ende in arbeyden" (47) .
.

En een juiste en klare vertaling vinden, die de eigen taal zelf geen
geweld aandoet, vroeg tijd, soms veel tijd. Getuige één van de
grootmeesters van de vertaalkunde, Luther ! Naar eigen zeggen zocht
hij, en bevroeg hij zich soms twee, drie, zelfs bij geval vier weken
om het juiste Duitse woord of wending te treffen (48).
F.-A.
(47) Nederlandsche Gedichten uit de veertiende eeuw... Uitg. door
Snellaert. Brussel, 1869. Cfr. p. 35, vs : 927-930.
(48) Cfr. in zijn Sendbrief vom Dolmetschen in : D. Martin Luthers Kerke.
Kritische Gesamtausgabe. 30. Bd. 2. Abt. Weimar, 1909 : „Ich hab mich des
geflissen ixn dolmetzschen, das ich rein und klar teutsch geben m" te. Und
ist uns wol of f t begegnet, das wir vierzehn Tage, drey, vier wochen haten
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Vertalen is dan ook uiteraard een werk van lange duur. Een goede
vertaling eist o.m. dat het „nieuwe woord", dat gezocht wordt en
dat 't gaaf en het totaal samenvallen en ineenvloeien van de oorspronkelijke tekst en van de passende anderstalige weergave ervan mogelijk
maken moet, als dauw, die in de vroege morgen zwaarder en zwaarder aan 't sprietend weigras parelt, eenmaal vol- en bolgegroeid,
langzaam, lijzig, bevruchtend neerkomen kan.
En dat vraagt tijd ; doch niet elkeen, die bij het maken en verspreiden van vertalingen betrokken was, bleek de noodzakelijkheid
van een kalme, bezonnen, gemeten aanpak in te zien. Inderdaad, hoe
vanzelfsprekend deze noodzaak ook in feite was, toch meenden sommige vertalers af en toe te moeten wijzen op de lange tijd die vaak
vereist werd om een aanvaardbare vertaling te kunnen leveren. Soms
wordt dit de lezer zomaar op de man af medegedeeld ; is echter het
karakter van de vertaler minder hoekig dan wordt wie de vertaling
opnemen zou al eens met zachte doch dwingende hand, en soms zelfs
langseomw,rhtekjglidwavrtehmdn
voorhouden zal dat vertaalwerk van lange duur zijn kan ; normaliter,
zelfs is.
Als voorbeeld van deze tweede methode of tweede weg is er b.v.
een Goudse incunabel met een versie van Vander destructien van
iherusalem. In deze Goudse ui tgave van 1482 drukt G. Leeu het
woord-vooraf over dat de ve rtaler bij het beëindigen van zijn overzetting in 1361 tot zijn lezers en luisteraars richtte. Daarin maakte
de vert aler toespeling op de moeilijkheid van zijn opgave, dankte God
en meer in 't bijzonder de H. Maria voor de lange tijd die hem
gegund was geworden om zijn taak te voltooien (49).
De Duitse Caesar-vertaler, Matthias Ringmann Philesius, mag hier
ook, meen ik, aan 't woord komen. Zijn Caesar-vertaling was na vijf

ein einziges wort geslicht and gefragt, habens dennach zu weilen nicht funden". (P. 636) . Op enkele hoofdzakelijk spe llingsvarianten na, is dezelfde
tekst te vinden p. 20 van de „Fortdruck" van de 2e uitg. van Das Problem
des Ueberzetzens. Hrsg. v. Hans Joachim St©rig. Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1973. (Wege der Forschung. Bd. VIII).
(49) Cfr. fol. [p. HP.) - fol. p. IV : in : Vander destructiera van iherusalem.
Gouda, G. Leeu, 1482. „Nu hebs danc ihesus // cristus. Ende maria sine
ghebenedide moeder die mi sae langhe ghespaert heeft dat ict tot enen
eynde ghebrocht Nebbe dye historie ende twerc Vander bybelen ende van den
loden yesten ...".
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maand werk af (50) ; hij verzocht dan ook alle kritikasters, die toch
overal en altijd opduiken, met deze korte tijdsspanne rekening te
willen houden, want -- schrijft hij in zijn „Vorrede" -- goed werk dat
ook echt af is heeft immers tijd gevergd, lange tijd zelfs ; onze lezers
zouden moeten willen inzien en blijvend indachtig zijn : „das lange
weil zu gutem volkummenem werck gehoeret" (51).
In de andere groep van vertalers die meer in 't algemeen op de
lengte van de tijd, die ze in vertaalwerk steken moeten, toespeling
maken hoort b.v. een Hieronymus Ziegler. Deze Ziegler vertaalde
o.m. stukken van Boccaccio. In 1545, in een opdracht van een van
deze Duitse versies van een Latijns verhaal van de Toskaner, vermeldt
Ziegler de „lange ... vnd grosse muehe" die hij zich bij deze overzetting had moeten getroosten (52).
Ongeveer vijf week wijdde John Stradling aan de Engelse vertaling
van de de Constantia van Justus Lipsius ( 53) . Het vermelden van
deze tijdsbesteding aan dit vertaalwerk liet hem toe in luchtige toon,
naar de smaak en gewoonte van de dag, met woorden te spelen. Een
eerste maal in de opdracht van zijn stuk, daar waar hij zijn maecenas,
Edward Stradling, erop wees : „I haue reduced it [ = de de Constantia) into English, I feare not with more hast then good speede, not
hauing spent full fiue weekes there abouts, as you very well know".
vlecht hij speels in de laatste paragraaf van zijn „Epistle Darenbov
to the Reader" de wenk in : „A little good-will and a few good
wordes for many daies of work, is no vnreasonable rewarde".
(50) C. Julius Caesar : Julius der erst Riimisch Keiser von seinen kriegen ...
Strassburg, 1507.
(51) Cfr. fol. [A ijvo) - A iij : „Verstand wol das etliche dise biicher zu
var vnd ee sie gar von mir getiitscht waren begert haben zu lesen. Thiten die
selbigen solichs vss gutmiitiger begirde etwas et erkunden / so miisste ich
sie als flyssige loben / so sie ober dass mit bosshafftigen gemiit vnnd fiirnemen thin / mer das sie die schelten / vnnd mich begryf f en (als der
verkerten gewonheit ist) // darm dass sie frucht dar vss nemen / vnnd etwas
lemen / bit ich sie zum ersten dass sie der kurtzen zeit nemlichen f iinf f monat
(in denen ich vader andern geschefften solichs transferiert 7 vnd volbracht
hab) achtnemen vnnd gedencken woellen das lange weil zii gutem vollkummenem werck gehoeret".
(52) G. Boccaccio : Fornemmste Historien vnd exempel von Widerwertigem
Gluck mercklichem vnd erschroecklichem Vn/all ...
Augsburg, 1545. Cfr.
fol. ij : „ ... Dem [stijl van Boccaccio] ich doch mit langer / vnd grossen
muehe souil mir muglich gewesst / zum nechsten nachgeuolgt hab".
(53) J. Lipsius : Two Bookes of Constancie ... Englished by John Stradling.
London, R. Johnes, 1595.
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In de Engelse Livius-vertaling door Philemon Holland vertaling
die in 1600 verscheen doet de vertaler een beroep op de welwillendheid van zijn publiek ; in aanmerking zouden zijn lezers hierbij moeten
nemen de lange inspanningen die hij gedaan heeft om door het maken
van deze vertaling zijn liefde tot zijn „sweet native country" te
bewijzen (54).
Anderzijds zal het wel niemand verwonderen tussenin een klacht
van een vertaler op te vangen over wat hem, de overzetter, schraperig
cynisme lijkt vanwege uitgevers of andere opdrachtgevers bij het
bepalen van de tijdsspanne waarover een vertaler mocht beschikken
om zijn nieuwe ver- of hertaling voor te leggen. Uitgevers immers
stonden erop dat het inleveren van de vertaalde versie in de kortst
mogelijke tijd zou gebeuren, al was het maar om hun mededingers
op de boekenmarkt voor te zijn.
In de eerste uitgave van Den gheheelen Bybel (Leuven, 1548)
klaagt Nicolaas van Winghe in zijn anders betrekkelijk kort-gehouden
voorwoord tot de lezer, tot driemaal toe zelfs, over de korte tijd die
hem, de vertaler, werd toegemeten, beperking die, naar zijn zeggen,
uiteraard het uitvoeren van zijn opdracht bemoeilijkte (55).
^

Terloops nog dit ! Soms wordt aan deze bechouwingen over de kortheid van de tijd, die de vertaler gegund wordt, het algemene thema

(54) T. Livius : The Romane Historie ... Translated out of the Latine into
English by P. Holland. London, 1600. Cfr. het voorwoord „To the Reader" :
„And howsoever I have faulted otherwise by oversight, set against it my
affection & desire to do some good whiles I live to my sweet native country :
adde therto the long travell that I have taken to testifie the same".
(55) Den gheheelen Bybel ... Leuven, Bartholomeus de Grave, 1548. Cfr.
fol. C-iij : „Welc were ic niet gheerne en heb willen aennemen / ende dat om
versceydenen redenen. Ten iersten / om mijn ombequamicheyt tot soo grooten
swaren werck. Ten anderen om des tijts cortheyt ...". Op fol. [Cijv0) komt
hij hierop terug : „Maer bouen al nochtans heeft my van dit werck veruaert
die swaricheyt des wercs / ende cortheyt des tijts / want die printer seer
haestich was / ...". In de uitgave van 1553 zijn deze passages te vinden op
fol. q iij en fol. [ij). In een van de laatste zinnen van zijn voorwoord doet
hij beroep op de welwillendheid van de lezers : „dat sij ons willen vergheuen
/ aenghemerct des tij is cortheyt ende des wercs grootheyt ende swaricheyt".
,
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van de „Vita brevis" aangekoppeld, of althans wordt er in dit verband
een korte allusie op deze kernspreuk gemaakt. In het woord-vooraf
tot de lezer van zijn Livius-vertaling uit P. Holland de wens zolang
het leven hem gegund wordt iets te kunnen bijdragen tot de welvaart
van zijn land en tot het welzijn van zijn landgenoten ( 56) . En dat het
leven iemand onverwachts ontschieten kan en dat meteen, juist daardoor grootse plannen, ook inzake vertaalondernemingen, falikant uitvallen kunnen beklemtoont Ivo Wittig in zijn Livius-vertaling. B.
Schof f erlin had deze ingezet ; hij, Wittig ging met de overzetting
door. Het wegvallen van de door zovele Duitsers vereerde B. Schof f erlin was voor hem een aanleiding, niet alleen om zijn bijdrage tot het
verspreiden van alle toen gekende Livius-boeken in Duitse vertaling
te verantwoorden, doch om tevens in een beeldrijke uiteenzetting
allerlei moraliserende beschouwingen te houden over de wisselvalligheden van 't menselijk bestaan, m.a.w. over leven en sterven, zowel
als over dromen en werken van geleerden — ook vertalers -- die zich
in de studie van 't verleden en van zijn geschiedenis verdiepen (57).
Alscuriomkanhevldtzesin-uwSpae
vertaler van Livius, Pedro de la Vega, de mogelijkheid onder de
ogen nam dat door de Barmhartigheid van God de toen nog ontbrekende „boeken" van de geschiedenis van Livius gedurende zijn leven

(56) T. Livius : The Romane Historie written by T. Livius of Padua ...
Translated out of the Latene into English, by P. Holland. London, A. Islip,
1600. Cf r. ongepagineerd en ongef oliëerd „To the Reader" : „And howsoever
I have faulted otherwise by oversight, set against it my affection & desire to
do some good whiles I live to my sweet native country ...".
Rómische Historien ... Mainz, I. Schoffer,
(57) T. Livius : Titi Liuij
1546. Cf. „Die vorrede inn das drift theyl ..." door „Doctor Iuo Wittig".
„NAch dem vnnd zwey theyl diser historien vonn dem hochgelerten der
Keyserlichen rechten Doctor Bernhart Schoef f erlin / ... auss dem Latein inn
Teutsche sprach (...) gebracht sein / vnd nun das drift theyl / durch toedlichen abgang des selbigen von jm nit hat moegen f urgenommen werden /
wiewol er solchs inn anfanck dis wercks verheyssen / vnnd wa sich sein leben
lenger erstreckt / zuthun nit vnderlassen, heft / So aber der fall vnd das gliick
menschlicher gebrechlikeyt / auch die hoff nung des lang lebens betriiglich
ist / vnd wir menschen inn der fart diser welt (als inn dem vngestiimmen
meer) vil ehe zu grundt gehn vnd sterben / dann wir widerumb inn den
port vnd zu land schiffen oder kommen moegen / darumb vnser anschleg
vnd f urnemen of f t mer verhindert vnd keynen f urgang wann jr entschaf f t
erlangen ".
,

435

nog zouden ontdekt warden. Zijn gelofte luidde : ook die zal ik
vertalen (b8) .

***
D. INTERMEZZO

Terloops toch dit als intermezzo ! Alle last en leed, waarover een
vertaler het soms heeft, wordt echter vlug vergeten wanneer deze
laatste ervaart, weet of voelt dat zijn werk erkend, gewaardeerd,
misschien zelfs geliefd wordt. En soms klinkt er dan hel en hoog het
blije woord over 't geluk dat een vertaler dan beleven kan. Hartroerend zelfs wordt soms zijn stem, te meer daar hij maar al te vaak
ondervinden moet hoe gering in feite zijn aandeel is in de erkentelijkheid of zelfs in de gewone erkenning vanwege dezen die wellicht
't meest van zijn arbeid genoten hebben.
En een Hieronymus Ziegler b.v. kon het weten ; hij die niet alleen
Lucianus en Plutarchus, doch ook Latijns werk van Boccaccio in
't Duits overzette en die in zijn opdracht van zijn Fornemmste Historien vnd exempel von Widerwertigem Gluck
o.m. wees op de
geringe waardering die een Duitse overzetting uit het Latijn door de
band te beurt viel ( 59), alle inspanningen van de vertaler ten spijt ( 60).
En toch weerhield deze bittere bevinding hem niet verder vertaalwerk
te leveren.
Inderdaad, de arbeid aan een vertaling besteed wordt graag geleverd en niet als last ondervonden als de vertaler weet dat zijn werk
(58) Titus Livius : Todas las decadas de Tito Livio (1552). Cfr. fol. CXX
van de uitgave van 1552 : „Que si Dios por su misericordia quisiere descubrir
en nuestros dins este thesoro incomparable, de muy prompta voluntad tomaremos el trabajo de communicarle con nuestra nadon Espanola ...".
(59) G. Boccaccio : Fornemmste Historien vnd exempel von Widerwertigem
Gluck ... Augsburg, 1545. Cfr. fol. ij de aanhef van zijn opdracht : „EDler
gebiettender Herr / mir ist wol bewist das die arbayt / so man auff die
translation suss dem Latein in das Teiitsch legt / selten vnd darzu nit von
yederman gelobt ward / es geschehe dann von denen die bayder Spraachen
griindtlich vnd wol erfaren seynd / vnnd wissen / vrsach das alle Buecher in
Latein beschriben / vil hoeher / kiinstlicher vnd volkommenlicher bey den
gelerten so man die bleyben lasst / geacht werden / weder so man sy in
andere sprachen verdolmetschet".
(60) Herhaaldelijk heeft hij het in deze opdracht over de „muehe", de
„arbeit", de „arbeit oder muehe" die hij aan deze vertaling wijdde.
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voor anderen warm en zalig welbehagen en zelfs vreugde in hart en
geest als blije bloemen openbloeien laat. Zo zag en zei het althans
diezelfde Hieronymus Ziegler die de Coniugalia praecepta van Plutarchus overzette en ze aan Katharina von Beckenstein opdroeg ( 61) . Van
harwistjmedlrnboschap,izjvertlng
vervat, zijn schutsvrouw een bron van nieuw geluk zijn zou.
Of veel vertalers hem dat nazeggen konden lijkt mij twijfelachtig.
Drukkers, uitgevers en vertalers van klassieke literatuur — a.m. van
Livius, Tacitus en Ovidius — zouden moeten geëerd worden, meent
een Gerhard Lorichius, maar de barbarij -- „die Barbaries" — overwoekert en stikt alles, de edelste gevoelens zelfs in de rijken en
machtigen van nu. Dit is de bittere bedenking die hij, Gerhard
Lorichius, de auteur van de commentaar bij de Duitse vertaling van
de !t4etamorphoses van Ovidius ( 62), in 1545 in al haar wrangheid
neerschreef (63).
Kritikasters en lezers van wie de geest door passie is beneveld
zullen er immers altijd gevonden warden om te pogen o.m. de last
en moeite, die het tot stand brengen van een vertaling gekost hebben
te kleineren schrijft Johann Huff, de uitgever van de Spiegel der
Sitten en van de Duitse versie van een blijspel van Plautus ( 64), van
de hand van Bisschop Gabriel van Eyb in 1511 ( 65) . Dit mag daarom
(61) Plutarchus : Eias schoen herlich Buechlin einer trefven vnnd seligen
vnderweisung. Wie sich zwey Eeleut eipander halten sollen ... Augsburg,
H. Steiner, 1545. Cfr. fol. [A ijver} : „Es soil mich auch keiner muehe ver
wo ich verstehe -dr/iesn/ochauftsernzlaiogthb/
das jr ab solcher herrlicher vnderweisung zum Eelichen stand (wie mir denn
gar nichts zweif f eft) eias freud / vnd wolgefallen habt".
(62) P. Ovidius Nasa : P. Ouidij Nasonis desz allez sinnreichsten Poeten
Metamorphosis / ... Mainz, I. Schóffer, 1545.
(63) Cfr. fol. [bjv0) : „Es gehedt warlich vill auff salieher kunst erfindung
/vnd auff solcher biicher vertolmetschung / solt der halb billich eyn Magistrat
/ saliehen Erfindern / angebern / vnnd tolmetschern / eyn sundere / jrer
miihe vnnd f leiss / verehrung than. Aber es ist nun eyn sollich ... Barbaries
auff der welt / ... / das auch die / so zu sollichem beruffen sein /
za solichem gut vnnd ehr haben / solid's am wenigsten than".
(64) Plautus : ... Comedien Plauti in Menechino et Bachide vnd Philegenia
Vgolini [de Pisanis) ... Augsburg, 1511. Als „Aashang" bij de „Spiegel der
sitten".
(65) Cfr. fol. [Cijvo) „ ... deshalb ich besorg etlich den villeicht erkantnuss ir vernufft durch vnordenlich leidenlichayten vernebelt ist / werden
jren haessigen zan darein slahen vnnd sich vndersteen herrn Albrechts saeligen
muee / auch verhof f ten nutz vnnd lon zu schmelern /".
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nog geen reden of aanleiding zijn om voor 't werk terug te deinzen.
Luister even naar het woord van Peter Selbet, de Duitse vertaler van
Valerius Maximus, d.i. naar zijn betoog over de rol en betekenis van
vertaalwerk, en naar zijn uiteenzetting over de houding van 't publiek
tegenover een vertaling •- een werk dat z.i. nochtans bijzonder hoge
eisen stelt en toch zo laag gekwoteerd staat. Peter Selbet was ervan
overtuigd dat historische geschriften de aangenaamste en nuttigste
lectuur vormden ; zij brachten tevens de lezer kennis en wijsheid bij,
die voor hem het meest noodzake lijk zijn. Daarom liet Selbet zich
van het lastige en het moeilijke werk dat een vertaling met zich
brengt niet afschrikken en zette hij zich aan het vertalen van de
Facta et dicta memorabilia van Valerius Maximus (66) . Hij deinsde
inderdaad voor deze onderneming niet terug, en schreef in dit verband : „so hab ich mich der miih nit lassen verdriessen '/ vnd
Valerium Maximum / ... zuuerteutschen fur mich genummen" (67).
Bewijs van zijn zelfverzekerdheid en van zijn zelfgevoel is voorts
zijn stelling dat over vertalers slechts door hun „pares", huns gelijken,
kan geoordeeld worden, d.i. door dezen die zelf het afbeulende werk
van het vertalen aan den lijve gevoeld hebben. Slechts na lang en
koel wikken en wegen kan een objectieve uitspraak over de waarde
of onwaarde van een vertaling door een vertaler, en door niemand
anders, gedaan worden (68).

E. IS DIT KLAGEN TIJDSGEBONDEN OF IS HET EEN EEUWENOUDE TOPOS ?
Deze voorgelegde citaten vormen slechts een greep van neergeschreven uitspraken van enkele vertalers van toen, d.i. van na 1440. Het
kwam er hier immers op aan eerst en vooral de stelling toe te lichten
dat het vaststellen van en het klagen over de moeilijkheden, die een
overzetter te overwinnen had, niet eigen waren aan vertalers van een
(66) Valerius Maximus : ... von geschichten der Roemer vnd aussers volks
/ Perser Medier Griechen Aphern / Flemming vnd Teutschen / durch Petrum
Selbet ... new verteutscht. Strassburg, J. Cammerlander, 1533.
(67) Cfr. fol. ij.
(68) Valerius Maximus : ... von geschichten der Roemer ... Strassburg,
1533. Cfr. fol. [ijv) : „Wil mich hiemit dem Leser fleissig befeihen [sic) /
vnd doss er mein arbeyt nit zu vast lob / vnd nit zu seer schelt / er hab
dann solche muhe vorhin auch erlitten / ermanet haben".

438
bepaald genre, of aan vertalers uit een bepaald taalgewest. Het was
een Westers verschijnsel, en uit overzettingen van alle slag van werk,
in verschillende Westerse talen gesteld, klinkt een dergelijke vaststelling of klacht op !
Oud ? Nieuw ? Dit is nu de vraag die kan gesteld, vooraleer er
op de kwestie van de inhoud van de klachten zelf verder ingegaan
wordt. Inderdaad, het lijkt me verkieslijker later op de dag meer
bepaaldelijk de verschillende redenen of aanleidingen tot dit soort
„klacht" toe te lichten. Eerst het „waarom" voor zover dit te achterhalen is — en daarna het „waarover"

Enkele punten betreffende de „inhoud" van deze klachten kunnen
nochtans nu reeds even aangeraakt warden.
Treffend is dat het constateren van de moeilijkheden, die een
vertaler ontmoet, gemakkelijk in een klacht over 't moeizame van
zijn werk overslaat.
Opvallend is eveneens het veelvuldig opwellen uit het voorwerk
van vroegere vertalingen van de verzuchtingen over de zware en de
moeilijke taak van de vertaler. Inderdaad, de regelmaat waarmede
dit zuchten en dit stenen over het lange moeizame werk — dat vertaalwerk ook is •- zich voordoen, moet wie ook zelfs slechts enkele van
deze voorwoorden of opdrachten of andere liminaria doorbladert,
treffen.
*
Een vraag •- waarop eerder reeds gealludeerd werd — is ook of we
hier luisteren kunnen naar een spontane uiting van een eigen persoonlijke ervaring die talrijke vertalers zo diep in lichaam en ziel
beleefd hebben dat ze hun te machtig werd en hen onweerstaanbaar
tot het uitzeggen van hun opgekropt gemoed dwong, dan wel of
we hier staan voor een voorbeeld te meer van een „topos", van een
gemeenplaatsige formule die uit het verre verleden van geslacht aan
geslacht werd doorgezegd en meteen veel van haar waarde als
individuële getuigenis over eigen persoonlijke instelling of ervaring
heeft ingeboet, een afgesleten, afgeduimelde en afgeschuurde duit
die soms adhteloos van ene hand in de andere hand gaat en van
generatie tot generatie wordt doorgegeven ?
De vraag kan ook gesteld of dit klagen over 't zware en moeilijke
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van de taak , die de overzetters op zich genomen hebben, een nieuw
en typisch eigentijds verschijnsel van de zestiende-eeuwse vertaalactiviteit is, m.a.w. een tijdsgebonden symptoon van de instelling van
sommige vertalers van toen in West-Europa, of althans in enkele
Westeuropese landen ? Of is dit klagen een uitloper van een gewoonte die in vroegere tijd reeds diepingeworteld was en die dan in
een bepaalde periode van de westerse cultuurgeschiedenis een gunstige
teeltbodem vond en als een welige scheut licht zocht en meteen een
nieuw bloeiend leven kende ? Is het een nieuwe klank, gans eigen
aan de tijd en aan het milieu van toen ? Of is het een oude melodie
die uit de weidse vlakte van 't vroegere en verre Westeuropees
litterair leven opnieuw opruist, aanzwelt en geleidelijk andere klanken
voor een tijd overstemt ?
Welke kant men bij deze zoektocht ook zou willen uitgaan, vergeten mag men niet dat zelfs in de laatste twee gevallen het niet
uitgesloten is dat een klacht — zelfs al is ze in zekere mate tijdsgebonden, zelfs al is ze traditioneel en gemeenplaatsig — daarnevens
toch nog een persoonlijke grond kan hebben, en een eigen vorm
ontvangen kon.
De vraag blijft echter : Waarom, en waarom juist nog het meest
in de XVIe eeuw, zo nadrukkelijk en zo herhaaldelijk op de moeilijkheid van vertaalwerk gewezen werd en hierover geweeklaagd werd.
Op deze vraag werd bij mijn weten tot hiertoe nog niet systematisch
noch grondig ingegaan. C. H. Conley, die zich o.m. met de vroegste
Engelse vertalingen van klassieke auteurs ingelaten heeft, koppelt
zij het dan ook in een voetnoot — het „motief" van het klagen over
de vele inspanningen die een vertaler zich oplegt en zich getroosten
moet, afgezien van de andere zwarigheden, die op zijn weg oprijzen
en die hij op te ruimen heeft (69), aan de topos „ledicheit (70).
(69) „The use of this term { = „idleness") by various writers in the
sixteenth century may have been at times a mere convention, and often there
is nothing in the context to indicate what its connotation was, as, for example,
in Hawes, [etc.] ... ; but the discussions of „idleness" and „industry" by
Elyot [...) and the references by the translators and their friends to themselves as „busy" men and to their work as „painful" exercises and „trauayles"
[...] give one the impression that the „eschewing of idleness" was a renaissance shibboleth". Cfr. p. 76 voetnoot nr. 69 in : C. H. Conley : The First
English Translators of the Classics. New Haven Conn., Yale Univ. Press,
1927.
(70) In een vorige bijdrage werd reeds op het schuwen van de „ledicheit"
als drijfveer tot het aanpakken van vertaalwerk gewezen.

440

Is het ene, d.i. het motief van het schuwen van de „ledicheit", naar
de indruk die Conley meende opgedaan te hebben, „a renaissance
shibboleth", zoals hij dit noemt, dan zou m.i. deze categorisering
insgelijks voor het andere motief moeten gelden, d.i. voor dit van
het herhaald voorkomen van het stenen en zuchten van sommige
vertalers over hun werk dat hunnerzijds zoveel inspanning vergt.
M.a.w. ook de klacht over het moeizame en lastige van het overzetten
zou dan eveneens als een typisch zestiende-eeuws verschijnsel ontstaan
en uitgegroeid zijn, en in de wereld van de vertalers van toen wijd
om zich heen uitgegrepen hebben.
Dat C. H. Conley op de betekenis in dezen van dit motief van de
„ledicheit" wijst ligt in de lijn van zijn visie op het ontstaan en
ontwikkeling in de XVIde eeuw van het Engels vertaalwerk in verband met de klassieke Oudheid. Volgens hem is het Calvinisme, meer
in 't bijzonder, het Puritanisme, van uitzonderlijk belang op het stuk
van de geschiedenis van de vertaalactiviteit in Engeland : het is in
het Puritanisme van het eerste uur dat de desem en het begin van
het Engels vertaalwerk in verband met de Grieks-Latijnse literatuur
zouden te zoeken vallen : „the translation movement was begun by
Puritans", besluit Conley (70a).
Beluistert men deze verklaring en andere uitspraken van C. H.
Conley dan moet men daarenboven daaruit besluiten dat z.i. invloed
van Puriteinse en, meer algemeen gezien, van Calvinistische opvattingen, ook inzake de ethos van de arbeid, aan deze instelling en
practijken van sommige vertalers van toen niet vreemd was.
Ik meen echter dat de verklaring voor het vaak en zelfs betrekkelijk geregeld voorkomen van deze vaststellingen vanwege vertalen
over het lastige van hun bijdrage tot het verspreiden van een werk
in vertaling en van deze verzuchtingen over het moeilijke van het
vertaalwerk, zoals we deze uit het voorwerk van talrijke vertalingen,
die in de XVde en XVIde eeuw door de druk verspreid werden,
kunnen horen oprijzen, in wezen niet zo enkelvoudig is.
Inderdaad, allerlei factoren -- o. a. taalkundige, godsdienstige zowel
als „litteraire" -- spelen hier een rol.
Eerst is er nl. het feit dat de XVIde eeuw in de geschiedenis van
de westerse landstalen de eeuw van de scherpe taalbewustwording
(70a) C. H. Conley : The First English Translators of the Classics.
New
Haven Conn., Yale Univ. Press, 1927. Cfr. p. 118. Cfr. ook p. 22 ; p. 28 ;

p. 29 ; p. 121.
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is ; ook van de opbouw van deze volkstalen. Wie ook toen de pen
hanteerde had meestal, rechtstreeks of onrechtstreeks, genoten van
de vruchten van het vernieuwd contact met de oudere talen en met
de klassieke cultuurwereld ; hij werd dan ook scherper dan zijn
voorgangers bewust van de eigenheid van elke taal, en meteen van
de moeilijkheid die de gave overheveling van gedachten of gevoelens
van ene in de andere met zich bracht. In de ban van het licht en de
glorie en van de regelmaat en orde in de klassieke talen legde hij
zichzelf strengere normen op wanneer hij zijn eigen taal schrijven
wou. Meer daarover later ; hier gaat het voorlopig hoofdzakelijk over
het mogelijk belang van het nieuw religieus klimaat dat door sommigen wordt ingeroepen. M.i. valt hier daarenboven bij te voegen : de
litteraire traditie die diep zat, en die haar sprieten ver uitlopen liet,
en waarin dit klagen over het moeizame van de arbeid van de overzetter wortelt.
Eerst de religieuze factor !
Het is waarschijn lijk dat in landen waarin Calvinistische opvattingen insloegen sommige vertalers, ook als vertalers, en niet alleen
als scheppende woordkunstenaars of als erudiete pamfletschrijvers,
hun werkzaamheid consequent in de geest van de leer van Calvin
inzake uitverkorenheid hier en later opvatten.
Deze religieuze instelling hield in dat persoonlijke inzet levenswet
was ; wat meebracht dat moeite noch inspanning ontzien mocht
warden. Doch deze leefregel betekende daarom nog niet dat zwijgplicht over eigen gedane inspanning of moeite bindende regel was.
Geluk en zelfs materiële welstand in 't huidige bestaan -- wèl vrucht
van Gods zegen, doch ook van eigen inzet en werk -- konden als
teken van Gods welwillendheid ten opzichte van een sterveling en
van diens uitverkorenheid beschouwd warden. Deze opvattingen, die
in kringen, die van Calvinistische ideeën doordrongen waren, opgeld
deden, kunnen uiteraard als een gedeeltelijke verklaring gelden voor
de merkwaardige cultus onder Calvins volgelingen van de gewilligheid
om zich ten volle aan een taak of opdracht te wijden. Daarin ligt
eveneens de verklaring voor de bijna fanatieke streving die onder hen
uiting zocht om het aankweken van werklust en ondernemingsgeest
te behartigen of om het involgen te stimuleren van een ingeboren
aandrift tot totale overgave aan het ijverig en gewetensvol vervullen
in eigen levenssfeer van welke taak ook, hoe zwaar deze ook uitvallen
mocht. Ook deze van de vertaler !
In deze context, m.a.w. in het licht van het besef van het bestaan
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van een binding tussen de Calvinistische leer van de eeuwige uitverkorenheid en de bijzondere nieuwe ethiek van de arbeid, kan dan
ook de soms koortsachtig-aandoende en tevens toegewijde vertaalactiviteit van sommigen, speciaal dan in Engeland en in de Nederlanden, gezien en — in enigermate althans -- verklaard warden. Dezen
vertaalden niet alleen geschriften van hervormingsgezinden uit andere
streken -- uit Zwitserland b.v. — en dit ter bevordering van de
verspreiding van hun nieuwe leer, doch ook, aanvankelijk althans,
werk uit de klassieke Oudheid ( 70b), wijl ze in sommige Latijnse en
Griekse geschriften stut en steun voor hun eigen lering meenden te
kunnen vinden. Meteen wordt het daardoor tevens gedeeltelijk lichter
begrijpelijk dat sommige vertalers met zo'n sterke nadruk uitweiden
over het lastige van hun onderneming, waarvoor zij zich, alle moeilijkheden ten spijt, met zoveel ijver en toewijding zelfs, in een geest
van hulde aan God en van dienstbetoon aan hun medemens, ingezet
hebben. Doch dit verwijzen naar het Calvinistische of Puriteinse
geestesklimaat in 't algemeen, en, meer bepaaldelijk, naar de inhaerente motorische krachten, die de leer van Calvin bij sommigen
in een bepaalde geest en richting losbreken en inwerken liet, om alzo
op het openbloeien van de rijkgekleurde bedrijvigheid van de
zestiende-eeuwse vertalers een speciaal licht te werpen en om deze
activiteit aldus gedeeltelijk te verklaren, is m.i. slechts in zekere mate
geldend.
De stelling alsof in deze leer, alsof in deze levensopvatting en in
bepaalde elementen van dit nieuw geboren geestelijk klimaat de
verklaring zou te zoeken vallen van de intensieve vertaalbedrijvigheid
in de XVIde eeuw, en van de hang van sommige vertalers en uitgevers
om zich te vermeien in losse beschouwingen en in schijnbaar spontaanopwellende klachten over het zware van 't vertalen in 't algemeen, of
over de narigheden, die 't overzetten van een bepaald werk in
't bijzonder begeleiden, is m.i. moeilijk houdbaar.
Er zijn toch streken in West-Europa waarin Calvinistische invloed
toen ofwel gering was om niet te zeggen : nihil — ofwel van voorbijgaande aard ; streken waarin de vertaling van klassiek en ook van
ander werk een tot dan toe d.i. vóór 1550
ongekende bloei
beleefd heeft ! Want het is toch treffend hoe sterk de uitbarsting
van een ware vertaalwoede in de Duitse gewesten in de eerste helft
—

(lob) C. H. Conley : The First English Translators of the Classics.
Haven Conn., Yale Univ. Press, 1927. Cfr. p. 29.
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van de XVIde eeuw, dus vóór Calvin, lcsbrak, en hoe vaak ook deze
Duitstalige overzetters over hun moeilijkheden als vertalers geschreven
hebben.
Daarenboven is er tevens buiten de taalhistorische factor, waarop
reeds even toespeling gemaakt werd, en de godsdienstige, waarover
het zoëven ging, een litteraire traditie.
Er is nl. ook de hele sfeer die reeds eeuwen geleden rond het
„litterair werk", rond het geschrift, geleidelijk ontstaan was en die
ook nog in de tijd van 't Humanisme en van de Renaissance voortleven bleef.
Er was immers ook het geestelijk patrimonium van eeuwen heen,
dat verstold in schrift, van ene hand in de andere overging, van ene
generatie tot de andere. In de ijle stilte van 't verleden, als beangstigend-tere en broze herfstdraden die soms aarzelend hangen bleven,
soms speels op en neer zweefden of af en toe nukkig heen en weer
dreven -- slierden daardoor van gebied tot gebied, geruisloos en veelal
ongezien, ook vaak de dromerijen en de verzuchtingen van wie ook
bij het litterair werk betrokken was geweest. Want van geslacht tot
geslacht wordt alzo tevens de neerslag doorgegeven van de mijmeringen en beschouwingen over het hart- en zieleleed, ook soms
lichaamspijn die verduurd werden bij het ontstaan en het helpen
voortleven van een geschrift, d.i. bij het schrijven, het overschrijven
het latere „uitgeven", blokdrukken en drukken -- en ook het vertalen
ervan.
Uit deze schrijf- en schrijverswereld van vroeger — een wereld van
nochtans uiteraard op vele vlakken ver-uiteenliggende kringen en
sferen -- zuchten dan ook herhaaldelijk dezelfde soorten van klachten op.

—

*
De hoofdvragen die zoals reeds betoogd — hier te stellen vallen
zijn en blijven, ten eerste : waarom gaan sommige zestiende-eeuwse
vertalers tegen de klaagmuur staan ? ten tweede : waarover luchten ze
dan en daar hun hart ?
Al is het de eerste vraag -- deze betreffende het „waarom" — die
ons op dit punt van de gang van onze uiteenzetting en betoog in
beslag nemen moet, toch kan het nuttig zijn voor een beter begrip
van het antwoord op deze vraag sommige aspecten van het probleem,
,
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dat door de andere vraag, deze naar het „waarover" opgeroepen
wordt, even te bekijken.
Het antwoord op de tweede vraag, ni. deze in verband met het
„waarover" kan hier momenteel eenvoudig blijven, te meer daar het
in deze context best betrekkelijk algemeen kan gehouden warden.
Inderdaad, hun — d.i. dezen die in de XVde en XVIde eeuw als
vertalers en bewerkers bij het verspreiden van „litterair" werk betrokken waren was het er veelal om te doen om zich over het
moeilijke van hun werk te beklagen. 't Lastige in hun arbeid zou,
naar hun eigen verklaringen, te wijten zijn, ofwel aan sommige
uiterlijke factoren, zoals b.v. de al te korte tijdsspanne die hun gegund
werd om een „goede" vertaling te leveren ; ofwel aan bepaalde inhoudelijke of vormelijke elementen in de taal en stijl in het geschrift
zelf, dat ze over te zetten hadden. In dit laatste verband lezen we
clan soms beschouwingen van een meer algemene aard over de taal
waarin, zowel als over deze waaruit, vertaald werd. Voorlopig houden
we het bij deze summiere vaststelling ( 71) ; de waaier van de verschillende klachtenpunten openslaan is werk voor later. Dit zijn zorgen
voor morgen.
Voorlopig kan hier nochtans in verband met deze klachtenbundel
uit de zestiende eeuw reeds opgemerkt worden dat dit klaaglied van
onze westerse vertalers van toen in het verloop van onze litteraire geschiedenis geen nieuw geluid is. Wie even de mededelingen, ontboezemingen of mijmeringen van middeleeuwse of zelfs van bijbelse en antieke schrijvers van oorspronkelijke werken of deze van bewerkers
(resp. vertalers) van ouder werk, of zelfs deze van „afschrijvers" van
andermans litteraire creaties beluisteren wil zal weldra horen hoe elk
lid van dit driespan, nl. auteur, vertaler en zelfs kopiist, allerlei klachten over zijn zwaar werk slaken moet ; want bij koele vaststellingen
blijft het door de band niet.
Het weze me hier gegund in dit verband een tweetal punten aan
te stippen.
Opvallend ten eerste is hoe reeds in de periode vóór de boekdrukkunst elkeen die toen bij de productie en verspreiding van een geschrift betrokken was — de schrijver, de kopiist, en gebeurlijk, de
vertaler — af en toe zijn hart over het moeizame van zijn bijdrage
(71) Later kunnen deze punten, die hier even aangestipt warden, langer en
scherper onder de loep genomen warden.
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luchten moest, d.i. over het zware van de geestelijke en lichamelijke
inspanningen die hij zich getroost had.
Na 1440 zal een drukker (of drukker-uitgever) , die inzake vermenigvuldiging van het geschrift de plaats van de middeleeuwse
kopiist inneemt, wijzen op de financiële risico's die hij op zich nemen
wilde ; over andere narigheden in verband met zijn tussenkomst werd
door de band gezwegen. Zwelt het inleidende voorbericht merkelijk
aan en groeit het soms uit tot een omvangrijke en omstandige uiteenzetting, dan wordt gewoonlijk het overgroot gedeelte ervan veeleer
ingenomen door een betoog over het nuttige en aantrekkelijke van
de uitgave die hij, als drukker, als drukker-uitgever of boekhandelaar
op de markt bracht. Dat hoorde nu eenmaal zo ; het paste dat hij als
zakenman zijn „waar" aanprijzen zou.
Opmerkelijk is ten tweede dat de klachten, hierin over de zwaarheid van het werk geuit vanwege auteurs of vertalers van vóór 1440,
in zeer algemene termen en in bondige formules verwoord werden.
Dit laatste is in tegenstelling met de formulering van de voorredes
en opdrachten of inleidende beschouwingen van latere vertalers.
Inderdaad, deze laatsten zullen in het voorwerk op wèlbepaalde
bronnen van moeilijkheden die ze in hun werk als vertaler ontmoetten
wijzen, of zelfs want dit gebeurt ook — zeer uitvoerig erover uitweiden.

In verband met het eerste punt, nl. het „waarom" van dit klagen,
rijzen, zoals reeds vermeld, andere vragen op.
Is dit beklag het uiten van een vaststelling, zuiver persoonlijk, los
van alle andere toevalligheden buiten deze van de eigen individuele
ervaringen van de vertaler ?
Of is dit eenvoudig het spelen met een tijdsgebonden motief waarvan de teeltbodem in het Westen van het midden van de XVIde eeuw
en daar alleen moet gezocht worden, zonder daarom het belang van
de gebeurlijke inslag van persoonlijke elementen te negeren ?
Of is dit klaaglied — rekening houdend met een immer mogelijke
persoonlijke inslag en met de invloed van de stromingen eigen aan
de XVIde eeuw — in feite een uiting van het cultiveren van een „topos"
die ver in 't verleden zelfs tot in de Oudheid teruggaat ?
En 't is dit avontuur, nl. het speuren naar een mogelijk oud spoor
en het eventueel opvangen en beluisteren van klachten over wat
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schrijvers, kopiisten én vertalers van vroeger, van vóór de incunabelperiode, in hart, en geest en lichaam bezwaarde, dat we nu wagen
zullen.

***
F. KLACHTEN IN DE OUDHEID
In de Oudheid — in de Romeinse althans -- werd eveneens vertaald.
Door deze overzettingen (in feite waren het vrije bewerkingen van
Griekse teksten) werden zelfs, volgens sommigen, de grondslagen
van de Latijnse literatuur gelegd ( 72) ; anders gezegd : in dit schijnbaar brakke veld van deze vertalingen uit het Grieks wortelt de
oorsprong van de letterkunde van de Romeinen. Tot een ware ruil
is echter dit contact nooit uitgegroeid ; in werkelijkheid is het grotendeels bij een cultureel éénrichtingsverkeer gebleven dat voor Rome
bijzonder bevruchtend blijkt geweest te zijn, want aanvaard wordt
dat sommige Latijnse vertalingen, zoals deze van een Livius Andronicus (73) of van een Catullus tot ware litteraire kunstwerken uitgroeiden ( 74) . Daarenboven is er, benevens deze lyrici en dramatici,
ook nog een Cicero die zelf erkende hoezeer hij in de lectuur van
Grieks werk opging ; van hemzelf leren we ten anderen verder nog
(72) „Latin literature, ..., began with free adaptation of Greek models ..."
Cfr. p. 199 in : D. E. W. Wormell : Catullus as Translator. P. 187-201 in :

The Classical Tradition ... Studies in Honor of Harry Caplan. Ed. by Luitpold
Wallach. Ithaca N.Y., Cornell Univ. Press, 1966. Cfr. ook Hans E. Richter :
Uebersetzen and Uebersetzungen in der rómischen Literatur. Inaug.-Dissertation ... Erlangen ... 1938. Erlangen, 1938. Cfr. o.a. p. 85-86. Cfr. ook Franz
Blatt : Remarques sur l'histoire des traductions latines. P. 226 in : Classica et
Mediaevalia. Revue danoise de philologie et d'histoire. Copenhague. Vol. I
(1938). Cfr. eveneens de notitie s. v° Uebersetzungen, col. 3155-3157 in :
Lexikon der alten Welt. Zürich-Stuttgart, Artemis Verlag, 1965.
(73) Cfr. Karl Buchner : Livius Andronicus and die erste kiinstl eri sche
Uebersetzung der europiiischen Kultur. P. 37-70 in : Symbolae Oslonienses.
LIV (1979). Op p. 39 heeft Buchner het over zijn bijdrage op 't gebied van
de vertali ng als „etwas was von uniiberschitzbarer Bedeutung fur die romische
Literatur wurde", en op p. 63 wordt Livius „der erste kiinsderische Uebersetzer der Welt" genoemd.
(74) Het zou niet moei lijk zijn hier een heel stel getuigenissen in die zin
samen te zanten. D. E. W. Wormell in de zoëven geciteerde studie noemde
Catullus „a translator of genius". Cfr. p. 187.
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dat hij Griekse geschriften vertaalde, en dit tot eigen vorming en o.m.
scholing op het stuk van taalbeheersing (75). Alzo vermeide hij zich
in het overzetten van werk van Xenophon en Plato, van Aischines en
Demosthenes, van Sophocles en Arat.
Dat bij het vertalen van uitheems werk, in casu : Grieks, de Romeinse overzetters (of bewerkers) zich vaak voor zware problemen geplaatst voelden, hebben sommigen onder hen erkend, zelfs een Cicero,
die nochtans volhield dat het Latijn zo degelijk was als het Grieks,
en dat z.i. het Latijn het Grieks zelfs overtrof wijl het rijker aan
woorden was ( 76) .
Dat het vertalen de Romeinse bewerkers van Griekse of andere
teksten soms zwaar viel kunnen we afleiden uit sommige uitspraken,
o.a. van een Quintilianus of van een latere Hieronymus. Zo gebruikt
Quintilianus de term „dif f icultas" in verband met het vertalen of
parafraseren van teksten (7?) en Hieronymus, „de Prins der vertalers",
noemt het overzetten van een tekst een werk dat „dif f icile" en
„arduum" is ( 78) .
^

^*

G.

KLACHTEN IN DE MIDDELEEUWEN

En wie van hen die hier boven de Alpen vóór 1440 bij het scheppen
en bij het doorgeven door geschriften van letter- en levenskunst, van
(75) In zijn de Oratore I.xxxiv.155 schreef hij : „Postea mini placuit,
eoque sum usus adolescens, ut summorum oratorum graecas orationes explicarem".
(76) Alan Wardman : Rome's Debt to Greece. London, Elek, 1976. Cfr.
p. 52 ; cfr. ook p. 143-144.
(77) Quintilianus : The Institutie oratoria ... With an English Translation
by H. E. Butler ... London, Heinemann ; Cambridge Mass., Harvard Univ.
Press, 1968. Cfr. vol. IV. p. 112-119 over het nut van vertalen en parafraseren, met o.m. deze uitspraak : X.v.8 : „Ipsa denique utilissima est exercitationi difficultas".
(78) In zijn brief „Ad Pammachium de optimo genere interpretandi" § 5
deze passus : „ ... cum Eusebii xeovixóv in Latinum uerterem, tali inter cetera
praefatione usus sum : „difficile est alienas lineas insequentem non alicubi
exridere, arduum ut, quae in alia lingua bene dicta sunt, eundem decorera
in translratione conseruent". Cfr. p. 60-61 in : Saint Jéróme : Lettres. Tome
Texte établi et traduit par Jérôme Labourt. Paris, Les Belles Lettres, 1953. I
(Collection des Universités de France).
.
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kennen en kunnen betrokken was, wie van hen ging tegen de klaagmuur staan zuchten over de zwarigheden van zijn doen ? En -- terloops
hier even vermeld ! -- waarover stond de middeleeuwer daar te stenen ? M.a.w. waren ook de middeleeuwse schrijvers, kopiisten en
vertalers van toen bewust van het moeilijke van de hun toegevallen
taak ? Kwam dit besef tot uitdrukking ? Sloeg deze uiting soms in
een klaaglied over ?
Zonder twijfel ! En talrijk zijn de echo's van dit uitzeggen van de
spanningen, waarin ze hebben gewerkt en van het leed dat ze hebben
gedragen, uit onze middeleeuwse geschriften op te vangen : koele,
zakelijke verklaring of pijnlijk-aandoend zelfbeklag.
Een zant van voorbeelden van dergelijke uitspraken door schrijvers,
kopiisten en vertalers (of bewerkers, naar belief te) is licht samen te
lezen. Een kleine keur moge hier volstaan.

*
1.

VANWEGE AUTEURS

Van „auteurs" b.v. !
Meer dan één middeleeuws schr ij ver van werk dat hij als een oorspronkelijke schepping beschouwde beklemtoonde in zijn pro- of
epiloog dat zijn onderneming moeite en inspanning gevergd had en
dat het aanpakken ervan als een waagstuk kon aanzien worden.
Melis Stoke noemde zijn Rijmkroniek de vrucht van moeite [,,pine")
79) . Jacob van Maerlantenvabzigstude[,pn")(
voelde van bij de aanvang aan dat het schrijven van zijn Alexanders
Geesten een onderneming was die veel risico's en gevaren met zich
bracht ; het dichten van dit verhaal was voor hem als het wagen
van een sprong die hij nochtans „bestaen" wou, d.i. aandurven wou,
alle kritiek, alle laster van een onontwikkeld publiek ten spijt (80).
(79) Melis Stoke : Rijmkroniek van Melis Stoke. Uitg. door Dr. W. G.
Brill. Utrecht, Kemink, 1885, 2 vol. (Werken v. h. Historisch Genootschap
gevestigd te Utrecht. N.R. Nr. 40) . Cfr. p. 2 : vs. 27-28 : „Dese pine ende
dit ghepens // Sendic U, here grave Florens, ...".
(80) Jacob van Maerlant : Alexanders Geesten ... door Dr. Joh. Franck.
Leiden, Sijthoff, 1882.(Bibliotheek v. Mnl. Letterkunde). Cfr. p. 1 : vs. 2326 :
„Nochtlan so willics bestaen
Dore hare / die mij heeft ghevaen /
25 Te scrivene Alexanders geesten.
Ans mi God / ic saelt voll eesten /
Al lachteren sijt diet niet en verstaen / ...".
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Deze gevoelens van spanning, van benauwdheid, van angst zelfs bij
't uitzicht op de te verwachten zwarigheden moeten ook schrijvers
uit andere taalgemeenschappen beklemd hebben, zoals trouwens ook,
na de laatste pennestreek bij de voltooiing van hun stuk, het besef
van de ervaren zware moeite en geleverde slopende arbeid ook hen
vaak bracht tot het slaken van een zucht van opluchting, tot het
uitspreken van hun dankbaarheid tot God of tot anderen, of tot het
inroepen van de welwillendheid of toegevendheid van hun lezers en
luisteraars.
De blinde Gower b.v., in de pathetische opdracht van zijn Latijns
Vox Clamantis aan de aartsbisschop van Canterbury heeft het over de
zware inspanning die hij zich heeft moeten getroosten om dit groots
opgezet scheppend werk tot stand te kunnen brengen ( 81) . En het
schrijven van zijn in 't Engels gesteld geschrift viel hem niet lichter :
zijn Confessio Amantis is eveneens, naar hijzelf erkende, de vrucht van
hard werk, van „peyne" geweest (82).
Maerlant komt daarop terug op 't einde v an Boek IV, vs : 1711-1717, p.
(205)-(206) :
„Der boeke solen noch .vj . wesen /
Dat men in sal mogen lesen
Wijsheit ende dachcortinghe
Van Alexander I de coninghe /
1715 Om dat si segt dat es Boet
Die scone / die mi pisgin doet
Al lachterent dander / mi en roec".
Cfr. ook Joh. Francks commentaar op p. 397 van deze uitgave.
(81) „Therefore, Father, I beg that while I am laboring at my writings,
you set the soul of a zealous spirit at rest". Cfr. p. 47 in : John Gower :
The Major Latin Works of John Gower ... An annotated translation by Eric
IV. Stockton. Seattle Wash., Univ. of Washington Press, 1962.
(82) óp t einde van het 8ste Boek van zijn Confessio Amantis drukt hij
de hoop uit dat zijn werk een mild onthaal ontvangen zou, ook bij de „lered
men", al weet hij dat het qua vorm niet zo fijn is uitgevallen :
'

„Both this y knowe and this y wot
That y have do my trewe peyne
With rude wordis and with pleyne,
In al that evere y couthe and myghte,
This bok to write as y behighte ...".
Cfr. p. 491-492, vs : 3120-3124 van Bk. VIII in : John Gower : Confessio

450

Zelfs voor een begenadigd poëet als een Chaucer was dichten soms
een zwaar labeur, een „travaille" ( 83) ; daarenboven was het „een
werk van aangelegenheid" waarvoor dan ook soms de welwillende
hulp van hogere machten ingeroepen werd (84).

*
Dichten was inderdaad voor de middeleeuwer de vrucht van denkwerk en van een ononderbroken persoonlijke inzet. Dat men de
dichter dan ook soms dankbaar eeuwige rust en zaligheid toewenste
is begrijpelijk, en dat dan de „afschrijver", de kopiist, eveneens en
even innig bij dezelfde vrome wensen betrokken werd is kenschetsend
voor de hoge dunk die sommigen ook voor het werk van de afschrijver hadden. Want zo sluit Vanden Levene Ons Heren af — onze
wens zij dat peis van hart en geest en zalige rust mogen neerdauwen
over

New York ; Holt, Rinehart and Winston ;
1968. (Rinehart Editions. Nr. 133). Een vrije vertaling hiervan vindt U op
p. 285 in : John Gower : Can f essio Amantis [The Lover's Shrift]. Translated
into Modern English ... by Terence Tiller. Harmondsworth, Penguin Books,
1963. (Penguin Classics) .
(88) Tot vreugde en ter vertroosting van alle geliefden ter wereld, als
dienstbetoon hun ten bate, wil hij zijn Troilus and Criseyde dichten :
Amantis. Ed. by Russell A. Peck.

„But natheles, if this may don gladnesse
To any lovere, and his cause availle,
Have he my thonk, and myn be this travaille" !
Vs : 19-21 van Bk. I van Troilus and Criseyde. P. 389 in de uitgave : The
Works of G. Chaucer. 2nd ed. Ed. by F. N. Robinson. Boston, 1957.
(84) Chaucer roept de „God of science and of lyght" aan, d.i. Appalls) en
bidt en belooft :
„And yif, devyne vertu, Chow
Wilt helpe me to showe now
That in myn hed ymarked ys —
Loo, that is for to menen this,
The Hous of Fame for to descryve —
Thou shalt se me go as blyve
Unto the nexte laure y see, ...".
Vs : 1101-1107 van Bk. III van The House of Fame. P. 292 in de uitgave :
The Works of G. Chaucer, 2nd ed. Ed. by F. N. Robinson. Boston, 1957.
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„ ... die derc die dese rime maecte
Dier om pensde ende waecte
Ende de ghene die screef dit werc
Was hi pape was hi derc
Sander inde moeten hare sielen
Metten inghel sinte michele
Rusten in den hoghen trone..." ( 85).

2. VANWEGE KOPIISTEN

En inderdaad, licht hadden ook onze middeleeuwse koplisten het
niet immer ! De afschrijvers van toen ervoeren soms maar al te
scherp hoe zwaar en zelfs hoe pijnlijk hunne bijdrage tot het verspreiden van een woordkunstwerk of van een ander geschrift zijn
kon. Sommigen onder hen wijzen ten anderen herhaaldelijk op het
lastige van hun werk dat oog en hand, rug en lenden zowel als hart
en geest breken kon. Doch alleen hij, die zelf als afschrijver werkzaam was geweest, kon de lijdensweg van een kopiist begrijpen : dat
schreef Prior Pedro die als miniaturist en als kopiist zich in het
Spanje van rond het jaar 1100 over het deerniswekkend lot van
hemzelf en van zijn collega's uitliet. Hij verzocht de lezer om waar-

dering voor zijn werk, zelfs eerbied voor het schrift of boek dat hij
hun voorlegde, en dat „onder 't ruw beduimelen door een brutale
lezer zoals een veld onder niets ontziende hagelslag lijden kon"
schreef hij (86),
Zelfs lezen kon versuffend werken ! Chaucer in een bevlieging
van zelfironie vertelt hoe hij 's avonds na zijn werkuren op de toldiensten zich naar huis haastte en, in plaats van in een of ander hobby
verzet en rust te zoeken, zich als een verwoed lezer, zonder boe of
(85) Vanden Levene ons Heren. Uitgegeven door Dr. 1V. H. Beuken.
Zwolle, Willink, 1968. (Zwolse Drukken en Herdrukken) . Cfr. vs. : 49264929 ; 4932-4934, Dl. I, p. 165.
(86) De Duitse tekst van deze verklaring vond ik in : Kindlers-Malerei
Lexikon im dtv. Munchen, DTV, 1976. Cfr. vol. 10, p. 76. Een Engelse
versie ervan las ik vroeger in Timer Literary Supplement (March 28, 1968).
In deze aflevering verscheen nl. een recensie van Bd IV van de eerste uitgave
van dit lexikon. In dit verband kan o.a. ook naar de Elements de Paléographie
van Edm. Reusens verwezen warden (Louvain, Chez l'Auteur, 1899) ; cfr.
aldaar p. 460-464 ; om van W. Wattenbach (Das Schri f twesen im Mittelalter)
niet te gewagen.
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ba te zeggen -- „domb as any ston" r- zich daar neerplantte en als het
ware in een vreemde wereld opging ( 87) . Voor de Engelse dichter
uit de Late Middeleeuwen, Thomas Hoccleve was zijn naam, was zijn
dagelijks klerkenwerk een bron van bestendig leed en pijn ( 88) . Ik
heb maar weinige kreten van diepe menselijke miserie in verband
met het afschrijven of drukken van litterair werk gehoord als deze
die opklinken uit de enkele strofen die Hoccleve in zijn de Regime
Principum aan het ellendig lot van de kopiist wijdt ( 89) . Hijzelf
(87) Cfr. zijn The House of Fame vs. 652-660 (volgens de uitgave The
Works of Geoffrey Chaucer. 2na ed. Ed. by F. N. Robinson.
Boston, 1957)

p. 288:
„For when thy labour doon al ys,
And hast mad alle thy rekenynges,
In stede of rente and newe thynges,
Thou goost hom to thy hous annon ;
And, also domb as any stoon,
Thou sittest at another book
Tyl fully laswed ys thy look,
And lyvest thus as an heremyte,
Although thyn abstynence ys lyte".
(88) Cfr. vs. 25-27 in : La Male Regle in : Hoccleve's Works. I. The Minor
Poems ... Ed. by Frederick J. Furnivall. London, 1892. (Early English Text
Society. Extra Series. DU), p. 26 :
„My grief and bisy smert cotidian
So me labouren & tormenten sore,
pat what thaw art now / wel remembre I can".
(89) Uittreksels van dit typisch laat-middeleeuws gedicht drukte F. J.
Furnivall over in zijn inleiding tot vol. I van zijn uitgave van de zgn.
„kleengedichten" van Thos. Hoccleve, en dit om de autobiografische gegevens
die in de proloog tot Regement of Princes voorkomen. Vs. 995-1029 :
St. 143
„A writer mot thre thynges to hym knytte,
And in tho may be no disseuerance ;
Mynde / ee / and hand / non may fro other flitte,

But in hem mot me ioynt contynuance.
The mynd, al hoole with-oaten variance,
On pe ee and hand / awaytë mot alway,
And Dei two eek on hym, ; it is no nay.
St. 144
Who-so shat wrytë, may nat holde a tale
With hym and hym / ne syngë this ne that ;
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sleet inderdaad een groot gedeelte van zijn armzalig leven 23 jaar,
zegt hij als een ziekelijke en meestal, zgn. berooide klerk in de
rijksadministratie in London. De hachelijke, de pijnvolle gevolgen
van zijn hard labeur als klerk bleek echter niemand te vermoeden ;
begrip voor 't werk van een „afschrijver" konden slechts enkelen
opbrengen :
„Many men, fadir, wenen at writynge
No trauaile is / Pei hold it but a game" ( 9°).
But alle his wittës grete and smale
Ther must appere, and halden hem then-at,
And syn he spekë may, ne syngë nat,
But both" two he nedës moot f orbere :
His labour to hym is the alengere.
St. 145
Thise artificers, se I day be day,
In pe hotteste of al her bysynesse,
Talken and synge, and makë game and play
And forth hir labour passith with gladnesse ;
But we laboure in traueillous stilnesse ;
We stowpe and stare vpon De shepës skyn,
And keepë muste our song and wordës in.
St. 146
Wrytyng also doth grete annoyës thre.
Of which fut fewë folkës taken heede
Sauf we oure self ; and Disë, lo, lei be :
Stomak is on, whom stowpyng out of dreede
Annoyeth soore, and to our bakkes neede
Mot it be greuous ; and pe thrid, our yen,
Yp-on the whytë rochel for to dryen.
St. 147
What man at Pre and twenti yere and more
In wryting hath continued, as haue I,
I dar wel sayn it smerteth hym ful sore
In euery veyne and place of his body ;
And yen most it greeueth trewely
Of any crafte lat man can ymagyne :
Fadir, in feith, it spilt hath wel ny myne".
(90) Cfr. p. XVI in : Hoccleve's Works. I. The Minor Poems ... Ed. by
Frederick J. Furnivall. London, 1892. De autobiografische inslag in dit en in
de andere gedichten van Th. Hocdeve, hoe middeleeuws deze verzen mogen
aandoen, is belangrijk, en grotendeels betrouwbaar. Cfr. Jerome Mitchell:
Thomas Hoccleve. A Study in Early Fifteenth-Century English Poetic. Urbana
Ill., Univ. of Illinois Press, 1968. Cfr. hierin o.m. p. 1-19.
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Slechts weinigen hadden het immers aan den lijve en aan de geest
ervaren, zoals hij dit beroepshalve ondervinden kon, hoe vals deze
voorstelling van de toegang der dingen in 't leven van een kopiist
wel was ; nog kleiner echter was het aantal van hen die het talent
hadden om de opgekropte lichamelijke en geestelijke miserie, die
sommige kopiisten ondermijnen moest, zo pakkend te verwoorden.
En nochtans deze wetenschap inzake het zware, het lastige van het
afschrijven was toen al oud ; alleszins in 't Westen.
Opvallend in dit opzicht zijn b.v. enkele uitspraken in Het Boek
van Sidrac. Hierin werd o.m. voorgehouden dat „scriftuere es die
meeste arbeit ende die meeste travelgerende const die es". De auteur
stelt eveneens dat iemand slechts uit eigen ervaring weten kan hoe
hard het afschrijven een kopiist vallen kan, want zegt hij „Die niet
scriven en can hy en weet niet wat pine (dat) es, maer het es een
arte die den lichame meer travelgeert dan enege arte die es" (91).
Hetovrschijnkzlfaevormnbtdigeschouw
worden ; B. Huydecoper interpreteerde althans in die zin de „opdracht" van Wouter de Clerc op 't einde van de Rijmkroniek die
veelal aan Melis Stoke toegeschreven wordt (9hmfls).
Werden de kopiist hier billijk loon, erkenning, waardering en dank
vaak onthouden, dit alles was nog geen reden om de pen niet verder
te hanteren. Hoop werd d an gesteld op God, want „De Heer is

(91) Cfr. Het Boek van Sidrac ... door joh. F. J. Van Tol. A'dam, 1936.
§ 103 : Die coninc vraecht : Welc es de swaerste conste die es in eertrike ?
Sidrac antwort : Die swaerste conste die es in die werelt dat es de lettere ende
die subtijlste ende die diepste ende die meest geëerde ... Maer die scriftuere
es die meeste arbeit ende die meeste travelgerende const die es. [En es) conste
noch arbeit in die werelt men macher mede spreken, ende lachen ofte eten
ofte drincken, horen oft swigen oft singen ; maer in de arte der scriftueren
en mach men des niet doen. Want ghescrifte travelgeert alle de lede ende
den lichame ende dogen, die hersenen ende die lendenen ; ende hy en der
anders niet pensen no sien no lachen no spreken no horen anders dan in
sijn ghescrift. /1 Die niet scriven en can hy en weet niet wat pine [dat} es,
maer het es een arte die den lichame meer travelgeert dan enege arte die
es". Cfr. p. 90-91.
(91bis) Rijmkronijk van Melis Stoke met Historie-, Oudheid- en TaalkunLeiden, 1772. Cfr. Derde
dige Aanmerkingen door Balthazar Huydecoper.
deel (1772), p. 451. Cfr. ook in verband met het attributieprobleem inzake
deze opdracht Hugo C. Peeters : De Rijmkroniek van Holland. Haar Auteur
en Melis Stoke. Antwerpen, 1966. Dat Wouter de Clerc een kopiist was wordt
echter door H. C. Peeters betwijfeld. Cfr. o.c. p. 72 94 en p. 178 179.
„

-

-
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rechtvaardig" las hij in de Bijbel en dat leerde hem ook zijn geloof.
Dat tastbare vergoeding, erkenning en zelfs eer hier op aarde het
aandeel van de kopiist en van zijn opdrachtgever mogen warden en
dat daarenboven de eeuwige vreugde hun hiernamaals moge geschonken worden is de vrome wens en hoop van de kopiist van een van de
versies van Vanden Levene Ons Heren toen hij bad :
„die dit screef ende scriuen dede
Gode gheue hem goet ende ere mede
ende ewelike blijscap na dit leuen ..." ( 92).

Zoals de laatste korte beweging waarop een grootse plechtige compositie uitdeint rijst dan af en toe op 't einde van een dicht- of
prozastuk van toen een zucht van opluchting na de gedane inspanning op ; ook soms een preveling van opborrelende dankbaarheid
vanwege de kopiist voor de genade die hem geschonken werd om het
eenmaal ingezette werk te hebben mogen voltooien.
Neemt onze Theophilus b.v. en leest de laatste regels :
„Dies moet wesen ons volleest
Die Vader, die Sone ende die heilegen geest,
Dese miracle es ghescreven ..." (93) .

*
3. VANWEGE VERTALERS

Ook middeleeuwse vertalers, zowel als scheppende kunstenaars van
het woord en kopiisten van toen, voelden de nood aan om af en toe
uiting te geven aan hun persoonlijke gevoelens in verband met hun
werk dat, naar hun verklaringen, soms zeer hard uitviel ; want voor
sommigen onder hen kon vertalen inderdaad een zware en pijnlijke
onderneming worden.
Niet altijd ! Inderdaad, vertalers melden soms zonder enige omhaal
van woorden dat zij deze of gene stukken uit een vreemde taal hebben
overgezet ; kort en koud en zakelijk is hun mededeling : „over
(92) Vanden Levene Ons Heren. Uitg. door Dr. W. H. Beuken. Dl. I:
De Teksten. Zwolle, Tj. Willink, 1968. (Zwolse Drukken en Herdrukken ...) .
Cfr. variant van de „naproloog" in G. p. 165 in vol. I. Vs. : 29-31.
(93) Theophilus. Ene scone miracle ... Uitg. ... door Prof. Dr. J. van
Mierlo. Antwerpen-Brussel, Standaard, 1941. (Overdruk uit : Verslag. en
Meded. der Kon. Vla. Academie) . Cfr. p. 158, vs : 1851-1853.
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gheset ... in duitschen uuten latijn" is alles wat b.v. de vertaler van
het St Patricius Vagevuur meent te moeten mededelen ( 94) . De auteur
van de berijmde vertaling V and en Vaghevier dat sente Patricius vertoghet was ervoer het echter anders ; vertalen was z.i. een waagstuk
dat hem daarenboven heel wat last en ellende bezorgde, dat hem
„soe seer verswerde" ( 95) ! En deze vertaler was de enige niet die in
deze periode zijn taak zo aanvoelde.
Wie in de Middeleeuwen vertaalde had het vaak gewoonlijk dan
in de „Prologhe", soms in de „epiloog" van zijn stuk -- over de
„arbeid" en/of „pine" die een vertaler zich getroosten moest.
De vertaler van het Leven van Sinte Christina b.v. wijst op de
moeite die hij doen moest ( 96) ; hij gebruikt dan de haast geijkte

(94) Tondalius' Visioen en St. Patricius' Vagevuur, uitg. door Dr. R. Verdeyen en Dr. J. Endepols. l e en 2e Deel. Gent, Siffer ; 's-Gravenhage, Nijhoff,
1914-1917. (Kon. Vla. Acad. v. Taal- en Letterkunde) . Cfr. p. 311. Versie
H2.
„Ic heb menich dinc ghehoert
(95)
Vruchtelic ende seer swer weert
15 Mar noit en quam mi dicht soe na
Als dese hystorie die ic besta [,)
Noch die mi soe seer verswerde
Als ic u v an woerde te woerde
Segghen als die hystorie leghet
20 Ende als ons die meyster seghet".
Cfr. p. 313 v an Dl. II van de zoëven vermelde uitgave door Dr. R.
Verdeyen en Dr. J. Endepols.

(96) Leven van Sinte Christina de Wonderbare ... uitg. door J.

H. Bormans.

Gent, 1850. De vertaler heeft dit werk ondernomen, zegt hij, omdat er personen zijn die geen Latijn kennen ; hij vervolgt dan fol. [i 0j.ij, vs : 31-38 :
„Oec heb ict sonderlinghe gedaen /
om dat mi al te ernsteleke bat //
een eersaem ionfrou ende een vroede
een geesteleke ende een goede /
Van Hoye I so heet si / ionfrou Femine ;
dat ic om haer bestonde de pine /
si dunckes mi so wale weert /
dat mi moet doen want sijs begeeft".
Dezelfde tekst (alleen is in vs. 35 heet heed geworden ; drukfout ?)
vindt men p. 62 met de Zuidafrikaanse hertaling ervan op p. 132 in : Christina
Kaapstaden Kristien. Saamgestel deur G. S. Nienaber en A. P. Grové.
Bloemfontein, Nationale Boekh andel, 1962.
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formule die in dit verband nog aangewend wordt, nl. „die pine
bestaen" (97).
Leest er „Tprologe" van het Leven van Sinte Lutgart op na, en
daarin hoort U dan dat de vertaler zich „gepinet" heeft — alle krachten
en vermogens ingespannen heeft om van een Latijnse „vita" een
getrouwe weergave „in didsche" te kunnen leveren (98).
En een Jan van Boendale, hoe vlot hij ook zijn taal hanteren kon,
had het bij de aanhef van zijn Meliboeus insgelijks over zijn „pine"
om dit stuk in 't Nederlands te vertalen ( 99) ; en op 't einde van zijn
geschrift meende hij nogmaals daarop te moeten terugkomen en nog
eens verklaren :
„Dit boec waert met mire pinen
Ghetracteert uten latine /
Al tAntwerpen in die poert..."

(10 0) .

Een andere auteur, ook in het Antwerpse werkend, ni. deze die in
het begin van de XIVde eeuw de Sidrac uit het Frans vertaalde, had
het insgelijks over de „pine" die hij „bestoet". Hij sprak in de
„Prologhe" tot zijn overzetting de hoop uit dat zij die zijne vertaling
lezen of horen lezen zouden

(97) Voor „die pine bestaen" cfr. Mnl. lVd b. Dl. I (1885), col. 1104E in
de zin van „moeite doen ".
(98) Leven van Sinte Lutgart. Tweede en derde Boek ... uitg. door Frans
van Veerdeghem. Leiden, Brill, 1899. Cfr. p. 5, vs : 1-9 van „Tprologe" :
„Nu hebbic u met waren warden
En deel der viten van Lutgarden
Verdart, gi heren ende vrouwen,
Daer ic in mire goeder trowen
Gepinet hebbe al sander wanc
Te houdene a l den selven ganc
In didsche, ende in den selve wegen
Te gane, die ic vant geslegen
In din latine vore mi ".
(89) „35 : Dit boec legbiet in latine / Dat ic u met mire pine / In dietsche
vertrecke so ic beste can / Eest dats mi God onse Here an ..." Vs : 35-39
van : Meliboeus : Het Boec van Troeste ende van Rade, p. 2 in : Nederlandsche Gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boendale, Hein van Aken
e.a. ... Uitg. door F.-A. Snellaert. Brussel, 1869.
(ioo) Cfr. vs : 3758-3760, p. 133 in dezelfde uitgave door F.-A. Snellaert
in 1869. Cfr. de voorgaan de voetnoot.
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„Datsy selen daeroia bedi
Vriendelike bidden voir my,
Omme dat ic die pine bestoet" col).

De bijbelvertalers schrokken soms in „vreese, aerbeit ende anxte" (102) voor hun werk terug. Zo verklaarde rond 't midden van de
XIVde eeuw de maker van een Nederlandse vertaling van een gewijde
tekst : vertalen is „negheen deen dinck, mar bets een werck van
grater pinen ende aerbeyde dat mi menighe ruste ende nachtslaep
benemen sal, eer ict volbrenghe" (13).
Dat het vertalen ook van ander als gewijd, geestelijk of lerend
werk zwaar vallen kon ondervond een Diederic van Assenede die de
Floris ende Blancefloer uit het Frans overzette : het omdichten van
dit verhaal was hem „warden herde te sure" schreef hij rond
1260 (104).
^

**
(101) Cfr. vs. 89-91, p. 3 in Het Boek van Sidrac ... door Job. F. J. van
Tol. A'dam, 1936. In de berijmde epiloog komt de term „pine" niet voor,
wel echter het woord „arbeide". Cfr. bij Joh. F. J. v an Tol p. XLVII:
„Nu bid ick godt van hemelrijck
In zijne glorie eewelijck
dat hij mij zoo langde wil sparen
ende mijn verstant ende wij sheij t bewaren
op dat dit boeck deur mijnen arbeijdt
wtten walsche in duijts mach worden geleijt".
(102) C. H. Ebbinge Wubben : Over Middelnederlandsche Vertalingen van
het Oude Testament. 's-Gravenhage, 1903. Cfr. p. 77.

(103) C. H. Ebbinge Wubben : Over Mnl. Vertalingen ... Cfr. p. 73. Wellicht ook het opstel : Hervorming en Neofilologie. Gent, Kon. Via. Aca.d.,
1962. Cfr. o.a. p. 42.
(104) Diederic van Assenede : Floris ende Blancefloer. Uitg. ... door J. J.
Mak. 2e dr. Zwolle, 1964. (Klassieken uit de Ndl. Letterkunde) . Wil men
een stuk zoals dit in versvorm en ordelijk navertellen dan moet de vertaler
in de tekst ingrijpen. Cfr. vs 19 en vlg.
„Men moet corten ende linghen
Die tale, sal mense te rime bringben,
Ende te redenen die aventure.
Hets worden berde te sure
Van Assenede Diederike.
Dien seldijs danken ghemeenlike,
Dat hijt uten Walsche heeft ghedicht
Ende verstandelike in Dietsche bericht
Den ghenen, diet Walsche niet en connen".

459
H. EEN TOPOS VAAK VERBONDEN MET 'T PROBLEEM : TIJD

Uit dit overzicht, vluchtig overzicht van dit — het zij grif toegegeven
-- nogal uiteenlopend materiaal blijkt m.i. toch dat in het middeleeuws
schrijversgild door auteurs, afschrijvers en vertalers -- o.m. in de
Nederlanden, in Engeland en in de Duitse gewesten herhaaldelijk
gewezen werd op de zware opgave die het „dichten", kopiëren of
overzetten voor sommigen wel was ; tweedens is bevonden dat vaak
in dit verband in de loop der tijden dezelfde geijkte formules ter
verwoording van deze wijdverspreide en eeuwenlange ervaring gebruikt werden.
Zou het dan riskant zijn uit deze vaststelling te besluiten dat er
stilaan in de kringen, die zich inzetten voor het scheppen en voor
het verspreiden van geschriften in hun oorspronkelijke of vertaalde
versie, een soort traditie groeide die geleidelijk als het ware tot een
conventie verstarde. Het paste en het stond wel -- zo leek het althans —
te wijzen op de zwarigheden inhaerent aan het hanteren van de pen
door auteur, kopiist en vertaler ; en meer bepaald in verband met
't werk van vertalers.
Zijn er middeleeuwse vertalers te vernoemen die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op de zwarigheid van hun werk wijzen, opvallend is
nochtans dat -- zoals reeds vermeld dezen het gewoonlijk bij een
algemene verzuchting houden : kort en goed : vertalen is lastig en
zwaar werk ! Het komt inderdaad uitzonderlijk in de Middeleeuwen
voor dat specifieke klachten zouden geuit worden over moeilijkheden
die voortvloeien zouden uit de aard van de behandelde materie of
uit de litteraire vorm of taalkundige eigenaardigheden van het oorspronkelijk stuk, of uit de toestand van de taal waarin vertaald werd.
Dergelijke bepaalde vaststellingen, opmerkingen of verzuchtingen
komen wel af en toe voor : ze zijn echter veeleer zeldzaam, juister
gesteld : ze zijn uitzonderlijk, wijl, door de band, de vertalers van
toen zich -- zoals gezegd — aan algemene uitspraken over het moeizame
van hun werk hielden.
Blijkbaar nam niemand van de opeenvolgende generaties van lezers
van toen, en zelfs van later, aanstoot aan dergelijke opmerkingen of
klachten vanwege overzetters ; ook niet in de XVIde eeuw. Inderdaad
deze middeleeuwse traditie die in de kringen van de vertalers leefde,
heeft wijde en diepe uitlopers in de XVde-eeuwse en XVIde-eeuwse
wereld van het boek gekend. Wie immers thans deze getuigenissen
van vertalers uit de periode van het Humanisme en Renaissance
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benoorden de Alpen onder de ogen krijgt of ze hoort kan zich moeilijk
van de indruk ontdoen dat dergelijke uitspraken reeds toen niet
zouden aangevoeld en aanvaard geworden zijn als traditionele, gemeenplaatsige formules, en als echo's van verklaringen of verzuchtingen die reeds vroeger zelfs in de antieke wereld en in het middeleeuws letterbedrijf door vertalers van toen afgelegd of geloosd
werden.
Het grote verschil ligt meestal te zoeken in de omvang van deze
uiteenzettingen over het moeilijke van het vertaalbedrijf en in de
specificatie van de verschillende bronnen of oorzaken van moeilijkheden waarmede een vertaler kon af te rekenen hebben.
Bij een bijzonder punt kon hier echter m.i. toch even andermaal
stilgestaan worden, nl. bij het probleem van de tijd die aan 't leveren
van een vertaling besteed wordt, en meteen aan andere vragen die
soms in verband hiermede gesteld worden.
En waarom ? Ten eerste, omdat dit — d.i. het oproepen van het
begrip en beeld : tijd — een motief is dat vaak met dit van het benadrukken van het moeilijke en zware van het vertaalwerk verbonden
wordt ( 105) . Ten tweede, omdat dit een thema van discussie geworden is, van een discussie die eenmaal althans — tot verklaringen
geleid heeft die de onmiskenbare historische bindingen, die m.i. in
dit opzicht in de vertaaltraditie van het Westen bestaan, negeerde. Het
herhaaldelijk voorkomen van dit motief van de tijd lijkt me meer
dan het opduiken van enkele verloren steken van een driegdraad
waarmede lappen uit voorwerken van zestiende-eeuwse drukken aan
elkaar geregen konden worden, die daarenboven verweven zou liggen
met een typische streng uit het Westeuropees geestesleven van toen,
nl. het Calvinisme. M.i. is inderdaad het spelen met dit motief van
de tijd die aan de moeizame onderneming, die vertalen nu eenmaal
is, gewijd wordt — ook in de periode van het Humanisme, de Renaissance en de Reformatie -- in wezen het voortzetten van een litteraire
traditie waarvan de onmiskenbare sporen reeds over de middeleeuwse
vertalingen verspreid liggen.
Hierbij valt echter ook nog te bedenken dat het probleem van de
tijd, die aan het leveren van een vertaling besteed werd, ook voor de
middeleeuwse vertaler een dubbel aspect had.
Vertalen vulde een gebeurlijke leemte in zijn gewoon tijdsbesteden,
(105) Cfr. supra over klachten over de kortheid van de tijd waarover een
vertaler beschikken kon.

461

en door de band ondervond hij deze binding als een zegen ; anderzijds
legde vertaalwerk soms zodanig veel beslag op zijn tijd — meer alleszins dan hem en anderen soms lief was — dat dit gevoelen voor hem
vaak een aanleiding tot zure klachten werd.

*
1. „LEDICHEIT"

Inderdaad men mag, wat het eerste punt betreft, niet uit het oog
verliezen dat het niet alleen in de incunabelperiode en in de zestiende
eeuw was dat vertalers zich met vertaalwerk inlieten omdat ze daardoor lediggang vermijden wilden ( 106) ; ook middeleeuwse auteurs
zetten zich aan 't dichten of aan 't „bewerken" van ander werk, zgz.
omdat zij de „ledigheid" schuwden.
Jan van Boendale kon niet zonder letters leven : „In moet scriven
/ dichten of lesen" riep hij uit ; ledigheid lag hem niet, en zo pakte
hij maar zijn Jans Teesteye aan (107).
In de „Prologhe" tot zijn Lekenspiegel verklaart ons dezelfde Jan
van Boendale zonder omhaal van woorden dat hij zijn stuk dichtte
omdat hij „niet en wilde leiden / In onnutter ledicheiden / Den tijt
die [hem] gheeft ons Here" ( 108)
(106) Cfr. o.a. het opstel Verkenningen in Vroeger Vertaalwerk. 1450-1600.
Vertalen uit Plichtsbesef. In : Verslagen en Mededel. v. d. Kon. Acad. v.
Ndl. Taal- en Letterkunde. Jg. 1980. Cfr. ook supra in deze bijdrage.
(107)

„Mijn sen en mach niet ledech welen /
65 In moet scriven / dichten of lesen ;
Want mijn nature hevet so in /
Ende al moyet tuinen sin
Daer om sone latix niet ;
Wantmen in Cathone ghescreven siet /
70 Dat ledecheyt tallen stonden
Voeden can die sonden ;
Ende want dichten es d an
Eensakedaerhem enman
Onledech mede maken mach
75 Vroech ende spade / nacht ende dach /
Ende oec een reyne onlede es".

Cfr. vs : 64-76, p. (139) in : Nederlandsche Gedichten uit de veertiende
eeuw van Ian Boendale, Hein van Aken e.a. Uitg. door F.-A. Snellaert. Brussd , Hayez, 1869.
(108) Cfr. p. XXX in : Nederlandsche Gedichten uit de veertiende eeuw ...
Uitg. door F.-A. Snellaert. Brussel, 1869.
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Voor de dichter van het Boec vonder Wraken, die als bezeten was
door een onweerstaanbare drang om zich voor een zaak in te zetten
en zich af te sloven, was er maar ene uitkomst om de ledigheid te
ontvluchten, en dit was : „lesen ofte scriven". Wanneer hij, oud en
uitgeput -- „op" als hij is — er bij neervalt, zal hij anderen verzoeken
zijn werk voort te zetten (109),
De angst voor „ledighede" en voor haar verderfelijke morele gevolgen blijkt een obsessie geweest te zijn ook voor Melis Stoke, die
dan in het schrijven van zijn Rijmkroniek rust en bevrediging
zocht (110)
Ook de dichter van de Meliboeus waarschuwde tegen het gevaar van
(109) 2491 „Ay ! Hoe menichwerven heb ic gheseit
Dat ic niet sijn en mochte sonder arbeit /
In moste lesen ofte scriven.
Mar nu maetic laten bliven /
2495 Ende sien dat worde ghereet
Aen te doen dat achterste deet
Des ellendichs lichamen /
Dats die eerde daer wi af quamen ;
Want mijn arbeit ende outheit
2500 Bracht hebben in siecheit /
Dat ics ghedoen en can mere.
Mar altoes danckics Onsen Here
Des goets dat Hi mi heeft ghedaen /
Ende bidde een ygheliken / die verstaen
2505 Sal dat boecsken / ende den sin
Ende die materie diet heeft in /
Ende die hem dichten onderwint /
Dat hijt voort dichte als hijt vint
Na die materie daert voer af roert ;
PP

' hen uit de veertiende eeuw van
Cfr. p. (487) .•in
in : Nederlandsche Gedichten
jan Boendale, Hein van Aken e.a. Uitg. door F.-A. Snellaert. Brussel, 1869.
(110) Melis Stoke : Rijmkroniek van Melis Stoke. Uitg. door Dr. 1V. G.
Brill. Utrecht, Kemink, 1885, 2 vol. (Werken v. h. Historisch Genootschap
gevestigd te U trecht. N. R. Nr. 40) . Cfr. p. 1, vs : 1-7 :
„Omdat ic niet en wi lle,
Dat mijn sijn ligghe stil
Ende verderve mit ledicheden,
Willic u alhier ter steden
Segghen, wie de graven waren,
Die hollant in haren jaren
Hadden onder haer bedwanc".
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de „ledichede" ; deze was z.i. een bron van allerlei miseries die over
een arbeidsschuw mens losbreken konden (111).
„Idelheit", d.i. „lediggang", vermijden was eveneens de drijfveer
voor de bewerker van de Theophilus-legende om dit „miracle" in een
Nederlandse versie ook bij ons in omloop te brengen (112).
Vermeldenswaard, in dit verband alleszins, is ook dat, bij dit afwijzen door de vertaler van de „ledicheit", niet zozeer naar de Bijbel
en de Kerkvaders, d.i. naar de christelijke traditie, wordt verwezen,
doch veeleer opinies en uitspraken aangehaald warden van filosofen
uit de Oudheid, nl. van een Cato (113) of een Seneca ( 114) ; ook op
de mening en het gezag van wijzen uit het Oosten wordt beroep gedaan, o.m. door een Sidrac.

2.

TIJD TE KORT

Dat de tijd, die aan wie het woord hanteerde gegund werd, niet
(111)

„Met arbeyden mach men come. /
Tot groter eren ende te vromen ;
Ende alle onsalichede /
Can volghen der ledichede".
Cfr. vs : 965-968 p. (36) in : Nederlandsche Gedichten uit de veertiende
eeuw ... Uitg. door F.-A. Snellaert. Brussel, 1869.
(112) Dit is althans de interpretatie die Prof. Dr. J. van Mierlo hier aan
„idelheit" gaf, nl. in vs. 29, p. 96 van zijn uitgave van 1941 : Theophilus.
Ene scone miracle dat Onse Vrouwe dede ane Theophiluse ende ene scone
exempel. Opnieuw uiig. ... door Prof. Dr. J. Van Mierlo. Brussel, 1947.
(Overdruk uit de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vla. Academie v.
Taal- en Letterkunde).
25. „Dat ic doer ghene idelhede
Noch doer den prijs van iement mede
Hebbe begonnen dese sake ;
Maer omme te sine met ghemake
Jeghen idelheit ende sunder sonde
30. Hebbict in dietsche onderwonden ; ... .
(113)Cfr. vs : 69 van de „Prologhe" van Jans Teesteye.
(114)
„Die wise Seneca seyt : /
Mi en leet noyt dach in ledecheyt /
Want oefeninghe des arbeyds can
Goeden sin maken inden man".
Cfr. vs. 1279- 1282, p. (46)/(47) in : Nederlandsche Gedichten uit de
veertiende eeuw ... Uitg. door F.-A. Snellaert. Brussel, 1869.
"
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immer door de betrokkene zelf als voldoende geacht werd, is een
ander motief waarmede toen, d.i. in de XVde en in de XVIde eeuw,
herhaaldelijk gespeeld werd.
Doch ook hier leeft voor ons ogen een uitloper van een oude, zeer
oude stronk. Zelfs in de klassieke Oudheid kenden o.m. de redenaars
het belang dat aan tijd bij het hanteren van het woord gehecht werd ;
de onverbiddellijkheid van de waterklok schrikte toen reeds meer dan
één onervaren redenaar af (115
Is er dan later de obsessie die sommige middeleeuwse auteurs vervolgde in verband met het probleem van de tijd die hun ter beschikking gesteld werd !
Klagen over de korte periode die hun gebeurlijk toegestaan wordt
om een stuk, dat hun in opdracht toevertrouwd werd, te kunnen
afwerken ; vrezen dat de hun resterende levensdagen niet volstaan
kunnen om de hun opgelegde taak te volbrengen ; meteen dan ook
bidden om het geluk te mogen hebben hun werk te kunnen afmaken,
zowel als jubbelen en dankend God gedenken dat het hun gegeven
werd de voltooiing van hun werk te beleven ; deze zijn de verschillende motieven die in proloog of epiloog van hun vertalingen ook
door middeleeuwse „overzetters" in verband met het probleem van de
tijd werden behandeld.
De schrijver die het op zich had durven nemen „Een scone Miracle
dat ons Vrouwe dede ane Theophiluse ende ene scone exempel" in
het Nederlands te bewerken bidt God in de aanhef om de genade :
).

„ ...dat hi mi sende
Tallen beghinne goeden ende ...

"

(116)

En hij herhaalt dit verzoek zelfs, in zijn gebed tot de H. Maagd

(117).

HadokebwrvnBatijs-legdb nopva
(115) Cfr. Lionel Pearson : Appolodorus, the Eleventh Attic Orator ...

P. 347-359 in : The Classical Tradition ... Studies in Honor of Harry Caplan.
Ed. by L. Wallach. Ithaca. N.Y., Cornell Univ. Press, 1966. Cfr. p. 348 :
„ ... no wonder that an unskillful speaker in Athens feared the water clock,
and that speech writers encouraged him to complain of having too little time
allowed him".
(117) Theophilus. Ene scone miracle... Uitg. ... Prof. Dr. I. Van Mierlo.
Antwerpen- Brussel, 1941. Cfr. p. 95, vs : 1-2.
(116) Theophilus. Ene scone miracle ... Uitg. Prof. Dr. J. Van Mierlo.
Antwerpen- Brussel, 1941. Cfr. p. 97 : Vs. 55-58 : „Nu biddic der soeter
coninghinne, / Daer ic dit omnle beghinne, / Dat ic des moete volcomen, J
Gode teren ende ons te vromen ".
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zijn „ghedichte" de wens en de hoop niet uitgesproken dat hem de
gratie zou mogen geschonken warden dit werk te mogen afmaken (118)
Vertalen is lang en lastig. De maker van de Nederlandse versie
van de Sidrac uit dan ook in de „Prologhe" de volgende smeekbede,
nl. dat Christus hem lang genoeg zou laten leven tot hij, die zich
nu al vermoeid en versleten voelt, dit zwaar werk zou voltooid
hebben ( 119) . Des te begrijpelijker wordt dan ook zijn jubelend
dankwoord in de epiloog van dit uitvoerig stuk omdat God hem
„so langhe" gespaard had, zodat hij met zijn „Dietse" vertaling had
kunnen klaarkomen (120)
?

„Ic wi lle beghinnen van ere nonnen
Een ghedichte. God moet mi onnen
Dat ict te poente moet gheraken,
Ende een goet ende daer af maken...".
Cfr. vs. 9-12. Beatrijs. Uitg. door Dr. L. Lulo f s. 4e dr. Culemborg, 1976.
(Klassieken Ndl. Letterkunde) . Dr. Lulofs schrijft p. 79 dat de dichter Gods
hulp inroept opdat hij „het [verhaal) op de juiste wijze zal vertellen en
voltooien". Commentaar : „Deze wens wordt door middeleeuwse schrijvers
geregeld geuit".
(119) Cfr. Het Boek van Sidrac .., door job. F. I. van Tol. A'dam, 1936.
„Nu bid [ic} Jhesum van Nazarenen,
Dat hi mi wille verlenen
Macht, sin ende ghesonde
Ende te levene zo langhe stonde,
115 Dat ic dit werc bringhe toe
Ende mijn leven betren zoe,
Dat ic daer naer sciere
Come te ghenadighen vageviere.
Daerbeit zal mi wesen zwaer,
120 Want ic oud was vichtich iaer,
Doen ic dit werc ierst began,
Ende hebbe versleten nochtan
Met dichtene minen sin.
Daer sander ic nemmeer en ben.".
(120)
Cfr. p. 226 de epiloog volgens het hs. K :
„Ghelooft zi God van hemelrike
In sine glorie ewelike
Dat hi mi so langhe spaerde
Ende minen zin also verdaerde
Dat ic dit werc met minen arbeide
Uten Walsce in Dietsce leide".
Het Boek van Sidrac ... door Job. F. J. van Tol. A'dam, 1936.
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Ten anderen is er iets normaler dan dat de hartewens van een
dichter of vertaler zou zijn een werk, waaraan hij eenmaal de hand
gelegd had, afgewerkt te zien ? En past het dan niet hiervoor om de
gunst en bijstand van Ons Heer te bidden, of te laten horen dat het
alleen met Gods welwillend geschenk van de nodige tijd te verwezenlijken is ? Maerlant deed dit in zijn bewerking van Die Istory van
Troyen toen hij schreef :
„is wil se { = dese historie) al gheheel
Van beghyn ten eynde maken,
Gan my Got al suiker saken
Dat my myn syn niet en is te laf" (121).

Toen de voltooiing van de Alexanders Geesten eindelijk in 't zicht
kwam kon Maerlant erkennen dat de opdracht, die hij aanvaard had
om dit werk te schrijven, moeilijk uitgevallen was -- „harde swaer"
en dit omwille van de „materie" die daarin behandeld werd ( 122) . Hij
hoopte en bad dat God zijn „ere ende prijs" schenken zou aan haar
die hem tot dit werk overgehaald had (123). Tevens wenste hij God
te danken om de genade die hem, Maerlant, was gegund, ni. dat hij
(124)
ditboekhamgnfwr
(121) Jacob van Maerlant : Dit is die Istory van Troyen. Uitg. ... door Nap.
de Pauw & Edw. Gailliard. 1 ste Dl. Gent, Kan. Vla. Acad., 1889. Cfr. p. 1.
Ietwat verder, op p. 2, leest men :
„In den Duytsche dichtet Jacob
Van Merlant : doer nyemans scop
So en wilt hys niet begheven,
Eer dit boeck is al volscreven".
(122) Cfr. vs. 1526, p. 251 in : Jacob van Maerlant : Alexanders Geesten ...
Leiden, Sijthoff, 1882.

van Jacob van Maerlant ... door Dr. Job. Franck.
(Bibliotheek v. Mnl. Letterkunde) .

(123) Cfr. vs. 1510-1512, p. 251 in : J. van Maerlant : Alexanders Geesten

... door Dr. Job. Franck. Leiden, 1882.
„God geve ere ende prijs groet /
Die mi dede dat ict bestoet ;
Want si es edel ende bequame".
(124) Cfr. vs. 1506-1509, p. 251 in : J. van Maerlant : Alexanders Geesten

... door Dr. Joh. Franck. Leiden, 1882.
„Nu dank ic Gode / die mi die eracht
Gaf / dat ic heb volbracht
Alexanders aventure ;
Want het es worden mi te sure".
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In de „Prologhe" van Jans Teesteye vlecht Jan van Boendale tweemaal dit motief in (125) .
Wie het ook moge geweest zijn die onze Meliboeus omdichtte, ook
hij zette zijn „Prologhe" in met het gebed aan God :
„ ...
dat hi /
Mijn troeste ende mijn hulpe si /
Dat ic dit Boexken volbringhe /
Dat ic beghinne handelinghe ..." (126).

En hoe dankbaar was de bewerker van het Leven van Sinte Lutgart
niet, omdat zijn bede om zijn werk te mogen voltooien verhoord
was (127) ?

Voorbeelden genoeg en die daarenboven klaar uitwijzen dat reeds in
de Middeleeuwen om daarbij te blijven -- auteurs, kopiisten en
vertalers vaak hun luister- en leespubliek bewust maken wilden van
het moeizame, het lastige van het werk dat van hen verwacht werd.
Anderzijds blijkt tevens uit deze getuigenissen dat vertaalwerk voor
(125) Cfr. Nederlandsche Gedichten uit de veertiende eeuw ... Uitg. door
F.-A. Snellaert. Brussel, 1869. De „Prologhe" van Boendales gedicht, vs.
60-63, p. (139) :
„God once Here die late mi
Volbringhen dit also /
Datter in sijn ere si
Ende des volx orboer al daer toe".
In dezelfde „Prologhe", doch ietwat verder, nl. vs. 77-79, p. (139) :
„So willic dichten j des sijt gewes /
Also langhe als mi behoudt dieven
Die ghene die mi heeft ghegheven ...".

(126)Nederlandsche Gedichten uit de veertiende eeuw ... Uitg. door F.-A.
Snellaert. Brussel, 1869. Cfr. p. 1, vs. 3-6.
(127)Leven van Sinte Lutgart. Tweede en Derde Boek ... uitg. door Frans
Van Veerdeghem. Leiden, Brill, 1899. Cfr. vs. 5788-5794:
„So dat ic sander loes beraet
Al dis geloves volcomen ben
Dat ic eer dede in dat begen :
Dat was dat ic volbrengen soude,
Waert dats mi Got gehingen woude,
Der vrowen leven, dat ic u
In didsche al Nebbe ontbonden nu".
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sommige vertalers een redplank was. Hun vrije tijd, kunde en talent
konden overzetters bij deze vertaalbedrijvigheid aanwenden, hun taalen tijdgenoten ten bate, en tevens ter eigen, persoonlijke beveiliging
tegen de aanvechtingen van lui- en ledigheid, en meteen tegen de
morele gevaren die, in hun opvatting, aan lediggang inhaerent zijn.

***
I. ALGEMEEN BESLUIT
Vertalen was moeilijk ; en dit was een leitmotiv dat doorheen talrijke
voorwerken van overzettingen in Westeuropese talen, die in de XVde
en in de XVIde eeuw gedrukt werden, klonk. Vertalers en litteraire
theoretici hebben ten andere ten allen tijde hun lees- en luisterpubliek
op het moeizame van hun onderneming gewezen. Bewijzen daarvan
uit de Oudheid, en ook uit de Middeleeuwen konden voorgelegd
warden.
Dit benadrukken van de zwarigheden, die de vertaler bij zijn werk
ervaren kon, groeide soms uit tot een koele, gemeenplaatsige, traditionele verklaring, die de overzetter meende te moeten afleggen ; af
en toe tot een klacht over het moeilijke, het lastige, het zware van
zijn ondankbare arbeid. In dezen volgde hij, d.i. de vertaler uit de
periode van het Humanisme en van de Renaissance, het voorbeeld
van sommige scheppende woordkunstenaars, kopiisten en vertalers
van vroeger. Inderdaad, de antieke en de middeleeuwse traditie terzake heeft en ongetwijfeld is dat het geval geweest in de kringen
van de vertalers — rijkvertakte, wijdverspreide en diepe uitlopers in
de XVde- en in de XVIde-eeuwse wereld van het boek gekend.
Bijzonderheden over de oorzaak of oorzaken van het lastige in het
werk van de vertaler werden in de Oudheid of in de Middeleeuwen
over 't algemeen niet, of zeer schaars verstrekt ; dit in tegenstelling
met de klachten van vertalers, en soms zelfs van hun uitgevers, in de
incunabelperiode en in de XVIde eeuw. Deze klachten van toen waren
talrijk, van zeer uiteenlopende aard en vaak nogal omstandig geformuleerd. Later komen we wellicht hierop uitvoerig terug. Inmiddels hebben we toch één van deze verzuchtingen, die vroegere vertalers
af en toe uitten, scherper beluisterd, nl. de klacht over de moeilijkheid van het vertaalwerk in verband met het probleem van de tijd
die aan de vertaalactiviteit kon of mocht besteed warden. Bepaaldelijk
werd hier de dubbele stelling, of althans suggestie in verband met de
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ontwikkeling van het vertaalwerk in 't Westen onderzocht, nl. ten
eerste, dat het volledig opgaan in en het zich onvoorwaardelijk wijden
aan het zware werk, dat vertalen nu eenmaal is, en als zodanig ook
vroeger ervaren werd, tezamen met het benadrukken van het moeilijke
ervan een tijdsgebonden verschijnsel zou zijn dat het waarmerk van
de Reformatie — meer speciaal van het Calvinisme — en van de
Renaissance dragen zou ; ten tweede dat in dezelfde context vertalen
in de XVIde eeuw en dit onder invloed van dezelfde factoren —
beschouwd werd als een doeltreffend middel om de grote morele
gevaren van lediggang te vermijden.
Deze mening is m.i. moeilijk onvoorwaardelijk te delen. Inderdaad,
talrijk zijn de hier aangehaalde gevallen uit de wereld van het boek
en vroegere tekstoverlevering — d.i. van vóór de XVIde eeuw -waaruit blijken kan dat dichters, kopiisten en ook vertalers, het
schrijven, afschrijven en overzetten van een geschrift als een nuttige
tijdsbesteding, die oog en hand en geest bezig hield, beschouwden, en
dat zij hun werk als zware arbeid, die een gewetensvol man nochtans
niet afschrikken mocht, ervoeren.
Tweedens, dat vertalen zware, en lange, en onafgebroken inspanningen vergen kon en, volgens sommigen, juist daardoor het middel
bij uitstek was om uitdrukking te worden van de onfnuikbare wil
om totaal zijn krachten op een bepaald moment voor een goede zaak
in te zetten en daardoor het aanzuigen van de gevaarvolle vacuumzone van de lediggang te vermijden — anderen en zichzelf ten bate
is een opvatting die eveneens al eeuwen vóór de Hervorming of de
Renaissance sap en leven in de vertaalactiviteit van de Westeuropese
wereld gejaagd had.
Met dit tweeledige leitmotiv, dat door het voorwerk van talrijke
zestiende-eeuwse vertalingen verweven zit, had reeds menig taalkunstenaar uit vroegere eeuwen gespeeld.
Inderdaad het beklemtonen van de moeilijkheid, die aan alle vertaalwerk inhaerent is, en het aanheffen van een klaaglied over last
en pijn, over het lichaams- en zieleleed, dat het aandeel van elke
vertaler is, enerzijds, en het herhalen van de maning tot het schuwen
van de lediggang en het zoeken van toevlucht in werk, o.m. in
vertaalwerk, waarin sommigen later een typische drijfveer en verklaring van de intensieve vertaalbedrijvigheid van toen zagen, kan
hij die oor en oog gebruiken wil, eveneens uit ontelbare middeleeuwse overzettingen horen opklinken of aflezen. M.a.w. tijdsgebonden was het niet, althans niet met de zestiende-eeuwse vertaalproduc-
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tie. Dat een bepaald religieus klimaat het aanwenden van het laatste
element geactiveerd heeft, en in een zekere zin zelfs gekleurd, is
mogelijk, en dat diezelfde godsdienstige sfeer bijgedragen heeft tot
het doorzetten van zijn invloed tot in de XVIde eeuw is niet uitgesloten. Mij lijkt het echter een locus communis die reeds diep in de
vóór-reformatorische periode wijde verspreiding kende.
^

Dit was ons thema voor vandaag !
Dat er voor de vertaler uit de XVde en uit de XVIde eeuw nog
andere problemen inzake de moeilijkheid van zijn werk voor hem
oprijzen konden, buiten deze die we hier even hebben aangeraakt,
ligt voor de hand ; en talrijk waren ze voorzeker ! Problemen in
verband b.v. met de aard van de materie die in 't oorspronkelijk stuk
behandeld werd ; problemen met de taal of talen waaruit overgezet
werd zowel als met deze van de vertaling zelf.
Ook de stilistische eigenaardigheden van hun grondteksten maakten
de vertalers het leven niet altijd gemakkelijk.
Georges Mounin had het onlangs nog in dit vlak over „des dif f icultés ... de stylistique et de poétique" ( 128) . En gering in aantal of licht
van aard waren deze toen — d.i. in de XVIde eeuw ook niet ; ze
zijn ten anderen inhaerent aan alle vertaalwerk, aan dit van vroeger
zowel, als aan dit van nu ; en ze verzuurden vaak het leven van de
vertalers uit de Middeleeuwen zowel als dit van de overzetters uit de
XVIde eeuw of van dezen van nu.
Dit is nu eenmaal het lot van de vertalers die hun zaak ter harte
nemen, en dit juist omdat deze vertalers, in de volheid van hunne
overgave aan de taak die hun geleidelijk zo dierbaar wordt als de
appel van hun ogen, dra de armoede van hun aanvoelen, kennen en
kunnen zullen gaan beseffen ; ze zullen eveneens de beperktheid van
het instrument dat ze bespelen ondervinden ; ze zullen bewust warden
van de bedwelmende diepte, de ontzaglijke uitgestrektheid en onzeggelijke verscheidenheid van klank en ritme van 't stuk dat er te vertolken valt.
En wie zich toen voor dit soort werk spande -- en zeker hij die
reeds vroeger de vertaalkunst beoefend had moet door de band even
(128) Georges Mounin : Les problèmes théoriques de la traduction. Paris,
Gallimard, 1976. (1.t. uiig. in 1963 in de reeks : „Bibliothèque des Idées") .
Cfr. p. 169.
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scherp als onze huidige vertaler of theoreticus van het vertaalwerk
de wezenlijke specifieke moeilijkheden van het bedrijf van de overzetter aangevoeld hebben, en meer dan één onder hen wist deze
bijwijlen juist en snedig te formuleren.
Er is zelfs in dit verband een onthutsend parallellisme in de manier
waarop deze moeilijkheden, of althans sommige ervan, toen ervaren
en beschreven werden, en nu nog warden.
Paul Valéry, die op het stuk van de vertaling ervaring had, schreef
in augustus 1944E het volgende : „Le travail de traduire, mené avec
le souci d'une certaine approximation de la forme, nous fait en
quelque manière chercher a mettre nos pas sur les vestiges de ceux
de l'auteur ; et non point faconner un texte à partir d'un autre" (129).
Wie ooit door kniehoge sneeuw zijn gids of gezel nastapte weet
hoe zwaar, hoe afmattend, hoe moordend zelfs een dergelijke gang
zijn kan.
Het gaat hier echter eerst en vooral over de formulering : „Mettre
nos pas sur les vestiges de ceux de l'auteur" !
John Brende, die het werk, dat R. Curtius Rufus aan Alexander de
Grote wijdde, in het Engels vertaalde, doet als vertaler in de inleiding
tot zijn uitgave van 1553 beroep op de welwillendheid van de lezer.
De vertaler heeft het immers niet altijd gemakkelijk, want hij is
verplicht in de voetsporen van een vreemde te lopen : de overzetter
-- schrijft hij „shalbe compelled to tread in the aucthores steppis" (130) .
Dit kon men in Engeland, in 't hart van de XVIde eeuw lezen, als
bewijs van het scherpe besef dat een vertaler toen hebben kon nopens
althans één oorzaak van het moeilijke van zijn taak. Maar deze
ervaring en meteen dit inzicht zijn van alle tijden, en de formulering
(129) Paul Valéry : Oeuvres. I. Ed. établie et annotée par Jean Hytier. Paris,
Gallimard, 1962. (Bibliothèque de la Pléiade. Nr. 127). Cfr. p. 215. In deze
band werd o.m. opgenomen : „Traduction en vers des Bucoliques de Virgil;
précédée de Variations sur les Bucoliques". Het is langs „George Steiner :
After Babel. Aspects of Language and Translation. (London, Oxford Univ.
Press, 1975) p. 346" dat ik op deze passus en dit opstel van. Paul Valéry
uitgekomen ben.
(130) Curtius Rufus : The Historie of Qvintus Curcius, conteyning the Aktes
of the Greate Alexander translated ... by John Brende. London, 1553. In zijn
„Preface" doet de vertaler beroep op de welwillendheid van de lezer die
zou moeten indachtig zijn „that in a translation a man can not alwayes vse is
owne vain; but shalbe compelled to tread in the aucthores steppis : whyche
is harder, and a more difficulte thynge to do then to walke his owne pace".
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ervan soms identiek of gelijklopend.
Drie eeuwen vóór Brende, zes eeuwen vóór Paul Valéry, nl. in
't midden van de XIIIde eeuw werd er bij ons reeds met een beeld,
dat in deze wereld van Valéry en Brende past, gespeeld. Inderdaad,
de Brabantse bewerker van de Vita Lutgardis van Thomas van Cantimpré (Willem van Afflighem ?) stelde zijn uitgesponnen Nederlandse versie van dit Latijnse heiligenleven als volgt voor :
„Daer ic in mire goeder trowen
Gepinet hebbe al sonder wanc
Te houdene al den selven ganc
In didsche, ende in den selven wegen
Te gane, die ic vant geslegen
In din latine vore mi" (131) .

„Roses bloom twice" is één van die zonnige spreekwijzen die het
Engels een eigen charme verlenen .Doch, zou er dan toch een rozenvariëteit bestaan die driemaal bloeien kan ?
Wellicht plukken we er nog bij onze volgende tocht op zoek naar
de reden waarom het vaak de vertaler zo moeilijk valt „al sonder
wanc" „den selven ganc" „ende in den selven wegen te gane".
Dat is echter voor later op 't jaar.
^

**

(131) Leven van Sinte Lutgart. Tweede en derde Boek ... uitg. door Frans
Van Veerdeghem. Leiden, Brill, 1899. Cfr. p. 5, vs. 4-9.

TAALNORMEN EN HUN RELATIVITEIT
door
DR. Jo Duerr
Buitenlands Erelid van de Academie

Volgens de normen van wellevendheid moet ik u aanspreken, voordat ik over mijn onderwerp begin te praten. Maar daar begint de
moeilijkheid al. Volgens Noordnederlandse normen zegt men tot een
gemengd gezelschap : `Dames en heren' als er meer dan één vrouw
aanwezig is, maar als er maar één vrouw is, kan men niet beginnen
met `Dame en heren', want het wordt als substandaard beschouwd,
in gewoon Nederlands dus als onbeschaafd om een vrouw aan te
spreken met `Dame'. In dit laatste geval zou ik moeten zeggen :
`Mevrouw, mijne heren'. Volgens de noordelijke normen moet ik eerst
weten hoeveel vrouwen aanwezig zijn, voordat ik mijn eerste medeklinker vorm. Volgens de Zuidnederlandse normen is het minder
moeilijk. Dan kan ik zeggen, als er één vrouw aanwezig is `Mevrouw,
mijne heren' en als er meer zijn `Mevrouwen, mijne heren'.
Intussen heb ik tijd gehad om rond te kijken en ik weet wat ik
volgens uw en mijn normen zou moeten zeggen. Een andere vraag is
of ik dat ook wil. Ik heb kort geleden in het tijdschrift Onze Taal
gepleit voor de Zuidnederlandse norm in dit geval, om meer dan één
reden. In het Nederlands van Nederland is het woord `dame' eigenlijk
alleen nog bruikbaar in de aanspraak in het meervoud. Volgens de
laatste uitgave van Van Dale heb ik ongelijk, maar die laatste druk
is van 1976 en bovendien is een woordenboek van die omvang altijd
achter bij de ontwikkeling. Jongere vrouwen zullen zeker niet graag
aangeduid en aangesproken worden met het woord 'Dames'. Omstreeks 1950 was het nog een compliment om een `echte dame' genoemd te warden, maar ik twijfel of er nog veel vrouwen zijn die
dat leuk vinden. Misschien is het ook wel een aanwijzing voor de
statusverlaging van het woord `Dames' dat het steeds minder gebruikt
wordt op W.C.-deuren ; daar staat 6f een vrouwtje 6f het woord
`vrouwen'. Het grapje `Een heer in het verkeer, een dame voor de
ramen' brengt de grater wordende afstand tussen beide woorden
aardig in beeld. Ik wil hier niet verder over uitweiden, u zult langzamerhand wel begrepen hebben dat ik in dit geval voorkeur heb
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voor de Zuidnederlandse norm en dat ik het afkeur dat Nederland
in dit opzicht de toon aan zou moeten geven. Trouwens wel in meer
opzichten, maar dat is buiten de orde. Ter zake dus : Mevrouwen,
mijne heren, mijn onderwerp voor vanmiddag is `Taalnormen en hun
relativiteit'.
Mijn eerste vraag is : Zijn er normen ?
In een aflevering van Onze Taal, die in 1982 verscheen, staat in het
jaarverslag van het genootschap het volgende : Tijdens de discussie
bleek steeds weer dat er grote behoefte bestaat aan duidelijkheid over
normen in taalgebruik. Daar wordt dus gezegd dat er wel normen
zijn, maar dat ze niet duidelijk zijn. Op de Anéladag van 13 november
1982 -- dat is de Nederlandse afdeling van de internationale organisaheeft
tie voor toegepaste taalwetenschap, die in België ABLA heet
zijn vast- RenéAplgzdatnormevhNdlans
gelegd. Volgens de ene uitspraak dus geen duidelijke normen, volgens
de andere vastgelegde normen.
Wat is hiervan waar ? En is het mogelijk dat er vroeger wel
duidelijke normen waren ?
Ik ga met u wat terug in de geschiedenis. Op vrijdag 28 februari
1947 hield Prof. W. Hellinga een lezing voor de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, die nog altijd de moeite
van het lezen waard is. Ik zou er graag uit citeren, maar ik beperk
me tot een samenvatting van de discussie. Sommige aanwezigen waren
van oordeel dat een spreker Algemeen Beschaafd Nederlands sprak
-- de toen nog gebruikelijke aanduiding — als je niet kon horen uit
welk deel van het Nederlandse taalgebied hij afkomstig was ; anderen
merkten daarentegen op dat ze het juist wel leuk vonden als je dat
wel kon horen. Toen ik later naging wie voor het éne, wie voor het
andere was, bleek dat de 50-plussers vonden dat je niet mocht horen
waar iemand vandaan kwam en dat de andere groep uit 50 minners
had bestaan. Er was in de loop der tijd dus wel iets veranderd. Tot
de eerste groep hoorde ook Prof. Van Haeringen, die afkomstig was
uit Dedemsvaart en in zijn jeugd de slot-n in werkwoordsvormen had
gesproken,, die hij later had afgeleerd om te voldoen aan wat volgens
hem de norm voor het Nledèr[ands was. Dat je toch aan zijn klinkers
kon horen dat hij ergens uit het Nedersaksische gebied kwam, scheen
niet mee te tellen. Kennelijk hoorde tot zijn norm voor de uitspraak
van het ABN dus het niet kunnen horen waar iemand vandaan
kwam -- geen slot-n aan het einde van werkwoordsvormen. Mag ik
dat zo vertalen dat zijn norm de Hollandse norm was ? Die zou van
-
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kracht geweest zijn omstreeks 1900 à 1910, want Van Haeringen
werd geboren in 1892. Hiermee wil ik niet zeggen dat die norm in
later tijd, zelfs in onze tijd, niet meer van kracht zou zijn, maar
daarop kom ik nog terug.
Een tiental jaren eerder had deze zelfde vereniging een serie
grammofoonplaten laten maken waarop teksten waren vastgelegd,
uitgesproken door enkele toneelspelers en voordrachtskunstenaars.
Het waren proefplaten die aan een aantal mensen ter beoordeling
werden voorgelegd met het verzoek op- en aanmerkingen te maken
over de uitspraak, vanuit hun norm voor het ABN. Aan de hand van
deze beoordelingen zouden de platen verbeterd worden en de definitieve vorm zou gelden als norm voor de uitspraak van het ABN. Met
die beoordelingen was het doodvonnis over het project geveld. Wat
de ene beoordelaar uitstekend vond werd door een ander verworpen ;
er was niets mee te beginnen. Uit deze beide voorbeelden is zonneklaar dat de normen voor het ABN vlak vóór en vlak na de tweede
wereldoorlog ook niet erg duidelijk waren.
Ik ga nog eens een 60 jaar terug. In deel II van zijn Dialecticon
(84) schrijft Winkler over „modern Hollandsch". In zijn bespreking
van de Amsterdamse dialecten zegt hij het volgende : „Te Amsterdam
spreken de deftige burgers en de aanzienlijken tegenwoordig ook,
even als men in de hollandsche steden doet, modern hollandsch".
Maar enkele bladzijden eerder zegt hij : „De hedendaagsche tongval
van de stad Haarlem staat ongetwijfeld van alle hollandsche en dus
ook van alle nederlandsche tongvallen het naaste aan de geijkte
nederlandsche taal. De spreektaal nadert te Haarlem het meest tot de
hedendaagsche schrijftaal". Hier staat toch eigenlijk wel dat in die
tijd de schrijftaal de norm was. Ook uit oudere uitlatingen mag je
opmaken dat de schrijftaal de krachtigste normerende factor was.
Volgens J. Bosdijk, die in 1844 een Korte Uitspraakleer samenstelde,
is de spelling bepalend voor de uitspraak. Wie nog verder terug wil
gaan verwijs ik naar L. Peeters, 1982. In die tijd kon dat natuurlijk
nietadrs.Zovemidlnzorgeusdal
radio, televisie, grammofoonplaat en geluidsband waren de mogelijkheden elkander te horen uiterst beperkt, elkaars taal te kunnen lezen
was wat minder moeilijk. Aan de spelling had men daarom de meeste
houvast. En wat de stijl betreft : de meeste mensen kregen alleen de
stijl van gedrukte stukken onder ogen. De gewone man, die zich toch
al onzeker voelde tegenover de bewoner van de grote steden, die
neerkeek op de plattelander, voelde zich nog onzekerder in zijn taal-
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gebruik. De onderwijzer moest het weten, want die had ervoor geleerd, meest ook uit boeken. In menig dorp was hij de man die de
brieven schreef voor zijn dorpsgenoten. Hier in Vlaanderen kan men
zich waarschijnlijk beter voorstellen, nu in 1983, hoe deze onderwijzers
en hun leerlingen zich gevoeld moeten hebben ; in Nederland is het
eigenlijk al te lang geleden. Als het Nederlands van Vlamingen beter
is dan van Nederlanders betekent dit vaak dat het dichter bij de
normen van de geschreven taal staat, bij de normen die zijn vastgelegd.
Dit vluchtige overzicht van enkele uitlatingen uit de laatste eeuw
laat zien dat de norm voor het Nederlands geen statisch gegeven is
geweest. Deze en andere vermeldingen zijn te vinden in de Geschiedenis van de Nederlandse taal door C. G. N. de Vooys (1952, blz.
200, 259). In zijn bespreking van de tijd na 1885 schrijft hij over
het achteruitdringen van de dialecten en over het overwicht van
plaatselijk gekleurde omgangstaal. En hij vervolgt : Of daardoor de
norm voor wat als beschaafd geldt sterk is gewijzigd valt te betwijfelen : de neiging om zich te richten naar het spreken van de voornaamsten en meest ontwikkelden heeft een behoudende werking. Dat
er algemene normen bestaan voor wat als „beschaafd" taalgebruik
geldt, valt evenmin te ontkennen als voor de Engelse standaardtaal
of voor de Duitse „Gemeinsprac'he", maar dat betekent niet het
bestaan van absolute eenheid, al gaat de ontwikkeling in die richting.
Er is eenheid in verscheidenheid". In de noot verwijst hij naar Van
Haeringen en Kloeke. Het betoog van Van Haeringen, Eenheid en
nuance in beschaafd Nederlandse uitspraak, is nog steeds de moeite
waard, maar het werd geschreven in 1924, bijna 60 jaar geleden.
Had de uitspraak dat de norm voor het ABN het beschaafde taalgebruik was toen het boek van De Vooys in 1931 verscheen, realiteitswaarde ? En zo ja, welke ? Ik heb er altijd moeite mee gehad, want
welke `voornaamsten en meest ontwikkelden' kon men in die tijd
horen spreken ? In datzelfde jaar 1931 kon ik als student in Amsterdam een gunstiger plaats kun je j moeilijk voorstellen — hoogleraren
horen praten : F. A. Stoett met duidelijke reminiscenties aan zijn
Friese herkomst, J. Prinsen met andere verschijnselen afkomstig uit
Brabant, B. Faddegon die er niet tegen opzag te vertellen hoe hij
moeite gedaan had om zijn Amsterdamse uitspraak af te leren, wat
hem nooit helemaal gelukt was. Het viel allemaal ternauwernood op
of werd als normaal aanvaard, zoals Van Haeringen ergens opmerkt
met betrekking tot Huizinga, die zijn Groningse afkomst in zijn
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uitspraak duidelijk verraadde. Van de `voornaamsten en meest ontwikkelden' werd het regionale accent aanvaard, maar de dorpsbewoner, de boer en de landarbeider, die de schrijftaal las in zijn krant en
`de voornaamsten en meest ontwikkelden' zelden of nooit kon horen,
zelfs niet door de radio die al in opkomst was, kenmerkte zich met
zijn regionale accent als `maar een boer'. Ik vermoed dat Van Haeringen zich ook `maar een boer' heeft gevoeld en dat hij daarom
het meest stereotiepe `boernkenmerk', het nadrukkelijk uitspreken van
de n, heeft afgeleerd. Hij had zich daarmee gevoegd naar de `Hollandse' norm. Die norm voor het ABN, het spreken van de voornaamsten en meest ontwikkelden, had in die tijd zeker geen realiteitswaarde, het was ook geen taalnorm, maar veel meer een sociale norm.
Een geboren en getogen `Hollander' kon zich waarschijnlijk en kan
zich nog niet voorstellen wat dit voor niet-Hollanders betekent ; u
als Vlamingen, begrijpt dat maar al te goed.
Tegenwoordig, nu radio, televisie en allerlei andere geluidsdragers
gemeengoed zijn geworden, kan men overal in het land de uitspraak
van de `voornaamsten en meest ontwikkelden' vrijwel dagelijks horen.
Aan velen kun je nog horen waar ze vandaan komen. Maar zelfs als
dat niet het geval is, hoe groot is de normwaarde van hun spreken ?
Sedert 1931 zijn we door een proces van democratisering gegaan, de
`voornaamsten en meest ontwikkelden' zijn vaak in plaats van voorbeelden, `de anderen, de tegenstanders' geworden. Bovendien hebben
we leren inzien dat taal niet alleen dient voor communicatie, maar
ook als teken van groepssolidariteit en om sociale status aan te geven.
Kas Deprez schrijft in het begin van het hoofdstuk `Welke standaardtaal' dit :
De Vlamingen pakken het veel minder radikaal aan dan de
Zwitsers, maar ze worden door hetzelfde verlangen gedreven.
Dat verlangen is herkend en erkend te worden. Evenzeer als de
Duitstalige Zwitsers zijn de Vlamingen overtuigd van hun
anders-zijn. Alleen vinden ze dat ze het zich niet kunnen permitteren het bij hun dialekten te houden -- omdat ze vrezen dat
ze dan nooit door de tegenpartij serieus genomen zullen worden.
In Vlaanderen moet het met andere woorden binnen de Nederlandse standaardtaal gebeuren : Nederlands, maar Nederlands
waarin ook de eigenheid, het anders-zijn doorklinkt.
(Naar een eigen identiteit, 1981)
Om de verschillende taalfuncties tot hun recht te laten komen,
zullen eventuele taalnormen een grote speelruimte moeten hebben.
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Maar die speelruimte wordt bepaald door de maatschappelijke verhoudingen en de traagheid waarmee deze zich ontwikkelen en de nog
grotere traagheid waarmee de waardering van de mensen deze ontwikkeling volgt. De taalnorm zit niet in regels en voorschriften, maar
vooral in de hoofden van de mensen. Deze drukken hun oordelen
over sociale verhoudingen uit in uitspraken over taal. In 'Language in
the USA', uitgegeven door Ferguson en Heath, zegt Christine
Paulston, in het artikel over `Tweetaligheid en opvoeding', het volgende, dat ik hierbij voor u vertaal : `Er moet nadruk op gelegd
warden dat de sociale betekenis van twee talen in een tweetalige
situatie niet hoeft te verschillen van de sociale betekenis van dialectische variatie in een eentalige situatie. Dat wil zeggen dat de sociale
betekenis van Navajo spreken en Indiaan zijn, of van Spaans spreken
en Chicano zijn voor sommige mensen inhoudt uit een minderwaardige groep te komen, en niet veel verschilt van de sociale betekenis
van het spreken van een niet-standaard Engels dialect zoals NegerEngels' (1981).
Dit geldt precies zo voor Nederlandse dialecten tegenover de Nederlandse standaardtaal. School en opvoeding hebben bijna altijd
gebruik gemaakt van taal- en dialectverschillen om de grenzen tussen
klassen en sociale groepen aan te geven en te versterken. Als ik platAmsterdams hoor praten, is mijn eerste reactie afwijzing of nog wel
sterker afkeer. Ik word dan meteen boos op mezelf en ik schaam me
ervoor ; de dialectoloog en sociolinguïst in me veroordeelt zo'n reactie
in hoge mate. Volgens een interview met Prof. Van Bree, in het
Leidse Dagblad van 10 februari 1983, heeft ook hij dergelijke reacties.
En wie van ons is er helemaal vrij van ? Ik veronderstel dat ook grotestadsdialecten in België wel dergelijke reacties opriepen of nog oproepen. Zo'n oordeel heeft weinig met taalnorm te maken. En als
mensen van goeden wille als Van Bree en ik al zo'n moeite hebben
met het uitroeien van dergelijke reacties, moet de vertragende kracht
van de grote massa, d.w.z. degenen die hier niet verder over nadenken, onvoorstelbaar groot zijn. En het is te begrijpen dat jonge mensen
doorslaan naar de andere kant en daarmee de kloof tussen de taalnormen van ouderen en jongeren nog veel wijder maken. J. J. M.
Bakker heeft in zijn afscheidscollege enkele misverstanden aangewezen. Hij werd in 1959 aangesteld als neerlandicus aan de Technische Hogeschool te Eindhoven en nam afscheid in 1982. In een
enkele alinea vat hij de ontwikkeling van die 23 jaar en de misverstanden rondom zijn taak samen. `Het eerste en tegelijk belangrijke
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probleem dat op mij af kwam was een complex van misverstanden
omtrent taal en taalbeheersing. Frequent ontmoette ik de veronderstelling in goed vertrouwen dat ik ze `fatsoenlijk Nederlands' zou
leren. Deze curieuze wens sluit de hypothese in dat taalfouten door
onfatsoenlijke mensen warden gepleegd. Sommigen zagen mij inderdaad als een soort reclasseringsambtenaar en rekenden erop dat ik
`niet mals' zou zijn. Natuurlijk is zich tot anderen richten in taalvorm
een maatschappelijk optreden en stellen doelmatigheid en respect
eisen van verzorgdheid. De associatie van verzorgd taalgebruik met
sociale herkomst en opvoeding ligt dus voor de hand. Daarom geldt
tegenwoordig ook verzorgd taalgebruik als wangedrag en blijk van
elitaire bevoorrechting' (1982).
Dit is ongetwijfeld een reactie tegen menselijk gedrag dat door
Paulston als volgt wordt beschreven : `Mensen gebruiken soms, en
op een niet erg beleefde manier, taal om anderen te vernederen en
een voordeel te behalen. Een dergelijk gedrag springt duidelijker in
het oog bij twee verschillende talen dan bij twee dialecten, het ene
een standaarddialect en het andere niet-standaard, maar toch is het
hetzelfde soort gedrag.' Dit is misbruik maken van taal. Taal moet een
middel zijn waardoor we elkaar begrijpen, maar waarmee we ook
duidelijk kunnen maken bij welke groep we horen of willen horen,
waarmee we dus ook zeggen dat we ons niet willen isoleren of waarmee we afstand nemen van bepaalde personen of groepen. Als we
normen kunnen vinden voor deze verschillende taalfuncties, hebben
we normen met realiteitswaarde gevonden, althans voor het heden.
Er zijn dus misverstanden over het al of niet bestaan van normen,
over de aard van die normen, over de bruikbaarheid ervan, en tenslotte wordt er ook nog geklaagd dat men zich niet aan de `normen'
houdt. In het voorgaande is door mij gezegd dat het begrip normen
een met de tijd veranderende grootheid is, en ik heb anderen geciteerd
die zeggen dat de normen zijn vastgelegd en dat ze niet duidelijk zijn.
De uitspraak van Appel, dat normen zijn vastgelegd, moet waarschijnlijk worden opgevat als normen voor de schrijftaal. Die zijn
grotendeels vastgelegd ; we hebben voorschriften voor spelling, regels
voor morfologie en syntaxis in de grammatica, en woordenboeken
waarin vaak staat aangeduid of een woord vaktaal of regionaal is,
of het in verheven stijl voorkomt of dat het gemeenzaam is. Wat dat
woord gemeenzaam dan ook mag betekenen. Met die aanduidingen
kom je een heel eind. De grotere invloed van de schrijftaal op de

480
spreektaal in Vlaanderen wordt door meer dan een Vlaming vermeldt ; Uus Knops (1982) haalt J. Goossens aan, die dat in 1975 ook
heeft gezegd in zijn artikel over de ontwikkeling van het Nederlands
in Vlaanderen, dat verscheen in Nu Nog. Kas Deprez vermeldt op
blz. 193 van Naar een eigen identiteit dat het positieve oordeel over
een fragment van een BRT-journalist bestond uit — naast andere formuleringen — de opmerking dat het het best de schrijftaal benaderde.
Ik vermoedt dat een groot aantal Nederlanders deze zelfde motivering
zou kunnen geven. De vastheid die de schrijftaal geeft — je kunt deze
lezen en herlezen — is in vele opzichten te waarderen. Appel heeft
metzijnusprakdomenzijvastgldorechijfa
zeker gelijk. Daar zijn de problemen minder groot dan bij de spreektaal, waarvoor de andere beweringen ongetwijfeld gelden.
De beide andere uitspraken liggen min of meer in elkaars verlengde. Een steeds veranderende grootheid zal nooit erg duidelijk zijn.
Ik heb erop gewezen dat de vroeger gehanteerde normen geen gebruikswaarde hadden. En waarmee moeten we het tegenwoordig
doen ? Men zegt dat iedereen wel weet wat standaard-Nederlands is.
Met een beetje overdrijving zou je kunnen zeggen dat er evenveel
normen zijn als Nederlandssprekende mensen ; wat als normen gehanterd wordt is in hoge mate egocentrisch. Toch heeft men behoefte
aan een minder vage norm en probeert een voorbeeld te vinden
waarnaar men zich kan richten. Men gebruikt er vaak die Hollandse
norm voor die Van Haeringen ertoe bracht zijn slot-n af te leren, ook
al tolereerde hij hem zonder bezwaar in het s reken van Huizinga.
lee uitctrukking ` iollandse norm' heb ik kort ge eden geleerd van een
Friese hoogleraar, daarvoor was ik de term nooit tegen gekomen,
hoewel ik wel vaker mensen heb ontmoet die deze norm als richtlijn
gebruikten. Zo had ik 6 à 7 jaar geleden een cursist aan een opleiding
voor leraar die, als onderwijzer aan een basisschool in een n-sprekend
gebied, zijn kindertjes in de klas martelde met het afleren van die
slot-n ; toen ik hem vroeg waarom bleek uit zijn antwoord dat hij bij
zijn onderwijzersopleiding had geleerd dat het zo hoorde. Diezelfde
Hollandse norm is ongetwijfeld ook gehanteerd in de tijd dat de KRO
de omroep van de zachte -g werd genoemd ; men heeft zich dat daar
toen zo aangetrokken dat de medewerkers hun zachte g moesten
afleren en inruilen voor de Hollandse velaire en vaak stemloze g. En
deze zuidelijke g is nog altijd taboe in dat milieu ; in de jaren dat de
Nederlandse minister-president zijn zachte-g geregeld over radio en
tv liet horen was dit niet toegestaan aan de medewerkers van de KRO.

481
En de mentaliteit in Nederland is nog altijd anti-zachte-g, al wordt
de afkeuring wat vriendelijker verpakt. Hiervan heb ik een recent
voorbeeld. Op zaterdag 12 februari 1983, in de Uitzending Wie van
de drie, zei Martine Bijl of Eveline Velzen over , de ene echte en
de beide namaak-ladyspeakers : alle drie een zachte g, maar wel goede
stemmen. Het woordje `maar', de toon waarop en de gezichtsuitdrukking waarmee het werd gezegd gaven een duidelijke aanwijzing dat
de spreekster die Hollandse norm hanteerde, dus de zachte g afkeurde.
Uit het voorbeeld van mijn cursist ben je geneigd de school een deel
van de schuld toe te schuiven, maar soms worden normen als dé
normen gepresenteerd waarvoor een verstandige schoolmeester zich
zou schamen, en die met de Hollandse norm niets meer te maken
hebben. Dat zijn misverstanden over normen, waarvan de herkomst
heel wat minder duidelijk is dan bij de Hollandse norm. Een voorbeeld : In NRC-Handelsblad, een van de meest intellectuele kranten
van Nederland, schreef een zekere Max Schuchardt op 24 februari
1983 een kolommetje onder de titel Sollen met de moerstaal'. Kort
daarvoor had hij over verkeerde klemtonen geschreven, en een van de
reacties erop was van een gediplomeerd taalkundige gekomen, die
klaarblijkelijk voor enige vrijheid in het taalgebruik had gepleit. Dit
had de volgende alinea uit de pen van deze Max doen vloeien :
Als ik het allemaal goed begrepen heb, is het gebruik van de
taal in veler ogen dus een geautoriseerd catch-as-catch-can geworden : gooi alle regels van grammatica, spelling en beschaafde
(tegenwoordig een beladen woord, dus misschien liever algemeen gangbare) uitspraak maar over boord, want alles mag,
zoals het veelvuldig gehoorde (en geziene) `je kan', in plaats
van `je kunt', met daartegenover het quasi nette `u heeft', in
plaats van het juiste `u hebt'.
Als antwoord daarop zou je zeggen : Waar haalt hij de wijsheid
vandaan ? Welke grammatica zegt dit of welke autoriteit wordt hier
gevolgd ? De Nederlandse Grammatica van Van den Toom, uit
1973, vindt zowel `u heeft' als `je kan' goed (blz. 179, 181). Hermkens, Verzorgd Nederlands, uit 1969, keurt `u hebt' en `u heeft' beide
goed (blz. 29) . Damsteegt, In de doolhof van het Nederlands, 2,
zegt zelfs dat naar willekeur `u hebt' en `u heeft' kan worden gekozen.
Dit wil zeggen dat stukjes als van Schuchardt voor de lezers alleen
misleidend zijn. Ik vermoed dat hij een onderwijzer of leraar had, die
vond dat het zo moest zijn en daarom dacht dat het `algemeen gangbaar was'. Dit deed me denken aan een artikel van Hans Jurgen

482

Heringer, van de universiteit van Tubingen, die een warm pleidooi
houdt voor grotere vrijheid, onder de titel : Normen ? Ja -- aber
meine ! Dit geldt zeker, maar dan in ongunstige zin, van de willekeurige uitspraken van Schuchardt en kornuiten.
Ik keer terug naar die Hollandse norm. Je kunt niet zeggen dat
Hollanders die Hollandse norm stellen, want eigenlijk weten ze niet
wat ze doen. Maar erg democratisch is het niet. En het volgen van die
Hollandse norm — wat Schuchardt dan het algemeen gangbare noemt —
door Nederlanders uit de andere provincies en door Vlamingen, is in
de kern beschouwd uiting geven aan een gevoel van minderwaardigheid. En dat gevoel vond zijn oorsprong in de zwakkere economische
positie. Nu dat verschil in economische positie tussen Holland en de
rest van het Nederlandse taalgebied begint te verminderen en in de
hele wereld het identiteitsgevoel sterker wordt, zien we dat ook in de
niet-Hollandse gebieden van Nederland gebeuren.
Wat is die Hollandse norm nu eigenlijk ? Ik heb twee verschijnselen genoemd, het niet-realiseren van de slot-n in werkwoordsvormen
en ook wel aan het einde van andere woorden (ook waar die n in de
standaardspelling nog altijd wordt geschreven) en de velaire spirant.
Maar geen Hollander zal zijn uitspraak van de ee en oo propageren ;
de meeste Hollanders zijn zich niet eens bewust van het feit dat ze in
deze gevallen geen monoftongen, maar diftongen spreken. Dat alles
is toch wonderlijk inconsequent ! Bij ee en oo wordt naar het schijnt
de spelling als norm beschouwd, maar bij de n en de g de Hollandse
uitspraak. Als je dit al een norm mag noemen, is het toch wel een
erg onduidelijke. En wat is, gezien zo'n norm, de waarde van al die
klachten over slechte uitspraak en slecht taalgebruik.
Dus niet zo, maar hoe dan wel ?
De vraag om duidelijke normen is redelijk. Nederlanders en Vlamingen moeten elkander kunnen begrijpen en buitenlanders moeten
weten welk Nederlands ze moeten leren. We kunnen buitenlanders
best adviseren zich te houden aan grammatica en woordenboeken,
maar wat moeten we hun geven als richtlijn voor de uitspraak ? En
moeten we niet eens aan de klagers over slecht Nederlands vragen
wat volgens hun opvattingen goed Nederlands is ? Niet in vage termen als `algemeen gangbaar', maar een beetje explicieter.
Ik wil proberen enkele richtlijnen te geven die bij het bepalen van
nieuwe normen zouden moeten gelden.
Belangrijk is dat we elkaar kunnen verstaan, zuiver technisch ge-
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spraken. Als we elkaar niet kunnen verstaan, kunnen we elkaar ook
niet begrijpen, dan vormen we geen gemeenschap meer en is elke
communicatie zinloos. We moeten `herkennen' wat een ander zegt om
in staat te zijn de inhoud van het gesprokene te bevatten. In de maanden die achter me liggen heb ik geprobeerd een indruk te krijgen
van het belang van die technische kant, ik heb geluisterd naar goed
en slecht gesproken Nederlands, Frans, Duits, Engels, en naar Nederlands en Duitse dialecten. Dat wil zeggen dat ik heb geluisterd naar
allerlei taalvarianten, die ik goed, niet goed of zelfs slecht ken, zoals
enkele Duitse dialecten. Zelfs bij die slecht bekende dialecten bleek
dat het voor de verstaanbaarheid een groot verschil maakt hoe de
spraak technisch is. Voor de eigen taalvariant is ieder daarvan overtuigd. Ik citeer twee passages uit de inaugurele rede van Prof. Nooteboom, hoogleraar in de fonetiek te Leiden. `... ook op het niveau van
hele woordgroepen en zinnen /stemt/ de spreker voortdurend zijn
uitspraak wat betreft spreeksnelheid, zorgvuldigheid van uitspraak,
en het verloop van de toonhoogte, af op wat een hoorder op ieder
moment in de tijd nodig heeft om te verstaan en te begrijpen wat er
gezegd wordt' (blz. 16) . En op de volgende bladzijde : `We kunnen
ons situaties voorstellen waarin alle woorden correct herkend worden,
maar steeds pas zo laat dat de hoorder weinig of geen tijd krijgt om
die woorden in te passen in zijn interpretatie van de spraakuiting'
(1982). Als de technische kant van het spreken goed is, begrijpt de
hoorder meer, hij wordt minder vermoeid en ergert zich minder. Je
ergert je omdat je je buitengesloten voelt, omdat je de indruk krijgt
dat de spreker onvoldoende rekening houdt met jou, de hoorder,
terwijl hij toch je inspanning vraagt om hem te volgen en liefst
positief te waarderen.
Bakker heeft gezegd dat het tegenwoordig als wangedrag geldt en
een blijk is van elitaire bevoorrechting als men verzorgd taalgebruik
heeft. Dit idee zal wel ontstaan zijn doordat een verzorgde articulatie
hoorde bij het begrip Algemeen Beschaafd Nederlands. Maar de term
standaard-Nederlands wint het meer en meer ; mogelijk kunnen we
in samenhang met deze nieuwe term een zorgvuldige articulatie aanbevelen, waarbij dan de articulatie helemaal in de technische sfeer
gehaald moet worden. Elke taal of het een standaardtaal of een
dialect of een sociolect is, is met een goede articulatie te spreken. Het
is tegenwoordig een veel verbreid misverstand dat slecht gearticuleerde
taal verstaanbaar wordt door het gebruik van geluidsversterkers. Soms
helpt dat wel iets, maar vaak is het tegendeel het geval. Een goed
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gearticuleerde taal is zonder versterking vaak beter te verstaan. Mijn
eerste grondprincipe is dus : praat zo dat de hoorder je verstaat. Het
tweede is dat men bij het stellen van normen de realiteit van het
spreken niet uit het oog moet verliezen. De norm moet zo niet haalbaar, toch in ieder geval benaderbaar zijn. Ik geef twee voorbeelden
van wat ik bedoel : De realiteit van 1983 is b.v. dat veel Nederlanders
bij fricatieven geen stemhebbend stemloos-correlatie hebben, vaak ook
geen intensiteitscorrelatie. Ik heb de indruk dat het vooral bij Hollanders het geval is. Het ontbreken van deze correlatie levert nooit misverstand op. Bij een uitspraakregel voor fricatieven zouden naar mijn
mening de varianten als allofonen en vrije varianten beschreven
moeten worden. Een analyse van de bandopname van een interview
met Koningin Beatrix wijst ook in de richting dat de stemcorrelatie in
dergelijke gevallen zwak is (Gussenhoven 1981) . Volgens deze analyse zou de koningin geen standaard-Nederlands spreken, volgens de
uitspraaknormen voor de fricatieven. Het loslaten van deze norm zou
misschien ook verbetering brengen in het grote aantal spellinguitspraken. In Sesamstraat, de educatieve kinderserie, komen dergelijke fouten zo vaak voor dat je er zeker van kunt zijn dat de teksten gelezen
warden. Een concreet geval : op 16 februari 1983 zei het hondje
Tommie : ` ... dat je niet veel kunt zien'. Er zijn trouwens wel meer
aanwijzingen dat dit het geval is ; in gevallen van inversie wordt zo
vaak hij gezegd, waar het algemeen gangbaar is om ie te zeggen :
Dat doet ie niet goed'. Het hardnekkig vasthouden aan een verouderde norm, de schri j f taalnorm in dit geval, werkt normloosheid in de
hand. Het hameren op het niet-reële verschil, niet reëel omdat er
geen sprake is van verschillende fonemen, werkt spelling-uitspraak en
hypercorrecties in de hand. Hier hebt u een voorbeeld : in het
verslag via Nederland 1, van het bezoek van de paus aan Wenen,
hoorde ik de verslaggever zeggen : zamen.
Een tweede voorbeeld van een dergelijk verschijnsel is de monoftong/diftong-correlatie. Daar moet wel een grens getrokken worden,
maar dat zal moeilijk zijn, omdat zowel de lange monoftongen ee en
0o als de diftongen erg in beweging zijn. Ik bedoel dit : de Hollandse
uitspraak van de ee en oo is licht diftongisch en de diftong ontwikkelt
zich in monoftongische richting. Een Hollander zegt b.v. bee'n, een
spreker uit het Nedersaksische gebied realiseert een zuivere ee en
oo. De Hollandse diftongen klinken steeds meer als monoftongen. Het
Amsterdams was een van de voorlopers op dit terrein, maar sprekers
van standaard-Nederlands schuiven in dezelfde richting, en dan is het
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natuurlijk niet plat. En veel Vlamingen zijn op deze weg al verder
gevorderd dan Nederlanders, die misschien nog wat in toom gehouden worden door het besef van de Amsterdamse en Haagse monoftongen die nog als `plat' beschouwd worden.
Ik vraag me af of het niet mogelijk is de volgende regel als norm
te stellen : bij één bepaalde spreker moet een duidelijk verschil zijn
tussen de bedoelde monoftong en de bedoelde diftong, dus tussen
de Hollandse ee3 van been en de ei van grijs, en vanzelfsprekend ook
tussen de ee en ei van anderen die in het eerste geval niet diftongeren.
Dat dit idee helemaal niet zo gek is, zag ik enkele dagen geleden. In
een publikatie van twee fonetici las ik dat de mate van acoustisch
contrast tussen klinkers in hoge mate afhankelijk is van de spreker
en de spreeksituatie (De Graaf-Koopmans, 1982/83) .
Ik heb er al op gewezen dat de doorsnee-Hollander niet weet dat
hij de ee en oo diftongeert. Dat brengt me op het derde grondprincipe.
In het onderwijs, welk dan ook, moet grote nadruk gelegd worden op
het feit dat spelling geen uitbeelding van klanken is, zelfs een fonetische spelling niet, mar dat spelling een afspraak is waarmee men
probeert symbolen vast te leggen die zoveel mogelijk consistent zijn.
Het bestrijden van het misverstand dat letters klanken uitbeelden,
bestrijdt tevens het verschijnsel spellinguitspraak, wat vooral opvalt
bij lezende sprekers. Ik vraag me af of dit misverstand, dat er niet
uit te branden is, niet mede het gevolg is van de stokoude norm voor
de standaard, de schrijftaal. Of het inzicht dat spelling geen klanken
uitbeeldt zal helpen bij de bestrijding van het overdreven gewicht dat
aan spelfouten wordt gehecht betwijfel ik. Spelfouten hebben vaak
weinig of geen invloed op de communicatie. Alle mogelijke vergissingen worden tegenwoordig vergoelijkt met `Iedereen kan een fout
maken'. Maar spelfouten zijn nog altijd een misdaad die gestraft
wordt met iets dat lijkt op excommunicatie.
Tot nu toe heb ik het hoofdzakelijk over de uitspraak gehad, omdat
naar mijn mening de moeilijkheden daar het grootste zijn. Maar
gesproken taal is meer dan uitspraak. Bij grammaticale verschijnselen
is het eenvoudiger. Men kan b.v. `bedienden''/`bediendes' als vrije
varianten toestaan. Op deze gevallen wil ik niet verder ingaan, omdat
ik hoop dat de ANS, de nog te verschijnen Nederlandse grammatica,
hierin een redelijk standpunt zal innemen. Ook voor de woordenschat
zie ik wel een oplossing, als de woordenboekmakers willen meewerken. Als we elkaar willen begrijpen, als taal bedoeld is voor communicatie, moeten we zoveel mogelijk neutrale woorden gebruiken en
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elk jargon vermijden. Alle vaktaalwoorden, formele woorden en alle
andere die nu worden gemerkt als regionaal, gemeenzaam, Belgisch
enz., zou ik willen kenmerken met een vaste aanduiding waaruit de
niet-neutraliteit blijkt, eventueel naast de aanduiding vaktaal enz. Die
bijzondere aanduiding zou dan betekenen : dit woord moet je alleen
gebruiken als je op de hoogte bent met het woordgebruik van de
kring waar je op dat ogenblik bent. De gevoeligheid voor nuances
in woordgebruik, het begrijpen van sociale tekens die hierover informatie geven, is een sociale vaardigheid die geleerd kan worden ; bij
elktaszdivrchjnelaftsprkomen.Mal
iemand uit andere dan communicatieve doelstellingen zich niet aan
deze aanduiding wil houden, blijft dat natuurlijk zijn individuele recht.
De syntaxis is waarschijnlijk het moeilijkste punt. Heel langzaam
begint de overtuiging door te dringen dat de syntaxis van gesproken
taal niet dezelfde is als die van geschreven taal. Een vijftien jaar
geleden werd door neerlandici vaak nog voetstoots aangenomen dat
de beide vormen van syntaxis gelijk waren, ondanks het feit dat spreken volgens schrijftaalsyntaxis ook toen al een onnatuurlijke indruk
maakte. Het onderzoek naar het verschil is op gang gekomen en bij
het stellen van normen moet ook dit verschil erkend warden. Ik vrees
dat er nog heel wat onderzoek gedaan moet warden voor we een
goed inzicht hebben in die spreektaalsyntaxis. Als ik tenminste bij
Deprez op blz. 211 lees dat de constructie : `dat hij het heeft gedaan'
in Nederland frequenter is en `dat hij het gedaan heeft' in Vlaanderen, vraag ik me af waarom hij het artikel van Jan Stroop niet heeft
gelezen ; Stroop 1970 is een onmisbare aanvulling bij Pauwels 1953,
over de werkwoordsvolgorde.
Over de vraag welke autoriteit die normen moet vaststellen en
propageren kan ik kort zijn. Volgens mij de Taalunie, in overleg en
samenwerking met het onderwijsveld. Maar er zal ook een plaats
ingeruimd moeten worden voor de media, kranten, radio en tv. Want
evengoed als lezen invloed heeft op het schrijven, heeft luisteren
invloed op het spreken. Op deze wijze hebben we een kans dat de
Belgische normvariant (Kas Deprez 200) mee zal spelen in het
Nederlandse variantenorkest, samen met de regionale accenten. Ook
als het Hollandse accent dan geen toontje lager wil spelen, zullen we
het toch minder goed horen.
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WERKZAAMHEDEN VAN DE ACADEMIE IN HET
TWEEDE, DERDE EN VIERDE TRIMESTER VAN 1983

Vergaderingen van 20 april 1983
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter, en de heren COUPÉ, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS,
VAN ELSLANDER, DECORTE, mevrouw D'HAEN, de heren DE BELSER,
GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, LAMPO, DE PAEPE,
WILLEMYNS, VAN HERREWEGHEN en mevrouw ROSSEELS, leden ;
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN, ROMBAUTS en VAN LOEY,
binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren AERTS, LISSENS, JONCKHEERE,
WEISGERBER, BUCKINX, ROOSE, LEYS en HADERMANN, leden.
AGENDA
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 16 maart 1983 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
De verkiezing van mevrouw ROSSEELS en die
I. Lidmaatschap.
van de heer VAN HERREWEGHEN tot gewoon lid van onze Academie
werden goedgekeurd bij ministerieel besluit van 22 maart jl.
Bij ministerieel besluit van dezelfde datum werd ook de verkiezing van de heer SoTEMANN tot buitenlands erelid van onze Academie goedgekeurd.
a) Op 25 maart jl.
II. Vertegenwoordiging van de Academie.
vertegenwoordigde de heer MOORS onze Academie op de academi-
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sche zitting die door de Universiteit van Luik ter gelegenheid v an
deuitrkngva docrtehunwd.
b) Op 11 april jl. vertegenwoordigde mevrouw DEPREZ, voorzitter, te Amsterdam onze Academie op de jaarlijkse Verenigde
Vergaderingen der Afdelingen Letterkunde en Natuurkunde van
de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
III. Ingekomen stuk.
Herdenking van Matthijs de Castelein te
Oudenaarde (1985).
Bij brief van 23 maart ji. liet de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen weten, dat de Bestendige Deputatie beslist
heeft aan deze herdenking haar medewerking te verlenen.

VOORSTELLEN EN MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

I. Herziening van de artikels 41, 42 en 67 van het nog in zwang
zijnde huishoude lijk reglement. — Het bestuur is van oordeel, dat
de herziening van de hierboven vermelde artikels, waarom door de
collega's LEYS en GOOSSENS is verzocht, in de eerste plaats moet
onderworpen worden aan het oordeel van de bestuurscommissie.
Nadien kunnen aan de Academie voorstellen worden voorgelegd.
Het bestuur wacht verdere voorstellen af.

II. Aangeboden bijdrage : „Bib liografie van R. F. Lissens" door
Lissens, V-178 blz.
Het bestuur heeft kennis genomen van
het tweede verslag van de heren VAN ELSLANDER en KEERSMAEKERS
inzake de bedoelde bijdrage. Ze hebben vastgesteld, dat de auteur
ruimschoots rekening heeft gehouden met de desiderata van de
bestuurscommissie en het advies geformuleerd, dat de Academie
deze bibliografie, „die thans tot redelijke proporties werd gereduceerd", in de Verslagen en Mededelingen zou opnemen.
Na bespreking beslist de Academie de bijdrage in de Verslagen
en Mededelingen te laten verschijnen. Over de wijze van uitgave
zal de bestuurscommissie beslissen.

J. P.

1) Bij brief van 22 maart jl. verzoekt
III. Ingekomen stukken.
de heer bestuursdirecteur Deloz de Academie haar vertegenwoordiger voor de commissie voor de bekrachtiging van de academische
diploma's aan te wijzen. Hoogleraren in functie komen niet in
aanmerking.
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Op voorstel van het bestuur wordt de heer LISSENS met deze
opdracht belast.
2) Bij brief van 25 maart jl. verzoekt het Archief en Museum
van het Vlaams Leven te Brussel de Academie aan de Vereniging
enkele stukken voor een Hendrik Consciencetentoonstelling in
bruikleen te willen geven. Er worden 4 boeken gevraagd, één brief
uit 1862 gericht aan Stallaert en een beeldje (reproduktie van het
standbeeld van Conscience op het Conscienceplein te Antwerpen),
dat bewaard wordt in het bureau van de heer Haeck.
Het bestuur heeft beslist met uitzondering van het beeldje alle
stukken in bruikleen te geven, mits de zaken te laten verzekeren.
In 1986, d.i. over
IV. Honderdjarig bestaan van de Academie.
drie jaar zal het 100 jaar geleden zijn dat onze Academie werd
gesticht en het wordt tijd dat er aan een programma voor een
herdenking wordt gedacht.
Het bestuur doet daarom een oproep tot de collega's om, liefst
schriftelijk, voorstellen en suggesties op het secretariaat te laten
toekomen.
LEZING

„Vertalen was `gheen cleen dinck' ! Waarom ?",
VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.

lezing door de heer

GEHEIME ZITTING

1. Samenstelling van een commissie van voordracht voor de opHet bestuur stelt voor, de
volging van wijlen de heer Draye.
heren ROELANDTS en LEYS aan het bestuur toe te voegen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
2. Academische prijsvragen.

De volgende prijsvragen worden

uitgeschreven voor 1986 :
LETTERKUNDE

„Een studie over het naturalisme in de Zuidnederlandse literatuur".
TAALKUNDE

„Sociale linguistiek. Bouwstenen voor een interaktionele linguistiek
op hermeneutische grondslag".
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„Toponymie van Tienen".
„Studie van enkele Nederlandse partikels".
Het voorstel van de commissie voor de prijsvragen om aan elke
prijs een bedrag van 25.000 F te hechten wordt goedgekeurd.
3. Vergadering van de bestuurscommissie. Verslag. — Het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie van 13 april 1983
wordt aan de Academie voorgelegd.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE
Verslag door de heer DE PAEPE, lid-secretaris.

Aanwezig : de heren DESCHAMPS, voorzitter, KEERSMAEKERS, ondervoorzitter, en DE PAEPE, secretaris.
de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, HOEBEKE,
GOOSSENS, COUVREUR en WILLEMYNS, leden ;
Hospiterende leden : de heren AERTS, VAN ELSLANDER, DECORTE,
mevrouw DEPREZ, en de heren COUPÉ en LAMPO ;
de heren VANDERHEYDEN, ROMBAUTS en VAN LOEY, binnenlandse
ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren

RoosE, LEYS en HADERMANN,

leden.
AGENDA

„De herkomst van onze kleurbenamingen",

lezing door de heer

GYSSELING.
De Indo-Europese woordenschat omvat twee grote delen : 1° alles
wat energiek is, 2° alles wat energieloos is.
Binnen de woordenschat van het energieke is er o.m. een groep
die omvat : energiek (heftig) ; sterk ; oprijzend (hoog) ; schitterend ; brandend.
Uit het begrip schitterend ontstond het begrip wit.
Uit het begrip brandend, vuurkleurig, ontstonden de kleurbenamingen (geel, rood, bruin, enz.) .
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De namen van sommige dieren (bv. beer, bever, das) en van
sommige vruchten gaan op kleurnamen terug. (bv. bes, pruim, kers,

olijf) .
Het begrip zwart behoort tot het energieloze (donker, nacht,
koud, enz.) .
Aan de discussie namen de heren MOORS en HOEBEKE deel.
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN
Verslag door de heer LAMPo, lid wd. secretaris.

Aanwezig : de heer DEMEDTS, ondervoorzitter ;
de heren AERTS, DECORTE, mevrouw DEPREZ en de heren Coupé,
DE BELSER en LAMPO, leden.

Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, GYSSELING, MOORS,
COUVREUR, KEERSMAEKERS en DE PAEPE ;
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN, RoMBAUTS en VAN LOEY,
binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving :

de heren LISSENS, voorzitter, en VAN
ELSLANDER, secretaris ;
de heren JONCKHEERE, WEISGERBER en BUCKINX, leden.
AGENDA

„Johan .Al f ried de Laet en zijn correspondentie met Gustav Hó f ken
(1847 1849)" voortzetting van de lezing van mevrouw DEPREZ, ge-

houden op 19 mei 1982 voor de vaste commissie voor Middelnederlandse taal- en letterkunde.
Na een bondige herhaling van de belangrijkste kenmerken van
de historische situatie in Duitsland omtrent 1848 en een karakteriseren van Snellaerts journalistieke bijdragen tot de Augsburger
Aligemeine Zeitung en de Deutsche Zeitung vanaf 1842 werd nader
ingegaan op de vertrouwelijke mededelingen van De Laet aan
Hofken over de voor- en nadelen van de Belgische grondwet. Vooral over de delicate verhouding tussen kerk en staat en over de zich
voor de Vlaamse Beweging opdringende keuze tussen vrijheid en
nationaliteit werd uitgebreid gesproken.
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Vergaderingen van 18 mei 1983
I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter, en de heren Coupé, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren

LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING, MOORS, VAN
ELSLANDER, WEISGERBER, LEYS, DECORTE, mevrouw D'HAEN, de heren
HADERMANN, DE BELSER, COUVREUR, DEScHAMPS, KEERSMAEKERS,
LAMPO, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN en mevrouw ROSSEELS, leden ;
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN en VAN LOEY, binnenlandse

ereleden.

Afwezig met kennisgeving : de heren AERTS, VANACKER, JONCKHEERE, BUCKINx, ROOSE, GOOSSENS en WILLEMYNS, leden ;
de heren SCHMOOK en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 20 april 1983 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

I. Aangeboden bijdrage. — Door mevrouw Hilde Desmet werd
een bijdrage voor de Verslagen en Mededelingen aangeboden over
het onderwerp „Arm Vlaanderen. Hybridische roman uit de periode
rond de eeuwwisseling". De heren LISSENS en VAN ELSLANDER, leden
van de vaste commissie voor moderne letteren, die het opstel hebben
beoordeeld, hebben een gunstig advies uitgebracht.
II. Ingekomen stuk. Brief van Prof. Verbeke i.v.m. het statuut
van de Academiën. — Namens het bestuur vestig ik de aandacht
van de collega's op de brief waarvan ze een afschrift op hun tafel
kunnen vinden en waarover onder punt V van het verslag van de
vergadering van de bestuurscommissie van 11 mei jl. is gehandeld.
Het betreft een voorstel tot deelneming van onze Academie aan
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een aktie van de te Brussel gevestigde Academies om in de toekomst onder de bevoegdheid van de nationale regering te blijven.
De bestuurscommissie heeft het besluit genomen deze aangelegenheid in de plenaire vergadering van 15 juni e.k. te behandelen.
III. Vertegenwoordiging van de Academie. Op vrijdag 6 mei
jl. organiseerde het Cultureel Comité Sint-Amandsberg een Hendrik
Conscienceherdenking met o.m. een „Tentoonstelling rond Hendrik
Conscience en Gent". De tentoonstelling werd geopend met een
toespraak van collega JONCKHEERE. De heer GYSSELING vertegenwoordigde onze Academie.
Iv. Raad voor Taaladvies. -- De samenstelling van de Raad voor
Taaladvies is gepubliceerd in het B.S. van 10 mei 1983. Bij ministerieel besluit van 18 april 1983 werd collega VAN LOEY tot lid van
de Raad benoemd, ter vervanging van de heer HOEBEKE, die ontslag nam.
MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Vertegenwoordiging van de Academie. Op zaterdag 7 mei jl.
werd door het College van Burgemeester en Schepenen van Londerzeel aan de heer WALSCHAP een huldeboek „Gerard Walschap langs
Londerzeelse wegen" aangeboden.
De vaste secretaris vertegenwoordigde de Academie. De heren
AERTS en VAN HERREWEGHEN waren eveneens aanwezig.
LEZING

„Guido Gezelles Rijmsnoer (1893)", lezing door mevrouw D'HAEN.
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 de heer DRAYE.
2. Vergadering van de bestuurscommissie. Verslag.
Het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie van 11 mei 1983
wordt aan de Academie voorgelegd.
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II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE
Verslag door de heer CouvREUR, lid-secretaris.

Aanwezig : de heren ROELANDTS, wnd. voorzitter, en COUVREUR,
secretaris ;
de heren GYSSELING, MOORS, WEISGERBER, LEYS, HOEBEKE, HADERMANN en KEERSMAEKERS, leden ;
Hospiterende leden : de heren LISSENS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER,
DECORTE, mevrouw DEPREZ en de heren DE BELSER, DESCHAMPS,
LAMPO, DE PAEPE en VAN HERREWEGHEN ;
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN en VAN LOEY, binnenlandse
ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren Coui , voorzitter, en VANACKER, ondervoorzitter ;
de heren ROOSE, GOOSSENS en WILLEMYNS, leden ;
de heren SCHMOOK en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA

„Toch een onomasticon van de Middelnederlandsche letterkunde ?"
lezing door de heer MOORS.
Bij afwezigheid van collega CoupE (verhinderd) opent collega
ROELANDTS als voorzitter de vergadering te half elf. Spreker is
collega MOORS, die handelt over „Toch een onomasticon van de
Middelnederlandsche letterkunde ?" Spreker maakt een overzicht
van de bestaande onomastische literatuur in het Nederlands en
andere Westeuropese talen en toont aan waarom die voor ons niet
bruikbaar zijn (onvolledigheid ; onherkenbaar vervormde namen,
etc...) . Indien aangenomen wordt, dat we behoefte hebben aan een
eigen onomasticon, zouden we dan het in 1905 door de Academie
bekroonde prijsantwoord van Lecoutere niet kunnen moderniseren
en aanvullen ? Een onderzoek van het nog onder de Academie berustende handschrift en de duizenden fiches heeft uitgewezen, dat
het nog voorhanden en na vijfenzeventig jaren uiteraard verouderde
en achterhaalde materiaal thans nagenoeg onpubliceerbaar is, te
meer daar niet alles bewaard is gebleven.
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Spreker ontwikkelt vervolgens een aantal suggesties met het oog
op de samenstelling en uitgave van een modern wetenschappelijk
onomasticon (dat met het door Lecoutere verzameld materiaal zal
rekening houden). Spreker denkt hierbij aan een op te richten
interuniversitair centrum of aan het bestaande Belgisch-Nederlands
Instituut voor Lexicologie te Leiden. Beide mogelijkheden zijn vrijwel uitgesloten, niet alleen financieel, maar ook omdat het Leidse
instituut overbelast is. Meer heil verwacht spreker van een interuniversitaire samenwerking in de vorm van door bevoegde professoren geleide licentieverhandelingen Middelnederlands resp. geschiedenis. Spreker bezit een lijst met praktische aanduidingen.
Aan de diskussie van deze lezing namen de collega's
LEYS, VAN LOEY en ROELANDTS deel.

DE PAEPE,

VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS

Verslag door de heer

Aanwezig : de heer
voorzitter, en de heer

DE PAEPE,

lid-secretaris.

DECORTE, voorzitter, mevrouw DEPREZ,
DE PAEPE, secretaris ;

onder-

de heren LISSENS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DE BELSER, DES-

U-lAMPS, LAMPO

en

VAN HERREWEGHEN,

leden.

Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, GYSSELING, MOORS,
WEISGERBER, LEYS, HOEBEKE, HADERMANN, COUVREUR en KEERSMAEKERS ;
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN en VAN LOEY, binnenlandse
ereleden.

Afwezig met kennisgeving : de heren AERTS, JONCKHEERE, BucKINx
en mevrouw ROSSEELS, leden ;
de heren SCHMOOK en RoMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA

LITERAIR SALON

De heer

DE BELSER

las voor uit eigen werk.
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Vergadering van 15 juni 1983
PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter, en de heren CoupÉ, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING, MOORS, VAN
ELSLANDER, WEISGERBER, LEYS, DECORTE, mevrouw D'HAEN, de heren
HADERMANN, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, WILLEMYNS, VAN HERREWEGHEN en mevrouw ROSSEELS, leden ;
de heren WALSCHAP, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.

Afwezig met kennisgeving : de heren AERTS, VANACKER, JONCKHEERE, BUCKINX, ROOSE, DE BELDER, LAMPO en DE PAEPE, leden ;
de heren SCHMOOK en VAN LoEY, binnenlandse ereleden.
AGENDA
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 18 mei 1983 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
Op 3 juni ji. liet het secretariaat aan de
I. Telegrammen.
Koninklijke Familie n.a.v. het overlijden van Prins Karel een rouwtelegram toekomen.
Op 10 juni jl. liet het secretariaat aan Hare Majesteit Koningin
Fabiola ter gelegenheid van Haar verjaardag een telegram met
gelukwensen toekomen.
II. Ingekomen stuk. — Vanwege de redactie van het nieuwe tijdschrift T.N.A. (Tijdschrift voor Nederlands en Afrikaans) ontving
het secretariaat een exemplaar van het eerste nummer van de eerste
jaargang. Uit een begeleidend schrijven blijkt, dat de redactie het
op prijs zou stellen indien één of meer leden van onze Academie
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tot het team van vaste medewerkers wilden toetreden. Redactieadres : Institut fiir Niederlándische Philologie der Universitat zu
Köln, Lindenthalgiirtel 15a, D 5000 Köln 41 (B.R.D.).
-

III. Aangeboden bijdrage. — De bijdrage aangeboden door de
heer H. Vanacker over „De Nederlandsche Taal- en Letterkundige
Congressen en hun rol bij de vernederlandsing van het meisjesonderwijs, de landbouwscholen en het onderricht in het leger"
werd door twee leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs en
Nederlandse Lexicografie beoordeeld. Beide beoordelaars zijn tot
het besluit gekomen, dat het stuk verdient te worden opgenomen in
onze Verslagen en Mededelingen.

IV. Moeilijkheden i.v.m. het W.N.T.
De vaste secretaris vestigt er de aandacht op, dat in de pers verontrustende berichten
verschenen zijn inzake de instandhouding van het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie te Leiden. Na beraadslaging beslist de
Academie aan de Gemeenschapsminister van Nederlandse Cultuur
een brief te laten toekomen, met de hieronder volgende inhoud :
„De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde is zich ten volle bewust van het belang voor Vlaanderen van
het werk verricht door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie
te Leiden, inzonderheid met betrekking tot het voltooien van het
`Woordenboek der Nederlandsche Taal' en aanverwante projecten.
De Academie is verontrust door de persberichten die de financiële moeilijkheden van het Instituut toeschrijven aan het feit dat
België zijn verbintenissen tot subsidiëring niet volledig nakomt.
De Academie dringt er ten zeerste op aan, dat het nodige zal
worden gedaan om de voortzetting te verzekeren van deze voor
onze taal zo onmisbare instelling."
De inhoud van deze brief zal begin september 1983 aan de pers
worden meegedeeld.

MEDEDELING VAN HET BESTUUR

De vaste secretaris
Vertegenwoordiging van de Academie.
vertegenwoordigde op 7 juni jl. onze Academie op de uitvaartplechtigheid van Prins Karel.
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STATUUT

VAN DE

ACADEMIËN

De leden van de Academie hebben in de vergadering van 18 mei
1983 kennis gekregen van het ontwerp van brief die het college van
de vaste secretarissen van de Academiën gevestigd in het Academiënpaleis te Brussel aan de Eerste Minister willen richten en van
het voorstel van bedoeld college dat ook onze Academie de brief
zou ondertekenen. De inhoud van deze brief komt neer op een
verzoek om : 1. bij de hervorming van de instellingen het statuut
van de Brusselse Academiën eenvormig te houden, en 2. die Academiën onder de bevoegdheid van de Nationale regering te laten.
N.a.v. het eerste punt dient te worden opgemerkt, dat toegegeven
wordt dat het statuut van de twee Academiën voor Taal- en Letterkunde aangepast moet zijn aan hun bijzondere verhouding tot de
twee gemeenschappen van het land, maar wordt het toch wenselijk
geacht, dat ook deze genootschappen onder de Hoge Bescherming
van de Koning blijven en de benoeming van de leden, zoals in het
verleden door de Koning wordt goedgekeurd.
Op verzoek van de voorzitter zet de vaste secretaris uiteen hoe
hij door Prof. Verbeke van deze kwestie op de hoogte werd gebracht. Hij wijst erop dat het bestuur en de bestuurscommissie niet
overhaast te werk zijn willen gaan en in hun vergaderingen van
11 mei jl. beslist hebben de zaak in de plenaire vergadering van
15 juni te behandelen.
Voorts zegt de vaste secretaris dat het ontwerp van brief (het
stuk van vóór 18 mei ; s.d.) intussen voorbijgestreefd is. Het college
van de Brusselse vaste secretarissen zal immers niet langer op de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
wachten en er is ook een nieuw feit : toen in februari 1983 de
10 lidstaten van de Europese Gemeenschap een Europese stichting
voor de cultuur oprichtten werden de volgende organen als adviesorganen aangewezen : de Koning Boudewijn Stichting, de Académie
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts en de Koninklijke
Academie voor'Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten.
Dat zou
gebeurd zijn zonder dat de deelregeringen bij de zaak betrokken
werden.
Ter voorbereiding van de bespreking in de plenaire vergadering
heeft de bestuurscommissie al een standpunt ingenomen :
1. Onze Academie ressorteert al geruime tijd onder de Vlaamse

500
executieve en heeft er geen belang bij opnieuw onder de bevoegdheid van de Nationale regering te komen.
2. Ze moet wel een protest laten horen tegen elke vorm van discriminatie.
3. Nog vóór de bespreking in de plenaire vergadering moet de
vaste secretaris aan de „Koninklijke Commissaris voor de Herstructurering van de nationale wetenschappelijke Inrichtingen"
(d.i. de heer H. Liebaers) nadere inlichtingen vragen betreffende de Europese Stichting voor Cultuur en de wijze waarop de
aanwijzing van de Belgische adviesorganen is gebeurd.
Van de heer Liebaers heeft de vaste secretaris dan vernomen, dat
het niet-voorkomen van de Academiën voor Taal- en Letterkunde
op de lijst van de adviesorganen van de stichting hem is opgevallen ; dat alles geregeld werd door het kabinet van de Minister voor
binnenlandse zaken ; maar dat voor zijn gevoel deze Academiën
niet werden gediscrimineerd. De Stichting zou aan cultuur immers
de ruimst mogelijke zin geven.
Na bespreking komt de Academie unaniem tot het volgende
besluit •
1. De Academie zal zich niet aansluiten bij het verzoek van de
Brusselse Academiën om onder de Nationale regering te blijven,
resp. eronder terug te keren.
2. De Academie zal er bij de Gemeenschapsminister van cultuur op
aandringen, dat onze Academie in alle opzichten op gelijke voet
met de andere Academiën wordt behandeld en dat ze niet wordt
gediscrimineerd. Er zal voor gezorgd worden, dat dit standpunt
ook aan de Voorzitter van de Vlaamse Executieve, de Eerste
Minister en de Minister van binnenlandse zaken wordt meegedeeld.
LEZING

„Een vriend van Buysse en Maeterlinck : Albert Guequier (18701901)", lezing door de heer VAN ELSLANDER.
GEHEIME ZITTING
I. Lidmaatschap. — Ter vervanging van wijlen de heer DRAYS
werd de heer Guido GEERTS tot gewoon lid van de Academie verkozen.
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II. Prijzen van de Academie. — Na bespreking worden volgende
prijzen toegekend :
1. Prijs voor taalkunde (ten bedrage van 25.000 F.) : aan de heer
Dr. Amand BERTELOOT (Kraepelinweg 19, D-4540 Lengerich,
B.R.D.) voor zijn werk „Bijdrage tot een klankatlas van het 13de
eeuwse Middelnederlands" ;
2. Prijs voor letterkunde (ten bedrage van 25.000 F.) : aan de heer
Dr. G. VAN EEMEREN (Sparrenlaan 16, 2160 Brecht) voor zijn
werk „Het motief `Schuld, straf en genade' in de drama's van
Vondel" ;
3. Prijs voor letterkunde (ten bedrage van 25.000 F.) : aan de heer
Francois VAN ELMBT (7, avenue du Bois-L'Evèque, 5141 AndoyWierde) voor zijn werk „De Agenda's en Carnets van Karel van
de Woestijne. Tekstuitgave en kritisch-historische studie" ;
4. Prijs voor vol kskund e (ten bedrage van 25.000 F.) : aan de heer
M. VAN DEN BERG (Dianalaan 11, 2232 Schilde/'s-Gravenwezel)
voor zijn werk „De volkssage in de provincie Antwerpen in de
19e en 20e eeuw".
De beoordeling van de prijsantwoorden die ingezonden zijn n.a.v.
de prijsvraag „Het proza van Maurice Gilliams" werd verdaagd.
De Karel Barbierprijs (tijdvak 1981 1982) uitgeschreven ter bekroning van een historische roman werd niet toegekend.
-

III. Vergadering van de bestuurscommissie. Verslag.
Het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie van 8 juni 1983
wordt aan de Academie voorgelegd.

Openbare vergade ring te Beauvoorde
(13 juli 1983)

Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter, de heren COUPÉ, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, JONCKHEERE, VAN ELSLANDER, BUCKINX, LEYS, DECORTE, DE BELSER, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, LAMPO en VAN HERREWEGHEN, leden ;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden ;
de heren STUTTERHEIM, LANGNIK-JOHANNESSEN en DE BRUIN, buitenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren AERTS, VANACKER, GYSSELING, ROOSE, mevrouw D'HAEN, de heren GOOSSENS, DE PAEPE en
mevrouw ROSSEELS, leden ;
de heer ScHMOOK, binnenlands erelid.

In haar openingstoespraak verwelkomde mevrouw DEPREZ, voorzitter, de heren K. PotA, Vice-Voorzitter van de Vlaamse Executieve en Gemeenschapsminister van Cultuur ; M. VAN DE VYVER,
Eerste Voorzitter van het Arbeidshof te Gent ; Prof. Dr. A. COTTENIE, Rector van de R.U.G. ; Prof. Dr. J. MATON, Voorzitter van de
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België ; E. DE RYCK, Secretaris-Generaal van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ; Dr. H. LIEBAERS, Koninklijk
Commissaris voor de Herstructurering van de nationale wetenschappelijke Inrichtingen ; Fr. VAN PARYS, emeritus Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Gent ; M. C. F. DENEVE, Ereluitenant-generaal en Oud-Algemeen Commandant van de Rijkswacht ; J. MORTELMANS, Directeur-Generaal bij het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap, (Administratie voor Kunst en Toerisme) ; Prof. Dr. S. L. FLAXMAN, hoogleraar aan de City University
of New York ; Prof. Dr. VAN CAENEGHEM, hoogleraar aan de
R.U.G. ; en Dr. E. WILLEKENS, Ere-conservator van het A.M.V.C.
te Antwerpen.

Voorts hield ze voorlezing van de lijst van de notabelen die een
bericht van verhindering hadden gestuurd.

503
Na haar toespraak verleende de voorzitter het woord aan de heer
KEERSMAEKERS die een lezing hield over : „Conscience s nederige
kranskens uit heidekruid en koornbloemen".
In haar slotwoord dankte mevrouw DEPREZ de spreker en nodigde de aanwezigen uit tot het koffiepartijtje in open lucht.
Zoals gebruikelijk is, legde het bestuur van de Academie in de
ochtend bloemen neer op het graf van wijlen Jonkheer A. Merghelynck, erflater van het domein Beauvoorde.
Er werd ook met een andere traditie aangeknoopt : de lunch
werd gebruikt in de ridderzaal van het kasteel. Maar de Academie
kon zich verheugen over de aanwezigheid van de Gemeenschapsminister van Nederlandse Cultuur, de heer PoMA.
Vóór de lunch hield de heer HOEBEKE de gelegenheidstoespraak
die hier volgt :
Mijnheer de Minister,
Geachte Collega's en tafelgenoten,
Kort nadat Minister De Backer in april 1976 mijn verkiezing tot
vast secretaris door de Koning had laten goedkeuren, was het mij
gegund met mijn voorganger Maurice Gilliams op zijn door hem

zo smaakvol ingericht bureau nog een langdurig onderhoud te hebben, een soort ambtsoverdracht onder vier ogen dus en zonder
speeches.
Hij sprak me natuurlijk ook over Beauvoorde en het kasteel, over
de last die sommige personen hem met hun opdringerig streven om
het over het kasteel en vooral over het park voor het zeggen te
hebben, hadden berokkend. Hij sprak me ook — hoe had het anders
gekund — over de financiële situatie van het A. Merghelyncklegaat,
want de kas was ver leeg en de vooruitzichten waren niet rooskleurig. Op dit laatste punt trad M. Gilliams evenwel niet in details
en ik vermoed, dat hij zal gedacht hebben : „mijn opvolger zal het
wel spoedig ondervinden". Hij zei ook dat hij zich niet erg veel
met het kasteel had ingelaten, maar voegde daar dadelijk aan toe,
dat ik toch maar mijn best moest doen om Beauvoorde voor de
Academie te bewaren. Alles bij elkaar was Beauvoorde voor onze
Academie wel geen „petit-chantilly" zoals Gailliard ooit had gedacht, maar een aantrekkelijke pleisterplaats, en niet alleen voor
onze leden, maar ook voor vele anderen die deel hebben aan het
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Nederlandstalige cultuurleven in en zelfs buiten Vlaanderen. Later
heb ik bij mijn lectuur van wat nog anderen die mij en ons — in
de Academie vbbr zijn gegaan over de verhouding tussen de Academie en het kasteel Beauvoorde hebben gedacht en geschreven, ook
geleerd dat de relatie niet in één enkele richting werkt, en ik haast
me om de woorden te citeren die Julien Kuypers in 1953 hier, op
de plaats waar wij ons bevinden, uitsprak : „En zonder zelfoverschatting menen wij te mogen beweren dat een academie als de
door Merghelynck hier ingeburgerde een factor van bestendigheid
is, onder of boven het wisselende kleed der uiterlijkheden : de
Vlaamse Academie, als één der blijvende exponenten van de Nederlandse cultuur, gehuisvest in een typisch kasteeltje dat (ze) in zijn
verdroomdheid hoopt te bewaren." Want gehuisvest zijn we ook
hí & : het komt er alleen op aan het te willen en het huis in stand
te houden.
Dat het huis barsten begon te vertonen en de middelen om de
barsten te dichten ontbraken, dat zal in de jaren '60 en '70 wel
niemand beter hebben geweten dan mijn vereerde voorganger.
Want hoezeer de heer L. Lams -- op wie de Academie zich steeds
ten volle heeft kunnen verlaten en die dertig jaar lang als haar
gemachtigde is opgetreden — zich ook mag hebben ingespannen om
de zaak in goede staat te bewaren, sedert 1961 begonnen steeds meer
financiële lasten het vermogen van het A. Merghelyncklegaat te
bezwaren, terwijl de heer Lams in de laatste jaren ter plaatse ook
van het onderhoudspersoneel de medewerking niet kreeg die hij er
normaliter mocht van verwachten.
Wat die lasten waren, zou ik spoedig vernemen. Toen ik pas in
dienst was getreden, deponeerde de heer Haeck met een stoicijns
gebaar op mijn bureau een aangetekend schrijven van de ontvanger
van belastingen te Veurne waarbij deze mij een aanslagbiljet liet
toekomen, waaruit dan bleek dat de Academie voor het aanslagjaar
1975 een bedrag van 53.402 F. als onroerende voorheffing op het
Staatsdomein Beauvoorde verschuldigd was. Van de heer Haeck
vernam ik dadelijk ook meer. Deze onroerende voorheffing werd
jaar na jaar al sedert 1973 geëist en resulteerde uit een beslissing
van de ministerraad d.d. 13 februari 1970. Op grond van die beslissing moest een nieuwe inventaris van alle staatsdomeinen worden opgemaakt en de beheerders moesten de onroerende voorheffing te hunnen laste nemen. Daar die inventaris echter niet vóór
1972 klaar kwam, werd de onroerende voorheffing voor het eerst
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maar voor het jaar 1973 geheven. Wel had de heer Gilliams het
verkregen, dat de Academie, die over een onvoldoende gespijsd
Merghelyncklegaat of -fonds beschikte, uitstel van betaling werd
toegestaan. Maar in mei 1976 was de schuld al opgelopen tot een
bedrag van 134.919 F.
Dat de geldmiddelen van het Merghelyncklegaat in een deficitaire toestand dreigden te geraken is zeker geen gevolg van een
gebrekkig beheer, maar wel van omstandigheden en onafwendbare
gebeurtenissen. Voor alle duidelijkheid is het nodig dat ik vooraf
iets zeg over de samenstelling van het inkomen van het Merghelyncklegaat. Tot in het begin van de jaren '50 bestond dat inkomen
zo goed als uitsluitend in de opbrengst van landbouwpachten en
huurprijzen. In 1905 schatte A. Merghelynck bij het maken van zijn
testament die opbrengst op 5.000 F. wat toen nog ruimschoots kon
volstaan voor het betalen van het loon van een huisbewaarder en
het schoonmaakpersoneel. Het hoeft wel geen betoog, dat deze
opbrengsten met de tijden mee zijn geëvolueerd, aanvankelijk zelfs
in gunstige, maar vervolgens in ongunstige zin. In 1946, toen de
Academie het beheer over het domein overnam, waren die middelen nog steeds toereikend voor het betalen van lonen en verzekeringen, en voor het dragen van de kosten van dagelijks onderhoud
en kleine herstellingen. De Academie kon het zich toen en tot in het
begin van 1950 zelfs permitteren weigerachtig te blijven tegenover
verzoeken om het kasteel voor bezoekers open te stellen. Ze kon
zich aanvankelijk inderdaad houden aan het testament, waarin A.
Merghelynck had gesteld, dat hij liefst geen vreemde bezoekers in
het kasteel had gezien, tenzij het bezoek van te voren was aangevraagd en er nooit meer dan 5 personen tegelijk werden toegelaten.
Onder de druk van de overheid echter moest de Academie geleidelijk toegeven en enigszins in weerwil van de Academie werd in de
loop van 1950 een tweede bron van inkomsten geschapen, waarmee
de verantwoordelijke voor het beheer uiteindelijk nog heel gelukkig
kon zijn. Want intussen werd door de sociale wetgeving aan de
werkgevers een steeds zwaarder wordende verplichting opgelegd en
was er bovenop de lonen ook een steeds groeiende loonlast gekomen. Voorts waren tegengevolge van beschermende maatregelen
van de landbouwpachten en huurprijzen de opbrengsten uit de
eerste bron steeds maar gaan dalen. In 1961 en 1968 deden zich dan
twee gebeurtenissen voor die het Merghelyncklegaat uit eigen kracht
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nooit meer te boven zou komen. In 1961 moest het leiendak van het
kasteel worden vernieuwd (kostprijs 219.491 F.) en in 1968 stortte
de toegangsbrug tot de binnenplaats van het kasteel in (kostprijs
van de restauratie : 289.348 F.) in het totaal dus 508.839 F. Van
toen af was de kas van het Merghelyncklegaat wel niet leeg, maar
de reserve was verdwenen en er moest uiterst zuinig met de centjes
worden omgegaan ten einde de lonen van de mensen die instaan
voor onderhoud en bewaking van het kasteel en het park en voor
de bewaring van het meubilair zo veilig mogelijk te stellen.
Het was bij mijn ambtsaanvaarding dus hoge tijd om te handelen.
En ik ben de bestuurscommissies van de jaren 1976, 1977, 1978 en
1979, die mij onder het voorzitterschap achtereenvolgens van de
heren Rombauts, Gysseling, Buckinx en Van Elslander, en met de
steun van de heren Vanderheyden, Rombauts en Van Loey, voldoende vertrouwen hebben geschonken om mij vooruit te laten
gaan en een passende oplossing te zoeken, nog steeds uiterst dankbaar.
Ik heb toen vele brieven geschreven en ook vele démarches gedaan : naar Brugge naar de Administratie van het Kadaster, naar
Brussel vooral, naar het Kabinet van Minister De Backer, waar veel
begrip voor de voorgelegde problemen werd opgebracht.
Het eerst nodige was :

1. ter plaatse orde op zaken stellen ;
2. het departement Nederlandse Cultuur ervan overtuigen, dat de
Staat de blote eigenaar van het domein Beauvoorde is, terwijl de
Academie toch geen vruchtgebruiker is en dus de plichten van
de vruchtgebruiker niet heeft ;
3. ervoor zorgen, dat de staat zijn verplichtingen van eigenaar, i.c.
de grove herstellingen, nakomt ;
4. verkrijgen dat de financiële toestand van het Merghelyncklegaat
werd aangezuiverd en dat er jaarlijks, door subsidiëring, een
bijpassing bij de eigen inkomsten wordt gevoegd, zodat de Academie, zonder zorgen en onder controle, het gewone dagelijks
beheer kan waarnemen. Indien de Academie de gewenste tegemoetkomingen niet kon verkrijgen, zou ze zich verplicht zien het
beheer van het domein te verzaken.
Er is dan nog heel veel tijd verlopen, maar het gevolg van mijn
démarches is geweest, dat op 12 december 1978, na een bezoek van
het kasteel op het Gemeentehuis van Beauvoorde, op last van
Minister De Backer een belangrijke vergadering werd belegd, met
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vertegenwoordigers van de administratie van Nederlandse Cultuur,
o.m. de heer A. Wijnant, adviseur-hoofd van Dienst van de Dienst
Infrastructuur en de heer F. de Buel, adviseur bij de Juridische
Dienst van het Departement ; met een vertegenwoordiger van de
Rijksdienst voor Monumentenzorg, een vertegenwoordiger van de
Commissie van Advies voor de Nederlandstalige Culturele Centra
en vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Veurne. De vergadering werd voorgezeten door mevrouw C. Maeyaert-Cambien,
toen schepen van cultuur van de stad Veurne. Vanwege de Academie was ikzelf aanwezig en de heer Haeck trad op als notulist.
De heer Wynant dacht er aanvankelijk aan, aan het kasteel en
het park de bestemming van cultureel centrum te geven, maar
moest dat idee algauw laten varen. Namens het stadsbestuur van
Veurne verklaarde mevrouw Maeyaert, dat de stad geen belangstelling had voor een cultureel centrum dat zo ver van Veurne verwijderd is en ook geen nood heeft aan gebouwen die geschikt zijn voor
vergaderingen. Ze sprak wel de wens uit dat het kasteel verder als
museum zou worden ingericht, zodat het een steeds belangrijker rol
voor het toerisme van de streek kon spelen. Overigens botste men
ook op de beschikkingen van het testament van A. Merghelynck.
Uiteindelijk trof Minister De Backer een eenvoudiger regeling,
die na berekening het goedkoopst bleek uit te vallen, een regeling
waarbij het testament geëerbiedigd werd, de Academie al haar
rechten behield en die rechten alleen zou blijven uitoefenen. Op
2 mei 1979 deelde mevrouw A. Van Cauwelaert, kabinetschef van
Minister De Backer, mij mee, dat er voor het dagelijkse onderhoud
van het kasteel en het park Beauvoorde aan de Academie jaarlijks
een toelage zou worden toegekend, terwijl de grove herstellingen
door het Departement zouden worden gedragen. Wel moest de
Academie het kasteel toegankelijk stellen voor bezoekers, zodat het
inderdaad het toerisme van de Westhoek kon helpen bevorderen.
De Kabinetschef zei me toen ook, dat het nieuwe onderhoudspersoneel zo spoedig mogelijk in dienst mocht treden, een gezin waarvan de man voltijds als huisbewaarder en zijn echtgenote deeltijds
als helpster, mochten worden aangeworven. Deze mensen traden
als contractuelen van de Academie in dienst op 18 juni 1979.
Toen begon hier veel te veranderen. De grote lasten werden meer
en meer door het departement overgenomen. Om te beginnen werd
de uitrusting flink verbeterd. Ten behoeve van het onderhoud kregen we van de Dienst Infrastructuur al in 1979 een sterke gras-
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maaier, die ook als tractor kan worden gebruikt, twee nieuwe
kruiwagens, een boot, een lange aluminium ladder voor het onderhoud van de goten, een mechanische zeis en een nieuwe stofzuiger.
Ten behoeve van het toerisme installeerde dezelfde Dienst in elke
kamer een cassetterecorder, zodat we, dank zij een stel bandjes in
vier talen een behoorlijke commentaar kunnen laten horen. In 1980
liet de Dienst Infrastructuur ook de electrische installatie in het
kasteel verbeteren en stelde die ook drie electrische kachels ter
beschikking. En zopas kregen we van dezelfde dienst 150 opklapbare houten tuinstoelen, die we straks, zo hoop ik, voor de eerste
maal zullen kunnen gebruiken.
Begin 1980 was op het Departement ook het besluit genomen de
meest dringende restauraties aan het kasteel en afhankelijkheden
door de Regie der Gebouwen, Dienst West-Vlaanderen, te laten
uitvoeren, terwijl de zorg van het park tijdelijk aan de Dienst
Groenplan werd toevertrouwd.
De restauratie- en renovatiewerken aan het kasteel konden eindelijk in augustus 1981 een aanvang nemen. Het leiendak werd hersteld en alle goten werden vernieuwd. Zwakke plaatsen in de buitenmuren werden hersteld of opnieuw gevoegd, de ramen en de
raamkozijnen werden overal door nieuwe vervangen en ook het
bijgebouwtje op de binnenplaats kreeg een flinke beurt. Tot slot
werd het kasteel geschilderd. Op 15 mei 1982 konden weer bezoekers worden toegelaten en indien het Groenplan op datzelfde ogenblik niet bezig was geweest met de uitvoering van de werken in het
park, was er ook geen beletsel geweest voor onze zomervergadering
van 1982.
In de winter 1981-1982 was het Groenplan met die uitvoering
begonnen. Er werden een 20-tal afgestorven of zieke bomen geveld
en de ringsloot van het kasteel en de binnenvijver werden uitgebaggerd. In de zomer van 1982 werden de oevers voorzien van een
verschoeiing in merantihout, terwijl de oude gazons werden omgeploegd en de grond werd bereid voor bezaaiing met een betere
grassoort. Deze bezaaiing kwam er in augustus van vorig jaar. De
nieuwe gazons staan tot augustus e.k. nog steeds onder toezicht van
de Dienst Groenplan.
Een tweede fase van restauratie- en renovatiewerken betreft de
herstelling en sanering van de conciërgewoning en het oude koetshuis met paardestal.
Met de herstellingswerken aan de conciërgewoning werd een
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aanvang gemaakt op 2 mei 1982, weliswaar door een andere aannemer dan degene die met de restauratie van het kasteel was belast.
Dat werk moest ten laatste in maart van dit jaar klaar gekomen zijn,
maar er is onenigheid gerezen tussen de aannemer en een onderaannemer en de zaak sleept. Dat heeft ook z'n repercussie op de
verbouwing van het koetshuis.
Die verbouwing strekt ertoe de voorzijde te voorzien van een
paar dames- en herentoiletten en verder van een bergruimte en een
werkplaats voor de onderhoudsman. De oude zolder zal evenwel
ingericht worden als een vergaderzaaltje voor ca. 50 personen en
bij de ingang wordt ook een opwarmkeukentje geinstalleerd.
Ik heb om dat vergaderzaaltje niet gevraagd : de opdracht komt
uit Brussel. Maar het is wel de bedoeling er in de eerste plaats de
Academie van dienst mee te zijn. Eventueel kan het ook verhuurd
worden aan lokale culturele verenigingen die erom verzoeken.
Blijft me nu nog over enige toelichting te geven bij het gebruik
van de jaarlijkse toelage. Algemeen kan ik stellen, dat ze een bijpassing is bij de eigen inkomsten en in de allereerste plaats de
regelmatige betaling van de lonen en loonlasten mogelijk moet
maken, in die zin dat de dode periode, van januari tot juni, `dood'
omdat er dan weinig eigen inkomsten te verwachten zijn, elk jaar
moet worden overbrugd. Eigenlijk hoeft niet zo'n groot bedrag van
de toelage voor die post te worden bestemd, omdat de eigen inkomsten nu al sedert 1980 de toelage, die maximaal 800.000 F.
bedroeg, lichtjes overtreffen, een ontwikkeling die schijnt te zullen
aanhouden.
Met het terbeschikking gestelde geld heb ik, in overleg met en
steeds onder controle van de inspecteur van financiën, herstellingen
aan drie verhuurde woningen laten uitvoeren en een aantal dringende verbeteringen van het interieur van het kasteel kunnen verwezenlijken. Het kasteel en zijn inboedel werden voor het eerst ook
op een ordentelijke wijze verzekerd. Daarnaast zijn er steeds ook de
kleine uitgaven van het dagelijks onderhoud en de werkingskosten.
Wat de verbetering van het interieur betreft, moge ik er op
wijzen dat de oude, versleten tapijten en traplopers vervangen werden door nieuwe, dat een eerste lot antieke stoelen vakkundig werd
gerestaureerd en dat hetzelfde al is gebeurd met de draperieën en
lambrekijns in de mooiste van onze kamers. In de andere zou dat
straks in de maanden oktober en november moeten gebeuren. Er
is echter meer : de centen van de toelage hebben ook bijgedragen
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tot verbetering van het park : de zitbanken vooraan zijn daarmee
betaald, en waar het Groenplan — na vermindering van het in het
vooruitzicht gestelde budget -- bepaalde werken moest schrappen,
konden die toch worden uitgevoerd en betaald : zo o.m. de behandeling van de voorgracht, die gebaggerd werd en dezelfde verschoeiing kreeg als de ringsloot van het kasteel.
En natuurlijk werd ook de kwestie van de onroerende voorheffing
definitief geregeld. In 1979 was de schuld opgelopen tot 383.641 F.
en in 1980 scheen de zaak vast te zitten. Toen ben ik zo vrij geweest op het kabinet van Minister De Backer een voorstel te doen :
aan de Minister van Financiën kwijtschelding van de schuld vragen
tegen de verzekering dat de Academie voor het beheer te Beauvoorde jaarlijks een toelage kreeg en dat de Academie, met ingang
van 1980, de onroerende voorheffing elk jaar zou betalen. Op
3.7.1980 kreeg ik het bericht van Minister Hatry, en op 5.8.80 van
Minister De Backer, dat het voorstel aanvaard was.
Geachte tafelgenoten, vandaag kan ik u, denk ik, een mooie staat
voorleggen, al blijft er nog veel te doen en is het b.v. broodnodig,
dat het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium sommige
van onze schilderijen in behandeling neemt ; maar ook dat is op
goede weg. Ik leg u die staat evenwel niet voor om lof te oogsten,
maar om u voor te lichten, om u te zeggen hoe het hier reilt en zeilt
en u duidelijk te maken, dat de grote problemen waarvoor Beauvoorde de Academie heeft geplaatst, opgelost zijn doordat de overheid de zware lasten heeft overgenomen en dat het beheer gesmeerd
loopt. De lof komt trouwens anderen toe : Minister De Backer en
haar kabinet, die het schip weer vlot hebben gebracht ; het kabinet
van Minister Poma, dat wat de voorganger in goede banen had
geleid heeft voortgezet ; tenslotte het onderhoudspersoneel alhier,
dat zich in alle opzichten voor het werk inspant.
Ik weet niet of Maurice Gilliams mij ooit een opdracht heeft
wilenmgv,arkhebtzopgv.Z'ndrachtli
trouwens ook besloten in de woorden van J. Kuypers, die hier in
zijn toespraak t.g.v. de zomervergadering van 13 juni 1953, bij zijn
typering van het landgoed, zijn ondervoorzitter Gilliams nog eens
— zoals Elias weleer — liet luisteren naar de Nachtegalen en vervolgens de hoop uitsprak, dat de Academie het kasteeltje in zijn verdroomdheid zou bewaren. Ik heb mijn best gedaan om die hoop in
vervulling te laten gaan en ik ben er al in geslaagd de dreiging van
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een prestigeprojekt om van Beauvoorde een „centrum" te maken,
met cafetaria en dies meer, af te wenden. Indien de Academie mij
daarbij wil helpen, zal dat in de toekomst nog kunnen en worden
de rust van het park, dit kleine eiland van bomen te midden van
„Het Blote" en de verdroomdheid van het kleine slot gespaard,
niet het minst ten bate van het dorp.
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Vergaderingen van 19 oktober 1983
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig: mevrouw DEPREZ, voorzitter, en de heer HOEBEKE, vast
secretaris ;
de heren AERTS, LISSENS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, VAN
ELSLANDER, LEYS, DECORTE, DE BELSER, COUVREUR, DESCHAMPS,
KEERSMAEKERS, LAMPO, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN, mevrouw
ROSSEELS en de heer GEERTS, leden ;
de heren WALSOAP, ROMBAUTS en VAN LOEY, binnenlandse ereleden ;
de heer ZAALBERG en mevrouw DAAN, buitenlandse ereleden.

Afwezig met kennisgeving : de heer COUPÉ, ondervoorzitter ;
de heren ROELANDTS, JONCKHEERE, WEISGERBER, BUCKINX, RoOSE,
HADERMANN en GOOSSENS, leden ;
de heren SCHNOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden.
AGENDA
In memoriam C. B. VAN HAERINGEN
door Ada DEPREZ, Voorzitter van de Academie.

Waarde Collega's,
Op 21 juni 1983 overleed te Utrecht ons buitenlands erelid em.
prof. dr. Coenraad Bernardus van Haeringen. Hij was geboren te
Werkendam op 16 mei 1892 en bereikte aldus de gezegende leeftijd
van 91 jaar : de leeftijd der heel sterken. Hij was een gelovig man :
na een dienst ter gedachtenis in Utrecht werd hij op 25 juni 1983
bijgezet in het familiegraf op Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage.
Zijn betekenis in korte trekken schetsen is niet gemakkelijk. Wel
is duidelijk dat hij een van de belangrijkste neerlandici van deze
eeuw is geweest, die zijn schaduw ver vooruit heeft geworpen, ook
als de jongere generaties na 1960 nieuwe en andere wegen zijn gaan
bewandelen. Naast zijn omvangrijke Supplement op Franck en Van
Wijks Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal
(1936)
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klinken titels als Neerlandica (1949), Genus en geslacht (1954),
(1954), Nederlands tussen Duits en NethrlandicLguResrh
Engels (1956), Herverfransing (1957) en Gramarie (1962) alvast de
Gentse neerlandici uit de vakencyclopedie van Blancquaert nog
steeds vertrouwd in de oren en ik mag aannemen dat dit ook met
de andere collega's het geval is. Na zijn promotie te Leiden in 1918
werd hij van 1945 tot 1962 hoogleraar Nederlandse taalkunde aan
de Rijksuniversiteit te Utrecht, een gezaghebbend man, die van 1946
tot 1969 deel uitmaakte van de redactie van De Nieuwe Taalgids
en vanaf 1955 zijn ijverige en competente redactiesecretaris was.
Als neerlandicus heeft Van Haeringen zich op alle terreinen van
de Nederlandse taalkunde bewogen. Daarbij valt op hoe scherp hij
allerlei verschijnselen in het taalgebruik waarnam en in verband
wist te brengen. Zijn artikelen behandelen zowel punten uit de
fonetiek als uit de morfologie, de woordvorming en de syntaxis,
synchroon en diachroon. Het valt op dat hij, hoewel men hem geen
uitgesproken dialectoloog kan noemen, vaak een beroep deed op
feiten uit de dialecten om zijn betoog te staven. Sommige van zijn
visies hebben ook in hun terminologie de opvattingen van vele
oudere generaties neerlandici beinvloed. Als lid en dominerende
medevoorzitter van Nederlands-Belgische Commissies voor de spelling van het Nederlands vanaf 1945 heeft hij de spelling van de
hele Nederlandssprekende gemeenschap helpen vastleggen en zijn
naam aan de spelling-1954 (,,het groene boekje") blijvend verbonden. Hoezeer hij daarbij de toon aangaf blijkt uit de bereikte resultaten : voor de Noordnederlandse spraakmakende gemeente heeft
hij het genusonderscheid weten op te heffen, doch de Zuidnederlandse neiging tot progressieve spellinghervorming door het invoeren van een voorkeurspelling afgeremd. Aan de progressieve
spellingontwerpen van 1963-69 heeft hij niet meer medegewerkt.
In onze Academie is hij zeer vroeg, in 1934, buitenlands erelid
geworden : een periode die bijna 50 jaar overkoepelt. Toch hebben
we hem nooit in ons midden mogen begroeten en aanhoren : zijn
vooroorlogse bezigheden als leraar, o.a. in Den Haag, en later als
lector te Kopenhagen ; de oorlogs- en bezetttingstijd ; het uitbouwen van zijn colleges en leerstoel vanaf 1945 te Utrecht ; het werk
aan de Woordenlijstcommissie, aan de Dialectencommissie en aan
De Nieuwe Taalgids hebben hem dit blijkbaar verhinderd. Toch
herinner ik mij -- en velen met mij ongetwijfeld -- zijn rijzige gestalte, zijn hoffelijkheid en de klank van zijn stem van de Filologen-
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congressen, en van de begrafenis van zijn vriend Blancquaert, met
wie hem een warme vriendschap en een gemeenschappelijke belangstelling voor de dialecten bond. Daarna had Vlaanderen hem
blijkbaar minder te bieden en kon hij er niet meer toe besluiten
zuidwaarts over de landgrens te trekken. De voortschrijdende jaren
vergden hun tol...
Toch heeft hij nog tot in 1982 -- publiceren was hem een levensbehoefte regelmatig bijgedragen tot De Nieuwe Taalgids, het
Utrechtse en ons aller vaktijdschrift.
Met Van Haeringen is een zeer bijzondere en op zijn persoon
toegespitste periode in de Nederlandse taalkunde afgesloten. Om
zijn vakkennis en zijn ononderbroken werkzaamheid, om zijn welhaast klassiek geworden publikaties, ook om zijn gave tot luisteren
en beluisteren van verschijnselen en veranderingen en zijn voorbeeldig en persoonlijk Nederlands, gedenken wij zijn nagedachtenis
hoofs en eerbiedig.
NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering van 15 juni en van de
openbare vergadering te Beauvoorde d.d. 13 juli 1983 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

Mevrouw DEPREZ,
I. Vertegenwoordiging van de Academie.
juni
1983 de Acadevoorzitter, vertegenwoordigde op zaterdag 18
mie op de uitreiking van de zilveren plaket van de Orde van de
Leeuw aan Prof. Dr. Jan Briers. De uitreiking vond plaats in de
Kapittelzaal van het Centrum voor Kunst en Cultuur te Gent.
De heer COUPÉ vertegenwoordigde ons Genootschap op de
Conscience-herdenking te Antwerpen op 9 september 1983.
De heer MOORS vertegenwoordigde de Academie op de plechtige
opening van het Academiejaar 1983-1984 aan de Universiteit te
Luik.
De heer VAN ELSLANDER vertegenwoordigde de Academie op de
plechtige opening van het Academiejaar 1983-1984 aan de Rijksuniversiteit te Gent.
II. Overlijden.

Op 21 juni 1983 is de heer C. B.

VAN HAERIN-
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GEN te Utrecht overleden. Aan mevrouw Van Haeringen werd een
rouwtelegram gestuurd.
De verkiezing van de heer G. GEERTS tot
III. Lidmaatschap.
lid van de Academie werd goedgekeurd bij ministerieel besluit van
27 juni 1983.
In een schrijven van 23 juni jl. dankte de heer GEERTS de leden
van de Academie voor de waardering en het vertrouwen die uit
zijn verkiezing blijken.
De heer Coupi , ondervoorzitter, werd geIV. Gelukwensen.
feliciteerd ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag (28'/6/83).
De heren WALSCHAP en SCHMOOK, binnenlandse ereleden, werden
gefeliceerd ter gelegenheid van hun 85e verjaardag (resp. 9 juli en
17 augustus 1983) .
Op 16 juni 1983 liet de
V. Winkler Prins Prijzen België.
Winkler Prins Stichting de Academie weten, dat de toekenning en
de uitreiking van de Winkler Prins Prijzen in België niet meer kunnen plaatsvinden, omdat de B.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier te
Amsterdam de financiële middelen niet meer ter beschikking kan
stellen.
VI. Dankbetuigingen. De Koning en de Leden van de Koninklijke Familie dankten de Academie voor de blijken van genegenheid
die hun werden betuigd bij het overlijden van Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Karel, Graaf van Vlaanderen.
-- Vanwege de Secretaris van Hare Majesteit Koningin Fabiola
ontving het secretariaat een schrijven d.d. 27 juni 1983, waarin de
Academie dank wordt gezegd voor de gelukwensen die de Koningin
ter gelegenheid van Haar verjaardag mocht ontvangen.
Bij brief van 15 juli 1983 deelt de
VII. Ingekomen stuk.
heer J. Mortelmans, Directeur-generaal van de Administratie voor
Kunst en Toerisme, mee dat de 500.000 F., die in de begroting van
de Vlaamse Gemeenschap zijn ingeschreven onder sectie 46, artikel
41.01, ten behoeve van het patrimonium van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en bestemd voor „herdrukken", mogen worden gebruikt voor het drukken van belangrijke werken.
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VIII. Telegrammen.
Aan Z.M. Koning Boudewijn werd ter
gelegenheid van Zijn verjaardag een telegram met gelukwensen
gestuurd.
—

Naar aanleiding van het overlijden van Koning Leopold III
werd op 27/9/83 aan Z.M. de Koning en de Koninklijke Familie
een rouwtelegram gestuurd.

VOORSTELLEN EN MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
I. Vertegenwoordiging van de Academie. — De heer HOEBEKE,
vast secretaris, vertegenwoordigde ons Genootschap op de hierna
volgende plechtigheden en ontvangsten
a) Ontvangst van Zijne Excellentie de heer Jacques Thibau, Ambassadeur van Frankrijk, op het Stadhuis te Gent (17 juni 1983) ;
b) Ontvangst door de Voorzitter en de leden van het bureau
van de Vlaamse Raad aangeboden ter gelegenheid van de Feestdag
van de Vlaamse Gemeenschap in het Stadhuis te Brussel (11 juli
1983) ;
c) Te-Deum gezongen in de Sint-Baafskathedraal te Gent en
daarop volgende receptie in het Provinciaal Gouvernementsgebouw
te Gent (21 juli 1983) ;
d) Plechtige opening van het André Demedtshuis te Wielsbeké/
Sint-Baafs-Vijve (30 september 1983).
Op zaterdag 1 oktober jl. vertegenwoordigde hij ook onze Academie op de begrafenis van Koning Leopold III.
De voorzitter feliciteerde Collega HOEBEKE,
II. Gelukwensen.
vast secretaris, namens de Academie ter gelegenheid van zijn 65e
verjaardag (11 juli 1983) door middel van een telegram.
—

III. Onderscheiding.

Aan collega LAMP () werd de Prijs der
Vlaamse Provinciën voor zijn gehele oeuvre toegekend.
IV. Ingekomen stuk. — Bij brief van 5 oktober 1983 verzoekt het
bestuur van de Afdeling Letterkunde der Nederlandse Koninklijke
Akademie van Wetenschappen ons Genootschap Prof. Dr. J. WEIS-
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in het kader van de uitwisseling van sprekers tussen de
Nederlandse Akademie en ons Genootschap te willen afvaardigen
naar een vergadering van de Afdeling Letterkunde, die in de maand
mei 1984 zal worden gehouden.
Aangezien collega WEISGERBER bereid is gevonden om op de
bedoelde vergadering een spreekbeurt te vervullen, wijst de Academie hem als haar afgevaardigde aan.

GERBER

LEZING
„Taalnormen en hun relativiteit", lezing door mevrouw DAAN,
buitenlands erelid.
GEHEIME ZITTING
1. Prijzen van de Academie. — Na bespreking worden volgende
prijzen voor letterkunde toegekend (ten bedrage van 25.000 F.) :
– aan de heer Luk ADRIAENS (Zavelstraat 60, 3200 Kessel-Lo) voor
zijn studie „Gilliams herschrijven. Een poging tot progressieve lektuur van Maurice Gilliams' scheppend proza".
— aan de heer Dr. Martien J. G. DE JONG (14, rue des Eglantiers,
5100 Jambes) voor zijn studie „Het werk van Maurice Gilliams
als dichter, romancier en essayist".
Het ver2. Vergadering van de bestuurscommissie. Verslag.
slag van de vergadering van de bestuurscommissie van 12 oktober
1983 wordt aan de Academie voorgelegd.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS
Verslag door de heer DE PAEPE, lid-secretaris.
Aanwezig : de heer DECORTE, voorzitter, mevrouw DEPREZ, ondervoorzitter, en de heer DE PAEPE, secretaris ;
de heren LISSENS, DEMEDTS, DESCHAMPS, VAN HERREWEGHEN en
mevrouw ROSSEELS, leden.
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Hospiterende leden : de heren VANACKER, GYSSELING, LEYS, HOEBEKE en KEERSMAEKERS ;
de heren WALSCHAP, ROMBAUTS en VAN LOEY, binnenlandse ereleden ;
de heer ZAALBERG en mevrouw DAAN, buitenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren JONCKHEERE, VAN ELSLANDER,
BUCKINX en DE BELSER, leden ;
de heren SCHMOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden.
AGENDA

„Driemaal de eerste morgen", lezing door de heer LISSENS.
Korte tijd na het verdwijnen van het tijdschrift „Tijd en Mens",
waar hij mede-oprichter en bezieler van was, publiceert Jan Walravens de bloemlezing „Waar is de eerste morgen ?" (195 5) . Zij
reveleert de toenmalige jonge experimentele poëzie in Vlaanderen.
Spreker vertaalt de titel aan de hand van opvattingen die Walravens, behalve in zijn inleiding, in zijn essays „Phenomenologie
van de moderne poëzie" (1950) en „Mislukt in de morgen" (1952)
heeft uiteengezet. Hij licht daarna de metamorfose van de bloemlezing toe : de gewijzigde en aanzienlijke vermeerderde tweede druk
(1960) en de afgeslankte uitgave onder dezelfde titel (1967), die
een tweetal jaar na de dood van Walravens verschijnt en bezwaarlijk een derde druk genoemd kan worden. Alleen de titel is gebleven. De naam van de oorspronkelijke samensteller komt noch op
de omslag noch op het titelblad voor. Het boek is een uitgeversinitiatief. Het bevat drie volledige dichtbundels : „Open einde"
(A. Bontridder), „Blanco stem" (B. Cami) en „Nota's voor een
portret. Wit tegenbericht" (M. Wauters) , geflankeerd door een
gedicht van H. Claus en een van P. Snoek. Niet het minst bevreemdt dat als inleider thans Erik van Ruysbeek werd aangezocht,
die levensbeschouwelijk de tegengestelde richting van „Tijd en
Mens" is uitgegaan. De dichters van deze groep en de daaropvolgende Gard-sivik-groep beschouwt Van Ruysbeek in het slot van
zijn evaluerende schets, met enig voorbehoud voor P. Snoek, als
vertegenwoordigers van het Europees nihilisme van hun tijd en niet
als aankondigers van een nieuw tijdperk.
Aan de bespreking werd deelgenomen door de heer VAN HERRE-
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de heer VAN LOEY, mevrouw
en de heer DEMEDTS.

WEGHEN,

DEPREZ,

de heer

DECORTE

VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE

Verslag door de heer

CouvREUR,

lid-secretaris.

Aanwezig : de heren VANACKER, ondervoorzitter, en CouvREUR,

secretaris ;
de heren

GYSSELING, LEYS, HOEBEKE

en

KEERSMAEKERS,

leden.

Hospiterende leden : de heren AERTS, LISSENS, DEMEDTS, DECORTE,
DESCHAMPS, LAMPO, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN en mevrouw
ROSSEELS ;
de heren WALSCHAP, ROMBAUTS en VAN LOEY, binnenlandse ere-

leden ;
de heer

ZAALBERG

en mevrouw

DAAN,

buitenlandse ereleden.

Afwezig met kennisgeving : de heer CoupÉ, voorzitter ;

de heren ROELANDTS, WEISGERBER, ROOSE, HADERMANN en GOOSleden ;
de heren SCHMOOK en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden.

SENS,

AGENDA

„Preliminaria II. De Middeleeuwse dichter en zijn waarheid", lezing

door de heer DE PAEPE.
Spreker werkt aan een boek waarin het onderwerp wordt behandeld
en legde de vergadering enkele van zijn problemen voor.
Aan de bespreking namen de collega's
AERTS, DECORTE, LISSENS en ROMBAUTS deel.

ZAALBERG, HOEBEKE,
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Openbare vergadering van 26 oktober 1983
De jaarlijkse openbare vergadering werd gehouden in het Academiegebouw te Gent op woensdag 26 oktober 1983.

Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter, de heren Coupé, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren AERTS, LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, VAN ELSLANDER, LEYS, DECORTE, HADERMANN, DE
BELSER, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, LAMPO, DE PAEPE,
WILLEMYNS, VAN HERREWEGHEN, mevrouw ROSSEELS en de heer
GEERTS, leden ;
de heren WALSCHAP, SCHMOOK, ROMBAUTS en VAN LOEY, binnenlandse ereleden ;
de heren DE BRUIN en S6TEMANN, buitenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving :

de heren

JONCKHEERE, WEISGERBER,

BUCKINX, ROOSE en GOOSSENS, leden ;
de heer GERRITSEN, buitenlands erelid.
Om 14u.40 werden de eregenodigden door het bestuur en de
leden begroet in de salon van de Academie. Onder hen bevonden
zich : de heren A. E. DE SCHRIJVER, Minister van State ; Prof. Dr.
J. MATON, Voorzitter van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België ; R. DE GEEST,
Krijgsauditeur voor Oost- en West-Vlaanderen ; M. VAN DE VIJvERE, Voorzitter van het Arbeidshof ; E. BONTE, Eerste-AdvokaatGeneraal bij het Hof van Beroep te Gent ; M. DENEVE, Oud-Algemeen Commandant van de Rijkswacht ; J. MORTELMANS, Directeurgeneraal bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ; Prof.
Dr. C. F. P. STUTTERHEIM, vertegenwoordigt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam ; Prof. Dr.
NEUTJENS, hoogleraar bij de Universitaire Instelling Antwerpen
(vertegenwoordigt de Rector van deze Instelling) ; Prof. Dr. G.
VERBEKE, Vast Secretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België ; J. DEMOL,
Hoofd van de vertaaldienst van de Senaat ; J. DE COENE, Auditeur
bij de Raad van State ; Luitenant-kolonel STALMANS ; A. FAURE
DIDELLE, ere-arrondissementscommissaris.
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Mevrouw DEPREZ, voorzitter, opende de vergadering om 15u.10
en verwelkomde de prominenten, de laureaten en de belangstellenden.
Na haar openingsrede werden vier nieuwe leden plechtig geïnstalleerd.
Begroe ti ng van Roland WILLEMYNS als lid van de Academie
door J. Moois

Roland Willemyns is geboren te Diksmuide op 15 mei 1943. Hij
volgde secundair onderwijs in de Rijksmiddelbare School te
Diksmuide en in het Koninklijk Atheneum te Roeselare. Hij werd
licentiaat en doctor in de Germaanse filologie van de Vrije Universiteit te Brussel.
Zijn wetenschappelijk curriculum begint onmiddellijk, in 1965,
met een mandaat van het N.F.W.O. Dit duurde tot 1974, toen hij,
op 31-jarige leeftijd, docent werd aan de V.U.B. Sinds 1980 is hij
ordinarius, met als opdracht Sociolinguïstiek, Verklaring van Middelnederlandse Teksten, Historische Grammatica van het Nederlands en Nederlandse Dialectologie.
De wetenschappelijke carrière van R. Willemyns is nu reeds zo
gevuld dat het een zeer moeilijke opdracht is daar een overzicht
van te geven in de uiterst beperkte tijd waarover ik mag beschikken.
Ik heb kennis van een honderdtal artikels en recensies en verscheidene boeken, afgezien van lezingen en dergelijke. De voornaamste
onderwerpen schijnen te zijn : historische grammatica en dialectologie, voor zover die gescheiden kunnen worden, Standaard-Nederlands en sociolinguistiek, die eveneens aan elkaar verknocht zijn.
Een chronologische evolutie is moeilijk te ontdekken, behalve dat
de eerste publicatie (in 1966) van Willemyns een taalgeografisch
onderzoek betreft, nl. de benamingen van De pit van een peer in de
en dat hem in de recente jaren vooral de Zuidnerlasct
sociolinguïstiek interesseert. Vele van zijn studies hebben het Brugs
als uitgangspunt of als achtergrond.
In de eerste groep onderwerpen, dialectologie en historische
grammatica, is het belangrijkste werk wel zijn Klankleer van het
Brugs op het einde van de middeleeuwen. Het werd bekroond door
de Academie en uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor
Toponymie en Dialectologie, in de reeks die geopend werd met
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een boek van Willemyns' leermeester en voorganger in de academie, Prof. A. Van Loey, over het Zuidwestbrabants in de 13de en
14e eeuw.
De keuze van de stof was bijzonder gelukkig. Ten eerste is het
een feit dat „minstens 273 van alle in het Nederlands gestelde
ambtelijke teksten uit de 13de eeuw werden geschreven te Brugge"
(Gysseling). Ten tweede hebben monografieën van deze aard,
steunende op met zekerheid gelocaliseerde en gedateerde bronnen
— in die tijd meestal ambtelijke liever dan literaire teksten het
mogelijk gemaakt overzichtelijke Middelnederlandse spraakkunsten
te schrijven, zoals die van dezelfde Van Loey.
Onze academie heeft trouwens een aantal van zulke werken bekroond of gedrukt : P. Van Haverbeke over de 13de-eeuwse oorkondentaal van Brugge, V. F. Vanacker over Aalst in de 15 de, 16de
en 17de eeuw, M. Hoebeke over Oudenaarde van de 13de eeuw tot
ca. 1500. Ook in dit opzicht komt Willemyns dus in een vertrouwd
milieu.
Onder de talrijke andere bijdragen en boeken op het gebied van
de dialectologie en de geschiedenis van onze taal wil ik de aandacht
vestigen op studies over de aanspreekvormen in het Brugs en in
West- en Frans-Vlaanderen, over het spel Quiconque en de taal
van de rederijkers Anthonis de Roovere en Cornelis Everaert, over
het 16de-eeuwse Brugs van Willem Weydts, over het niet-literaire
Middelnederlands. Voegt u daar b.v. nog Comenius bij, dan hebt
u gehoord dat Willemyns zich voor van alles geïnteresseerd heeft
kulturele ook niet opzijngebdathvrnme
ontbreekt.
W. Weydts is een merkwaardig geval : het handschrift van deze
Brugse kleermaker bevat o.m. een relaas van een vierjarige reis
naar en door Spanje, die hij ondernam toen hij 17 jaar oud was,
verder een uitgebreide kroniek uit de Calvinistische tijd, met nog
wat gedichten en een proza-aanval op de Lutheranen. Het manuscript was verloren geraakt sinds de gedeeltelijke uitgave van
Varenbergh in 1869 ; Willemyns vond het terug en gaf de nietgepubliceerde stukken uit.
Het historische belang is niet groter dan bij analoge werkjes en
Weydts is helemaal geen groot dichter. Wél is hij interessant voor
de filoloog, zegt Willemyns, want de taal die hij schrijft, komt het
gesproken Brugs van de 16de eeuw zeker het dichtst nabij.
Het niet-literaire Middelnederlands. Een leerboek met bloemlezing
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werd geschreven met medewerking van de Leuvense en Munsterse
hoogleraar, ons medelid, Jan Goossens.
De auteurs gaan ervan uit dat de studie van deze taal nuttig of
noodzakelijk is voor o.m. historici, paleografen en alle filologen in
het algemeen ; ze betreuren dat het Middelnederlands Leerboek
van Van Loey niet meer op de markt is en trachten deze lacune
weg te werken „door uit alle delen van het Nederlands taalgebied
teksten samen te brengen die een idee moeten geven van de verscheidenheid van het niet-literaire Middelnederlands van de 13 de
tot en met de 16de eeuw".
Een vrij uitvoerige inleiding verzamelt een aantal totnogtoe verspreide gegevens over wat Middelnederlands is, zowel literair als
ambtelijk en geeft een overzicht van het wetenschappelijk apparaat
van de Middelneerlandistiek, dit zijn de woordenboeken en grammatica's. Dan komen 65 teksten, herkomstig uit de nu traditionele vijf grote dialectgebieden, nl. Vlaanderen-Zeeland, HollandUtrecht, Brabant, Limburg, het Noord-Oosten.
Nu kom ik tot de tweede sector van onderzoek van Willemyns,
de sociolinguïstiek of als men het andersom wil, de taalsociologie
en het A.B.N. bij ons.
De zaak op zichzelf is eigenlijk niet nieuw. We hebben altijd
geweten dat de taal een maatschappelijk verschijnsel is, een middel
voor de omgang tussen de mensen, en dat ze verandert met de
omstandigheden, zoals de plaats en het onderwerp van de mededeling, de sociale stand en het beroep, de leeftijd en de sexe, de
politieke en filosofische overtuiging van de taalgebruikers. Wat
nieuw is, is de verhoogde belangstelling, het systematisch onderzoek
van deze factoren. In Vlaanderen ligt het zwaartepunt beslist nog
altijd in de verhouding A.B.N. (of standaard- of Cultuurnederlands)
en dialect.
Willemyns is hier reeds een 12tal jaren enthousiast mee bezig.
Enkele karakteristieke titels van leerrijke en zeer leesbare studies
van zijn hand : Is taalzorg reactionair ?, Taalbarrières en taalzorg,
Facetten van de evolutie van de standaardtaal in Zuid-Nederland,
Dialectologie en sociolinguïstiek, Taalgedrag en taalgebruik als
klasse-indicatoren, Dialekte und Einheitssprache in Flandern.
Ik ben er mij van bewust dat de classificering van Willemyns'
wetenschappelijke bedrijvigheid tamelijk willekeurig is wegens de
intieme samenhang van alle taalkundige problemen, zowel synchro-
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nische als diachronische, waarop ik trouwens gewezen heb in het
begin.
Dit is hier ook het geval, te oordelen naar zijn mededeling in
het XXVIIde Vlaams Filologencongres van 1969 : Dialect versus
algemene taal : ook een Middelvlaams probleem ? Hij toont aan dat
sommige scribenten opkeken naar kultureel hogerstaande gebieden
en bepaalde, als boers of plat aangeziene, kenmerken van het
eigen dialect weglieten.
En ook te oordelen naar een uitgebreide studie over de term
„vrijzinnigheid", waarbij maatschappelijke toestanden en taalkundige problemen werkelijk onscheidbaar zijn. De auteur doet in de
Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse woordenboeken en encyclopedieën een onderzoek naar een duidelijke definitie en vertaling
van de termen „vrijzinnig" en „vrijdenker", plus eventuele afleidingen ; dan bespreekt hij de resultaten van een enquête die poogde
te bepalen wat men zich vandaag in Vlaanderen voorstelt onder
het begrip.
Geachte Toehoorders,
Ik ben nu aan het einde geraakt van deze gedwongen onvolledige en misschien te technische „laus". Mag ik toch nog aanstippen
dat Willemyns' activiteit erkenning heeft gevonden. In België is
hij o.m. lid geworden van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, van de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren van de Taalunie en ondervoorzitter van de Zuidnederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde. In Nederlandse, Duitse
en Engelse tijdschriften werden bijdragen van hem opgenomen ; hij
gaf gastcolleges en lezingen in de omliggende landen en in verre
streken als Mexico, Canada, en in De Verenigde Staten, waar hij
deel uitmaakt van het Forum for Interdisciplinary Research en uitgenodigd is te Berkeley.
Wij zijn erg blij dat we Roland Willemyns hebben kunnen verkiezen als opvolger van A. van Loey en ik ben blij dat ik hem, al
was het zo kort, heb mogen voorstellen.

Huldiging van Adolf

VAN LoEY

door R. WILLEMYNS

Geachte Aanwezigen,
Waarde Collega's,
De taak die mij vandaag te beurt valt, het huldigen van Prof.
VanLoey,diblsrvanozecdmisgwrn,
is tegelijk gemakkelijk en moeilijk. Gemakkelijk omdat het één van
de aangenaamste taken is, die ik ooit gekregen heb ; moeilijk omdat
het onbegonnen werk is in de mij toegemeten tijd te proberen een
overzicht te geven van wat Van Loey in zijn rijk gevulde wetenschappelijke carrière allemaal heeft gepresteerd.
De meeste studenten Neerlandistiek leren Van Loey kennen door
zijn geschriften. Is hij immers niet de auteur van o.m. dé Middelnederlandse spraakkunst en dé historische grammatica van het
Nederlands, twee instrumenten die door studenten én geleerden
constant en met goed gevolg worden geraadpleegd ? Ikzelf had het
voorrecht Van Loey persoonlijker te leren kennen, eerst als hoogleraar, daarna ook als leermeester en als vriend.
In 1961 maakte ik, op de banken van de Vrije Universiteit Brussel
voor het eerst met hem kennis. Als kersvers eerstejaarsstudent verkeer je in de onschuldige situatie nog niet beinvloed te zijn door
de geleerde faam van je professoren. Van Loey echter was ons niet
alleen al van op het atheneum bekend, hij was bovendien één van
de eerste die je al van in den beginne duidelijk maakte wat het
onderscheid is tussen middelbaar en universitair onderwijs. Niet
alleen bleek hij belang te stellen in wat je dacht en zei, een houding
die je als „schacht" niet zo meteen van een „prof" verwachtte, maar
bovendien maakte hij duidelijk dat hij je wel wou helpen, maar dat
je uiteindelijk zelf uit zou moeten gaan maken wat je standpunt
was i.v.m. de vele informatie die je te verwerken kreeg.
Die bijzondere gave om de student aan te laten voelen, dat hij op
de universiteit van het Vrij Onderzoek terecht was gekomen, waardeer je eigenlijk veel meer achteraf dan op het moment zelf. Niets
is voor een jonge student immers makkelijker dan op te kunnen
slorpen en na te kunnen praten wat de geleerde professor hem
voorzegt. Zo had Van Loey het echter niet begrepen en ik herinner
me nog levendig de gêne die ik voelde, toen hij ons al na enkele
lessen met Verdams Middelnederlandsch Woordenboek confron-
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teerde en vroeg daaruit voor te lezen. Het ontcijferen van de cryptische afkortingen en de nogal rare taal was een aartsmoeilijke opgave, zeker vóór een publiek van medestudenten, maar wél een
uitstekend middel om je in te doen zien, wat er allemaal geleerd
zou moeten worden. Gelukkig was die gêne maar een onvermijdelijk bijverschijnsel en niet de opzet van een leermethode die erop
was gericht de student van meet af aan vertrouwd te maken met
de middelen die hem in staat moesten stellen de uitingen van de
docent te evalueren en te controleren.
Naarmate de studieduur vorderde, werd de methode ook verfijnder en het duurde dan ook niet lang voor Van Loey er zijn
studenten van overtuigd had, dat het Vrij Onderzoek een doorleefde realiteit is, en dat hij iedereen in staat wilde stellen er zelf
de wetenschappelijke en andere voordelen van te ontdekken en te
eigen bate te gebruiken.
De uitgebreide leeropdracht van Van Loey liet ons, aankomende
neerlandici, toe 4 jaar lang ettelijke uren per week van zijn onderwijs, research en wijsheid te profiteren. Velen zagen in hem dan
ook de ideale begeleider van hun licentiaatsverhandeling en zo ook
uw dienaar. Ook hier was „handje vasthouden" er zeker niet bij.
Hij leidde je op een onnavolgbare manier tot zelfwerkzaamheid en
pas achteraf werd het duidelijk hoe vaak hij je desondanks voor
vergissingen had behoed en hoe hij er je op een bijna Socratische
manier toe bracht juist dat materiaal en die literatuur te consulteren, die je van nut konden zijn. Voor mij kon er dan ook geen
twijfel over bestaan, dat ik bij hem aan zou kloppen voor het
leiden van mijn proefschrift. Het eerste wat hij me bijbracht, en ik
hou niet op dat op mijn beurt voortdurend onder de aandacht van
mijn studenten te brengen, is dat een proefschrift tot op zekere
hoogte een utilitair geschrift is, een stap die je moet zetten om een
academische carrière aan te kunnen vatten, maar geenszins mag
worden gezien als een magnum opus, een werk dat het summum
zou zijn van wat er op het onderzochte terrein kan worden gerealiseerd. Dank zij die wijze raad, die uiteraard kwaliteitsnormen niet
uitsluit, was het mij vergund op vrij jeugdige leeftijd te promoveren
en hem nog enkele jaren als assistent ter zijde te kunnen staan,
vooraleer dan de allergrootste uitdaging, maar ook de meest vererende van alle opdrachten kwam, nl. hem als hoogleraar op te
volgen.
Wanneer zoiets je als 31-jarige overkomt, is het eervolle echter
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iets waar je veel minder aandacht aan schenkt dan aan de angst,
ontleend aan het verlammende besef, dat je niet alleen in de plaats
moet komen van een uitstekende docent, maar ook en vooral van
iemand met een wetenschappelijke faam die je doet duizelen. Over
Van Loey als geleerde heb ik het totnogtoe nauwelijks gehad, omdat het een onbegonnen taak is. Zijn bibliografie, die enkele jaren
geleden in de Handelingen van deze Academie werd afgedrukt,
maar die sindsdien verder uitgroeide, beslaat honderden titels van
opstellen en boeken. Niet zozeer dat kwantitatieve, maar het kwalitatieve aspect bezorgde hem in de wetenschappelijke wereld het
aanzien dat hij er nu geniet. De zopas uiteengezette omstandigheden hebben er mij toe gebracht het overgrote deel van deze wetenschappelijke productie te lezen en te bestuderen en ook nu weet ik
nog altijd niet wat ik het meeste bewonder : de gediversifieerdheid
van de vele terreinen die hij in zijn publicaties bestrijkt, dan wel de
accuratesse, de fijne opmerkingsgave, de gestructureerde uitwerking, de verrassende en vernieuwende, maar toch nog altijd tot
verder onderzoek aansporende resultaten ?
Alle mogelijke aspecten van de Middelnederlandse filologie en
de historische grammatica, lexicale en syntactische maar vooral
morfologische en fonologische aspecten van onze dialecten, de
structuur en het gebruik van de Nederlandse standaardtaal, de
toponymie, maar ook en vooral het voortdurend op elkaar betrekken van al deze facetten, daar munt Van Loey in uit. Hij beschikt
kennelijk over een ontzaglijke hoeveelheid materiaal en alhoewel
dat steeds het uitgangspunt van zijn uiteenzettingen vormt, blijft
hij zeker nooit bij het incidentele of het anecdotische staan, maar
slaagt hij erin conclusies te formuleren en researchmethoden te
ontwikkelen die de filologie en de algemene taalwetenschap als
geheel ten goede komen. Daaraan is het zeker te danken dat zijn
faam ver de grenzen van ons taalgebied overschrijdt.
Ik zou daar nog lang verder over uit kunnen weiden, Dames en
Heren, maar niet alleen heb ik daar de tijd niet voor, maar bovendien is u dat allemaal min of meer bekend. In een geleerd genootschap de verdiensten van Van Loey onderstrepen is water naar de
zee dragen, zeker in dit gezelschap waarvan hij al zo lange jaren
lid is en tot wiens aanzien hij in belangrijke mate heeft bijgedragen.
Ook hier in de Academie treed ik dus in de voetsporen van
Van Loey en alhoewel hij het mij, op de manier die ik zopas uiteen
heb gezet, uitzonderlijk moeilijk heeft gemaakt, heb ik ook een
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ontzettend voordeel, ni. dat hij er telkens bij is wanneer die moeilijke stappen moeten worden gezet. Dat dit ook nu het geval is
maakt me bijzonder gelukkig. Uit vele gesprekken is mij gebleken
hoe zeer hij de Academie naar waarde schat en hoe zeer de werking
ervan hem ter harte gaat. Het stemt mij dankbaar, en hem, dat weet
ik zeker, gelukkig, dat hij er bij is op het moment dat ik hier
geinstalleerd word. Ik maak dan ook graag van de gelegenheid
gebruik om hem, en tegelijk ook alle andere leden, te danken voor
het in mij gestelde vertrouwen.
Geachte toehoorders,
Waarde collega's,
Mijn hulde aan Prof. Van Loey is, zoals gezegd, beslist niet volledig in de opsomming van zijn prestaties. Ik ben er echter van uit
gegaan dat waar het in deze omstandigheden op aan komt niet
zozeer volledigheid is, maar de vertolking van gevoelens. Mocht
ik bij u ook maar een klein deel over hebben kunnen brengen van
het respect, de bewondering, de dankbaarheid en de genegenheid
die ik Dolf Van Loey toedraag, dan weet ik dat ik de mij vandaag
toebedeelde taak naar behoren heb vervuld.
Ik dank u allen zeer voor uw aandacht !
Begroeting van Hubert

VAN HERREWEGHEN

als lid van de Academie

door J. AERTS

Mevrouw de Voorzitter,
Waarde Collega's,
Dames en Heren,
Zovele tientallen jaren van hoge literaire waardering, van samenwerking in de redactie van een literair tijdschrift én van persoonlijke vriendschap, maken het mij bijzonder aangenaam, vandaag
Hubert van Herreweghen officiëel te verwelkomen in onze Academie. Het zal, helaas, zeer snel moeten gaan.
Het eerste dat ons treft, bij het overzien van zijn dichtwerk, is
dat hij betrekkelijk weinig heeft geschreven. Terwijl de poëzie sinds
tweehonderd jaar, vanaf de romantiek, door een diluviaanse overstroming van woorden, woorden, verzen, verzen, verzen wordt geteisterd, behoort Van Herreweghen tot de minderheid, die, in elke
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generatie, de zuinige dichters zijn. Denken wij bijvoorbeeld aan
Van Nijlen, Gijsen, Minne, Jos de Haes. Hij hoort thuis bij de
weinigen, die schrijven met toegesnoerde lippen, slechts af en toe
gedreven door de dwang om iets te zeggen. Juist deze dwang drukt
op zijn taal de stempel van innerlijke noodzakelijkheid, van menselijke geloofwaardigheid. Hij is geen dichter van het mooie woord.
Voorzeker, taalschoonheid is in de woordenwereld van de poëzie
essentieel maar zij kan voor de dichter ook een hoer zijn, die met
mooie waardeloze woorden speelt en zich in een steeds repeterende
retoriek van beelden en klanken uitleeft. Voor Van Herreweghen
is het woord enkel mooi als het onmisbaar is. Vandaar in zijn werk
de strenge selectie van de stof, de even strenge concentratie op het
tema en de felle intensiteit van zijn omgang met de taal.
Wat hij als dichter zegt, is universeel. Hij probeert telkens te
zeggen hoe driftig en teder hij van het leven houdt, maar tevens
hoe schokkend hem de beelden van de vergankelijkheid én de
doodsgedachte teisteren, hoe diep het gebod van God hem verontrust en zijn belofte hem fascineert. Van het eerste gedicht af
tot vandaag is de poëzie van Hubert van Herreweghen bewogen,
dramatisch. Zij spreekt een metafysische beklemming uit :
Er is maar één alternatief :
word ik gered of niet gered.

De dichter die in dit besef leeft, weet dat het niet door een lach,
een traan, een glas, wordt weggewist ; maar af en toe kent hij
momenten van diep geluk. Genadige ogenblikken, zou de dichter
ze met Guido Gezelle kunnen noemen, waarop hij de verrukking
beleeft en de dank om het licht, de lucht, het leven, om de goedheid van vrouw en kind en het eeuwige wonder : natuur.
Geleidelijk, bundel na bundel heeft Van Herreweghen zich losgewerkt uit de somberheid van de tijd, de Boschiaanse verbeelding
en de kwelling van het geweten, om te genieten van een harmonische geluksfilosofie.
Wie de vorm van zijn poëzie bekijkt, wordt getroffen door zijn
eigenheid. Hij heeft er, eerst en vooral, naar gestreefd, de ziekte
der schrijvers, die de zelfherhaling is, te vermijden ; verder zijn
vorm een eigen karakter te geven, los van elke stijlmode, de Van
de Woestijneaanse en de andere, een expressie tussen het traditionele en het vrij vers, een gebonden en toch vrij accentvers, gespannen én lenig, gecondenseerd en toch eenvoudig.
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Beste Hubert,
Dat uw grote verdiensten, als dichter en ook als rijp literatuurkenner, eindelijk ook werden geëerd door het lidmaatschap van
onze Academie, is billijk en het verheugt me zeer.
Ik wens U namens alle collega's nog een lange loopbaan als
kunstenaar en academicus toe, en een even lange, aangename en
hartelijke omgang met ons allen.

Herdenking van Maurice GILLIAMS
door H. vAN HERREWEGHEN

Ik dank de leden van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voor de eer die ze mij betonen door
mij in hun gezelschap te willen opnemen. Ik dank hun woordvoerder Prof. Aerts voor de waardering en de lovende woorden.
Enkele ogenblikken verlegenheid gaan vlug voorbij ... en wat mij
vooral verheugde was de echo van tientallen jaren samenwerking
en vriendschap.

Geachte Vergadering,
Mijn geëerde voorganger Maurice Gilliams (die zelf August
van Cauwelaert opvolgde) was een dichter. En een heer. Ik heb
hem herhaaldelijk ontmoet en gesproken en ik was tevreden de
jury te mogen voorzitten die hem de hoogste litteraire onderscheiding heeft toegewezen, doch van nabij heb ik hem niet gekend.
Maar schreef hij zelf niet in „De Man voor het Venster" : „Ik
vrees niets zo erg als mensen die iemand `intiem' gekend hebben ?"
Enkel het werk telt. En in hetzelfde dagboek : „Over Henri De
Braekeleer hoop ik voluit te schrijven, zoals ik wensen mocht dat
er ooit over mij geschreven werd : een gereconstrueerd levensbeeld
door middel van het geanalyseerde oeuvre." Ik geloof dat daar sinds
jaren goede lieden mee doende zijn.
Gilliams weigerde anekdotes, het verhaal als verhaal en heeft
mede daardoor een mysterieus waas rond zijn bestaan geweven.
Toen hij op 80 - jarige leeftijd in het Paleis te Amsterdam de Grote
Prijs der Nederlandse Letteren in ontvangst mocht nemen uit de
handen van koningin Beatrix, zei hij in een zeer herleesbaar ant-
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woord o.m. : „Door haar beschouwelijke betrachtingen, tevens door
haar seriële compositie, heeft mijn romankunst haar directe, knusse
verstaanbaarheid erbij ingeboet. Ik schijn voor geselecteerde schrijvers te schrijven. In één voltooid gedicht liggen tien andere verzwegen, die nooit geschreven zullen worden."
Men kan eraan toevoegen : liggen vele andere verzwegen, die
nooit gepubliceerd zijn, of later geschrapt. In 1925 besprak Karel
van de Woestijne, in de Nieuwe Rotterdamse Courant, de bundel
„De dichter en zijn schaduw" van Maurice Gilliams, die toen 25 jaar
oud was. De bundel telde 110 bladzijden en was door Gilliams met
de hand gezet en gedrukt in het atelier van zijn vader. Hij heeft
nadien, soms in amper 7 exemplaren, nog verscheidene dunne bundels in het licht gegeven : Eenzame Vroegte, De Fles in Zee, Het
Maria-Leven, Het Verleden van Colombus, Het Werk der Leerjaren, Tien Gedichten en Bronnen der Slapeloosheid.
Bij zijn heengaan, 57 jaar later, na een leven van intense arbeid
aan en reflexie over zijn poëzie, zijn van die gehele oogst in zijn
„Verzameld Werk" dat in vier delen onder de gezamenlijke titel
„Vita Brevis" is verschenen, een zestigtal gedichten overgebleven.
Dat is het resultaat van ononderbroken schrappen en uitpuren,
want hij wou verzen zo hard en gesloten als keien.
Die gezamenlijke titel dekt ook o.m. zijn enig werk dat men als
een roman kan aanduiden : „Elias of het Gevecht met de Nachtegalen", de pijnlijke zelfanalyse van een twaalfjarig jongetje
Gilliams zelf in de besloten wereld van een kasteel met park in
de Kempen, geen verhaal, zegt de auteur, maar „melodische verschuivingen", „Oefentocht in het luchtledige", enkele surreële
verhalen waarin eveneens een afmattende fantasie de sterkste agens
is en bedoeld als „voorstudie" tot Elias, „Winter te Antwerpen"
waarin Elias, nu volwassen geworden uit het ziekenhuis is ontslagen
en „wandelt al peinzend" door Oud Antwerpen, ook zijn essayistisch werk als „De Idee Henri De Braekeleer" over de intimistische
Antwerpse schilder en „Een Bezoek aan het Prinsengraf" over Paul
van Ostaijen. Gilliams schrijft overigens altijd over zichzelf, hoe hij
zichzelf herkent in ander werk. En tenslotte ook bladzijden uit het
journaal van de Dichter : „De Man voor het Venster", waarin hij
ook filosofisch zijn werk commentariëert.
Poëzie, roman, essay, journaal, hij bracht het allemaal onder één
noemer, het waren allemaal slechts facetten van het éne, altijd on-
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voltooide, altijd naar zijn volmaaktheid strevende oeuvre, de grote,
énige taak.
„Ik zocht en vond mijn dichters," zegt hij in „Libera nos Domirae".
Van jongsaf had Gilliams zijn meesters en voorbeelden gevonden,
en hij heeft ze herhaaldelijk genoemd en is ze trouw gebleven :
grote prae- en postromantici als Holderlin, Novalis, Rilke en AlainFournier, symbolisten als Mallarmé, Valéry en Van de Woestijne.
En is het niet alsof men een bladzijde uit Gilliams' dagboek hoort,
als Stephane Mallarmé in 1885 aan Paul Verlaine schrijft : ... „Naast
de prozastukken en verzen uit mijn jeugd ... heb ik altijd iets anders
gedroomd en geprobeerd, met het geduld van de alchemist die
afstand wil doen van alle ijdelheid en voldoening, zoals men destijds
zijn meubilair en het dakgebint opstookte om de oven van het
Magnum Opus te voeden.
Wat ? Het is moeilijk te zeggen : gewoon een boek, in verschillende delen, een boek dat een boek zou zijn, architecturaal en
vooruitbedacht en niet een verzameling inspiratieve momenten, hoe
prachtig ook ... Ik zal verder gaan, ik zal zeggen : het Boek (met
hoofdletter), overtuigd dat er in de grond maar één is, onbewust
beproefd door ieder die geschreven heeft, ook door de genieën. De
orphische verklaring van de Aarde, die de enige taak is van de
dichter en bij uitstek het literaire spel ... ... Ik ben erdoor bezeten
en wellicht slaag ik niet in het maken van dat werk in zijn geheel
(men zou daarvoor ik weet niet wie moeten zijn !) maar wel, in er
een uitgevoerd fragment van te tonen, er op één plaats de glorieuze
authenticiteit van te laten schitteren en al het overige, waar een
leven niet genoeg voor is, aan te duiden. Door afgewerkte delen
bewijzen dat dit boek bestáát en dat ik geweten heb wat ik niet zal
kunnen voltooien."
Zo heeft Gilliams de voltooide fragmenten van zijn onvoltooid
oeuvre in Vita Brevis samengebracht, alles als dagboek, alles als
poëzie. Hij omschreef zelf zeer helder de grenzen van poëzie en
proza, maar net als in „Die Aufzeuchnungen" van de vereerde
Rilke, zag hij in zijn eigen werk géén onderscheid tussen de verschillende genres.
Op die wijze, op de wijze van de tragisch-heroische dichter van
de Romantiek, heeft Gilliams, trots en pijnlijk, koel en bitter, zijn
bestendige ascetische oefeningen volbracht, zijn bijna masochistische zelfanalyse, — want hij meende dat alleen bitterheid en pijn
hem enige kans op kennis, op inzicht, op waarheid konden schen-
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ken, heeft hij met decadent verfijnde zenuwen, met teugelloze
verbeelding en met luciede intelligentie zichzelf geëxploreerd en de
geheimzinnige geslotenheid der dingen getoetst.
Want hij getuigt herhaaldelijk dat het doel van zijn kunst niet was
schoonheid te scheppen : „Ik wil voor mezelf zichtbaarheid verkrijgen ; spijts de intieme vernederingen die mij treffen, wil ik, al schrijvende, een levende idee worden in de tijd. Die levende idee kan
wellicht schoonheid inhouden."

***
1936 is een kenteringsjaar geweest voor Gilliams. Zijn verzen
veranderen van toon, van aard, van licht en kleur. Het wordt geen
lente of zomer meer in zijn innerlijk landschap. De kans op liefde
is verbeurd. De moeder is gestorven. Hij vernietigt het tweede deel
van Elias. Een grondig pessimisme doordesement van dan af zijn
werk :
„'t Geboortehuis dompelt in nevel onder,
en jeugd en lief en 't al zijn niet te naderen."

(Ik ken overigens geen schrijver die zo lang bij zijn ouders is gebleven. Samen met „Maria" zijn ze de enige lichtgevende figuren
in zijn werk.) Alleen nog somberheid en gemis. Er is geen gemeenschap mogelijk voor Gilliams, al komt op het einde van „Winter
te Antwerpen" een nieuwe aanwezigheid opdagen : „Aan mijn rechter zijde begon moeders hand in de mijne te verdrogen -- Aan mijn
linker zijde was een jeugdige hand in de mijne bewaard gebleven.
Fijne, nerveus bezenuwde wortelscheutjes zochten hun weg om mijn
handpalm binnen te dringen."
Die hand, die nieuwe vrouwelijke aanwezigheid krijgt een naam,
die in vele van zijn laatste gedichten voorkomt. Al is het ik onherroepelijk alleen, in hoge nood kan hij soms een hand vasthouden.
En het allerlaatste vers, illusieloos en toch van een sombere tederheid, luidt :
Geen testament. Droom bezit geen erfgenaam.
Mislukking vraagt een uitgewiste naam.
Beheer geen goederen die mij toebehoorden.
In de afgrond claa l ik met Maria saam.

Bij het herlezen van zijn werk zijn me drie aspecten intenser
opgevallen dan vroeger : 1. zijn hautaine apartheid in „De Man
voor het Venster" — en 2. hangt er mee samen : een agressiviteit,
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een schelden zelfs in vers en proza, wat me een 1000 jaar oude
Perzische poëtica in het geheugen bracht waarin het schelden als
een van de belangrijkste poëziegenres wordt behandeld en 3. het
steeds weerkerend besef van de „afgrond", tot in de allerlaatste
regel toe. Het volsta hier deze punten te noemen, ik mag er niet
op ingaan.
Gilliams is lid geweest van deze Academie van 1947 tot 1982.
Van 1960 tot 1975 was hij vast secretaris. Hij wordt geroemd om
zijn ijver en zijn mooiste verwezenlijkingen zijn de nieuwe presentatie van de uitgaven van de Academie en de inrichting van het
binnenhuis van dit gebouw tot een aristocratisch en fraai interieur
dat de mooie rococogevel niet beschaamt. In de omgang met zijn
collega's was hij een onuitputtelijk en boeiend verteller en imitator,
zodat men wel eens oneerbiedig beweerde dat sommigen naar de
vergaderingen kwamen, niet voor de sprekers, maar voor de monologen van Gilliams tijdens de pauzes.
De laatste jaren van zijn leven ontving hij in Noord en Zuid de
hoogste litteraire prijzen en de Koning verhief hem in de adelstand.
Hij zal altijd een schrijver voor een elite blijven, maar hij zal
blijven gelezen worden. En de „Idee Gilliams" blijft geprofileerd
tegen de wand des tijds met het (calligrafisch) runenschrift van
enkele gedichten en met het scherpgeëtst beeldverhaal van een
knaapje dat met nachtegalen vecht.

Begroeting

van Maria ROSSEELS

door A.

als lid van de Academie

DEMEDTS

Voor Maria Rosseels is literatuur geconcretiseerde wijsbegeerte.
Niet een spelen met woorden, ritmen en klanken, een experiment
met de taal, daartoe geleid onder het voorwendsel of met de overtuiging dat er niets nieuws meer te zeggen valt. Noch in de poëzie,
noch in de roman en allerminst in het toneel, dat in de letterlijke
zin van het woord een vertoning geworden is, zodat de tekst als
zodanig nog weinig belang heeft. Zij laat zich niet misleiden door
uitspraken die even onverantwoord als ondoordacht blijken, verwerpt de lokstem van de propagandisten en weigert zich door de
succesmode van de dag te laten beïnvloeden.
Voor wie de mening toegedaan blijft dat iedere mens, die zich
van zijn persoonlijkheid bewust geworden schijnt, enig en onom-
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wisselbaar is, bestaat de mogelijkheid om, in het even welke kunst,
iets uit te drukken dat van hem of haar alleen is. Nieuw en oorspronkelijk, nooit meer te herhalen. Die overtuiging sluit het vertrouwen op een eigen, blijvende scheppingskracht in, die steeds
nieuwe vormen aanwendt zolang als lichaam en geest van de
kunstenaar niet in gebreke blijven. Bewust leven als persoon maakt
alles nieuw voor wie de menselijke existentie, het vanwaar, waarom
en waartoe tot onderwerp van zijn denken heeft. Voor sommigen
wordt dat een beproeving, een noodlot zelfs, waar de meesten
weigeren op die uitdaging in te gaan, omdat zij de vreugden en
genoegens van hun alledaagse bestaan zou verstoren.
Vanzelfsprekend bezit het individu, de bewust geworden man of
vrouw van haar eigen persoonlijkheid, een inniger of minder nauwe
verbondenheid met andere mensen. Onze zegswijze liegt er niet om
als zij stelt dat wij een aartje naar ons vaartje hebben en moeders
kind een schoon kind is. Wij weten niet hoeveel en welke vaders
en moeders ons gevormd hebben, wel dat zij in ons verder leven.
Onbewust en ongewild hebben wij iets min of meer van belang
van hun lichamelijkheid en geestelijke eigenschappen meegekregen.
Kan het de bedoeling zijn dat die eindeloze vermenging en uitwisseling van wezensvormen tot een algemeen voorkomend mensentype zou voeren ? Of is veeleer het tegendeel te verwachten, te
duchten of te hopen ? Moet de voltooiing van alle evoluties in een
volstrekte eenvormigheid of haar tegendeel, in een eindeloze verscheidenheid van persoonlijkheden, daardoor in een onbegrensde
rijkdom aan menselijkheidsvormen gezien worden ?
Dat zijn de vragen die bij Maria Rosseels aan bod komen in hun
concrete weerslag op ons bestaan. Zij heeft ooit in een interview,
afgenomen door José de Ceulaer op 6 januari 1961 verklaard dat
het boek dat haar het sterkst heeft aangegrepen het bijbels verhaal
van Job is. Omdat het de vragen stelt die zij zelf aan God zou
voorleggen, opdat haar geloof in het ondoorgrondelijke mysterie
van zijn bestaan zou verhelderd en versterkt worden. Als hedendaagse romanschrijvers en denkers die haar het diepst aangegrepen
hebben, noemde zij Bernanos, Teilhard de Chardin, Fournier,
Ortega y Gasset, Faulkner en von Le Fort. Waarschijnlijk dat het
lijstje nu langer zou uitvallen, ook mogelijk dat er verscheidene
namen zouden geschrapt worden.
Met Fournier en zijn poëtische sfeerschepping zal zij beaamd hebben dat het leven meer is dan een naturalistische wereldbeschou-
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wing wil aanvaarden. Niet alles is bij de huidige stand van de
wetenschap te verklaren. Bernanos heeft haar aandacht gevestigd
op het probleem van het kwaad. Vanwaar gekomen en hoe ontstaan ? Evenzeer en dat als tegengewicht op het feit dat er uitverkorenen schijnen te bestaan, die vaak in lijden en verdriet een
opdracht, een roeping te vervullen krijgen. Faulkner vroeg om
begrip en medelijden voor de schijnbaar misdeelde, door lichamelijkheid en drift beschrankte mens, die door zijn geluk na te jagen het
geluk verspeelt.
Ortega y Gasset wees op de onbetrouwbaarheid van de massamens, die zonder verantwoordelijkheidszin en zorg om het algemeen
welzijn, als een distelpluisje op alle winden voortgejaagd wordt.
Wat Teilhard de Chardin haar schonk in zijn toekomstperspectief
is de belofte dat de steeds verder en dieper uitbreidende evolutie
het uiteindelijk doel van de schepping zou verwerkelijken. Ten
slotte zal Maria Rosseels in Gertrud von Le Fort de zusterziel
ontmoet hebben, die haar langs Das Schweistuck der Veronika en Die
letzte am Scha f ott erop gewezen heeft dat de liefde die redt en
bevrijdt met het offer dat een ander brengt betaald wordt. Er gaat
geen weg buitenom.
In een tiental romans, waaronder Dood van een Non en Wacht niet
op de Morgen, inhoudelijk en stylistisch tot hiertoe haar voornaamste
zijn, bloed van haar hart, uitkomst van haar denken en vertrouwen,
heeft Maria Rosseels haar wereldbeschouwing en levensopvatting
vastgelegd. In die verhalen verwijdt zij de grenzen van geloof, hoop
en liefde ver genoeg, opdat er niemand van zou uitgesloten worden, tenzij degenen die welbewust weigeren het geluk waartoe zij
mens werden te aanvaarden. Weigeren ook hun deel van de zorgen,
beproevingen en wanhoop te dragen, die de zwaarst getroffenen
uit hun onmacht en verstening kunnen redden. Verloren is wie zich
verloren geeft.
In Maria Rosseels eren wij een onzer grootste auteurs van heden,
omdat zij aan haar lezers, zoals de blijvende literatuur van alle
tijden, schoonheid, waarheid en goedheid geschonken heeft, in een
werk dat het watermerk van haar wezen en persoonlijkheid draagt.
Haar in onze Academie op te mogen nemen is een eer.

Herdenking van Paul

door M.

LEBEAU

ROSSEELS

Binnen de toegemeten tijd van tien minuten hulde brengen aan
een auteur als Paul Lebeau is een haast onmogelijke opgave. Daarom beperk ik mij tot één bepaald tema in zijn werk, naar ik meen
het belangrijkste — en waarmee overigens alle andere motieven
nauw zijn verbonden. Ik bedoel : Lebeau's idee over- en relatie tot
het wezen, vrouw genaamd. En dan denk ik niet in de eerste plaats
aan zijn meest geinspireerde roman Xanthippe, maar aan het gehele
oeuvre, van het in 1935 te Parijs geschreven en in 1940 gepubliceerde
Experiment, destijds, ou sont les neiges d'antan, een schunnig boek
genoemd, tot het in 1979 verschenen Thomaskruis.
Men heeft in het scheppend proza van Lebeau een uitgesproken
vorm van misogynie menen te herkennen, of althans een schromelijke onderschatting van de vrouw. De uitspraken die hij sommige
van zijn mannelijke personages in de mond legt zijn wel misleidend
en schijnen inderdaad te wijzen op een onderwaardering van de
vrouwelijke sekse : zij die de man in zijn volle ontplooiing belemmert, die hem geestelijk uitholt, die hem niet begrijpt en er ook geen
moeite voor doet, die hem voortdurend neerhaalt tot haar eigen
animaal niveau.
De oorzaak van die houding meende ik vroeger te moeten zoeken
in de leer van de kristelijke (niet uitsluitend katolieke) Kerken
omtrent de schuld van de vrouw als eerste oorzaak van en voortdurende aanleiding tot alle kwaad. Want ofschoon Lebeau, mede
onder de invloed van zijn kontakt met buitenlandse geestesstromingen en literatuur, zich zeer vroeg reeds heeft afgezet tegen het
gedegenereerde jansenisme dat het denken en voelen van de negentiende-eeuwse bourgeoisie kenmerkte, is hij toch opgegroeid in het
religieuse klimaat van een ziekelijke angst voor het lichaam en voor
„de zonde van het vlees", zoals dat vrij rauw in de katechismus
werd omschreven. En niemand ontsnapt immers ooit volledig aan
zijn jeugd. Bovendien kon de jonge vrouw van de jaren twintig,
begin dertig, intellektueel onvolwassen als zij was -- op enkele uitzonderingen na — nooit voor de man een échte levenspartner zijn ;
en hij verwachtte het ook niet van haar, al zou hij het aanvoelen als
een gemis en het haar ook wel — onder mannen dan — verwijten.
Zo dacht ik. Maar bij het herlezen van het oeuvre van Lebeau ben
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ik tot het inzicht gekomen dat de oorzaak van de spanningen die
hij oproept veel dieper ligt. Niet in toevallige omstandigheden als
opvoeding en sociaal milieu, noch in de godsdienst die men belijdt
-- al is hun invloed mede bepalend — maar in het inderdaad wezenlijk anders zijn van de vrouw. Zij is voor de man het mysterie
omdat ze anders is, anders denkt, voelt, reageert, omdat ze anders
staat tegenover mensen en dingen, tegenover het leven zelf. Dat
anders zijn schept vervreemding, veroorzaakt konflikten, vormt de
laatste rem voor een ideale harmonie. Natuurlijk is de vrouw altijd
verschillend geweest van de man — zij is als het ware anders geprogrammeerd en daardoor ten dele ontoegankelijk. Maar tot
voor korte tijd werd dit anders zijn beschouwd als een afwijking
van de norm, een tekort, voor de kristen een gevolg van de eerste
zonde sla er de Kerkvaders maar op na ; in het beste geval een
vergissing van de Schepper. Pas toen zij over zichzelf begon na te
denken, en het instrument van de taal ging beheersen om er over
te schrijven en te spreken, is hierin enige verandering gekomen.
Het is, mijns inziens, de grote verdienste en het oorspronkelijke
van Lebeau dat hij, als een der eerste romanciers in de Vlaamse
Letteren, het anders zijn van de vrouw als fundamenteel heeft
erkend, er niemand de schuld van geeft maar er zich niettemin niet
mee kan verzoenen en blijft dromen van een utopie : de eenwording van twee tegengestelde helften, zo noodzakelijk voor zijn- en
wellicht ook haar geluk. Vandaar, bij Lebeau, de grote, heel zijn
oeuvre dominerende waarde die hij hecht aan de vriendschap tussen
mannen. Een man be-grijpt een man. Hij kent de blauwdruk van de
ander, die slechts in bijkomstigheden van de zijne verschilt. Bij de
vriend, ook als die ontgoochelt, voelt hij zich op vertrouwd terrein.
Vandaar ook de ontroering waarmee de auteur zich buigt over het
kind, zoals in Bompa's laatste Liefde : het kind dat zich nog niet in
zijn eigen sekse manifesteert, maar in zijn kritiekloze overgave en
aanhankelijkheid, althans voor korte tijd de illuzie schept van een
werkelijke samen-horigheid.
Als ik aan de problematiek man-vrouw in het scheppend werk
van Paul Lebeau groter belang hecht dan aan andere behandelde
tema's, is dat niet omdat ik toevallig zelf een vrouw ben, maar
omdat zijn romans en verhalen er een universele, tijdeloze dimensie
door verwerven. Want de tegenstelling, en de daaruit voortvloeiende spanning — toch wel boeiend meen ik -- is van alle tijden en alle
kulturen. En het zal zo wel blijven tot op de dag, misschien, dat de
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mens er in zal slagen om, via een uiterst doorgevoerde genetische
manipulatie, een „uniform" wezen te kreëren in een, naar ik vrees,
zeer monotone „brave new world".
Mijn opvatting over de tematiek in het oeuvre van Lebeau is
uiteraard louter persoonlijk. Andere interpretaties zijn mogelijk.
Hijzelf ging lang niet altijd akkoord met wat men over hem schreef
of zei ; en ik weet uit eigen ervaring met welk een verbijstering
men soms kennis neemt van de nooit vermoede, diep verscholen
frustraties, trauma's en complexen die de lezer in je schrifturen
meent te herkennen. Hoe dan ook, ik ben er fier op een figuur als
Paul Lebeau in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde te mogen opvolgen : een auteur wiens Xanthip pe het
niveau haalt van de wereld literatuur, al werd de roman dan ook geen
staatsprijs waardig gekeurd, een vorm van miskenning die hij met
Rose Gronon (De Ramkoning) deelt ; en wiens boeken, ook zijn
essays, steeds opnieuw en opnieuw het lezen waard zijn.

Begroeting van Guido GEERTS als lid van de Academie
door 0. LEYS
Geachte Vergadering,
Ter opvolging van wijlen collega Draye verkoos de Academie in
haar vergadering van 15 juni jl. Guido GEERTS, hoogleraar te Leuven en bekend neerlandicus. Haar keuze verantwoordde de Academie in een korte, ook in de pers verschenen tekst, waarin zij o.m.
wees op de verdiensten die Geerts heeft verworven op het gebied
van de Nederlandse lexikografie,op het gebied van de geschiedenis
en de grammatika van het Nederlands, en op het gebied van de
sociolinguistiek in Vlaanderen. In de weinige tijd die mij hier voor
de voorstelling van het nieuwe lid is toegemeten, kan ik niets meer
doen dan deze wetenschappelijke verdiensten, die de Academie bij
haar keuze hebben geleid, even kort belichten.
Zijn wetenschappelijke loopbaan begon Geerts inderdaad als
lexikograaf, in dienst van het Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal, dat te Leiden is gevestigd. Ik moet hier de lof niet zingen
van dit Woordenboek, dat ruim honderd jaar geleden werd gestart
en waarvan nu 29 boekdelen zijn verschenen. Wie dit woordenboek
ooit ter hand heeft genomen, weet wat een grootse onderneming dit
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werk eigenlijk wel geworden is. De minutieuze beschrijving en
verklaring van de woordenschat van een kultuurtaal als de onze is
titanenwerk, dat slechts door de volgehouden inspanning van
generaties geleerden en hun medewerkers kan worden tot stand
gebracht. Met dit woordenboek komt het Nederlands trouwens op
voet van gelijkheid te staan naast de andere kultuurtalen van Europa. Het was dus aan dit Woordenboek dat de jonge Geerts, na
schitterende studies in de Germaanse filologie te Leuven, gedurende
zeven jaar ging meewerken te Leiden.
Dit lange verblijf te Leiden betekende voor Geerts een wetenschappelijke rijping, een verbreding van de wetenschappelijke horizont. Hij werkte er o.m. ook zijn doktoraal proefschrift af, dat
handelde over het grammatikaal geslacht of genus in het Hollands
van de 17e eeuw. Hiermee legde hij de basis voor een tweede, door
de Academie terecht ook belangrijk geacht aspekt van zijn latere
wetenschappelijke bedrijvigheid : zijn bijdragen nl. tot de studie van
de geschiedenis en de grammatika van het Nederlands.
Met zijn proefschrift heeft Geerts zich immers ingewerkt in een
van de moeilijkste probleemgebieden van het Nederlands. Onze
taal in haar standaardvorm vertoont de eigenaardigheid dat zij haar
substantieven op een drieledige manier indeelt in hij , zij en hetwoorden en op een tweedelige manier in de en het-woorden. De
systematiek van deze dubbele klassifikatie was voor het moderne
Nederlands reeds beschreven en opgelost, o.m. door Van Haeringen, de onlangs overleden Nestor van de neerlandistiek, die trouwens ook erelid was van deze Academie. De vraag bleef echter hoe
de toestand er had uitgezien in het Hollands van de 17e eeuw, de
taal waarin de huidige taal haar wortels heeft. Heel wat vorsers
hadden de vraag reeds bestudeerd, maar de onzekerheid was blijven
bestaan, tot de jonge Geerts in een meesterlijke studie het probleem
oploste. De studie werd trouwens achteraf door de Academie met
de Vercoullie-prijs bekroond. Buitenstaanders zullen allicht denken
dat een probleem als het grammatikaal geslacht in het 17e eeuwse
Nederlands toch maar een wereldvreemde aangelegenheid is. Zij
weten niet dat wie een dergelijk probleem aanvat, onmiddellijk
wordt gekonfronteerd met gans het fenomeen taal. Wie één pijler
van een katedraal wil bestuderen, moet gans het gebouw bekijken.
De studie van het grammatikaal geslacht voerde Geerts bovendien
niet alleen tot een beschouwing van taal en taalkundige metodiek.
Zij voerde hem ook tot een studie van het kultureel en maatschap-

-

-

-
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pelijk milieu, waarbinnen de 17e eeuwse taal had gefunktioneerd,
de studie dus van humanisme, renaissance en reformatie. Een studie
over het grammatikaal geslacht noopt tenslotte ook tot bezinning
over nog meer fundamentele vragen, over de vraag bv. wat de
mens ooit ertoe heeft gebracht de dingen van zijn leefwereld konceptueel op te delen en af te beelden in zogenoemde maskuliene,
feminiene en neutrale woorden. Met dergelijke vragen raakt men
zeker aan sommige grondslagen van ons menselijk doen en denken.
Zijn verblijf te Leiden had Geerts aldus uitstekend voorbereid
om in 1965 de leerstoel voor Nederlandse taalkunde te Leuven over
te nemen. In zijn onderzoek en onderwijs te Leuven zou zijn belangstelling vanzelfsprekend nog geregeld uitgaan naar allerlei problemen van strikt grammatikale aard. Wat Geerts echter vooral van
zijn Leidse tijd heeft overgehouden is blijkbaar zijn verscherpte aandacht voor de verhouding tussen het Nederlands van het Noorden
en dat van het Zuiden. En dat heeft hem er als vanzelf toe gebracht,
de Vlaamse variante van het Nederlands in haar sociale geleding
te gaan bestuderen. Zo komen we dan tot het derde aspekt, dat de
Academie bij de verantwoording van haar verkiezing van Geerts
heeft genoemd : zijn verdiensten op het gebied van de Vlaamse
sociolinguistiek.
De bibliografie van Geerts telt nu al meer dan honderd nummers
en men stelt vast dat zijn publikaties van de jongste tien jaar inderdaad voor het merendeel problemen van sociolinguistische aard
behandelen. De sociolinguïstiek bestudeert de wisselwerking tussen
taal en menselijke groepsvorming. Zij gaat na hoe de taal barrières
kreëert, of bestendigt, tussen rassen, volkeren en naties en vooral
tussen sociale klassen. Zij onderzoekt de attitudes die de taal oproept in haar sprekers, bewondering van de ene groep voor de taal
van de andere groep, wat tot taalnavolging leidt, of integendeel
geringschatting van de ene groep voor de taal van de andere groep,
wat tot taalverwerping leidt. België met zijn nederlands- en franssprekenden is een uitgelezen terrein voor dergelijke sociolinguïstische studies. Maar ook tussen de nederlandssprekenden zelf van
Noord en Zuid en binnen de Vlaamse gemeenschap leven spanningen die door de taal geschapen of bestendigd worden. Deze
laatste problematiek is het dan, die voor Geerts het domein vormt
waarop hij zich de jongste jaren bij voorkeur beweegt. Naar die
problematiek heeft hij ook verschillende jonge vorsers georiënteerd,
die met hem of onder zijn leiding schitterende studies en verhande-
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lingen hebben geschreven. Geerts leidt wat men terecht zou kunnen
noemen een Leuvense sociolinguïstische school, een school die
internationale faam geniet en omwille van haar metodes of haar
resultaten meer dan eens geraadpleegd wordt door buitenlandse
vakgenoten. In die zin heeft Geerts een soort exportprodukt gekreëerd, een exportprodukt van wat men met een variatie op een
bekend motief Flanders' Philology zou kunnen noemen.
Bij haar verkiezing van Geerts heeft de Academie ook nog oog
gehad voor zijn organisatorische en sociale bedrijvigheid binnen de
neerlandistiek. Van iemand die zoals Geerts, in zijn onderzoekingen
de mens, de sprekende mens, centraal stelt, mag men verwachten
dat hij zich niet in een ivoren toren opsluit, doch met zijn kennen
en kunnen naar buiten, naar het forum treedt. En inderdaad, Geerts
heeft een niet geringe aktiviteit in die zin ontwikkeld : als lid van
taalkundige genootschappen, als uitgever of redakteur van wetenschappelijke tijdschriften, als lid van de hoofdredaktie van de binnenkort te verschijnen Algemene Nederlandse Spraakkunst, als lid
van de Commissie voor Toezicht van het Woordenboek te Leiden,
als lid van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse Tekst van de Grondwet, enz. enz.
Geachte Vergadering,
Ik heb slechts zeer summier enkele aspekten van de wetenschappelijke bedrijvigheid van Guido Geerts kunnen belichten. Vanzelfsprekend gaat achter deze wetenschappelijke aspekten ook nog een
mens schuil, een mens met menselijke hoedanigheden die ik hier
niet kin en niet wil bespreken. De Academie kiest haar leden weliswaar op grond van wetenschappelijke of kulturele verdiensten.
Maar in haar werking zal zij ongetwijfeld evenzeer gebaat zijn door
de menselijke kwaliteiten van haar leden. En dan meen ik oprecht
dat ook in dit opzicht de Academie een goede keuze heeft gedaan
door Guido Geerts onder haar leden op te nemen.

Herdenking van Henri
door G.

DRAS

GEERTS

Mevrouw de Voorzitter, waarde collega's,
zeer geachte toehoorders,
De wetenschap heeft Prof. dr. Henri Draye, van wie ik de eer
heb in dit eerbiedwaardige gezelschap de opvolger te zijn, niet
anders dan de gemeenschap, gedurende bijna vijftig jaar met volle
overgave gediend in toegewijde beschikbaarheid. De twee gebieden
waarop hij in hoofdzaak bedrijvig is geweest, het taalgrensonderzoek en de naamkunde, hebben daar overvloedig de vruchten van
mogen plukken. In de eerste plaats in de vorm van het — zoals het
in het voorbericht van zijn „Proeve van een bibliographie van de
Vlaamsch-Waalsche Taalgrens in België" (1937, XIX) als wens
geformuleerd staat „naar absolute bibliographische volledigheid"
strevende documentatie-apparaat dat Draye met onuitputtelijk geduld en onvermoeibare ijver heeft opgebouwd ; in de tweede plaats
in de vorm van de tijdschriften Onoma en Naamkunde, waarvan
hij de redactionele leider en bezieler is geweest, en voorts vooral
in de vorm van de twaalf internationale congressen voor Naamkunde die hij, van 1959 tot 1981, en sinds 1969 in de functie van
secretaris-generaal van het Internationaal Committee of Onomastic
Sciences, heeft georganiseerd.
De naamkunde heeft Draye vijftig jaar gediend als verzamelaar
„van vele duizenden excerpten uit toponymische bronnen en schriftelijke enquêtes" (K. Roelandts in Naamkunde 13, 9 [1981)) ', als
promotor van dissertaties en verhandelingen die met gebruikmaking
van zijn materiaal werden geschreven, als spil van het Instituut voor
Naamkunde van de K.U. Leuven en als voorzitter van het International Centre of Onomastics. Aan deze wetenschap heeft hij
ongetwijfeld het grootste deel van zijn tijd en zijn werkkracht besteed. Maar wie de lijst van zijn publicaties aandachtig overloopt
ontkomt toch niet aan de indruk dat het kader waarin hij de naamkunde beoefend heeft, niet verschilt van de opvatting die hij zich
daarover in de jaren dertig had gevormd. De naamkunde en met
(1) In dit stuk, „Bij de zeventigste verjaardag van em. prof. H. Draye"
vindt men uitvoerige bio- en bibliografische gegevens.

544
name de toponymie noemt Draye in het al eerder geciteerde voorbericht van zijn „Proeve van bibliographie" een hulpwetenschap
die ons inlichtingen kan verstrekken „over de Germaansche nederzetting in België en over het ontstaan van de Vlaamsch-Waalsche
taalgrens" (p. V), een hulpwetenschap over het nut waarvan hij
overigens nog zijn twijfels blijkt te hebben, blijkens de constatering
dat de toyonymie „toch de verwachtingen van hen, die met hare
hulp alleen de vestiging van de Germaansche stammen in het ontwrichte Romeinsche keizerrijk van de IVe en Ve eeuw wilden verklaren, zeer heeft ontgoocheld" (p. I). Vandaar dat hij op dat
moment het programma van zijn levenswerk ontvouwt : de studie
van het ontstaan en de ontwikkeling van de taalgrens met behulp
van o.m. de toponymie, de nederzettingsgeschiedenis, de historische
geografie en de archeologie. In 1942 wordt dit programma aangevuld en gedetailleerd „om de kennis van de vroegmiddeleeuwse
bewoningsgeschiedenis op onrechtstreekse maar efficiënte wijze te
bevorderen door een toponymisch en historisch-geografisch onderzoek van de bossen en de ontginning in onze streken" (K. Roelandts
in Naamkunde 13, 9 [1981)).
Uit zijn bibliografie blijkt dat Draye veertig jaar lang met zijn
hart bij dat programma is geweest : telkens weer publiceert hij
tussen de naamkundige bedrijven door over de taalgrens. Het is
tekenend voor die belangstelling dat zijn eerste grote taalgrensstudie in 1939 door de Academie werd bekroond en dat hij kort
voor zijn overlijden op 2 februari 1983 de vaste secretaris had
meegedeeld in april een lezing te willen houden over „De taalgrens
in Z.O. Vlaanderen in het begin van de 19e eeuw" (A. Deprez in
Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1983, 100) .
Dat hij in die lange reeks van jaren zijn ambitieuze plannen niet
helemaal heeft kunnen realiseren is het gevolg van de bekende
praktische bezwaren die telkens weer tussen droom en daad blijken
te staan, bij Draye o.m. concreet in de vorm van een zware leeropdracht, die weinig met naamkunde en helemaal niets met de taalgrensproblemen van doen had. Men zou geneigd kunnen zijn om
hier een conflict te veronderstellen tussen beschikbaarheid voor de
wetenschap en beschikbaarheid voor de maatschappij, maar niets
wijst erop dat Draye zijn professoraat als een karwei heeft ervaren
dat hem van zijn echte werk afhield. Integendeel, als hoogleraar
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lijkt Draye zijn grote aanleg tot dienstvaardigheid ruimschoots tot
z'n recht te hebben kunnen laten komen.
Fundamenteler en ingrijpender lijkt mij de spanning geweest te
zijn tussen Draye z'n puur historisch-wetenschappelijke belangstelling en zijn overtuiging dat met de studie van de taalgrensproblematiek „een practisch Vlaams belang" (Draye in Taal en Tongval
1954, 79) gediend kon en moest worden, terwijl hem niet de gelegenheid geboden werd het „zeer geduldig locaal onderzoek" uit
te voeren „dat in ieder geval zal dienen uit te gaan van een enquête
naar de herkomst van de taalgrensbewoners" en „niet alleen de
gehuchten en wijken, maar ook de kleinste huizengroepering" zal
moeten betreffen" (ib. 89) .
Met die spanning was Draye al geconfronteerd in zijn „Proeve
van een bibliographie", waarvan het tweede deel gewijd is aan „de
actuele taalgrensstudie" die „de taalgrenslijn, zoals die thans bestaat, zoo nauwkeurig mogelijk (tracht) te beschrijven" (Proeve,
XI) — een deel waarvan Prof. Verdeyen als tweede beoordelaar in
deze Academie vond dat het „van meer belang (was) voor de taalpolitiek dan voor de taalwetenschap", omdat voor de wetenschap
het ontstaan van de taalgrens immers hoofdzaak was (Verslagen en
Mededelingen 1939, p. 761) . Erkent de beginnende onderzoeker in
1937 nog de door Verdeyen verwoorde opvatting van de filologen
dat taalkunde geen taalpolitiek is (Proeve, XI), in 1954 formuleert
de ervaren deskundige expliciet de overtuiging dat alleen grondig
onderzoek „van de huidige Germaans-Romaanse taalgrens" een
eind kan maken „aan de zo eindeloze als nutteloze redetwisten
onder filologen en ook onder politici" (Draye in Taal en Tongval
1954, 80) .
We kunnen ons voorstellen dat Draye zich na twintig jaar gefrustreerd heeft gevoeld en dat de frustraties in de jaren vijftig
manifest worden als er ook na de oprichting van het Harmelcentrum geen ruimte voor het noodzakelijke geachte onderzoek
blijkt te komen. Integendeel, in de politieke afdeling van dat
centrum, zo schrijft Draye in 1964 (Taal en Tongval 1964, 83-88)
worden de taalkundige rapporten slechts „oppervlakkig besproken"
en bovendien verklaart de Waalse filoloog Legros dat de taalgrens
voldoende bekend is en vrij vlug kan worden vastgelegd „en wel
door één enkele onderzoeker" (ib. 87) . Draye noemt de taaigrenswet
van 8 november 1962 dan ook ronduit „ontgoochelend" (lb. 85),
omdat ze „zonder een objectieve wetenschappelijke voorlichting van
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de wetgever tot stand (is) gekomen" (ib. 87). „Een goede gelegenheid om een ernstig onderzoek in te stellen werd veronachtzaamd"
zo luidde zijn conclusie, „maar daarom niet versagen" (ib. 87) .
Misschien mag ik in dit gezelschap, geachte vergadering, als
sociolinguïst met een grote taalpolitieke belangstelling, proberen
aan die oproep gehoor te geven, in het vertrouwen dat taal- en
letterkundigen nu niet meer zo schuw zijn van het woord taalpolitiek als mijn vereerde voorganger destijds heeft moeten ervaren.
Door mij in deze hulde te beperken tot zijn wetenschappelijke
activiteiten, heb ik de figuur Draye ongetwijfeld al te eenzijdig
belicht. Niet alleen is Prof. Draye als hoogleraar voor talloze studenten een bezielende begeleider en mentor geweest op een veel
ruimer terrein dan dat van de wetenschap, maar ook oudstudenten,
collega's en vele anderen buiten de academische gemeenschap heeft
hijoverldganz meulhidatnge.Hjbz
in hoge mate de gave om aandachtig te zijn ; de aandacht waarmee
hij open stond voor zijn medemensen heeft ieder van ons ervaren.
Ik ben ervan overtuigd dat die ons zeker nog heel lang bij zal
blijven. Ik dank U.
Vervolgens werden aan de laureaten van de prijzen van de Academie voor het jaar 1983 de diploma's uitgereikt.
Tot slot werd in de salon van de Academie een staande receptie
gehouden.

Vergaderingen van 16 november 1983
I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter, de heren COUPÉ, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren AERTS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, VAN ELSLANDER, LEYS, DECORTE, GOOSSENS, COUVREUR,
DESCHAMPS, LAMPO, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN, mevrouw
ROSSEELS en de heer GEERTS, leden ;
de heer WALSCHAP, binnenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving :

de heren LISSENS, WEISGERBER,
BUCKINX, ROOSE, mevrouw D'HAEN, de heren HADERMANN, DE BELSER, KEERSMAEKERS en WILLEMYNS, leden ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.

AGENDA

NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 19 oktober en van de openbare vergadering van
26 oktober 1983 worden goedgekeurd.

MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

I. Vertegenwoordiging van de Academie.

Op zaterdag 29

oktober jl. vertegenwoordigde collega COUVREUR onze Academie
op de openingsplechtigheid van de Boekenweek en de 27e Boekenbeurs voor Vlaanderen te Antwerpen.

— Op maandag 12 december 1983 zal de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen in aanwezigheid van Hare Majesteit
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de Koningin tijdens een Verenigde Vergadering van beide Afdelingen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam haar 175 jarig bestaan
herdenken.
Onze voorzitter werd door de Nederlandse Akademie uitgenodigd deze bijzondere bijeenkomst bij te wonen. De voorzitter is
bereid ook onze Academie te vertegenwoordigen.
-

II. Ingekomen stukken : 1) Bij brief van 27 oktober jl. dankte de
Grootmaarschalk van het Hof de Academie voor de blijken van
medeleven die ze naar aanleiding van het overlijden van Koning
Leopold III aan de Koninklijke Familie liet toekomen.
2) Onze collega RoosE liet op het Secretariaat een kort schrijven,
d.d. 21/10/83 toekomen waarin hij de collega's in de Academie
dankt voor het telegram dat hij na afloop van de vergadering van
0/10/83 vanwege de Academie mocht ontvangen.
III. Gelukwensen.
Bij brief van 24 oktober 1983 liet de vaste
secretaris aan onze collega Christine D'HAEN ter gelegenheid van
haar 60e verjaardag hartelijke gelukwensen toekomen.
IV. Nobelprijs. -- De vaste secretaris deelt mee, dat hij van de
Zweedse Academie de formulieren heeft ontvangen die door onze
leden kunnen worden gebruikt om een kandidaat voor de Nobelprijs literatuur 1984 voor te dragen. De formulieren zijn op het
secretariaat te verkrijgen. Voorts vestigt de vaste secretaris er de
aandacht op, dat de kandidaturen uiterlijk op 1 februari 1984E op
het adres van het Comité Nobel de l'Académie Suédoise, Borshuset,
11129 Stockholm (Zweden), moeten zijn toegekomen.
MEDEDELING VAN HET BESTUUR

De zetel van wijlen de heer Van Haeringen,
Lidmaatschap.
buitenlands erelid, wordt ingevolge art. 38 van het huishoudelijk
reglement vacant verklaard.
LEZING
„Indrukken en kanttekeningen bij het werk van Cyriel Buysse",
lezing door de heer DECORTE.
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GEHEIME ZITTING

I. Verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter voor het
jaar 1984.
De heren COUPÉ en MOORS worden respectievelijk tot
voorzitter en ondervoorzitter voor het jaar 1984 verkozen.
II. Verkiezing van de bestuurscommissie voor de termijn 19841985. De heren ROELANDTS en VAN ELSLANDER worden verkozen
tot lid van de bestuurscommissie voor de termijn 1984-1985.
III. Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Academie in
het Comité van Beheer van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde. -- Van het Comité van Beheer (Nationaal Fonds voor de
Letterkunde) maken ambtshalve deel uit : de voorzitter en de vaste
secretaris van de Academie. Verder moet de Academie nog twee
leden aanwijzen.
Het bestuur stelt voor de mandaten van de heren DEMEDTS en
WEISGERBER te verlengen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN

VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

Verslag door de heer

DE PAEPE,

lid-secretaris.

Aanwezig : de heren DESCHAMPS, voorzitter, KEERSMAEKERS, ondervoorzitter, en DE PAEPE, secretaris ;
de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, LEYS, HOEBEKE, GOOSSENS, COWREUR en GEERTS, leden.

Hospiterende leden : de heren

AERTS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER,
heren COUPÉ, VAN HERREWEGHEN

mevrouw
de
en mevrouw ROSSEELS ;
de heer WALSCHAP, binnenlands erelid.
DECORTE,

DEPREZ,

Afwezig met kennisgeving :
WILLEMYNS, leden ;

de heren

ROOSE, HADERMANN

en
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de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.

AGENDA
1. „Het toponiem Haverie {/Averie", lezing door de heer HOEBEKE.
De spreker toont aan dat het toponiem haverie, dat ook zonder h
voorkomt een migratienaam is die ontstaan is te Dottenijs, dus op de
naad van het romaanse en het dietse taalgebied. Te Dottenijs komt de
naam voor het eerst voor in 1176. In 1227 wordt de averie (soms ook
haverie) te Ertvelde/Kluizen gesticht en in 1237 wordt er ook te
Moregem bij Oudenaarde een haverie aangetroffen. In al deze gevallen gaat het telkens om een riddergoed waaraan ook een hoeve (curia)
is verbonden. Later, 15e 16e eeuw, komt het toponiem ook elders
voor a.m. te Pittem, waar het een klein leengoed was.
Vervolgens maakt de spreker het aannemelijk, dat het woord
(h)averie gevormd werd in het romaanse taalgebied en wel door
middel van het Franse (i.c. Picardische) suffix -erie en niet van het
mnl. -erie. Hij toont ook aan dat in de tijd van het ontstaan van het
toponiem afleiding door middel van erie van plantnamen nog niet
gebruikelijk was, zodat het woord haver „avena" niet in aanmerking
kan warden genomen. De bestanddelen die bij de vorming van
(h)averie wel als eerste lid kunnen hebben gefungeerd, zijn : 1) het
oud-germaanse woord + ha f ra „geitebok" en 2) het patroniem Avo.
Bij gebrek aan gegevens betreffende de voorgeschiedenis van het
toponiem kan er echter niet met zekerheid warden uitgemaakt, welk
van beide bestanddelen in (h)averie voorhanden is. De spreker geeft
zelf de voorkeur aan een afleiding van de persoonsnaam Avo.
-

-

Aan de bespreking werd deelgenomen door de heer GYSSELING.
2. Verkiezing van het bestuur voor de jaren 1984-1985 : voorzitter :
de heer KEERSMAEKERS ; ondervoorzitter : de heer DE PAEPE ; secretaris : de heer WILLEMYNS.

VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN

Verslag door de heer

VAN ELSLANDER,

lid-secretaris.

Aanwezig : de heren DEMEDTS, ondervoorzitter, en VAN ELSLANDER,
secretaris ;
de heren AERTS, DECORTE, mevrouw DEPREZ en de heren Coupé,
LAMPO, VAN HERREWEGHEN en mevrouw ROSSEELS, leden.
Hospiterende leden : de heren

ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, LEYS, HOEBEKE, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, DE PAEPE en GEERTS ;
de heer WALSCHAP, binnenlands erelid.

Afwezig met kennisgeving : de heer LISSENS, voorzitter ;
de heren WEISGERBER, BUCKINX, mevrouw D'HAEN en de heer DE
BELSER, leden ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.

AGENDA

,Ontwikkelingsschets van de literatuur in West-Vlaanderen",
lezing door de heer DEMEDTS.
In het zesde vervolg van zijn Ontwikkelingsschets van de literatuur
in West-Vlaanderen na 1750, heeft de spreker als inleiding tot zijn
lezing de aandacht gevestigd op de verschillen die, in de literaire en
ook in maatschappelijke opvattingen, tussen Guido Gezelle en Hugo
Verriest op te merken zijn. Zij komen erop neer dat de conservatieve
Gezelle het geïdealiseerde verleden wilde bewaren, waar Verriest als
kuntsenaar en man van zijn tijd op de toekomst gericht was.
In zijn overzicht van vandaag rangschikte Demedts Karel de Gheldere en Eugeen van Oye onder de volgelingen van Verriest, Alfons
Mervillie onder de Gezellianen. De Gheldere (1839-1913) was geneesheer te Koekelare en lid van de Academie sinds 1899. Hij publiceerde drie verzenbundels, een bundel Dietsce Rime, geestelijke gedichten uit de XIIIe, XIVe en XVe eeuw, het nagelaten werk van de
1.
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Duinkerkse heelmeester Domien de Jonghe (1654-1717) en een geschiedenis van De oude Thorhoutsche Kamer van Rhetorica.
De naam van Eugeen van Oye (1840-1926) zal verbonden blijven
aan enkele van Gezelles mooiste gedichten. Ook Van Oye was geneesheer en lid van de Academie sinds 1910. Hij schreef verscheidene
verzenbundels, behaalde in 1910 de Driejaarlijkse Staatsprijs voor
toneel, schreef over de Griekse metriek in de Nederlandse dichtkunst
en had ook belangstelling voor de Duitse en Russische literatuur. Na
de eerste wereldoorlog van activisme beschuldigd, werd hij door het
assisenhof van Brugge vrijgesproken.
De minst bekende van het drietal is de priester Alfons Mervillie
(1856-1942), een overtuigd Westvlaams regionalist en uitstekend
muziekkenner, die naast gedichten en een verhaal in verzen, ook een
vertaling van Longfellows Evangeline in het Westvlaams gepubliceerd
heeft.
Namen deel aan de bespreking : de heren AERTS en

VAN ELS-

LANDER.

2. Verkiezing van het bestuur voor de jaren 1984-1985 : voorzitter :
de heer DEMEDTS ondervoorzitter : de heer VAN ELSLANDER secretaris : de heer LAMPO.
;

;

Vergaderingen van 21 december 1983
I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter, de heren Coupé, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, MOORS, VAN ELSLANDER, LEYS,
DECORTE, HADERMANN, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, WILLEMYNS en GEERTS, leden ;
de heren WALSCHAP, PAUWELS, VANDERHEYDEN en VAN LOEY,
binnenlandse ereleden.

Afwezig met kennisgeving : de heren AERTS, LISSENS, VANACKER,
GYSSELING, JONCKHEERE, WEISGERBER, BUCKINX, ROOSE, mevrouw
D'HAEN, de heren DE BELSER, GOOSSENS, LAMP°, DE PAEPE, VAN
HERREWEGHEN en mevrouw ROSSEELS, leden ;
de heren SCHMOOK en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA
In memoriam K. BISCHOFF
door Ada DEPREZ, Voorzitter van de Academie.
Waarde Collega's,
Op 25 november 1983 overleed te Mainz op 78-jarige leeftijd
prof. dr. Karl Bischof f. . Nog in oktober had onsbuiteladr
hij een laatste publikatie aan onze bibliotheek gestuurd. Ook waar
wij hem na zijn verkiezing in 1972 nooit in ons midden hebben
mogen begroeten, heeft hij ons dus toch regelmatig zijn wetenschappelijke produktie overgemaakt. Dit zijn alleen reeds voor de
tijd tussen 1975 en 1983 twaalf publikaties, een indrukwekkende
prestatie van een ouder geworden man, vooral als men bedenkt
hoezeer hij in de laatste drie-vier jaren door vereenzaming en ziekte
werd gekweld en het reizen hem onmogelijk was geworden. Jaren
tevoren, in 1969, had hij nog wel lezingen gehouden aan de universiteiten Gent en Leuven ; de neerslag daarvan was het boeiende
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opstel „Nieder ander an der mittleren Elbe und in Brandenburg",
verschenen in het tijdschrift Naamkunde van 1969, dat men geboeid
en met bewondering leest. Vanaf 1980 zouden zijn geliefde Niederdeutsche Tagungen, waar hij sedert 1956 een vertrouwde gast was,
en de jury voor de Conrad Borchling-prijs het zonder hem moeten
stellen.
Hij was een stil, bescheiden, hoffelijk en toch ook principieel
man, zeer vroom gelovig en evangelisch gericht. Daardoor vond hij
geen aansluiting bij het officiële leven, niet in de D.D.R., waar hij
na 1945 tot ca. 1955 te Halle verbleef en werkte, noch in het Rijnland en in Mainz waar hij nadien een tweede start nam. Daar had
hij uiteindelijk en noodgedwongen niet alleen zijn heimat, zijn
kinderen en vrienden verlaten, maar hij had er ook zijn levenswerk,
zijn verzameling historisch en woordmateriaal over de Nederduitse
dialecten en geschiedenis moeten achterlaten. Hier vond hij geen
goede mentale en psychische aansluiting bij het katholieker, door
hem als te luchthartig en te oppervlakkig ervaren leven. Een menselijke eenzaamheid om stil bij te worden.
Toch werd hij sedert 1959 als hoogleraar en academielid te Mainz
zeer gewaardeerd : daarvoor hoeft men slechts zijn Festschri f t (1975)
zijn wortels.dortenm.Hijvlrzchetafgsndv
Daar als hier bleef zijn studiemateriaal het dialect van zijn geboortestreek : Aken, Magdeburg, Dessau, de streek van de „mittlere Elbe"
en de „untere Saale".
Hij was in 1944 begonnen met een studie over de Sachsens piegel
die zeer werd opgemerkt. Tegen Roethe in wees hij het gemitigeerd
Hoog- en Nederduits karakter van het werk van Eike von Repgow
af, en toonde aan dat het werk in het Nederduits is gesteld. Over de
Middelnederduitse standaardtaal, de zg. Hansische Geschaftssprache
had hij het in 1956 in zijn Hochsprache and Mundarten im mittelalterlichen Niederdeutschen. Ook de historische woordgeografie en de
naamgeving kregen bij voortduring en steeds meer zijn belangstelling.
In onze Academie werd hij verkozen op grond van zijn vertrouwdheid met en zijn studie van de Nederlandse invloeden bij
de opbouw van het Middelnederduits. De taal van zijn geboortestreek (Aken en omgeving) was hem hierbij een veilige gids en
een voortdurende controle. Dit merkte men reeds in 1957 in zijn
Geschichte des Niederdeutschen siidlich der ik/ich-Linie zwischen
Harz und Saale, en in Niederliindisches Ress an der Elbe (1958). Deze
belangstelling zou culmineren in zijn reeds gesignaleerde Niederliin-
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der an der mittleren Elbe und in Brandenburg van 1969, een publikatie waaruit hij naar voren komt als een voorzichtig afwegend filoloog
en geleerde, met een open oog voor de verschijnselen en hun
evolutie, met een geduldige aandacht voor het historische en de
actuele taalresten en met een grote liefde voor het bewaard gebleven woordmateriaal.
Mede om deze, de neerlandistiek gebruikende maar ook overstijgende belangstelling, om zijn niet-aflatende werkzaamheid en
zijn schoonmenselijkheid verzoek ik u om enkele ogenblikken stilte.
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 16 november 1983 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
Dr. Karl BISCHOFF, buitenlands erelid van ons
I. Overlijden.
Genootschap, overleed te Mainz (B.R.D.) op 25 november 1983.
Aan mevrouw Bischoff werd een rouwtelegram gezonden.
II. Vertegenwoordiging van de Academie. a) op 12 december
jl. vertegenwoordigde mevrouw Ada Deprez, voorzitter van onze
Academie, ons Genootschap op de Verenigde Vergadering van de
beide Afdelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen. Deze vergadering werd gehouden in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam en was bedoeld als een herdenking van het
175-jarig bestaan van de Nederlandse Akademie.
b) De voorzitter en de vaste secretaris zijn ingegaan op de uitnodiging vanwege de Koninklijke Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten te Brussel om op 17 december jl. de
jaarlijkse openbare vergadering van deze Academie bij te wonen.
Mevrouw DEPREZ vertgenwoordigde ons Genootschap.
III. Ingekomen stukken.
a) Nat. Biografisch Woordenboek -- Oproep tot medewerking.
Bij brief van 6 december jl. verzoekt Prof. Dr. G. de Smet onze
leden zoveel mogelijk mee te werken aan de redaktie van het 11e
deel van het N.B.W. Ze kunnen dat doen door het schrijven van
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een notitie op zich te nemen. Ik herinner eraan, dat het ne deel
zoveel mogelijk biografische bijdragen over nog niet behandelde
academieleden wil opnemen.
Ook de namen en adressen van mogelijke medewerkers zijn
welkom.

b) Nederlandse Taalunie -- Memorandum van Dr. Fr. Debrabandere betreffende het spellingsprobleem.
Directeur-generaal J. Mortelmans liet op het secretariaat een afschrift toekomen van een
memorandum van de hand van Dr. Fr. Debrabandere, lid van het
Algemeen Secretariaat van de Taalunie, betreffende het spellingsprobleem. Dr. Fr. Debrabandere onderzoekt ook de mogelijkheden
om tot een oplossing van dit probleem te komen. Het voorstel dat
hij doet komt erop neer, dat de steller een beperkte spellingswijziging binnen de mogelijkheden van de Woordenlijst 1954 voorstaat ; hij beveelt de progressieve spelling 1954 aan, en wat de
spelling van de werkwoordsvormen betreft, blijkt zijn voorkeur uit
te gaan naar de Eindvoorstellen van de „Bastaardwoordencommissie" (1968).

c) Brief van de heer Jozef Kempen uit Bonn.

In een schrijven
van 12 november jl. vestigt de heer Jozef Kempen de aandacht van
de Academie erop, dat de Landtag te Düsseldorf binnenkort een
beslissing moet nemen betreffende het onderwijs van het Nederlands in Noordrijn-Westfalen. Tevens roept hij de tussenkomst van
onze Academie in, die hij verzoekt bij de culturele commissie in de
vermelde Landtag te pleiten voor een uitbreiding van het onderwijs
van het Nederlands in bepaalde scholen van Noordrijn-Westfalen.
Nadat de vaste secretaris het schrijven van de heer Kempen heeft
toegelicht, verklaart de Academie zich bereid om op het verzoek
van de heer Kempen in te gaan. Ze keurt ook de tekst goed
die de vaste secretaris in opdracht van het bestuur heeft opgesteld
en die, in het Duits vertaald, aan de Kultusminister van Rijnland
Westfalen zal worden gezonden.

IV. Nederlandse Taalunie.
Raad voor Nederlandse Taal en
Letteren.
Op 8 december jl. werd in Den Haag de Raad voor Nederlandse
Taal en Letteren geinstalleerd.
Drie leden van onze Academie maken van deze Raad deel uit :
de collega's VAN ELSLANDER, DE BELSER en WILLEMYNS.
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Zopas is bekend gemaakt dat de StaatsV. Onderscheiding.
prijs voor poëzie werd toegekend aan de heer P. BUCKINX.
Het secretariaat zal aan collega BUCKINX de gelukwensen van de
Academie laten toekomen.
LEZING

„Het verdriet van België", lezing door de heer WALSCHAP, binnenlands erelid.
GEHEIME ZITTING

I. Samenstelling van een commissie van voordracht voor de opvolging van wijlen de heer Van Haeringen, buitenlands erelid.
Het bestuur stelt voor de heren LISSENS en VANACKER aan het bestuur toe te voegen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
Het verII. Vergadering van de bestuurscommissie. Verslag.
slag van de vergadering van de bestuurscommissie d.d. 14 december
1983 wordt aan de Academie voorgelegd.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE
Verslag door de heer CouvREUR, lid-secretaris.

Aanwezig : de heren Coupé, voorzitter, en COUVREUR, secretaris ;
de heren ROELANDTS, GYSSELING, MOORS, LEYS, HOEBEKE, HADERMANN, KEERSMAEKERS, WILLEMYNS en GEERTS, leden.

Hospiterende leden : de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DECORTE,
mevrouw DEPREZ en de heer DESCHAMPS ;
de heren WALSCHAP, PAUWELS, VANDERHEYDEN en VAN LOEY,
binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer VANACKER, ondervoorzitter ;
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de heren
de heren

WEISGERBER, ROOSE en GOOSSENS, leden ;
SCHMOOK en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA

1. De voorzitter, collega CouPÉ, opent de vergadering te 10u.20
en verleent het woord aan collega HADERMANN, die „De lyriek van
Gaston Burssens in de jaren twintig" behandelt.
Na een dankwoord van de voorzitter volgde een discussie waaraan werd deelgenomen door de collega's VAN LOEY en DEPREZ.
2. Verkiezing van het bestuur voor 1984-1985 : voorzitter : de
heer VANACKER ondervoorzitter : de heer COUVREUR secretaris :
de heer GEERTS.
;

;

VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS

Verslag door de heer

DESCHAMPS,

lid-wd. secretaris.

Aanwezig : de heer DECORTE, voorzitter, en mevrouw
ondervoorzitter ;
de heren DEMEDTS en DESCHAMPS, leden.

DEPREZ,

Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, GYSSELING, MOORS,
LEYS, HOEBEKE, COUPÉ, HADERMANN, KEERSMAEKERS en WILLEMYNS ;
de heren WALSCHAP, PAUWELS, VANDERHEYDEN en VAN LOEY,
binnenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heer DE PAEPE, secretaris ;
de heren AERTS, LISSENS, JONCKHEERE, BUCKINX, mevrouw D'HAEN,
de heren DE BELSER, LAMPO, VAN HERREWEGHEN en mevrouw
ROSSEELS, leden ;
de heren SCHMOOK en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA

1. Theodoor van Ryswycks gedicht „Bij het beschouwen der beeltenis van Chassé", lezing door de heer COUVREUR.
2. Verkiezing van het bestuur voor 1984-1985 : voorzitter : mevrouw DEPREZ ondervoorzitter : de heer DE PAEPE secretaris : de
heer VAN HERREWEGHEN.
;

;

BEKROONDE PRIJSANTWOORDEN
BIJDRAGE TOT EEN KLANKATLAS VAN HET
DERTIENDE -EEUWSE MIDDELNEDERLANDS

door
Amand Berteloot
Verslag van de heer J. GOOSSENS, eerste beoordelaar.
Dit tweedelige werk (I, Tekst, VIII + 237 blz. ; II, 150 kaarten)
beantwoordt inhoudelijk perfect aan de prijsvraag, waarin om een
„bijdrage tot de klankgeografie van het 13e-eeuwse Middelnederlands" werd gevraagd. Slechts de laatste twee kaarten zijn eerder als
woordgeografische bijdragen te beschouwen ; daarbij levert nr. 150
(bachten/hender) eigenlijk een natuurlijke aanvulling bij de klankgeografische kaart nr. 133 (achter), terwijl in nr. 140 de woordgeografische tegenstelling wel / wale op ablaut berust. Enkele kaarten
vertonen morfologische aspecten (nr. 128 : de / die, 129 : lijke /
leke, 145 : prefix ge / i , 146 : gerundium met of zonder e), maar
zijn toch primair als klankkaarten te beschouwen. Binnen de klankleer
ligt het accent zeer duidelijk op het vocalisme : 117 blz. tekst met
127 kaarten tegen 11 blz. tekst en 14 kaarten voor het consonantisme.
De gevallen die Berteloot als appendix behandelt (tekst blz. 192-196,
kaarten 144-150), hadden m.i. -- afgezien van kaart 145 met zijn
commentaar — zonder moeilijkheden over het vocalisme en het consonantisme verdeeld kunnen warden.
Sinds het verschijnen van het ambtelijke deel van het CorpusGysseling beschikken we over een voortreffelijk instrument om het
13e-eeuwse Middelnederlands geografisch te bestuderen. Het is verheugend, dat van die mogelijkheid een ruim gebruik wordt gemaakt :
dat moet noodzakelijk tot talrijke aanvullingen, preciseringen en correcties van de in handboeken vastgelegde mnl. grammatica leiden. De
spraakkunst van Van Loey, vooral zijn Klankleer, betekent door zijn
sterke geografische oriëntering al een aanzienlijke vooruitgang op
zijn voorgangers ; het kon echter bij de stand van het onderzoek van
het Mnl. waarbij hij werd geconcipieerd, niet anders dan dat talrijke
-

-

-

-

-
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lokaliseringen en besprekingen van taalgeografische verhoudingen in
dat werk een nogal impressionistisch karakter vertonen of nogal vaag
of ook niet helemaal juist zijn. Het werk van Berteloot is een belangrijke bijdrage tot precisering, correctie en aanvulling van onze kennis
van de diatopie van de mnl. schrijftaal en zal in de grammatische
beschrijving daarvan ongetwijfeld vele sporen nalaten.
De auteur heeft geen grote theoretisch-linguistische ambities, maar
stelt op blz. 198 bescheiden, dat het meest concrete resultaat van zijn
studie voor zijn gevoel de 150 kaarten zijn. Dat is juist gezien en
bovendien verheugend, omdat die kaarten een overvloed aan geordende harde feiten bevatten, waar de historische Nederlandse taalkunde nood aan heeft.
Hoe heeft hij zijn atlas samengesteld en hoe heeft hij zijn kaarten
opgebouwd ? Daarvoor was in de eerste plaats een kritische selectie
van het bronnenmateriaal nodig : met stukken uit het Corpus-Gysseling
die niet nauwkeurig gelokaliseerd konden warden, met niet-originele
stukken en stukken zonder vergelijkingsmogelijkheden heeft hij geen
rekening gehouden. Bovendien heeft hij uit de overweldigende massa
materiaal uit Brugge een keuze gedaan : hij selecteerde 129 oorkonden,
ongeveer gelijk verdeeld over de laatste vier decennia van de 13e eeuw
en geschreven door 51 handen. Dit lijkt een zeer ruime keus, maar ze
is toch niet heel onproblematisch, ten eerste omdat er nu minder
stukken uit Brugge (128) zijn onderzocht dan uit Den Haag (173,
waarvan 157 uit de grafelijke kanselarij van Holland), ten tweede
omdat ze in een aantal gevallen niet volkomen representatief blijkt
te zijn, wat de auteur zelf heeft proberen te verhelpen door (telkens ?)
in geval van nood ook ander Brugs materiaal bij het onderzoek te
betrekken (bij kaarten 90, 95, 105, 107, 108) . In totaal onderzocht
Berteloot op basis van zijn selectie 1047 documenten uit 152 schrijfcentra van de hand van 634 scribenten. Hij selecteerde zo gelijkmatig
mogelijk uit het hele mnl. vocalisme en bij enkele opvallende verschijnselen uit het consonantisme een groot aantal schrijfvariabelen,
d.w.z. woorden of op grond van klankhistorische criteria samenhangende groepen van woorden die in het Corpus op verschillende
manieren warden geschreven, waarbij in de regel achter verschillende
spellingen geografisch verschillende klankrealisaties schuilgaan ; 143
daarvan bleken door de optredende differentiatie geschikt om op
147 kaarten behandeld te worden. Om dit te kunnen realiseren moest
de auteur vooraf een coderingssysteem van de teksten ontwikkelen,
waarvan de toepassing tijdrovend, maar kennelijk zeer effectief is

561
geweest. Bij elke variabele leverde het onderzoek per plaats frequentieverhoudingen van de realisaties op ; de auteur laat telkens
in principe per schrijvershand slechts één vorm gelden, behalve wanneer dezelfde hand verschillende realisaties heeft neergeschreven ; in
dat geval is elke verschillende realisatie éénmaal geteld. De kartering
maakt gebruik van de puntmethode ; zij is in de regel doorgevoerd
met behulp van cirkels, waarvan de omvang het aantal vindplaatsen
en waarin de witzwartcontrastering van de vulling de mathematische
verhouding van de realisaties der variabelen weerspiegelt. De methode
is effectief en levert technisch goede kaarten op.
De ordening van de kaarten en de daarbij aansluitende commentaren is wat het vocalisme betreft doorgevoerd aan de hand van het
in mijn Historische Phonologie des Niederlandischen ontworpen mnl.
referentiesysteem en de in hoofdstukken 3, 4 en 5 van mijn Middelnederlandse vocaalsystemen daarop geënte systematisering van de afwijkingen, en wel zo, dat de besprekingen telkens door korte inleidingen warden ingepast in de mnl.-nnl. correspondentie waar het om
gaat en als afwijkingen daarvan worden gekarakteriseerd. Door deze
systematische werkwijze is ook een voortdurende vergelijkingsmogelijkheid met Van Loeys Klankleer gewaarborgd. Bij het consonantisme is wel gewoon naar opvallende verschijnselen uitgekeken. Het
gevolgde procedé moet, zeker wat het vocalisme betreft, tot gevolg
hebben, dat Berteloot de dikste krenten uit de klankgeografische koek
van het 13e-eeuwse Middelnederlands heeft gehaald.
De commentaren bij de kaarten zijn vrij laconiek ; zij zijn gemiddeld minder dan een bladzijde lang en volgens een strak schema
opgebouwd, dat de vijf volgende rubrieken bevat : A beschrijving van
het taalmateriaal dat aan de kaart ten grondslag ligt, B opsomming
van de vindplaatsen uit schrijfcentra die niet op de kaart zijn opgenomen, C wetenschappelijk commentaar, D opsomming van bijzondere
vormen die niet gekarteerd zijn, E bibliografie. Bij C valt de eerder
explicerende dan interpreterende inhoud op ; de auteur hoedt zich
voor bespiegelingen die aan de commentaren een subjectieve kleur
zouden kunnen geven ; hij is blijkbaar van mening, dat het belangrijker is, feiten uit te leggen dan visies erop mee te delen, wat overeenstemt met zijn eigen opvatting over de waarde van zijn werk,
waarop hierboven werd gewezen. Hierin, en ook in E valt zijn grondige kennis van de literatuur over tal van detailproblemen op, niet
alleen de mediëvistische, maar ook de dialectologische. Dit wordt
bevestigd door de bibliografie op het einde van het werk, waarin ik
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slechts weinig lacunes en onnauwkeurigheden heb aangetroffen. Wel
verrast het, dat hij Van Heltens Middelnederlandsche spraakkunst en
Tilles boek over de oorkonden van het hertogdom Geldern niet heeft
gebruikt. Verdere kleine lacunes : Vangassen, De Nederlandse ij te
Amsterdam (1965), Van Loey, Palatalisatie (HCTD 35). Onnauwkeurigheden : de verwijzing naar Goossens 1980 bevat de paginering
van de overdruk, Gysseling 1979 is een verslag, geen recensie, de
naam Roukens is driemaal met au geschreven, de RNDA is wel al
afgesloten (in 1982) .
Aan de commentaren gaan inleidende hoofdstukken met methodologische beschouwingen over het filologisch werk met middeleeuws
taalmateriaal, beschrijvingen van het aan de studie ten grondslag
liggende corpus en zijn bewerking, de „onderzoeksmethode" en de
kartering vooraf. Zij hebben de functie, het uitgangspunt van de
studie, de materiaalbasis en de manier van werken van de auteur
expliciet te maken en te verantwoorden ; zij beantwoorden aan hun
doel. Alleen vind ik het zeer korte hoofdstuk 2', De onderzoeksmethode (blz. 53-55) een beetje verongelukt in die zin, dat het een
verkeerde titel draagt (het gaat eigenlijk om de codeermethode) en
door de afwijkende doelstelling de vergelijking met Vangassens
manier om te excerperen en Pijnenburgs en De Tollenaeres woordindices niet helemaal op zijn plaats is. Bij hoofdstuk 1, Het materiaal,
bevindt zich een overzichtstabel van de geëxcerpeerde teksten met localiseringen, dateringen, identificaties van schrijvershanden en nummers in het Corpus-Gysseling.
Drie bijlagen (een lijst van de nummers der geëxcerpeerde teksten,
een van de siglen der schrijfcentra, een overzicht over het coderingssysteem met een uitgewerkt voorbeeld) en een woordregister sluiten
het tekstdeel af en maken het werk gemakkelijk te hanteren. Er blijft
één moeilijkheid : Wie bij de lectuur van de tekst wil weten, waar een
stuk waarvan hij het nummer kent, geschreven is, moet de hele overzichtstabel in het eerste hoofdstuk doorlopen tot hij op het nummer
stoot, ofwel het Corpus-Gysseling zelf ter hand nemen. Het ware dus
handig geweest als in de eerste bijlage naast de nummers ook de
siglen van de plaatsen hadden gestaan.
Een opsomming van de punten waarin onze kennis van het Middelnederlands door dit werk wordt verbeterd en uitgebreid, zou op een
beschrijving van de 147 taalkaarten uitlopen, wat ondoenlijk is. Ik
besluit daarom het refererend gedeelte van mijn verslag met de herhaalde constatering, dat de oogst rijk en gevarieerd is.
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Op de kaarten is weinig kritiek uit te oefenen. In formeel opzicht
stip ik het volgende aan : Op kaart 2 „Omvang van de schrijfcentra"
vallen de gestippelde cirkelomtrekken ter aanduiding van de plaatsen
met het rijkste materiaal juist het minst in het oog ; Brugge en Gent
zijn zelfs half achter de zwarte cirkels van omliggende plaatsen verstopt. Uit kaart 3 „Gelaagdheid van het materiaal" blijkt geenszins
het aantal documenten per centrum, zoals op blz. 62 van de tekst
wordt beweerd ; vermoedelijk is de schematisering van het aantal
handen (1. ; 2 tot 5 ; 6 tot 20 ; meer dan 20) van kaart 2 hier analoog
op het aantal documenten toegepast ; dit had met zoveel woorden
gezegd moeten worden, of er had anders gekarteerd moeten warden.
Inhoudelijk is bij kaart 136 de vraag te stellen, of de samenvoeging
van de vormen met f en zonder t in of (hier kan het etymologisch
om vormen van het onderschikkend voegwoord gaan) met die op
f t (e) (dit is etymologisch zeker het nevenschikkend voegwoord) de
klankgeografische verhouding tot het type o cht (e) niet heeft vervalst.
Inhoudelijk zou ook nog algemeen gemediteerd kunnen warden over
de vraag, of kaartbeelden door weergaven van 10/1-verhoudingen
van variabelentypen bij een hand als 171-verhoudingen niet meer worden vervalst dan door elke vindplaats van de variabele voor zichzelf
te laten tellen, maar dat zou niet zeer vruchtbaar zijn. De taalgeografische verdelingen op Berteloots kaarten zijn een sterk argument voor
de doeltreffendheid van zijn karterende bewerking van het materiaal.
Deze atlas verdient zo vlug mogelijk gepubliceerd te worden.
Meer reserves heb ik ten aanzien van de tekst, die op een aantal
plaatsen verbeterd zou moeten warden. Een echte herschrijving lijkt
mij slechts bij het korte hoofdstuk 2 nodig. Elders gaat het vaak om
bij te werken onduidelijke of onjuiste formuleringen, die nogal eens
het gevolg zijn van een al te laconieke formulering, soms ook van
een onjuist gebruik van vaktermen, verder af en toe van een onjuiste
kijk op een probleem.
Het eerste komt enkele keren voor in inleidende commentaren van
paragrafen. Voorbeelden : In de aanloop van 4.1.4 op p. 100 wordt
gesteld, dat aan de nnl. A (op p. 64 staat Y) een mnl. spelling u
beantwoordt ; in plaats daarvan kan o.a. ook o voorkomen. Dat is
op zichzelf niet onjuist, maar het laat het feit buiten beschouwing,
dat o spellingrepresentent van u kan zijn. De beknopte formulering
in 4.1.6.1 op p. 123 wekt de indruk, dat Berteloot meent, dat Beet
`gaat' en steet `staat' umlaut van d hebben ; pas uit de bespreking van
kaart 79 op p. 124 blijkt, dat hij wel degelijk weet, dat het om een ê
-

-

-
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gaat. In 4.1.10.3 -op p. 152 : „Ook vóór r ontstond uit og. eu evengoed als in andere posities ... een alternantie van iie en ie". In die
andere posities is er wel een alternantie, maar dan v an u en re. In
4.1.13.2 op p. 167 : „Door diftongering van i is de nnl. Ei ... ontstaan". Neen, want er was al een ei, waarvan zo wel de lexicale bezetting is versterkt. In 4.1.15 op p. 174 : „De mnl. ou ontstond door
vocalisering van a of o vóór 1 + d of t". Neen, wel door vocalisering
van 1 na o (a) en vóór d of t. Een paar voorbeelden uit commentaren
bij kaarten : p. 68 De vorm zael voor zal, die vaak vóór een enclitisch
het optreedt, zou ontstaan zijn door rekking „in de oorspronkelijke
open syllabe". De syllabe was niet oorspronkelijk, maar wel in deze
combinatie open. p. 102 Achter de Hollands-Utrechtse ui-vormen in
tussen (tuinsen) mag vermoedelijk „geen rekking maar een •ongeronde
i gezocht ... worden". Bedoeld is wel een semivocaal w + i. p. 175
Een Maastrichts document heeft in de comparatief van oud „klankwettig elter". Dat kan dan echter niet voor de t gelden !
Voorbeelden van het tweede : p. 60 zuivere stempelkaarten (1. stempelkaarten met niet-complexe symbolen) , 60 en 61 (2 X ) variabelen
(1. realisaties of varianten), 65 umlaut van a (1. primaire umlaut),
78 de korte en lange variant (1. de enkel en de dubbel geschreven
variant), 83, 95 en 140 verwant (1. gelijkend op), 107 primaire
umlaut (umlaut van u is steeds secundair) , 107 verkorte vorm (1. vorm
met korte klinker) , 136 Duits (l. Hoogduits) , 183 verwante (1. alternerende) .
Gevallen waarin de auteur een probleem onjuist benadert, zijn :
p. 88 „De gerekte vocaal in weet (voor wet) ... kan uit de casus
obliqui overgenomen zijn". Er is integendeel van vormen uit te gaan
waarin op het ogenblik v an de rekking de vocaal van de oorspronkelijke tweede lettergreep tussen twee dentalen nog niet was uitgestoten
(vgl. onfr. witat, witut). p. 101 Het is niet toelaatbaar, de plaatsnaam Brugge gewoon met het appellatief brug te identificeren : vgl.
Gysseling in Naamkunde 3, 1-4 met oudere literatuur. p. 114 „In die
streek ( = Limburg-Nederrijn) komt sporadisch u-uitspraak voor"
voor oude u voor n + d. Berteloot had toch kunnen weten, dat in het
Oostlimburgs en Nederrijns evenals in het noordoosten tot vandaag
oude u en o gescheiden zijn. In verband met u in oostelijke teksten
zijn overigens nog een paar andere formuleringen te herzien. p. 119
De vorm koocht bevat in vergelijking met kocht geen gerekte vocaal ;
kocht heeft integendeel een verkorte. p. 128 Mijns inziens is de
commentaar bij het vocalisme van de naam der maand maart verkeerd
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en is dit woord op de verkeerde plaats behandeld. Het blijkt á-vocalisme te hebben, dat in de oostelijke helft van het taalgebied de
normaal te verwachten umlaut vertoont. Op p. 133 wordt aangenomen, dat degone ó-vocalisme heeft ; dit is blijkens Willemyns 1975
(waarnaar verwezen wordt) juist niet vanzelfsprekend ; voor zover
het dat wel heeft, hebben we met idiosyncratische palatalisatie en
niet met ronding te maken ; dus is de vorm ook niet op de juiste
plaats behandeld. Op een paar plaatsen wijkt Berteloot (m.i. ten
onrechte) af van het gekozen referentiesysteem zonder dat hij zich
daarvan bewust blijkt te zijn : In de inleiding van 4.1.8. op p. 143
neemt hij aan, dat er een mnl. s vóór r bestond (vgl. echter Goossens
1974, 43 en 1980, 18) , in de bespreking van kaart 107 op p. 155 dat
wg. u vóór umlautf actor overal gepalataliseerd werd (dit standpunt
wordt uitdrukkelijk afgewezen in Goossens 1980, 19) .
Aan het einde van een aantal groepjes taalkaarten die door hun
thematiek samenhoren en ook samen zijn gegroepeerd, had ik graag
korte synthetiserende beschouwingen gezien. Dat geldt o.a. voor de
kaarten 61-64 (ingweoonse palatalisaties) , 64-72 (gevallen met wg.
u) , 116-119 (ei/ê-Staffelung) Dat zij ontbreken, lijkt mij weer met
de laconieke manier van voorstellen van de auteur samen te hangen.
Op p. 43-44, 49-50 en 51-52 formuleert hij een aantal reserves tegen
het taalgeografisch gebruik van sommige bronnen, namelijk die waarbij de lokalisering op grond van 1) taalkenmerken of van 2) paleografische verschijnselen wordt doorgevoerd, die waarbij 3) de lokalisering van Gysseling afwijkt van die van Kruisheer, 4) een verder
twijfelgeval. Het eerste, derde en vierde type zijn in tegenstelling tot
het tweede controleerbaar, omdat Berteloot hier de stukken waar het
om gaat, opsomt. Hij blijkt ze echter allemaal te hebben geëxcerpeerd,
wat uit een vergelijking van die opsommingen met bijlage 1 kan
warden afgeleid (is het ontbreken van nr. 685 in de bijlage een vergissing ?) . Hij zegt echter nergens, waarom hij niettegenstaande zijn
reserves toch zo te werk is gegaan. Dit is wel het meest typische
voorbeeld van een laconieke werkwijze die vragen oproept.
Ik stel voor, dit werk, dat een belangrijke aanwinst voor onze kennis
van de mnl. klankleer betekent, te bekronen. De kaarten kunen in de
ingediende vorm gepubliceerd worden. Bij de tekst dringt zich nog
een herwerking van een vrij groot aantal formuleringen op.
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Verslag van de heer M. HOEBEKE, tweede beoordelaar.
Het uitvoerige en grondige verslag van Jan Goossens heeft het mij
bij mijn bespreking gemakkelijk gemaakt, in die zin dat ik op de
structuur van het werk, op het doel en de opzet ervan, op de selectie
van het materiaal, op de methode van bewerking en op de wijze van
beschrijving van de taalfeiten en van kartering niet meer hoef in te
gaan. Overigens kan ik mij volledig aansluiten zowel bij de zeer
gunstige algemene beoordeling door collega Goossens als bij zijn
kritiek op bepaalde voorstellingen, formuleringen en interpretaties.
Ik ben het met de eerste beoordelaar volkomen eens dat het werk
„een belangrijke bijdrage (is) tot precisering, correctie en aanvulling
van onze kennis van de diatopie van de mnl. schrijftaal" en dat deze
atlas zo vlug mogelijk gepubliceerd moet (kunnen) worden. Bij mijn
bespreking van Berteloots prijsantwoord kan ik me dan ook beperken
tot enkele bedenkingen, die in hoofdzaak betrekking hebben op de
scribenten en de schrijfcentra en op de keuze van de bronnen, of liever
op de wenselijkheid om voor bepaalde plaatsen toch niet-originele,
gedrukte bronnen te gebruiken. Voorts kan ik dan vrede nemen met
een klein overzicht van mijn voornaamste op- en aanmerkingen van
taalkundige en andere aard.
I. Scribenten en schrijfcentra
Een klankatlas als deze kon vanzelfsprekend maar tot stand komen
dank zij het bestaan van het monumentale Corpus van Middelnederlandse teksten, Reeks I : ambtelijke bescheiden,
van M. Gysseling,
een werk dat in alle opzichten hoge garanties biedt en het merkteken
van de meester draagt. Maar dat neemt niet weg dat het Corpus tot
op zekere hoogte de persoonlijke visie van de uitgever op de paleografische feiten en realia weerspiegelt. En wie dat materiaal voor
taalkundig onderzoek gebruikt, wordt verondersteld daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Deze overweging geldt inzonderheid
voor de identificering van de handen en de waardebepaling van de
bronnen.
Berteloot heeft de gegevens betreffende de handen die Gysseling
op de handschriften had aangetroffen of menen aan te treffen per
schrijfcentrum op een voorbeeldige wijze gecodeerd. Maar het komt
mij voor, dat de auteur van de klankatlas daarbij nogal rechtlijnig
te werk is gegaan en soms het mogelijke of het vermoede tot zekerheid heeft verheven.
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Mijn bevindingen berusten op een toetsing van de resultaten waartoe Berteloot gekomen is voor de twee Zuidoostvlaamse schrijfcentra
Oudenaarde en Petegen, die ik vroeger zelf heb bestudeerd en waarvan ik weet, dat ze de paleograaf weinig zekerheid bieden zodra hij
de 13e-eeuwse handen wil identificeren. De moeilijkheden doen zich
in hoofdzaak voor in verband met het scriptorium van het Oudenaardse hospitaal dat voor Oudenaarde de meeste en belangrijkste 13eeeuwse bronnen heeft opgeleverd. Gysseling heeft, voor elk document
afzonderlijk, de handen die hij in de scripta van het hospitaal meende
te herkennen door middel van hoofdletters genummerd en ook nagegaan in hoever bepaalde handen in verschillende bronnen of op
verschillende plaatsen in eenzelfde bron kunnen warden ontdekt. Hij
heftdarbijcsweopdnzkrhemoiljdn
gewezen. Deze moeilijkheden zijn overwegend het gevolg van het vrij
groot aantal aanvullingen die na het ontstaan van de hoofdtekst in
allerlei vorm werden aangebracht, zoals : interpolatie, vastgenaaide
stroken, aantekeningen in de marge e.d. (1).
Ik kan me voorstellen dat Berteloot heel wat onprettig telwerk heeft
verichtomdgbukeronithspaldenumring van Gysseling te herleiden en ik betwijfel niet dat zijn telling
juist is. Ik had echter graag vernomen hoe de auteur tot de tabel op
blz. 36 is gekomen en welke handen hij heeft geteld, want de tabel
is niet zonder meer duidelijk. De 12 handen A tot en met J van Gysseling, + 2 zonder ligel + nog 1 hand (toegewezen aan Hanneken
Moenaerd), d.i. 15 handen, zijn door Berteloot herleid tot 20 handen,
m.a.w. tot 20 verschillende scribenten voor een periode van ca. 28 jaar
(ca. 1272-1300) . Nu weet ik wel, dat b.v. hand A van nr. 614 wel
dezelfde is als A van nr. 640, maar niet als A van nr. 122 en nr. 1040
en dus maar éénmaal geteld wordt, dat hand D van nr. 640 niet
dezelfde is als D van nr. 614 en dus tweemaal geteld wordt, dat
hand L van nr. 1040 aan Hanneken Moenaerd wordt toegeschreven
en voor nr. 1208 weer de hand van deze bij naam bekende scribent
wordt vermoed, zodat deze laatste dus niet afzonderlijk is geteld.
Maar dat weet ik pas nadat ik het in het Corpus heb nagegaan en ik
vermoed, dat maar weinig lezers op grond van de lakonieke „aan( 1) N. a.v. nr. 122 (Corpus I, blz. 212-213) sprak. Gysseling terecht van
een wirwar van aanvullingen. Ook het nr. 1040 (een renteboek v an het jaar
1291) heeft talrijke aanvullingen. Gysseling had zelfs bijna het hele alfabet
nodig om alle handen thuis te wijzen. M.i. is dat te veel.
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merkingen" als : „Hand H uit de tekst" voldoende inzicht in de zaak
zullen verwerven.
Twintig handen voor het 13e-eeuwse scriptorium van het Oudenaardse hospitaal vind ik stellig te veel. Zelfs 15 handen acht ik al
aan de hoge kant, tenminste als men daarmee bedoelt, dat daarmee
ook 15 verschillende scribenten gemoeid zijn en er geen rekening mee
houdt, dat één en dezelfde klerk verschillende schriftsoorten beheerste, van boekschrift tot cursief, dat het schrift van elke persoon
met de tijd evolueert, dat de klerken soms gehaast waren en slordig
schreven, dat er ook scripta en scribenten van buiten het hospitaal, dus
vreemde handen, op een of andere wijze in de hoofdbronnen van het
hospitaal twee renteboeken en een landboek — terecht zijn gekomen.
Of nog, dat er af en toe wel eens hulp van buiten zal zijn verleend,
zoals door leden van de geestelijkheid van de Walburgiskerk, die
toezicht op de boekhouding van het hospitaal had. Maar van die
vreemde handen weten we zo weinig af, dat we die niet zonder voorbehoud onder de noemer van eén duidelijk gelokaliseerd schrijfcentrum mogen brengen. Berteloot had dus reden te over om met de
reserves van Gysseling zoveel mogelijk rekening te houden (2).
Door dat niet te doen, is de auteur van de klankatlas te Oudenaarde
naar alle waarschijnlijkheid zelfs éénmaal ontspoord, en wel n.a.v.
nr. 1208 van het Corpus, een oorkonde van 1'292. Gysseling heeft in
het stuk de hand L uit nr. 1040 menen te herkennen, welke hand hij
als die van Hanneken Moenaerd dacht te mogen beschouwen. Volgens
Gysseling was hand L ook dezelfde als H uit nr. 640 (van omstreeks
1287 88), zodat H, L en de hand Han. Moenaerd door Berteloot
herleid werden tot de ene hand XIV (3).
Tegen deze voorstellingswijze bestaan er echter ernstige bezwaren :
10 De oorkonde gaat niet uit van de schepenen van Petegem, zoals
Gysseling stelde (4), maar van de schepenen van de Proosdij van de
-

(2) Het spreekt vanzelf dat een overschatting v an het belang (uitgedrukt
door het aantal handen) van het scriptorium van het hospitaal repercussies
heeft op het schrijfcentrum Oudenaarde. Met zijn „meer d an 20 handen", is
dit schrijfcentrum op kaa rt 2 eveneens overgewaardeerd.
(3) Zie CG, blz. 1845 en 1580. H. Moenaerd is als klerk v an het
hospitaal vermeld in 1304, in 1305 en in 1309. Hij kan daar wel al vóór
1300 werkzaam geweest zijn, maar of hij al omstreeks 1287-88 in het hospitaal aanwezig was, is erg onzeker. Indien hij er toen wel reeds als scribent
optrad, zou dat een argument zijn dat voor mijn stelling pleit : vóór 1300
minder d an 15 of 20 eigen scribenten.
(4) Zie CG, blz. 1845.
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Sint-Diederiksabdij te Petegem en er werd ook niet geoorkond vóór
de baljuw van Petegem, maar vóór de baljuw van de proosdij die
tevens de baljuw van de heer van Petegem was. Deze oorkonde is
hoogst waarschijnlijk het oudste middelnederlands document dat uit
de Proosdij tot ons is gekomen.
2° Er is met deze oorkonde wat eigenaardigs aan de hand. Er valt
immers een tegenstrijdigheid in de kronologie te bespeuren : de oorkonde dagtekent van 1292, maar reeds in de tekst van het oudste, in
het Latijn gestelde renteboek (a0 1272) wordt op folio 7v0 in een
middelnederlandse aanvulling van ca. 1287 '88, en juist van de hand
H, op de inhoud ervan gezinspeeld. Deze inhoud wordt in 1291 (CG
nr. 1040) aangepast aan een nieuwe toestand ( 5) en op die plaats is
ook de oorkonde (CG nr. 1208) vastgenaaid. Maar wanneer gebeurde
dit ? De oorkonde leert ons, dat jonkvrouw Anes van musebroec in
1292 XI vierendeel lands kocht van Michiel Baerlebaen, welk land
bezet was met een rente verschuldigd aan de Proosdij, en dat land
vervolgens in pacht teruggaf aan M. Baerlebaen, een rentekoop dus.
Dat M. Baerlebaen de vroegere bezitter van het land was, staat echter
ook al vermeld in 1287 '88 en wordt nog herhaald in 1291, d.w.z.
vóór het goed van hem afgekocht werd, wat een tweede tegenstrijdigheid uitmaakt. Een normale gang van zaken zou geweest zijn dat
Anes van musebroec, die samen met haar zuster Auesoete al vóór 1285
het hospitaal blijkt te hebben begiftigd ( 6), nadat ze het goed had
gekocht dat goed, of een rente erop, aan het hospitaal zou hebben
geschonken en dat de titel van eigendom of het bewijs i.p.v. in het
hospitaal naar de verzameling van de carta te verhuizen rechtstreeks
in het renteboek werd vastgenaaid. Of is de vastgenaaide oorkonde
te beschouwen als het bewijs van het beëindigen van het recht op
rente ? Dan moet dat in de jongere renteboeken van het hospitaal
kunnen worden nagegaan, maar dan blijft de tweede tegenstrijdigheid
nog bestaan : `M. Baerlebaen zou in 1292 een goed verkopen dat hij
sedert ca. 1287 88 niet meer in eigendom bezat. En ook wanneer we
aan het ww. zijn in formules als „Dit was Michiels barlebaens" (CG.
I, nr. 122 blz. 223) en „ ... die waren M. barlebaens" (CG, nr. 1040,
-

-

-

( 5) De scribent (A van nr. 1040) heeft zich op de koop toe nog vergist

bij het invullen van de persoonsnaam : de naam boidin audeloke moest in de
bid
eerste regel vervangen worden door gillis troitijn, maar in de voorlaatste regel
bleef boidin staan. Vgl. CG, blz. 1591 r. 9 en r. 12.
(6) Zie CG, nr. 614, blz. 1034.
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blz. 15 91) de betekenis geven van : „werd (en) geschonken" ( 7) , dan
is de tegenstrijdigheid nog steeds niet weggenomen, zodat het geval
niet te vertrouwen is.
Met dat alles bedoel ik natuurlijk niet, dat Berteloot nog eens alle
dépots had moeten afreizen, maar wel, dat hij op een of andere de
(soms) rechtmatige twijfel tot zijn recht had moeten laten komen en
had moeten proberen in zijn werk een waarschijnlijkheidsfactor te
verdisconteren. Gelukkig zullen wel niet alle schrijfcentra zo grote
moeilijkheden op zijn weg hebben gelegd als het Oudenaardse (8).

II. Keuze van de bronnen
Mijn tweede belangrijke opmerking heeft betrekking op de keuze
der bronnen. Men kan immers de vraag stellen of het niet wenselijk
was geweest, met het oog op bepaalde ondervertegenwoordigde delen
van het taalgebied, de strenge eis „alleen maar bronnen waarvan
originelen bewaard zijn" wat te versoepelen. Dat de auteur zijn klankatlas in principe alleen op gedateerde en gelokaliseerde originelen
heeft gebaseerd is hoogst prijzenswaardig en volkomen verdedigbaar.
Toch is hij op goede gronden -- in vier gevallen van het originaliteitsprincipe afgeweken, t.w. bij de nrs. 41, 899, 1052 en 1053.
Berteloot voert m.i. volkomen terecht aan, dat hij daartoe heeft besloten „wegens de geringe dichtheid van het materiaal in Oost-

Brabant" ( 9) . Daarvoor moest hij echter nog niet buiten het Corpus
gaan kijken, maar men zou dat om dezelfde reden geringe dichtheid
of zelfs geen dichtheid — voor andere gebieden wel kunnen doen. Ik
denk daarbij aan Ieper en de wijde ruimte eromheen. Voor Ieper
heeft Berteloot over niet meer dan één enkel document beschikt, van
één hand (CG nr. 10, van april 1252), tegenover 129 oorkonden, die
dan nog — terecht — geselecteerd werden uit een overweldigende hoeveelheid materiaal uit Brugge. Daardoor is een groot gebied van de
westhoek op de kaarten niet voldoende vertegenwoordigd, om niet te
zeggen totaal afwezig. Rekening houdend met het feit dat de Ieperse
(7) Vgl. b.v. ( ± 1280, hand F) „terciam partem duorum bonariorum terre
quam dedit johannes dictus vranke (CG, nr. 122, blz. 223), -- a° 1291 :
„terdendiel van .ii. bunre l an ds die waren ser ian vranx." (CG, nr. 1040,
blz. 1591).
(8) Terloops wil ik erop wijzen dat het in Oudenaarde geënclaveerde stadje
Pamele heet(te) en niet Pamel. Vgl. Berteloot, I, blz. 45.
(9) Deel I, blz. 11.
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archivalia in de oorlogsgebeurtenissen van 1914 zwaar hebben geleden, kan men de stelling verdedigen dat er redenen bestaan (en
bestonden) om uit te kijken naar elk getuigenis van Diets taalgebruik
te Ieper in de 13e eeuw. En dat materiaal bestaat, indien men maar
vertrouwen wil schenken aan de weliswaar in het Frans gestelde, maar
met middelnederlandse woorden (en namen) doorspekte Ieperse
stadsrekeningen, uitgegeven door G. Des Marez en E. de Sagher ( 10) ;
of aan de bijdragen van Reine Mantou tot de kennis van de woordenschat van in de originele franstalige . akten uit het Diets gedeelte van
het graafschap Vlaanderen (1250-1350) ( 11). Ook daar moeten bruikbare bouwstenen voor het verbeteren en aanvullen van het kaartbeeld
van de westhoek op te diepen zijn. Er zijn trouwens in het middelnederlands van West-Vlaanderen een behoorlijk aantal kwesties waarvoor precisering gewenst is.

III. Enkele taalkundige en andere op en aanmerkingen
-

Ik volg hierbij de commentaren van I, hoofdstuk 4 en de bijhorende
kaarten op de voet.
4.1.1.1.3. ontwikkelingen vóór + consonant, kaart 6 : arm/erm.
Dat „de palatalisatie van oorspr. á vóór r + labiaal ... alleen in
Zuidoost-Vlaanderen en Zuidwest-Brabant" (voorkomt) (blz.
67) , blijkt niet uit de kaart en is in strijd met de feiten. Of is
Oudenaarde geen deel van Zuidoost-Vlaanderen ? Of is de formulering verhaspeld ?
4.1.1.2. al/ol.
In de voorlaatste alinea op blz. 69 zou ik de term „beschaafder"
schrijftaal".
verangdo„bt
(10) Des Marez (G.) & De Sagher (E.), Comptes de la ville d'Ypres de
1267 a 1329( ,) publiés par G. Des Marez et E. De Sagher. 2 toures. Bruxelles,
1909-1913. 4°, XXIII-627 + VIII-1042 blz. (Académie royale de Belgique.
Commission royale d' Histoire) . W. Beele noemde deze uitgave ooit „volwaardig bronnenmateriaal" : Bijdrage tot de studie van de Middeleeuwse
persoonsnamen te leper (13de, 14de eeuw), Deel I, blz. 26. Door de Academie in 1975 bekroond, maar niet uitgegeven. Wel gepubliceerd door Patria
et Famil.ia te Handzame, 1975, 2 din.
(11) Mantou (Reine), L e vocabulaire des actes originaux rédigés en français
dans la partie flamingante du comté de Flandre (1250-1350), in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie : deel 50
(1976), pp. 139-251 ; deel 51 (1977), pp. 163-259 ; deel 52 (1978), pp.
227-293 ; deel 53 (1979), pp. 91-160 ; deel 54 (1980), pp. 211-261 ; deel 55
(1981), pp. 141-248.
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4.1.2.5. N.a.v. de rekking van ë (of oorspr. i) vóór bep. consonanten
en consonantenclusters, verwijst B. a.m. naar de kaarten 28
(kennen/kinnen) en 33 (welk/wilk/wulk) : ik bespeur daar echter geen vormen met rekking.
4.1.2.4.2. kaart 53 : zulk/zelk.
Doordat B. weinig of geen rekening houdt (of schijnt te houden)
met de frequentie waarmee de vormen voorkomen, vervalst de
kaart voor Oudenaarde de verhouding zulk/zelk. Mij is 1 geval
van selc (a0 1291) bekend tegenover overwegend zulk. Na 1300
komt selc niet meer voor. In de commentaar op blz. 103, vind ik
de bron waarin B. sel c (of zeik ?) aantrof niet vermeld.
4.1.7.11 Ronding van é tot 6. Kaart 89 : Degene/degone. B. heeft
Willemyns inderdaad verkeerd geinterpreteerd.
Ik acht ronding van é tot iT nog steeds mogelijk, maar dan in grensgebieden waar rondings- en ontrondingsprocessen elkaar ontmoeten.
Intussen verwijs ik nogmaals -- zoals ik het in mijn bespreking van
Willemyns' boek al deed ( 12) — op de hypothese van Franck, Mittelniederliindische Grammatik § 36, waar gedacht is aan een stam gun,
met latere rekking van u tot 67, te vergelijken met ags. géon. De u
zou dan vóór de tijd van de rekking en zonder umlautsfactor gepalataliseerd zijn. Vgl. ook Goossens, Middelnederlandse Vocaalsystemen,
Gent 1980, blz. 38 : idiosyncratische palatalisaties.
Tot besluit een paar positieve geluiden. Toen ik in de jaren '50 en
'60 volop bezig was met mijn werk over de Oudenaardse oorkondentaal heb ik lang geaarzeld om de archivalia uit het hospitaal voor mijn
doel te gebruiken. Ik wist immers, dat de kans groot was dat daar
Westvlaamse scribenten aan het werk waren geweest. Weglaten van
die bronnen betekende echter dat er voor de 13e eeuw zo goed als
niets (stellig erg weinig) overbleef, zodat ik het materiaal toch in
het onderzoek betrok. Ik kan er me thans over verheugen dat een
paar kaarten van Berteloot nu duidelijk aantonen, dat de bronnen uit
het hospitaal het vertrouwen waard waren. De ontwikkeling van é
in gesloten syllabe (kaarten 93-98) en die van al/ol + dent. (te
Oudenaarde en te Gent vroege au-spellingen, kaarten 125-126) bewijzen, dat de scribenten uit het hospita a 1 met hun taalgebruik niet
(overwegend) aan Westvlaamse kant stonden. Omgekeerd relativeert
deze vaststelling enigszins ook de bezwaren die ik hierboven sub I
heb uitgesproken. Voor schrijfcentra waarvoor voldoende materiaal
(12) Zie Leuvense Bijdragen, jg. 62, 1973, blz. 67.
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aanwezig was, hebben de door Berteloot gevolgde schifting en codering de (kleine) gebreken en tekorten uiteindelijk weer uitgewist.
De klankatlas kan dus meer doen dan onze kennis van het 13eeeuwse Middelnederlands verdiepen, verruimen en corrigeren. Hij kan
een toetssteen warden voor reeds verworven resultaten en een steun
bij het onderzoek van de ontwikkelingen per gebied en per plaats in
de 14e eeuw, de eeuw die onmiddellijk op de 13e heeft voortgebouwd.
Ik stel voor het werk voor bekroning in aanmerking te laten komen
en het, zodra de auteur het in de door de jury gewenste zin zal hebben
verbeterd, uit te geven.
De primeur mag de Academie niet ontgaan.

Verslag van de heer J. MOORS, derde beoordelaar.

Ik deel het gunstig oordeel van de twee eerste verslaggevers en
besluit ook tot bekroning en tot spoedige publicatie.
Wat de uitgave betreft, had ik liever dat de kaarten samen met de
commentaar gedrukt werden ; kunnen ze niet opgenomen worden op
hun plaats in hoofdstuk 4, pp. 63-191 ?
Er is gewezen op bepaalde te lakonieke formuleringen van de h. B.,
die het begrijpen in de weg kunnen staan. Mag ik er ook een drietal
vermelden ?
— Ik werd (natuurlijk) getroffen door een opmerking op blz. 1
waar beweerd wordt dat de kaarten van Heeroma 1935, Van den Berg
1938 en Moors 1952, met uitzondering van een serie door de auteurs
eigenhandig geëxcerpeerde archivalia, voor het overgrote deel op
bronnen gebaseerd zijn die door en voor historici werden gepubliceerd
en zodoende voor taalkundig onderzoek niet helemaal geschikt zijn,
daar de uitgevers het met de taalvormen niet altijd even nauw namen.
Voor Moors 1952 is dit niet juist, daar deze alleen steunt op bronnen die hij zelf publiceert — soms opnieuw publiceert — in zijn werk.
— Verder wordt op blz. 5 aangestipt dat Moors (na De Vooys)
erop gewezen heeft dat met de herkomst en de opleiding van de
scribenten rekening gehouden dient te worden, maar dat hij dit aspect
bij zijn studie over de Limburgse oorkondentaal uit het oog verloor.
Het besluit van het onderzoek dat Moors heeft ondernomen in zijn
blzz. 9 tot 20 over het Limburgs of niet-Limburgs zijn van de „klerken", is dat er weinig kans bestaat dat de schrijvers van anonieme
stukken geen Limburgers zijn en dat men gerust de studie van de Lb.
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oorkondentaal in de 14de eeuw mag ondernemen aan de hand van de
door hem gepubliceerde documenten. Misschien had de h. B. moeten
tonen dat dit besluit te optimistisch is.
— Op blz. 13 schrijft de h. B. : „In geval van twijfel zet Gysseling
in zijn Corpus een vraagteken achter de naam van het schrijfcentrum.
Bovendien geeft hij in enkele gevallen twee mogelijkheden op. Voor
ons doel moesten we de vraagtekens weglaten en één van de twee
mogelijkheden kiezen. In de regel opteerden we voor de eerste."
Zijn er veel vraagtekens ? Zijn er veel gevallen ? Is de eerste mogelijkheid van Gysseling steeds de meest waarschijnlijke ? Zijn er geen
twee gelijke... ?
Een laatste suggestie : daar dit werk ongetwijfeld onze Duitse vakgenoten zal interesseren, is een Duits resumé misschien nuttig.

DE AGENDA'S EN CARNETS
VAN KAREL VAN DE WOESTIJNE.
TEKSTUITGAVE EN KRITISCH-HISTORISCHE STUDIE
door
Francois van Elmbt
Verslag van de heer A. VAN ELSLANDER, eerste beoordelaar.
De door de heer Francois van Elmbt ingezonden studie valt in de
eerste plaats op door haar grote omvang : drie lijvige delen van groot
formaat (33 X 21 cm.) , samen zowat 1145 bladzijden.
De delen Ia en Ib, doorlopend gepagineerd (II-784 pp.), brengen
een overvloedig gecommentarieerde editie van respectievelijk de
Agenda's en de Carnets van Karel van de Woestijne. Het derde en
laatste deel (II) is een kritisch-historische studie (259 pp.) , gevolgd
door een Bijlage (pp. 260-320), een lijst Aangehaalde werken en
tijdschriften (pp. 321-327), een Index op de persoonsnamen (pp.
328-338) en een Index op de inhoud van de Agenda's en Carnets
Van de Woestijnes aantekeningen (pp. 339-356) .
In zijn Verantwoording heeft Dr. Van Elmbt duidelijk gemaakt wat
respectievelijk onder „agenda" en „carnet" moet worden verstaan :
in het eerste geval gaat het om „een zakboekje, dat niet alleen Agenda
op het voorplat heeft, doch eveneens gedrukt dag, maand, jaar,
eventueel de naam van een heilige, dus een jaarkalender bevat", in
het tweede geval om een notaboekje zonder meer. Beide soorten
zakboekjes bevatten kostbare gegevens met betrekking tot leven en
werk van Karel van de Woestijne, o.m. een groot aantal verzen en
soms hele gedichten. Prof. Minderaa heeft bij het bewerken van zijn
Aantekeningen bij het Verzameld Werk (8 dln., 1948-1950) een ruim
gebruik gemaakt van deze zakboekjes. Samen met bewaarde handschriften en publikaties in tijdschriften stelden ze hem in staat allerlei
varianten en vroegere versies mee te delen, de datering en genese van
vele teksten te achterhalen. Ook Prof. Rutten, nog onlangs met de
Karel van de Woestijneprijs bekroond, heeft het groot belang van
deze documenten ingezien : nu vijfentwintig jaar geleden nam hij het
:
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initiatief om, met de financiële steun van het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek, de zakboekjes die toen nog in de nalatenschap voorhanden waren — ze berusten thans in het Archief en
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen -- te laten
microfilmen. Niet alle Agenda's en Carnets zijn nl. bewaard gebleven : van de Agenda's enkel die van 1912, 1914, 1915, 1916 (2 dln.) ,
1917, 1918, 1919 (4 dln.), 1926, 1927 en 1928 ; van de Carnets die
van 1893, 1903-1905, 1920-1922, 1921, 1921-1922, 1922-1926, 1923,
1924-1925, 1926, 1927, 1927bis, 1928 en 1929.
In 1974 bezorgde Karel Jonckheere onder de titel Dagboek. Karel
van de 1Yloestijne een editie met „inleiding en begeleidende nota's"
van het Carnet 1903-1905 en in 1977 publiceerde Dr. Van Elmbt in
het tijdschrift Spiegel der Letteren teksten uit het Carnet 1893, dat
inmiddels was teruggevonden. Dat waren echter maar een paar grepen uit de bewaarde zakboekjes. Eerst in het door Dr. Van Elmbt
ingezonden prijsantwoord wordt de volledige maar niet integrale
tekst •- er werden enkele gegevens van persoonlijke (en financiële)
aard op verzoek van Mevr. Paul van de Woestijne weggelaten —
uitgegeven.
Het mag niet gezegd warden dat de typografische weergave van
de inhoud van de Agenda's en Carnets met de begeleidende tekstkritische en kritisch-historische aantekeningen bijzonder aantrekkelijk
istenom:dgcilebanzjtvgoedkwalit
en de gebruikte lettertypes bieden weinig afwisseling, maar bij een
gedrukte weergave zouden de editorische problemen ongetwijfeld op
een veel bevredigender wijze kunnen opgelost worden. De nogal
schamele presentatie, met tal van correcties, schrappingen en schriftelijke toevoegingen, allesbehalve een „lust voor het oog", doet echter
niets af van de grote verdiensten van deze editie, die we enkel nog
wat secuurder hadden gewenst. Aan de aantekeningen werd veel tijd

enzorgbstd.Kijwelnsdrukatens
veel, dan weer te weinig verklaard werd, ze getuigen in ieder geval
van een grondige vertrouwdheid met de biografie en het oeuvre en
met de niet altijd even overzichtelijke literatuur ter zake. Dr. Van
Elmbt heeft trouwens al een tiental jaren geleden op dat domein zijn
sporen verdiend met zijn merkwaardige publikatie Godsbeeld en
godservaring in de lyriek van Karel van de Woestijne (Brugge 1973) .
Ook nu weer levert hij een substantiële bijdrage voor de Van de
Woestijne-exegese in de kritisch-historische studie die zijn eigenlijke
teksteditie op gelukkige wijze afsluit en afrondt. De heer Van Elmbt
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schijnt zich hier ook meer thuis te voelen dan in het meer nuchter
filologisch-editorische deel. Deze ruim 250 bladzijden zijn ook heel
wat meer geworden dan een ordening en een toelichtende interpretatie van het in de eerste twee delen bijeengebrachte materiaal. Hier
is iemand aan het woord die niet enkel complexe problemen in verband met de ontstaansgeschiedenis en de datering van de teksten op
heldere en intelligente wijze kan behandelen, maar ook een bijzondere
feeling heeft voor de typisch Van de Woestijniaanse atmosfeer, voor
de diep-religieuze thematiek en de structureel-poëtologische aspecten
van een oeuvre dat een unieke plaats inneemt in de literatuur van het
fin de siècle. Voortbouwend op het werk van zijn voorgangers :
Minderaa, Aerts, zijn leermeester Rutten, heeft hij de interpretatie van
het oeuvre verrijkt en verdiept. Ik aarzel dan ook niet het ingezonden
prijsantwoord voor bekroning door de Academie voor te stellen.

Verslag van de heer J. AERTS, tweede beoordelaar.
De auteur van De Agenda's en Carnets van Karel Van de Woestijne :
Tekstuitgave en kritisch-historische studie, Dr. Francois van Elmbt,
biedt ons een werk van een verpletterende omvang aan, in drie volumineuze delen.
Het eerste deel behelst de uitgave van de agenda's, die versreggels
of losse woorden en beelden, soms bijna gehele gedichten van de
dichter bevat. Verder lezen wij belangrijke beschouwingen over God,
over de levensgewoonten van de dichter, zijn reactie op gebeurtenissen
van de dag en op toevallige ontmoetingen, artistieke opmerkingen of
ideeën en versregels van andere dichters, die hem getroffen hebben.
Men kan in deze agenda's ook de oorlogsperikelen volgen en de reactie
van de dichter daarop, alsmede allerlei informatie ontvangen over zijn
journalistiek werk.
De tekstuitgave van Dr. F. van Elmbt biedt, voor zover ik zonder
kennis van de oorspronkelijke tekst oordelen kan, een minutieuze en
gedetailleerde beschrijving, met bovendien heel wat kritische historische verklaring.
Het tweede deel bevat een uitgave van de carnets, die zeer belangrijk is voor de diepere kennis van zijn poëzie. Zij bevatten vele gedichtfragmenten, zelfs vele gedichten in hun geheel met al hun
varianten. Soms zijn er ook Franse verzen. Heel veel gedichten of
fragmenten zijn fascinerend en mooi. Vanaf 1920 wordt Karel van de

578

Woestijne docent aan de Gentse rijksuniversiteit. Wij krijgen hier
inlichtingen over zijn colleges, over de te doceren stof. Daarnaast zijn
er interessante nota's over kunstbelevingen en over zijn journalistieke
artikels in de N.R.C. Wie weet dat de dichter Van de Woestijne zich
in zijn tweede lyrische periode zeer sterk oriënteert in religieus-mystische richting, zal hier worden geboeid door heel wat notities over
zijn „expérience mystique". Uiterst boeiende lectuur !
Het derde deel van Dr. F. van Elmbt biedt waardevolle interpreterende en evaluerende commentaar. De ontleding van deze agenda's
en carnets laat hem toe waardevolle besluiten te trekken over de aard
van Van de Woestijne's natuur, hoofdzakelijk in zijn „fantasiewereld
levend", weinig voor het publieke forum geïnteresseerd. De uitgever
volgt vooral nauwlettend de ontwikkelingsgang van de dichter op
religieus gebied naar de mystiek toe. Dr. van Elmbt verzamelde ook
veel gegevens over genesis, varianten en interpretatie van Van de
Woestijne's dramatische poëzie alsmede over zijn scheppend proza.
In dit proza onderscheidt men uitgegeven en onuitgegeven werk. Het
onuitgegevene bestaat uit fragmenten en ontwerpen. Vooral betreffende het gedrukte proza geeft Dr. van Elmbt waardevolle commentaar, soms in literairhistorisch opzicht belangrijk, soms critisch aanvullend over de werkwijze van de schrijver, de evolutie van onderwerp of stof, enzovoort, enzovoort.
Karel van de Woestijne is bovenal een lyrisch dichter. De commentaar van de uitgever is dus op dit gebied zeer overvloedig en zéér
kostbaar. Hij bevat talrijke gegevens over correcties, aanvullingen,
structuren e.a., zowel in de afgewerkte en gedrukte gedichten als in
de onuitgegeven fragmenten en ontwerpen. Talrijke problemen van
stylistische, formele en technische aard over de lyriek van Karel Van
de Woestijne's tweede periode inspireren Dr. F. van Elmbt hier tot
belangrijke en originele bespiegelingen.
Nadat ik zelf een tweetal analyserende boeken heb kunnen publiceren over de lyriek van Van de Woestijne in zijn eerste periode, hoop
ik dat Dr. van Elmbt dit analyserend werk voor de tweede periode
zal voortzetten. Déze uitgave bewijst dat hij daartoe reeds goed op
weg is en daartoe ook alle talenten bezit.
Zijn critische uitgave van Karel van de Woestijne's agenda's en
carnets verdient een schitterende bekroning. Is zij met haar meer dan
1100 pagina's ook uitgeefbaar ? Het lijkt mij een groot probleem !
Inmiddels zou het wel zeer wenselijk zijn voor de voortgang van de
Karel van de Woestijnestudie dat men de schrijver van deze uitgave
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de financiële middelen zou schenken om zijn monumentale critische
uitgave in enkele archiefdepots beschikbaar te stellen voor de gegadigden.
Verslag van de heer J. WEISGERBER, derde beoordelaar.
Een bijzonder boeiend en belangwekkend onderwerp. Een tekstuitgave van de agenda's en notitieboekjes van Van de Woestijne kan
kostbare diensten bewijzen niet alleen uit een historisch oogpunt
(i.v.m. de mensen die hij ontmoette, de boeken die hij las enz.), maar
ook op het gebied van de literaire kritiek. Dankzij deze uitgave van
de carnets kunnen we nu inderdaad de wordingsgeschiedenis van bepaalde gedichten stap voor stap reconstrueren en weten we beter hoe
de auteur te werk ging. Het hoofdstuk uit de kritisch-historische
studie dat daarop betrekking heeft (III, Problemen van formele en
technische aard) is volgens mij ongetwijfeld het beste.
Een tekstuitgave eist in de eerste plaats nauwgezetheid en acribie.
Ik heb niets dan lof voor de voorbeeldige wijze waarop de heer
Van Elmbt de eerste schetsen identificeert en het materiaal beschrijft,
nl. de band, het voorwerk, het binnenwerk enz. Dat alles beantwoordt
aan de gangbare eisen. Deze opmerking geldt jammer genoeg niet
voor de tekst zelf. Weliswaar confronteerden het ontcijferen en het
transcriberen van het handschrift alsook het overtikken ervan de uitgever met bijzonder netelige problemen, maar de typografie laat veel
te wensen over. Al gaat het meestal om beuzelarijen, toch hangt de
betrouwbaarheid van het werk per slot van rekening af van de nauwkeurigheid waarmee het origineel wordt weergegeven. Als de „tikfouten" vergissingen van Van de Woestijne zelf zijn, dan dient dat
uitdrukkelijk te warden vermeld. B.v. : op p. 40 : „De sluis van uw
gesclacht" (geslacht ?) ; p. 73 : „Minist. van Financië" ; p. 75
„ Be ishce " ; pp. 161 " ;absurb
•; p.
p. 266 „Daarna" (Daarna)
267 : „voordrachr" ; p. 271 : „ezelkaaretj e" enz.
op dgl. plaatsen zou de lezer graag willen weten of hij met echte
fouten van de schrijver dan wel met fouten van de uitgever te maken
heeft.
Veel hinderlijker is de typografie wat de „opmaak" of lay-out
betreft. Een tekstuitgave dient niet alleen accuraat te zijn, maar de
verwijzingen naar commentaar en uitleg moeten ook duidelijk zijn.
Vaak is dat niet het geval. Op p. 39 staan bovenaan een reeks ver-
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wijzingen, van 1 tot 7, naar voetnoten die we, zoals normaliter te
verwachten is, onderaan aantreffen. Daarop volgt dan een tweede
reeks, van 1 tot 6 (4 ontbreekt), die pas op p. 40 worden verklaard.
Dit maakt het werk vast en zeker niet bruikbaarder. Vanzelfsprekend
warden de voetnoten bij p. 40 eerst op p. 41 gevonden.
Ook de aard van de aantekeningen stelt me niet helemaal tevreden.
Het was b.v. overbodig in de voetnoten het Nederlands of het Duits
van Van de Woestijne te verbeteren (vgl. p. 75 : Chineesche, deutsche) . Aan de andere kant wordt alles wat evident is, hetgeen de
gewone lezer al weet, wel verklaard : op p. 55 : de Mattháus-Passion
is een „Beroemd oratorio van J. S. Bach" ; p. 80 : Mozart is een
„Oostenrijks componist" en Bach „een Duits componist" ; p. 108 :
Lettres de mon moulin wordt omschreven als een „novelle" van A.
Daudet (eigenlijk een verhalenbundel) ; p. 119 : Valenciennes is een
„industriestad in Noord-Frankrijk, onderprefectuur van ... " ; vgl. ook
pp. 214 en 369. De heer Van Elmbt wil alles verklaren — of ongeveer
alles. Goethe echter niet, omdat zijn „leven ... te bekend" is „opdat
wij hierop zouden terugkomen" (p. 222) . Zelf wijkt hij af van de
door hem voorgeschreven regel doordat hij bepaalde zaken willekeurig
weglaat. Op p. 441 neemt hij de treinuren Oostende-Gent (terecht)
niet op ; op p. 617 doet hij dat wel. Systematisch is de werkwijze
allesbehalve. De voornaamste leemte houdt echter verband met inlichtingen die we ongaarne missen, d.w.z. informatie die de tekst
verstaanbaar zou maken. B.v. op p. 65 : Brief van „Robert". Wie is
„Robert" ? ; p. 281 : „Expos.-Giroux", de welbekende kunsthandel,
identificeert de uitgever wel (p. 282) , maar „Expo. Champignon
rue des Sols", een aantekening die de lezer intrigeert, wordt niet
toegelicht.
Rekening houdend met het belang van het werk voor de Van de
Woestijne-studie en de literairhistorische commentaar stel ik voor
het wel te bekronen, maar niet te publiceren. Met het oog daarop zou
de heer Van Elmbt de tekst nog eens zorgvuldig moeten nakijken, de
typografie duidelijker maken en de aantekeningen omwerken, d.w.z.
de bestaande voetnoten bekorten of weglaten en de onmisbare verklaringen aanvullen.

HET WERK VAN MAURICE GILLIAMS
ALS DICHTER, ROMANCIER EN ESSAYIST

door
Martien J. G. de Jong
Verslag van de heer B. DECORTE, eerste beoordelaar.
Het ingezonden werk van de heer De Jong beantwoordt de oorspronkelijk gestelde vraag, aangezien het hele oeuvre van Gilliams tot
onderwerp van zijn studie werd genomen.
Een aanmerking die ik te maken heb — men mag ze als schoolmeesterskritiek aanzien •- is dat de studie, zoals ze ons wordt voorgelegd, wat minder slordig had mogen zijn. Ik bedoel hiermee niet
zozeer het uitzicht van een brouillon met doorhalingen en correcties
dan wel de waarschijnlijk niet geverifieerde tekst wat betreft de juistheid van bibliografische en zelfs feitelijke vermeldingen.
In weerwil echter hiervan heeft de studie in kwestie grote verdiensten. Ze omvat, zoals gezegd, ten eerste beschouwingen omtrent
het hele oeuvre van Gilliams en, ten tweede, plaatst ze dit oeuvre in
een veelomvattende kritische en literatuurhistorische context. Ik
meen te merken dat Martien de Jongs literaire en kritische inzichten
affiniteiten vertonen met die van Gilliams zelf, wat naar mijn mening
een niet af te wijzen hoedanigheid is bij het appreciëren van een
kunstwerk.
Overwegend dat de studie van De Jong grotendeels de verwachting,
die ik bij de oorspronkelijke formulering van de vraag koesterde,
inlost, ben ik van mening dat dit werk door de Academie kan bekroond warden. Het zou ook, op voorwaarde dat de tekst eerst nog
eens grondig gecorrigeerd zou worden, voor publicatie kunnen aanbevolen worden. Ik heb echter vernomen dat de Nederlandse uitgeverij Meulenhoff, die het verzameld werk van Gilliams (Vita
brevis) opnieuw op de markt zal brengen, gelijktijdig ook een studie
van M. de Jong over Gilliams zal publiceren. Voor zover deze uitgave, geheel of grotendeels, dezelfde tekst zou zijn als het ingezonden antwoord op de academische prijsvraag, komt het mij voor dat
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het dan niet gewenst zou zijn dat de Academie zou overgaan tot de
publicatie van dit antwoord.

Verslag van de heer P. HADERMANN, tweede beoordelaar.
Martien de Jong heeft voor zijn studie over Gilliams een oorspronkelijk plan opgevat, met een mooie indeling „OefentochtenZoektochten-Vita Brevis-Ars longa", waardoor het hele levensprogramma van een kunstenaar wordt samengevat. Het nadeel is wel,
dat men niet altijd goed weet welke lading deze vlaggen dekken. De
ondertitels zijn nu eens aan Gilliams' werken ontleend, dan weer zijn
ze de vrucht van De Jongs kunst om de zaken in één kernachtig trefwoord samen te dringen. De inhoud van elk kapittel dient in de tabel
explicieter te warden, vooral wat deel I betreft. Bovendien is een
ondertitel als „Artist te Antwerpen" misleidend : het verwachte biografische en'/of topografische neemt er maar weinig plaats in.
De afzonderlijke kapittels zijn niet zo streng gebouwd als het plan
laat veronderstellen. Martien de Jong springt vaak van de hak op de
tak en redt zich dan met formules als „ik kom nog even terug op...".
Men kan soms de indruk niet ontgaan dat hij niet altijd weet waar
hij naartoe wil. Zo verwacht men voortdurend in het vierde deel
beschouwingen over Gilliams als literatuurkenner of als criticus, maar
na een aanloop in deze richting ontspoort de schrijver telkens opnieuw, door een associatie of een uitweiding.
Een titel als persona poetica-persona pratica belooft een grondige
uiteenzetting over dit probleem dat onvermijdelijkerwijze ook elders
wordt aangeraakt, maar in plaats daarvan worden wij — na een korte
inleiding — vergast op een overigens boeiend interview met Gilliams
en beschouwingen over Het onvoltooide vijfluik, Verzen 1936, en de
belemmerende invloed die het christendom en het dogma volgens Gilliams op zelfkennis en dichterschap uitoefenen. De daarop volgende
hoofdstukken Moeder-Bruidje-Maria en Artist te Antwerpen hadden
evengoed onder diezelfde rubriek kunnen worden behandeld : het
probleem van de verhouding tussen persona poetica en persona pratica
is er immers even sterk in aanwezig. Het lijkt wel of dit werk niet
doorlopend werd geconcipieerd : de eenheid ervan bestaat eerder uit
achteraf samengebrachte collages en beantwoordt maar gedeeltelijk
aan het door het plan gesuggereerde continuum.
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Afgezien van de „logische" sprongen die van de lezer soms warden
gevergd door het gebrek aan overgangen (b.v. op p. 174E waar opeens
biografische gegevens omtrent Gilliams' uitvaart warden verstrekt,
of op p. 206 waar het thema van het „modernisme" abrupt wordt
aangesneden) , leest het essay van Martien de Jong echter verrassend
vlot, wat te danken is aan zijn schrijverstalent, aan zijn meeslepend
enthousiasme, zijn genuanceerde gevoligheid en zijn scherp inzicht.
Wij hebben hier inderdaad met een volwaardige „critique de sympathie" te doen, die er in de eerste plaats naar streeft de totaliteit
van Gilliams' literaire persoonlijkheid uit de ontmoeting tussen de
tekst en een harmonisch ingesteld lezend subject af te leiden. In dat
opzicht is Martien de Jong een bijzonder bevoordeeld — en dankbaar !
— getuige geweest, want zijn persoonlijk contact met Gilliams stelde
hem in staat menig verhelderend licht te werpen op bepaalde facetten
van diens oeuvre, en zijn eigen interpretaties ervan op afdoende wijze
te bevestigen. Zijn bewondering maakt hem overigens niet blind voor
bepaalde tekortkomingen : zo stelt hij b.v. terecht de soms wat
„versierende" of plechtstatige stijl van Gilliams tegenover diens eigen
poëtica van het harde, van de „kei", of trekt hij een enkele maal de
rechtmatigheid van de groepering van bepaalde werken in twijfel
(b.v. p. 8) .
Van Gilliams als scheppende kunstenaar wordt hier een vrij volledig
beeld opgehangen, dat bovendien in het kader van de Europese literatuur wordt teruggeplaatst, op een manier die meestal op objectieve
criteria steunt — als daar zijn Gilliams' expliciete vermelding van of
bewondering voor de ene of andere auteur — maar soms ook eerder
door de subjectieve leeservaring van Martien de Jong wordt bepaald,
wat uiteraard minder aanspraak maakt op wetenschappelijkheid en
zeker niet aan het gevaar ontkomt van een totaal relativisme in de
comparatistische aanpak : „een lezer beslist nu eenmaal niet 6f en zo
ja wélke lectuurherinnering er in zijn beleving van een nieuwe tekst
kan of zal meespelen" (p. 20) . Akkoord, maar het komt er toch eerst
en vooral op aan, Gilliams' bedoelingen en ervaringen binnen hun
eigen historische context met een maximum van waarschijnlijkheid en
objectiviteit te achterhalen, zodat sommige uitweidingen over Mukarowsky, Bellow, Sartre of de nouveau roman dan ook alleen maar
getuigen van De Jongs grote belezenheid. Daartegenover wonen we
hier gelukkig oog geen positivistische bronnenjacht bij en dienen b.v.
de vergelijkingen van Elias of het Gevecht met de Nachtegalen met
Malte Laurids Brigge, le Grand Meaulnes en Niels Lyhne er niet toe,
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de nu eenmaal tot clichés geworden „beïnvloedingen" op te sporen,
maar integendeel de specificiteit van Elias' wereld uit te doen komen,
zowel op thematisch als op technisch gebied. Ook uit de andere kapittels treedt op overtuigende wijze de diepe en complexe eenheid van
Gilliams' oeuvre naar voren (o.m. wat het omstreden Winter te Antwerpen betreft) .
Grondig en accuraat worden thema's, motieven en structuren ontleed. Talrijk zijn de welkome passages over de verschillende motieven
en personages (vooral tante Henriette), over de rol van de gelijktijdigheid in de bijzin en het spel van de herinnering in het heden ;
de „melodische verschuivingen", de cyclische bouw, de sonate-vorm,
het samengaan van duratief en perfectief aspect waardoor een afzonderlijke gebeurtenis een iteratieve waarde verkrijgt, de retarderende
ef f ekten, enz. Daarnaast gaat Martien de Jongs aandacht terecht, en
misschien in de eerste plaats, naar het atmosferische, het suggestieve
en het impliciete, zoals dit alleen verwacht kan worden van iemand
wiens denk- en gevoelswereld met die van de auteur veel punten van
overeenkomst vertoont. Kenschetsend is in dit verband de volgende
verklaring uit het „Voorwoord-Nawoord" : „Het zijn niet de door
abstractie te isoleren ideeën die de aard en de waarde van een literair
oeuvre bepalen, maar de wijze waarop de auteur zijn denkbeelden laat
ontstaan in taalbeelden en waarop de lezer die taalbeelden tot leven
brengt in zijn esthetische ervaring." (p. 3)
Het tot leven brengen van die taalbeelden leek me bijzonder geslaagd in de grondige analyse van een paar typische voorbeelden,
zoals het fragment V, 2 uit Elias (pp. 70 ss) het gedicht „Winter te
Schilde" en vooral de „Tweespraak in de herfst", waarvan de meesterlijke studie het essay besluit. Symptomatisch is, terloops gezegd, het
welvoeglijk onderbrengen van de meer technisch-thematische analyse
in het voetnotenapparaat : Martien de Jong behoort tot het ras der
leesbare critici. Hij heeft dan ook niet het hele oeuvre van Gilliams
willen herschrijven en verklaren, maar wel het essentiële ervan benaderen : Gilliams zelf was van mening dat „suggereren (...) verder
en dieper reikt dan uitvoerig beschrijven, dan vertellend beweren en
uitleggen."
Alleen betreur ik dat bepaalde facetten van Gilliams-als-essayist
wat stiefmoederlijk werden behandeld. Het kritisch proza heeft
Martien de Jong voornamelijk in functie van Gilliams' esthetica gelezen, maar de manier waarop in diens essays en dagboekfragmenten
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de werken van andere schrijvers en kunstenaars worden benaderd en
beoordeeld had ook op zichzelf kunnen warden onderzocht.
Hoe komt het bij voorbeeld dat Gilliams zo minachtend neerkeek
op de Vlaamse literaire romantiek en tegelijk zo'n bewondering koesterde voor de Braeckeleer wie hij nochtans terloops dezelfde „gebreken" verweet, met name de angst, de benepenheid, het gebrek aan de
„goddelijke" vonk van het (...) geniale" (II, p. 317) ? ( 1)
Het onderzoek van de Kunst der Fuga en sommige dagboekfragmenten had de draagwijdte van bepaalde uitlatingen uit de meer
afgeronde werken kunnen relativeren — of bevestigen. Zo staan tegenover de ontoereikende liefde en de ophemeling van het kunstenaarsleed de zeer genuanceerde bladzijden uit De Kunst der Fuga over
Pieter Pauwel Rubens en zijn beide vrouwen waarin Rubens „zijn
vrouw, die in dit moment zoveel als de vrouw voor hem betekende, tot
het symbolum van het aardse geluk verheven (heeft) . En het geluk
bezit de voorsmaak van de onsterfelijkheid". (III, p. 64) .
Elders had de (volgens mij slechts gedeeltelijke) tegenstelling tussen het voltooide, volmaakte, beheerste gedicht van Gilliams en de
poëzie van Van Ostaijen, die „meer in het teken van de ontdekking,
de verwachting en de vernieuwing" staat op schitterende wijze kunnen
worden bevestigd -- maar ook genuanceerd — door de volgende in De
Man voor het Venster gepubliceerde passage uit het journaal v an de
schrijver : „De poëzie van Paul van Ostaijen lijkt in zichzelve toegevouwen, zoals een viervleugelig insect waarvan het wonder eerst in zijn
vlucht te vermoeden is : het blijft aan zijn eigen onvoorziene stilstanden in de ruimte hangen, en even plotseling schiet het naar voren
uit zijn eigen zwaarte van smaragd." (II,p. 19) — waaruit blijkt dat
Gilliams, beter dan De Jong, het dubbele karakter van Van Ostaijens
gedichten inzag, die tegelijk Af waren (als de zijne, als een kei, een
zware smaragd, een gesloten insekt) en open stonden voor de verrassing en het herscheppingsproces.
Alvorens voor publicatie in aanmerking te kunnen komen dient het
werk van Martien de Jong volgens mij vooral in deel I en in deel III
met het oog op een vastere eenheid en meer overzichtelijkheid te
worden bewerkt, terwijl IV i.v.m. de onduidelijk gebleven term
„modernisme" zou moeten warden herzien. Bepaalde kritische essays
van Gilliams kunnen ook grondiger worden behandeld.
(1) Verwezen wordt naar de tweede uitgave van M. Gilliams : Vita Erevis.
Brugge-Den Haag, 4 dln., 1975-1978.
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Rekening houdende met de briljante veelzijdigheid van deze studie,
met de genuanceerdheid waarmee hier een enorme stof — ook buiten
het eigenlijk oeuvre -- werd verwerkt en een gevoelige, subjectieve
aanpak werd gewaagd, die op zichzelf reeds een hulde betekent aan
Gilliams opvatting van de ideale literaire kritiek, ben ik van mening
dat Martien de Jongs Gilliams de bekroning door onze Academie ten
volle verdient.

Verslag van de heer C. COUPE, derde beoordelaar.
Door onvoorziene omstandigheden is de heer Coupé niet in staat
geweest zijn verslag persklaar te maken. Het zal in een volgende
aflevering worden gepubliceerd.

GILLIAMS HERSCHRIJVEN. EEN POGING TOT PROGRESSIEVE LEKTUUR VAN MAURICE GILLIAMS' SCHEPPEND
PROZA. DEEL I OEFENTOCHT IN HET LUCHTLEDIGE,
ELIAS, 1-4. DEEL II WINTER TE ANTWERPEN, ELIAS 5-7

door
Luk Adriaens
Verslag van de heer B. DECORTE, eerste beoordelaar.
De prijsvraag betreffende het werk van Gilliams werd voor het
eerst gesteld in 1979 onder de titel : Het werk van M. Gilliams als
dichter, romancier en essayist. Ze werd later aangehouden voor 1982
met dezelfde titel en dan weer voor 1983, nu met gewijzigde titel,
nl. „Het proza van de heer Gilliams". Dit laatste geschiedde op verzoek van de heer Adriaens (zie de verslagen van de vergadering van
de Commissie voor de Prijsvragen d.d. 8.4.1981 en van de plenovergadering d.d. 15.4.1981) .
De ingezonden studie van de heer Adriaens beantwoordt eigenlijk
slechts gedeeltelijk de gestelde vraag. Hij heeft ze alleen gebaseerd
op het verhalend proza van M. Gilliams, waar deze toch ook de auteur
is van heel wat essayistische teksten, om er maar één te noemen : De
Man voor het Venster. Misschien is een poging tot progressieve lectuur op laatstgenoemde prozageschriften minder toepasselijk en heeft
de heer Adriaens ze daarom terzijde gelaten.
Het tweedelige werk dat hij de Academie voorlegt is het proefschrift dat hij aan de Leuvense Universiteit heeft aangeboden tot het
bekomen van de graad van doctor in de wijsbegeerte en letteren, afdeling Germaanse filologie, graad die hem overigens met grote (of
was het grootste ?) onderscheiding werd verleend.
Oningewijd als ik ben in de literatuurwetenschap en in de diverse
soorten onderzoek, met of zonder computer, welke dienaangaande
worden verricht, zal ik wel de laatste zijn om de kwaliteiten van dit
proefschrift aán te vechten of te betwisten. Alleen brengt het mij niet
veel nader tot de essentie van Gilliams wezen en werk en ik vermoed
dat dit ook bij anderen het geval kan zijn. Het was overigens mijn
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bedoeling toen ik, na het aftreden van Gilliams als vaste secretaris
van de Academie, heb gesuggereerd een prijsvraag uit te schrijven
betreffende het werk van Gilliams, dat het antwoord niet enkel een
beter inzicht zou geven in zowel de poëzie als het verhalend en
essayistisch proza van deze auteur, maar dat het ook zou aantonen in
hoeverre Gilliams' geschriften een afspiegeling zijn van wat hem als
mens en kunstenaar raakte (en kwetste) .
Niettegenstaande de door Dr. Adriaens aangewende methode van
literatuurbenadering mij persoonlijk minder aanspreekt, verzet ik mij
evenwel niet tegen een bekroning van zijn proefschrift door de Academie. Ik acht het echter niet nodig dat ons genootschap zijn ontoereikend gudget zou moeten aanspreken voor de uitgave van een doctoraal
proefschrift tale quale, waar de universiteiten zelf er zich doorgaans
toe beperken deze meestal erg gespecialiseerde documenten slechts in
typposcript beschikbaar te houden. Mijn voorstel is dus : bekroning
maar geen publicatie door de Academie.

Verslag van de heer P. HADERMANN, tweede beoordelaar.
De poging tot progressieve lectuur van de heer Adriaens lijkt zoals
de meeste gelijkaardige ondernemingen, artificieel en paradoxaal. Men
doet alsof men niets wist van de schrijver noch van het oeuvre noch
van de context, en geleidelijk aan gaat men dan stap voor stap een
tekst „reconstrueren" waarvan men in de grond heel goed weet waar
hij naartoe leidt, en waarover men een heleboel kritieken heeft gelezen (die pas achteraf, als toetssteen of als punching ball, zullen
worden gebruikt) (pp. 620-638) .
Een naief lezen is het echter niet : alles wordt aan de abstraherende
rol van het kritisch bewustzijn onderworpen, het minste „motief"
dient met behulp van de voorlopig opgedane kennis te warden teruggebracht tot het abstracte „thema" waarvan het een concretiserende
vertolking is, en geen ogenblik wordt de structuur van het geheel uit
het oog verloren, zodat het ritme van die „progressieve" lectuur onvermijdelijk dat van de processie van Echternach oproept.
Een gecultiveerde-mandari jnenlectuur biedt ons de eigenlijke tekst
evenmin : voorstelling en interpretatie blijven streng werkimmanent,
en kwantitatief gesproken nemen hier de parafrases, die Gilliams stijlloos „herschrijven", helaas de grootste plaats in. Veel van de interes-

589

santste opmerkingen en van de meest verrijkende inzichten heeft de
auteur als vrijwillig slachtoffer van zijn ascese in de voetnoten moeten
verstoppen. (Vgl. bv. nn. 42, 45, 46, 49, p. 234 ; n. 15, p. 306 ; n. 39,
p. 311 ; n. 52, p. 319 ; n. 38, p. 365 ; n. 30, p. 417 ; enz.) . Dit vaak
„externe" materiaal wordt dus niet tot een synthese verwerkt, wat
overigens ook niet de bedoeling is.
In zijn bescheiden opzet is Adriaens echter volkomen geslaagd :
zijn interne analyse van motieven, motifemen (ik vraag me af of het
onderscheid tussen een statisch „motief" en een dynamisch „motif eem"
hier wel van nut is), thema's en structuren lijkt mij vrijwel onberispelijk, met als gevolg dat het weefsel van alle draden die doorheen
Gilliams' behandelde werken lopen in een helder daglicht als één
doorlopende structuur wordt voorgesteld. De verwantschap tussen
thema's en welbepaalde motieven komt duidelijk uit de verf, evenals
de betekenis van afzonderlijke tekstdelen (vgl. de duif-scène, p. 254 ;
de antireligieuze dimensie in de „Lucifer"-passage, p. 357 ; de rol
van de sneeuwvlakken, o.m. p. 573, de treinepisode, pp. 495 ss., enz.) .
Ook wordt hier de hechte samenhang van Winter te Antwerpen voor
de eerste keer met nauwkeurigheid bewezen. Adriaens overtuigt met
afdoende, positieve vaststellingen, die echter het ellenlange na-vertellen dat eraan voorafgaat konden missen.
Voor de suggestie en het impliciete lijkt hij minder receptief, en
dit is jammer in verband met zijn onderwerp. Een personage als tante
Henriette b.v. is hem wezensvreemd en tevergeefs tracht hij rationele
redenen voor haar gedrag op te sporen daar waar „Elias" zich met
een vragende gissing vergenoegt (vgl. b.v. pp. 332-333) . Vrij naief
verwondert hij er zich over hoe het mogelijk is dat zij, met haar hang
naar het ongewone, Elias ertoe aanmoedigt gewone voorwerpen als
„een vork, een lepel, een tinnen pepervaatje, een aardappel of een ei"
te tekenen, alsof de schoonheid van eenvoudige dingen precies op
dergelijke naturen geen vat kon hebben (Freud daargelaten) (p. 321) .
Hij stelt Henriette in het algemeen te eenzijdig voor als „de andere"
voor Elias en steunt daarbij vooral op haar eenzame declamatie in de
tuin, waar ze de jongen op dat ogenblik inderdaad totaal vreemd
voorkomt. Maar daarnaast legt hij m.i. onvoldoende de nadruk op
hun verkapte liefde en diepe verstandhouding. In Winter te Antwerpen ontgaat hem dan ook een mogelijke — en voor mij de meest waarschijnlijke — „betekenis" van de lindeblad-rite in het rijtuig uit kapittel IV : „Dan nam ze 't lindeblad tussen de vingers van haar beide
handen tegelijk en hield het strak gespannen opgeheven naar het
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licht. (...) Een zenuwtrekje opende haar paarsende mond ; het onherstelbare stond op het punt te geschieden, en voorgoed werd er iets
afgedaan waarvan tante de sleutel in het graf mee zou dragen (...).
Het blad scheurde en men hoorde het niet (...) Ik kreeg de ene helft
enlitzdorhampjenbuitw;aedhtzlf
met de andere helft" (IV, p. 185) ( 1) . De allusie op een nostalgisch
aanvaarde scheiding heeft Adriaens hier niet in gezien.
Elders stelt hij vast dat de jonge pianolerares Georgina in de gelijknamige tekst „verschijnt en verdwijnt op een onbegrijpelijke manier"
(p. 72) omdat de verteller niet expressis verbis verklaart dat zij wordt
wegegstuurd -- hoewel wij uit de aanvankelijk reeds afzijdige houding
van „mijne moeder" tegenover het meisje en uit de manier waarop
Elias door zijn leraresje wordt bejegend, wanneer beiden „een ogenblik" alleen warden gelaten, kunnen afleiden dat haar blijven niet
lang zal geweest zijn.
Het „schrijnende" karakter van Van Dijcks portret van Maria van
Engeland en Prins Willem II uit het Rijksmuseum, dat zo fijnzinnig
door Gilliams wordt ontleed, dient volgens Adriaens „vermoedelijk
gezocht in het feit dat deze twee kinderen reeds door het huwelijk
zijn verbonden" (p. 77) . Eenvoudiger kan het niet. Wanneer het
kasteel van Elias „als rook verzwonden is" (IV, 20 5) vraagt de auteur
zich af : „Dient het „kasteeel" opgevat te worden als een gebouw
én/of als een konstellatie van personages ?"
Precies door dergelijke Droogstoppel-aandoende vragen te stellen
slaagt Adriaens erin de struktuur, de radertjes en de hefbomen van
het mechanisme van Gilliams' teksten (en van hun varianten, die in
de voetnoten worden bestudeerd) , handig en nauwkeurig uit mekaar
te halen en hun zinvolle functionaliteit bloot te leggen. Alleen beperkt hij zich te zeer tot structuurproblemen, terwijl volgens mij een
formalistische aanpak als de zijne eveneens een grondig onderzoek
veronderstelt van de stijl, de syntaxis, de woordkeus, het kleurgevoel,
de klankcellen, enz.
De door de Academie gestelde prijsvraag luidde : Het proza van
de heer Gilhams. Adriaens heeft de draagwijdte ervan beperkt door
alleen het scheppend proza uit één oogpunt te analyseren, en zelfs
binnen dit bestek heeft hij alleen de teksten behandeld, die volledig
afgerond waren. De vraag stelt zich of het ook niet vruchtbaar ware
(1 ) Verwezen wordt naar de tweede uitgave van M. Gilliams : Vita J8revis.
Brugge-Den Haag, 4 din., 1975-1978.
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geweest, de fragmenten aan een gelijkaardig onderzoek te onderwerpen, als voorlopige stadia van Gilliams' progressieve creatie. Het gaat
hier inderdaad principieel om een „progressieve" lectuur, die ook met
onafgewerkte versies rekening had moeten houden.
Hoewel de door Adriaens gekozen methode onbetwistbaar positieve
resultaten heeft opgeleverd op het gebied van de Gilliams-kritiek en
van een lovenswaardige inspanning getuigt om de stof onbevooroordeeld en zo objectief mogelijk te benaderen, toch meen ik dat zowel
door de relatief geringe omvang van het bestreken terrein als door de
beperktheid van het ingenomen standpunt, deze studie de gestelde
vraag slechts gedeeltelijk beantwoordt en niet in aanmerking komt
voor een bekroning door de Academie, noch voor publicatie.

Verslag van de heer C. COUPÉ, derde beoordelaar.
Door onvoorziene omstandigheden is de heer Coupé niet in staat
geweest zijn verslag persklaar te maken. Het zal in een volgende
aflevering worden gepubliceerd.

HET MOTIEF „SCHULD, STRAF EN GENADE"
IN DE DRAMA'S VAN VONDEL
door
G. van Eemeren
Verslag van de heer L. ROOSE, eerste beoordelaar.
De titelomschrijving van dit prijsantwoord maakt het reeds duidelijk dat Dr. Van Eemeren een drietal elementen, die in Vondels
drama's samen een complex motief vormen, in hun samenhang heeft
bestudr.Dalijkowensutdblig,ehjmtzn
werk heeft gaud en die hij als volgt omschrijft : „de fundamentele
lijnen ontrafelen van Vondels visie op schuld, straf en genade, zoals
die in zijn tragedies verschijnen".
Met het oog hierop heeft hij het hele dramatische oeuvre van Vondel
onderzocht, waarbij het hem er vooral om te doen was de waarde te
bepalen van het bestudeerde motief in die drama's waarin het voorkomt en na te gaan, hoe het daarbinnen functioneert. Vondels vertalingen warden niet helemaal verwaarloosd, maar ze dienen slechts
als aanvullend materiaal. In zijn onderzoek wil de auteur immers de
verwarring vermijden tussen het persoonlijk gedachtengoed van Vondel in deze materie en datgene dat hij van anderen overnam.
Dr. Van Eemeren erkent loyaal de verplichtingen die hij heeft
tegenover de geleerden die zich de laatste dertig jaar actief op de
studie van Vondels drama hebben toegelegd. Zelf vermeldt hij zeer in
het bijzonder de studies van J. Noë (1952, van W. A. P. Smit (drie
delen, achtereenvolgens verschenen in 1956, 1959 en 1962) en van
L. Rens (1965). In heel wat gevallen sluit hij zich aan bij hun standpunten, wat hij altijd eerlijk signaleert. Op tal van punten wijkt hij
evnwlahfgtijzelsn omgvahunpvattingen, waar die verband houden met het door hem behandelde
motief. Daarbij geeft hij blijk van gezond kritisch inzicht en een diepgaande kennis van Vondels drama.
Het prijsantwoord, dat ingeleid wordt door een korte terminologisch hoofdstukje, vervalt in hoofdzaak in drie belangrijke delen : het
stuk over Schuld (blz. 10 248) , dat over Straf (blz. 249-310) en dat
-
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over Genade (blz. 311-370) . Hierop volgen talrijke en interessante
Noten (blz. 372-437), waarin tal van kritische beschouwingen en aanvullingen voorkomen en tenslotte de lijst van geciteerde werken (blz.
439-452) .
Dat het aandeel van Schuld, in tegenstelling tot de twee andere
onderdelen, zulk een uitgebreide behandeling krijgt, is begrijpelijk.
Dit element ligt immers in de meeste tragedies van Vondel aan de
basis en bepaalt er vaak het dramatisch verloop van. Straf en Genade
zijn er natuurlijk onlosmakelijk mee verbonden, maar de uitwerking
ervan — de gevolgen van een schuldige daad of het uitzicht op genade
na de begane zonde — wordt gewoonlijk niet echt uitgebeeld, meestal
gewoon verhaald (door een bode) of soms slechts in prospectief
verband naar de toekomst verwezen.
Vooreerst situeert de auteur Schuld, Straf, Genade (afgekort SSG)
tegen de achtergrond van hoofd- en grondmotief in elk drama om de
drie elementen daarna elk afzonderlijk te behandelen.
In schuld onderscheidt hij, mits enige vereenvoudiging, tien z.i.
duidelijk in het oog springende vormen op het niveau van het drama.
De eerste vier daarvan legt hij dan aan de basis van een nieuwe indeling volgens categorieën, waarmee hij een chronologische ordening
van de toneelstukken doorbreekt. Die categorieën noemt hij A en B,
met voor alle een onderverdeling in Al en A1, B2 en B2. In A is de
schuld een essentieel element van of voor de intrige en maakt ze in
feite de handeling zelf uit ; in B daarentegen is ze slechts op occasionele wijze aanwezig en draagt ze er alleen toe bij om de handeling
mede te bepalen. In Al en B1 is schuld een vooraf bepaald gegeven,
terwijl in A2 en B2 schuld telkens in ontwikkeling wordt uitgebeeld.
Op basis van deze indeling in categorieën probeert Van Eemeren
daarna de typologie te bepalen van de drama's waarin het motief met
min of meer nadruk wordt behandeld. Vervolgens laat hij, tijdelijk,
de structuur van de stukken helemaal los om de concrete schuld en
vooral de houdingen van de schuldfiguren te bespreken. Zo komt hij
als vanzelf in de meer algemene problematiek van Vondels ideologische denkwereld terecht, vooral waar het gaat over de ethiek en het
tragische. Bij een aantal aspecten daarvan is de auteur blijven stilstaan, steeds met de bedoeling om de optiek van de dramaticus
Vondel t.a.v. de schuld in zijn toneelstukken te verduidelijken. Ten
slotte situeert hij de schuld weer in de dynamiek van het drama en
gaat hij de precieze rol na, die de verschillende personages bij de
diverse schuldhandelingen spelen.

594
Op ongeveer dezelfde wijze, maar dan in een beperkter kader, gaat
hij te werk in het tweede onderdeel. Hier ook wordt het element Straf
eerst in elk drama afzonderlijk bekeken om het daarna in samenhang
met andere tragedies van dezelfde categorie te behandelen. Zo treden
vooral de inhoud en de karakteristieken van Straf bij Vondel naar
voren. Opmerkelijk daarbij is, dat per stuk wel verschillende straffen
te constateren vallen, maar dat de fundamentele eigenschappen van
de straf nauwelijks of in het geheel niet veranderen. Het onderdeel
over Genade brengt de auteur daarentegen tot geheel andere bevindingen en het is zijn verdienste hierop speciaal te hebben gewezen.
Het is nl. opvallend hoe in de laatste stukken, meer bepaald van de
J e ptha af, de geleidelijke evolutie naar een steeds groter wordende
mildheid van Gods wegen typisch is, wat meebrengt dat de personages, die zich gaandeweg met schuld hebben beladen, naar het einde
toe meer en meer kansen krijgen voor genade en verlossing. De auteur
schrijft dit terloops toe aan de nieuw-testamentische inzichten die
Vondel in de tragedies uit zijn laatste sdheppingsperiode aankleeft.
jammer dat hij hier niet even — in afwijking van zijn immanente
benaderingswijze -- gewezen heeft op de omstandigheid, dat zulks
vooral gebeurde in de drama's waarin de katholieke Vondel zich innerlijk afzette tegen de noodlotstragedie naar Grieks model.
Dit prijsantwoord is zonder enige twijfel een belangrijke bijdrage
tot de Vondel-studie. De auteur heeft het door hem gekozen motief,
dat zulk een belangrijke plaats inneemt in Vondels oeuvre, grondig
geanalyseerd, zowel in de breedte als in de diepte. In de breedte
doordat hij de diverse elementen ervan achtereenvolgens afzonderlijk
en daarna in hun onderlinge samenhang nauwgezet heeft ontleed met
het oog op de bepaling van hun waarde en hun functie. In de diepte
doordat hij, vooral op het gebied van schuld doorgestoten is tot op de
ethische basis-principes van de dichter, zoals die in de drama's worden
verwerkt.
Deze studie bevat heel wat interessante beschouwingen en nieuwe
gezichtspunten. De laatste zijn het resultaat van de eigen benaderingswijze van de auteur, die grondig afwijkt van die van zijn voorgangers.
Toch kunnen ook tegen deze studie en de uitwerking ervan een aantal
bezwaren en bedenkingen worden ingebracht. Een aantal oordeelvellingen zijn voor betwisting of tegenspraak vatbaar. Wat wij als een
leemte beschouwen is de afwezigheid bij de aanvang van een voorlopige definitie van het begrip schuld ; in dit verband zijn wij het
met de schrijver ook niet eens wanneer hij — ook in profane drama's —
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de termen zonde en schuld als synoniemen door mekaar gebruikt.
Sommige hoofdstukken — vooral dan in het deel waarin het eerste
element van het motief besproken wordt — kunnen m.i. gevoelig worden ingekort wegens de vele herhalingen die erin voorkomen. Enkele
ervan lijden aan een overdreven schematisering en bevatten zeer subtiele onderscheidingen, waarvan het nut en de betekenis niet direct
in het oog springen en het gezicht op de hoofdlijnen van het betoog
belemmeren. Een paar staat vol enigszins ijl en onwezenlijk getheoresiteer ; ik denk hier in het bijzonder aan de afdelingen 2,2 (blz. 52
e.v.) : Typologie van het drama vanuit de behandeling van het schuldmotief en 2,5 (blz. 208 e.v.) : Schuld binnen de dynamische structuur
van het drama. Hierbij komt nog dat de auteur te veel een eigen
technisch taalgebruik hanteert, wat de lezing van zijn uiteenzetting
niet vergemakkelijkt. Ook in stilistisch opzicht kunnen er enkele verbeteringen worden aangebracht. De studie zou er zeker bij winnen nog
eens grondig te worden nagekeken en in bepaalde delen te warden
herwerkt.
Op grond van deze overwegingen stel ik aan de Academie zonder
aarzeling voor dit prijsantwoord te bekronen, maar slechts tot uitgave
over te gaan als de auteur rekening gehouden heeft met de desiderata
van de beoordelaars.

Verslag van de heer E. ROMBAUTS, tweede beoordelaar.
Dr. Van Eemeren, de inzender van dit prijsantwoord, heeft zijn
werk opgevat en uitgewerkt als een motief studie. Drie elementen, die
in het dramatisch verloop van Vondels tragedies zeer nauw zijn verweven, vormen voor hem een samengesteld motief. Daarvan analyseert
hij zeer systematisch de diverse aspecten, zowel afzonderlijk in hun
eigen context als daarna in hun onderlinge samenhang binnen het
gehele oeuvre van de 17de-eeuwse dramaturg. Vervolgens deelt hij er
de elementen van in in categorieën om er de dramatische dimensies
van in 't licht te stellen. Tegelijkertijd tracht hij er de ethische basis
van vast te leggen en uit te maken in welke mate dit samenspel van
krachten Vondels visie op Schuld, Straf en Genade verduidelijkt.
Een uitvoerig overzicht van de inhoud van deze wel zeer uitgebreide
en veelomvattende studie hoef ik als tweede beoordelaar niet te geven.
Ik zal mij beperken tot een algemeen oordeel over de waarde en de
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verdiensten ervan en er enkele kritische beschouwingen bij ten beste
geven.
Dr. Van Eemeren heeft zijn werk gesitueerd tegen de achtergrond
van de voornaamste geschriften over Vondels drama van de laatste
tijd. Zijn werk verschilt evenwel grondig van dat van zijn voorgangers. Vooreerst omdat hij slechts één motief, weliswaar uit drie elementen samengesteld, bespreekt ; verder doordat zijn methode en zijn
benaderingswijze van Vondels teksten zo geheel anders is.
Zijn methode noemt Van Eemeren grotendeels tekstimmanent en
structuralistisch. Het eerste houdt blijkbaar in dat hij alle externe
gegevens over de teksten verwaarloost. Elementen uit de biografische,
de psychologische of de literair-historische sfeer laat hij bewust buiten
beschouwing. Uitzondering maakt hij slechts voor de gegevens uit de
„voorberichten" en dgl., die soms onmisbare details voor zijn onderzoek bevatten. Blijkbaar is hij van oordeel dat dergelijke wetenswaardigheden reeds in voldoende mate door zijn voorgangers werden besproken en benut. Het tweede de structurele aanpak — brengt mee
dat hij de verschillende elementen van zijn samengesteld motief in
onderlinge relaties samenbrengt en ze aldus ordent. Hierdoor komt
hij tot een indeling van Vondels drama's in 4 voorname categorieën,
die als basis dienen voor een groot deel van zijn werk, vooral dan van
het zeer uitgebreide onderdeel over de straf.
Zander enige twijfel is deze studie de vrucht van een langdurig,
nauwgezet en grondig onderzoek. Met volledige erkenning van de
verdiensten van zijn voorgangers werkt Van Eemeren, door zijn andere
beschouwingswijze, een aantal van hun standpunten dieper uit. In
bepaalde gevallen komt hij, uit reactie tegen hen, tot nieuwe inzichten, die als werke lijke aanwinsten voor de Vondel-studie kunnen
worden beschouwd. Zo bv. om slechts een paar voorbeelden te noemen : de blz. 243 e.v., waar hij het heeft over het onderscheid bij
onschuldige en schuldige helden en deVondelspragtu
blz. 297 e.v., waar het zogenaamd dwingende karakter van de exitus
im f elix in Vondels drama's betwijfeld wordt. Vooral de diverse vormen van schuld en de wijze waarop de personages die beleven of
incarneren, worden haarfijn ontleed. Het valt wel te betreuren dat
juist dit eerste onderdeel tal van herhalingen bevat en veel te lang is
uitgevallen. Het doet overigens erg schematisch en abstract aan (zie
bv. de schema's op blz. 110, 116-118 en 145) . Bovendien maakt de
auteur gebruik van een ingewikkelde en weinig doorzichtige terminologic, die de leesbaarheid van zijn tekst in hoge mate bemoeilijkt.
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De wijze, waarop Dr. Van Eemeren zijn studie heeft opgevat en
uitgewerkt, doet evenwel vragen oprijzen, waarvan ik er hier een
paar wil opwerpen.
De eerste houdt verband met zijn tekstimmanente aanpak. Hierdoor
heeft hij zich vrijwillig heel wat beperkingen opgelegd, wat natuurlijk
zijngoedrchtwas.Mblijfdenargswijzlfe
altijd trouw ? Ik geloof van niet. In hoever bv. kunnen we de overwegingen op blz. 234-236 nog beschouwen als resultaat van dergelijk
onderzoek ? Van Eemeren tracht daar, met gebruikmaking van sociologische en politiek-getinte categorieën van onze tijd, de ethische en
religieuze normen van Vondels levensbeschouwing vast te leggen, die
hij dan steevast als „Vondels systeem" aandient. Voor de beoordeling van 17de-eeuwse auteurs, die in de uitwerking van hun drama's
zoveel verschuldigd zijn aan klassieke modellen en opvattingen, passen
die m.i. allerminst.
Mijn tweede vraag geldt de indeling in 4 hoofdcategorieën voor de
bepaling van de functie van schuld, waarvan de eerste beoordelaar het
schema heeft beschreven. In Al warden 5 oorspronkelijke stukken
ondergebracht en 5 vertalingen, die, naar het zeggen van de auteur
zelf, niet of slechts in zeer beperkte mate bij de bespreking warden
betrokken. A', waarin de meesterwerken Lucifer, Jephta en Adam in
Ballingschap voorkomen, krijgt 9 treurspelen en 1 vertaling toebedeeld. B1 moet het daarentegen met 1 enkel toneelstuk stellen en
twee vertalingen, terwijl B2 9 oorspronkelijke stukken toegewezen
krijgt en geen enkele vertaling. Laten we de 2 vertalingen terzijde,
wat normaal is, dan treffen we in de subcategorie B' slechts 1 stuk
aan, en dan nog wel een gelegenheidsstuk : de Leeuwendalers, door
Vondel zelf „lantspel" d.i. pastorale genoemd. Als zodanig neemt het
in de dramatische productie van Vondel wel een geheel eigen plaats
in en heeft het weinig te maken met de eigenlijke tragedies. Voor de
uitwerking van het schuldmotief heeft het haast geen betekenis, wat
de auteur zelf toegeeft (zie o.a. de blz. 121 122). Als 3de pijler voor
de uitbouw van de 4 bovengenoemde categorieën vormt dit spel wel
een zwak steunpunt en de indeling in 4 wordt er nogal onevenwichtig
door.
Mijn besluit wil ik dan als volgt formuleren.
Zonder enige twijfel mag deze studie als verrijkend beschouwd
worden voor het Vondel-onderzoek. Zij is de vrucht van een lange,
geduldige en interessante speurtocht naar alle aspecten van het behandelde motief in Vondels dramatisch oeuvre. De auteur verdient
-
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lof en waardering voor de vele waardevolle inzichten en oordeelveilingen, die over geheel het werk verspreid liggen. Daartegenover
staat evenwel dat een aantal van zijn uitspraken voor nuancering
vatbaar zijn en sommige zelfs kritiek zullen uitlokken. Inkorting en
herwerking van bepaalde delen dringen zich op. Ook de zeer ingewikkelde terminologie kan worden vereenvoudigd en doorzichtig
gemaakt.
Op grond van deze overwegingen stel ik aan de Academie voor de
ingezonden studie met goud te bekronen, maar ze slechts uit te geven
nadat de auteur rekening zal hebben gehouden met de desiderata van
de beoordelaars.

Verslag van de heer A. KEERSMAEKERS, derde beoordelaar.
In de inleiding van zijn omvangrijk werk heeft de auteur de hoop
uitgedrukt, zeer bescheiden, „met deze dissertatie een bijdrage tot de
Vondelstudie te kunnen leveren die door haar eigen gezichtspunt
enkele nieuwe inzichten kan bijbrengen" (blz. VI) . Dat hij daarin
geslaagd is, dat zijn werk een reële aanwinst voor de Vondelstudie
is, blijkt duidelijk uit de uitvoerige besprekingen van de twee voorgaande beoordelaars. Het geheel treft de lezer door de grondigheid
van het voorafgegane onderzoek en door de diepgang en de ruimheid van de behandeling.
Zowel de lof voor dat geheel als de meeste van de geopperde bezwaren betreffende inhoud, compositie en formulering, te lezen in de
eerste twee beoordelingen, kan ik onderschrijven. Aan de bezwaren
meen ik als derde beoordelaar nog de volgende te moeten toevoegen.
De formulering is vaak omslachtig, wellicht ten dele mede te
wijten aan het haast overdadige gebruik van overtollige, alleen de
lectuur vertragende woordjes als b.v. wel, dan, toch, gaan, om ; het
wegwerken van dergelijke overtolligheden zal de stijl aanzienlijk
soepeler maken.
In de tekst en in de noten komen herhaaldelijk verwijzingen naar
„later", „infra", voor ; dergelijke beloften hebben eerder een hinderlijk effect ; de aandachtige lezer zal zonder die vingerwijzing zich
te gepasten tijde wel herinneren wat eerder werd geschreven.
Mijn belangrijkste bezwaar betreft het al te uitvoerige voetnotenapparaat. De bronverwijzingen staan gewoonlijk in de tekst van het
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corpus zelf, daardoor hebben de meeste voetnoten een eerder ongewone functie gekregen : ze brengen nuances, verklaringen, aanvullingen en nieuwe elementen aan, zodat ze in zeer veel gevallen in het
corpus thuishoren. Nu voert de uitgebreidheid van zeer veel noten
de lezer wèg van het eigenlijke corpus, wat niet de bedoeling kan zijn.
Ondanks deze bezwaren heb ik met groeiende belangstelling het
werk gelezen. Schuld, straf en genade is inderdaad een uitzonderlijk
boeiend en vooral fundamenteel motief in het dramatisch werk van
Vondel. Weliswaar vergt de lectuur een meer dan gewone vertrouwdheid met dat oeuvre en met wat daarover werd geschreven ; om het
fundamentele belang van de gekozen invalshoek en om de „ruimheid", de diepgaande en rijke ontleding ervan kan het evenwel bezwaarlijk anders en bovendien biedt de auteur voldoende hulp met
beknopte samenvattingen, citaten en verwijzingen. Vergt de auteur
veel van zijn lezer, hij schenkt hem nog meer. Misschien zal die lezer
het betreuren dat door de „tekstimmanente" aanpak de dichter-in-zijntijd minder aandacht heeft gekregen, al wordt af en toe naar zeventiende-eeuwse opvattingen of „geplogenheden" verwezen. Maar, zoals
het werk er ligt is het een opmerkelijke bijdrage tot de Vondelstudie.
Daarom, en ondanks de geformuleerde bezwaren waarmee de
auteur rekening kan houden voor een eventuele uitgave, sluit ik me
met overtuiging aan bij het voorstel het werk, naar de geijkte formule,
„met goud te bekronen".

DE VOLKSSAGE IN DE PROVINCIE ANTWERPEN
IN DE 19de EN 20ste EEUW
door
Marcel Van den Berg
Verslag van de heer K. ROELANDTS, eerste beoordelaar.
Onder leiding van wijlen Prof. K. C. Peeters werden aan de Leuvense universiteit een groot aantal licentieverhandelingen gewijd aan
de inzameling en de klassifikatie van sagen, die volgens de direkte
metode uit de volksmond werden opgetekend. Op die manier werd
tussen 1953 en 1966 de hele provincie Antwerpen systematisch onderzocht door 17 studenten die tezamen 10.444E sagen (met de hulp van
1897 zegspersonen) hebben bijeengebracht. De auteur van onderhavig
werk was een van hen en had in 1955 meer bepaald de bewerking
van het Poldergebied ten noorden van Antwerpen op zich genomen.
Sindsdien is hij in die discipline blijven voortwerken, om de intussen
bereikte resultaten in een ruime syntese overzichtelijk te kunnen beoordelen en vergelijkend te onderzoeken. De afbakening van het
gebied gebeurde in funktie van het materiaal dat in de bedoelde Leuvense verhandelingen al bewerkt was en dat door Schr. nog in de
mate van het mogelijke werd aangevuld met sagen uit gedrukte bronnen, schriftelijke enquêtes en eigen veldwerk, zodat het totale aantal
hier opgenomen sagen ongeveer 12.000 bedraagt. Die worden alle in
zeer beknopte vorm weergegeven in het repertorium (Deel IV, 969
blz.) , met het oog op een volledige inventarisatie van alle motieven
en elementen die nuttig zijn voor verdere studie.
De bewerking van dat heterogene materiaal is ondanks de omvang
en de kompleksiteit voortreffelijk uitgevoerd. Deel I (191 blz.) bestaat uit een inleiding, met verantwoording en bibliografie, bespreking en evaluatie van het materiaal en van de gevolgde metodes.
Schrijver bewijst daarin meteen dat hij het onderwerp volkomen
beheerst en een klaar inzicht heeft in de vereisten van het onderzoek.
Een aantal (76) daaraan toegevoegde kaarten geven o.m. een duidelijk beeld van de geografische spreiding der belangrijkste motieven
en motievengroepen, waarvan de relatieve waarde wordt verhoogd
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dank zij een vergelijkbare kaart over de intensiteit van het verrichte
onderzoek in de respektieve licentieverhandelingen. Die densiteit vindt
men nog statistisch in detail (per gemeente) weergegeven in een van
de 5 bijlagen, waar verder informatie wordt verstrekt over voorhanden bandopnamen en gebruikte vragenlijsten.
In deel II (664 blz.) volgt een grondige studie van de sagenmotieven, zoals gebruikelijk ingedeeld in 4 grote groepen : 1) de
geestenwereld, met resp. water-, aard-, vuur- en luchtgeesten, spoken
en plaaggeesten, spookdieren en andere spookverschijnselen, terugkerende doden en onheilspellende voortekens ; 2) de toverwereld,
met resp. heksen, tovenaars en tovermiddelen, hussen en zigeuners,
waarzeggers en genezers, macht van geestelijken, van gebeden en
gewijde voorwerpen, tenslotte de weerwolf sagen ; 3) de duivelssagen
en zgn. vrijmetselaars ; 4) allerhande historische sagen en verhaaltjes,
in verband met voorwerpen, bouwsels, plaatsen, gebeurtenissen, personen, benden, monsters, volksetymologieën, bestraffing van heiligschennis en (eventueel vermeende) profanatie. Elke rubriek uit de
gegeven opsomming wordt ingeleid met een verwijzing naar al de
betreffende items in het repertorium en met een tabel over de frekwentie der respektieve themata volgens de aard van de bronnen
waaruit het materiaal werd geëxcerpeerd. Telkens volgt daarop een
systematische bespreking met gedetailleerde analyse van de verschillende komponenten (b.v. naamgeving, vorm en plaats van verschijnen,
aktiviteiten) , met kommentaar over de klassifikatie, de geografische
spreiding (volgens de motiefkaartjes in deel I) en de historische
evolutie (aan de hand van de geëxcerpeerde publikaties) , met poging
tot interpretatie en besluit.
Het historische en geografische aspekt wordt nader uitgewerkt in
deel III (2'46 blz.) , waar de respektieve paragrafen bovendien handelen over het sociologische, psychologische en funktionele aspekt
van de sagen, met het oog op de sociale kategorieën van vertellers,
het geloof en de waarheidsreferenties in de verhalen, de psychologische achtergrond en de onderscheiden funkties van het sagenvertellen enz.
In zijn geheel omvat dit werk dus tegelijk een ongewoon rijke
materiaalverzameling, een overzichtelijke syntese en een grondige
analyse van de Antwerpse sagen, waarvan de veelzijdige facetten
zorgvuldig onder de loep warden genomen en zo mogelijk met gemotiveerd inzicht worden beoordeeld en persoonlijk geïnterpreteerd.
Schrijver had wel dieper kunnen ingaan op de verklaring van de
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naamkundige en dialektische gegevens, maar hierin heeft hij zich
blijkbaar noodgedwongen moeten beperken tot min of meer toevallige
aantekeningen die tezamen toch nog meer informatie verschaffen dan
men normaal mag verwachten van een zuiver volkskundige dissertatie.
Op zijn eigen terrein heeft de auteur uitermate verdienstelijk werk
geleverd. Het is een belangrijke aanwinst en kan als model gelden
voor verder analytisch en syntetisch sagenonderzoek. Daarom meen ik
dat dit proefschrift zeker in aanmerking komt voor bekroning. Het
verdient ook gepubliceerd te warden, om de merkbare vooruitgang
in de discipline — in vergelijking met vroegere uitgaven als het „Brabantsch sagenboek" van A. De Cock en I. Teirlinck (Gent, 19091912), of het „Westvlaams sagenboek" van H. Stalpaert (Blankenberge, 1968-1969) — duidelijk in het licht te stellen. Wegens de
huidige beperkingen zou de omvang dan wel moeten gereduceerd
warden, vooral door het vermijden van herhalingen die nu tengevolge van de overlappingen in de gediversifieerde behandeling van
het materiaal vrij talrijk zijn.

Verslag van de heer W. COUVREUR, tweede beoordelaar.
De Vlaamse sagenwereld heeft de laatste jaren herhaaldelijk de

aan dacht van wetenschappelijke onderzoekers getrokken. Zo werden
a an de Leuvense universiteit tussen 1953 en 1966 niet minder d an
licentiaatsverhandelingen gewijd a an de optekening uit dezevnti
volksmond van sagen in de provincie Antwerpen. Eén ervan was het
Onderzoek naar de sagenmotieven in de polders ten noorden van
Antwerpen (1955) van de heer M. van den Berg, die thans zijn onuitgegeven doktoraal proefschrift De volkssage in de provincie Antwerpen in de 19de en 20ste eeuw (1979) aan de akademie ter beoordeling voorlegt.
Met dit naar omvang (tekst en corpus ca. 2000 blz. samen) en
inhoud indrukwekkende werk heeft schrijver de lastige taak op zich
genomen het door hem en zijn medestudenten rechtstreeks verzamelde
sagenmateriaal wetenschappelijk te ordenen en te verklaren. Bovendien werd het materiaal met gegevens uit oudere en nieuwe publikaties en eigen veldwerk a anzien lijk uitgebreid en geadstrueerd. Z odoende konden ca. 12.000 sagen uit de gehele provincie Antwerpen
worden opgetekend. Een beknopte inhoudsopgave ervan vindt men
in het corpus (boekdeel II, deel IV, 969 blz.).
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Het lijvige eerste boekdeel zet in met een algemene, in hoofdzaak
metodologisch gerichte inleiding (deel I, 191 blz.) , waarna in deel II
(664 blz.) het sagenmateriaal uitvoerig ter sprake komt. Hierbij worden de sagen (motieven) in een groot aantal groepen en subgroepen
gesplitst volgens de (vaak toegepaste) indeling in geesten- en toverwereld-, duivels- (en vrijmetselaars) -, religieuze en historische sagen.
De belangrijkste sagenmotieven en hun spreiding werden al in de
inleiding op een zeventigtal kaarten (deel I 99-176) aanschouwelijk
voorgesteld.
Zoals te verwachten en door schrijver zelf wordt toegegeven, zijn
deze indelingen niet volstrekt waterdicht. Het kan ook moeilijk anders, want sagen vertonen nu eenmaal talrijke overgangsvormen, die
elkaar overlappen en onvermijdelijk elk schema moeten doorkruisen.
In deel III (246 blz.) worden de sagen op hun historische, sociologische en (para)psychologische achtergronden onderzocht. Tevens
wordt uitvoerig ingegaan op hun geografische spreiding en hun samenvallen met historische en dialektgrenzen (isetnen versus isoglossen) .
Bijzonder leerzaam is het historisch overzicht van het Antwerpse
sagenonderzoek vanaf ca. 1840. Ook de vertellers (sociale rang, leeftijd enz.) komen aan bod.
Schrijvers systematische inventaris brengt een rijk en ,gevarieerd
sagenmateriaal aan het licht, dat historisch en archeologisch wordt
onderschraagd. De voetnoten geven een indruk van de ongemene
belezenheid van de auteur en zijn vertrouwdheid met zijn onderwerp.
Hoewel het verzamelde materiaal van ongelijke waarde is (ik denk
bv. aan de „sagen" in verband met recente dievenbenden) , valt het
niet te betwijfelen, dat schrijver met dit werk een verstevigde basis
voor het verder sagenonderzoek in Vlaanderen en elders heeft gelegd.
Alleen de omvang van het werk, af en toe de keuze van het materiaal en de nu eenmaal onvermijdelijke schoonheidsfouten, geven stof
tot bedenkingen. Het werk lijdt aan een overvloed aan details en
vermoeiende herhalingen. Desondanks verdient het alleszins bekroond
te warden. Publikatie zou ik van harte toejuichen, maar dan in een
drastisch bekorte vorm.

Verslag van de heer H. LAMPO, derde beoordelaar.
Uiteraard ben ik geen specialist op het gebied van de volkskunde.
Niettemin heb ik graag de opdracht aanvaard in de jury te zetelen
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die een oordeel moet vellen over het hierboven vermeld werkstuk.
Het behandelt namelijk een stof die mij bijzonder interesseert.
Mijn mening kan slechts uitgedrukt worden in functie van de mate
waaraan bedoelde thesis mijn belangstelling en zelfs mijn ... nieuwsgierigheid bevredigt.
Mijn indruk is met een uitstekend werk te doen te hebben, systematisch en op een heldere wijze uitgebouwd. Voortaan zal het onmisbaar zijn voor wie zich in de volkssage in dit land wil verdiepen.
Ik geloof niet dat het een slecht teken is wanneer ik hieraan toevoeg
dat ik -- als leek dan toch — dit werk met zijn ontzaglijke omvang op
enkele dagen tijds met de grootste belangstelling heb doorgenomen.
Ik heb het op prijs gesteld dat de auteur ook aandacht betoont voor
volledig nieuwe elementen die impact op de volksverbeelding en de
sagevorming beginnen te krijgen, nl. het Ufoverschijnsel. In dit geval
slechts terloops aangeraakt, hoop ik dat de heer Van den Berg of
anderen er zich in een niet al te ver verschiet verder zullen mee
bezighouden : toevallig is mij op dit stuk een ongeveer dertig jaar
oude waarneming bekend die nooit enige „follow-up" heeft gekend
en stelling door de meesten vergeten is. Hier doet zich een uitstekende
gelegenheid voor om van in den beginne dergelijke aanleidingen tot
sagevorming (voor zoverre er niet méér is, maar dat is een andere
geschiedenis !) te registreren.
Ik ben voorstander van bekroning van dit indrukwekkende werk.

REGISTERS

Samenstelling : E. SMISSAERT
tijdelijk wetenschappelijk
bibliothecaris bij de Academie.

VERGADERINGEN IN 1982

Blz.

Blz.
januari
februari
maart
april
19 mei
16 juni
11 september (buitengew.
openb. vergadering)

20
17
17
21

1
9
18
21
27

35

17 september (buitengew.
62
openb. vergadering)
64
20 oktober
27 oktober (openb. vergad.) 74

19 november
15 december

76
83

38

VERGADERINGEN IN 1983

19 januari
16 februari
16 maart
20 april
18 mei
15 juni

Blz.

Blz.

90
99

13 juli (openb. vergader.) 502
512
19 oktober
26 oktober (openb. vergad.) 520
16 november
547
21 december
553

106
488
493
497

60 6

I. — ZAKEN
A
Academische prijsvragen en -antwoorden :
Zie : Wedstrijden.
Akademie ( = Kon. Nederlandse
Akademie van Wetenschappen,
Amsterdam) :
– AMSTERDAM.

Vertegenwoordiging: 18, 489, 547548, 555.
Spreekbeurt : 27, 517.

B
Beauvoorde (kasteel van) :
– Geen openbare vergadering in
1982 : 23.
– Beheer. Rede v an de heer HoEBEKE : 503-511.
Bekrachtigingscommissie der wettelijke academische diploma's : 21,
489-490.
Bestuur Academie :
– Verkiezing : 1, 81, 101, 549.
– Overdracht ambt van voorzitter.
Toespraken : 1-5, 91-94.
Bestuurscommissie Academie :
– Verslagen van de vergaderingen :
6, 14, 19, 24, 31, 37, 71, 85, 96,
103, 491, 494, 501, 517, 557.
– Hernieuwing mandaten : 549.
Buysse-herdenking : 38-61, 62-63.

C
Castelein- herdenking : 84, 489.
Colloquium „Geschiedenis van de
Vlaamse Academies".

Zie : Geschiedenis van de Vlaamse Academies. Colloquium.
Commissie (Centrale) van de Koninklijke Commissie van Advies
voor Plaatsnaamgeving :
22-23.
Samenstelling:
–
– Benoemingen : 103.
Commissie voor de bekrachtiging
van de academische diploma's :
Zie : Bekrachtigingscommissie der
wettelijke academische diploma's.
Commissie voor het Boek :
– Vertegenwoordiging Academie :
102.
Commissie voor Publikaties :
– Vervanging als lid : 71.

– „Bibliografie van R. F. Lissens" :
85, 94, 108, 489.
– Verslag: 103.
Commissies (tijdelijke) van de Academie :
Zie : – Commissie voor Publikaties.

– „Herdrukken van werken uit
de Zuidnederlandse letterkunde".
– Prjsvragencommissie.
Commissies (Vaste) van de Academie :
I. Vaste Commissie voor Onderwis

en Nederlandse Lexicografie :
– Verslagen : 16-17, 25-25, 96-97,
110-111, 495-496, 519, 557-558.
– Verkiezing bestuur (1984-85) :
558.
II. Vaste Commissie voor Cultuurge-

s+chied enis :
– Verslagen : 14-16, 25-26, 97-98,
109-110, 496, 517-519, 558.
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-- Verkiezing bestuur (1984-85):
58.

III. Vaste Commissie voor Moderne
Letteren :

Geschiedenis van de Vlaamse Academies. Colloquium :
— „De weg naar eigen Academiën" :
70 71, 76, 91 92.
-

—Verslagen : 6-7, 20, 31-32, 73,
86, 104-105, 492, 551-552.
—Verkiezing bestuur (1984-85) :
552.

Goossenaerts-herdenking: 18-19, 81.
Grotius-Colloquium : 84 85.
-

IV. Vaste Commissie voor Middelne-

H

derlandse Taal- en Letterkunde :
—Verslagen : 7-8, 20, 32-33, 7273, 86-89, 105, 491-492, 549550.
—Verkiezing bestuur (1984-85):

Herdrukken van werken uit de
Zuidnederlandse letterkunde : 1,
21, 515.
50.

Conscience herdenking :
-

71, 107,

490, 494, 503, 514.

-

— Tijd eliike Commissie. Notulen.

Honderdjarig bestaan van de Academie (1986) : 490.

D

Honderdvijftig jaar België :
Zie : Francqui-Colloquium over
„België en Europa".

Decreet betreffende de Academie :
Zie : Zetel van de Academie.

Huishoudelijk Reglement. Herziening : 10-13, 20, 23, 102, 109,
489.

E
Elsschot-herdenking : 85.
F

I
Internationale Vereinigung fiir germanische Sprach- and Literaturwissenschaft (I.V.G.) :
— Afvaardiging : 106.

Fondsprijzen Academie :
Zie Wedstrijden.
Francqui-Colloquium over ,.België
en Europa" : 9-10.
Francqui-fonds : 90.

K
Kasteel Beauvaorde
Zie : Beauvoorde (kasteel van).

Francqui-prijs : 70, 90.
L
G
Gelukwensen : 19, 34, 70, 103, 107,
497, 515, 516, 548.

Lezingen .
1. Maandelijkse plenaire vergaderingen
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—1982 —
—„Vertalen `en is gheen clden dinck ",
door de heer VANDERHEYDEN : 5.
— „Een pionier van de Franse neerlandistiek : L. de Backer", door de
heer BRACHIN : 19.
-- „Vernuft en spel : rebus-blazoenen
bij de rederokers", door de heer
KEERSMAEKERS : 23.

2. Buitengewone Openbare vergaderingen :
* Te NEVELE. Cyriel Buysseherdenking : 38-61.
* Te ANTWERPEN. 50e verjaring
overlijden C. Buysse : 62-63.
3. Openbare vergaderingen :

—„Ce pauvre Zetternam. Bloemen op
een graf', door de heer SCHMOOK :
30.

—„Analogie, taalverwerving en taalverandering" (voortzetting), door
de heer ROELANDTS : 71.
—„ Willem Elsschot : bij een centenarium", door de heer Ann : 85.
— 1983 —

-- „De periodisering van de internationale avant-gardebewegingen",
door de heer WEISGERBER : 103.
—„Moretum ofte stamppot", door de
heer Coupe : 109.
-- „Vertalen was `gheen cleen dinck' !
Waarom ?", door de heer VANDERHEYDEN : 490.
—„Guido Gezelles `Ri, jmsnoer'
(1893)", door mevrouw D'HAEN :
494.
—„Een vriend van Buysse en Maeterlinck : Albert Guequier
(18701901)", door de heer VAN ELSLANDER : 500.
— „Taalnormen en hun relativiteit",
door mevrouw DAAN : 517.
—„Indrukken en kanttekeningen bij
het werk van Cyriel Buysse", door
de heer DECORTE : 548.
-- „Het verdriet van België", door de
heer WALSCHAP : 557.

—1982 —
* Academiegebouw, Gent :
— Openingstoespraak, door de heer

75.
—„Twee meesters en bun métier:
Bouten en Van de Woestne
over de poëzie", door de heer
LEYS :

SOTEMANN :

75.

— 1983 —
* Kasteel Beauvoorde :

-- „Consciences nederige kranskens
uit heidekruid en koornbloemen", door de heer KEERSMAEKERS :

503.

—Gelegenheidstoespraak, door de
heer HOEBEKE : 503 - 511.
* Academiegebouw, Gent :
Installatie van 4 nieuwe leden :

520- 546.
4. Vaste Commissie voor Onderwijs

en Nederlandse Lexicografie :
—1982 —
—„De Rhetorica van Jan van Mus
1553, en `Ne-sem:Vlaemscb'in
door de heer-derlantsch'i1607",
VANDERHEYDEN :

16-17.
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—„Van den alf geleed", door de heer
GYSSELING : 25.

—„Bii het beschouwen der beeltenis
van Charsé", door de heer COVVREVR : 558.

1983 —

—

—„Taal en kognitie : het geval van
de korte infinitieven", door de heer

6. Vaste Commissie voor Moderne

Letteren :

LEYS : 97.

—„Daer waren drie hebreeusche
namen (Reynaerts, Historie, v.
5326)", door de heer GOOSSENS :
110-111.

—

1982 —

—„Dichters van `Den Nieuwen LustHof(1602-1610)", door de heer
KEERSMAEKERS : 6-7.

—„Toch een onomasticon van de
Middelnederlandsche letterkunde?",
door de heer MOORS : 495-596.
—„Preliminaria II. De Middeleeuwse
dichter en `zijn' waarheid", door de
heer DE PAEPE : 519.
—„De lyriek van Gaston Burssens in
de jaren twintig", door de heer
HADERMANN : 558.

— „Ce pauvre Zetternam. Zetternams
overlijden", door de heer SCHMOOK:
31-32.

—„Johan Al f ried de Laet en zijn correspondentie met Gustav Hó f ken",
door mevrouw DEPREZ. Lezing verdaagd : 73. Gehouden : 492.

—„De pijnlijke vreugde of het plezier van het vertalen ", door de heer
DECORTE : 86.

5. Vaste Commissie voor Cultuur-

— 1983 —

geschiedenis :
—

1982 —

—„Fr. J. Olivier (1829-1887), antiquaar, veilinghouder en uitgever",
door de heer DESCHAMPS : 14-16.
—„Placcaet van verlatinge, 's-Gravenhage 26 juli 1581", door de heer

—„Bredero in het Brabandts Nachtegaelken 1636", door de heer KEERSMAEKERS : 104-105.

—„Ontwikkelingsschets van de literatuur in West- Vlaanderen" (6de vervolg), door de heer DEMEDTS, 551552.

VAN LOEP : 25-26.

Middelnederlandse Taal- en Letterkunde :

7. Vaste Commissie voor
—

1983 —

—„Ontwikkelingsschets van de Westvlaamse literatuur" (5 de vervolg) ,
door de heer DEMEDTS : 98.
—Literair Salon :
de heer LAMPO : 110.
de heer DE BELSER : 496.
—„Driemaal de eerste morgen", door
de heer LISSENS : 518-519.

— 1982 —

— „De `kale' te Oudenaarde : de zaak
en het woord ", door de heren
HOEBEKE en GYSSELING : 7 - 8.

— „Johan Al f ried de Laet en zijn correspondentie met Gustav Hó f ken",
door mevrouw DEPREZ : 33.
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— „Taalhandelingen in het Antiphonarium van de mis", door de heer

* De heer TAGLIAVINI : 34-36.
101, 106.

GOOSSENS : 72-73.

—„De ,Vita Christ? van Ludol f van
Saksen in het Middelnederlands",
door de heer DESCHAMPS : 87-89.

— 1983 —
—„Literair-theoretische preliminaria
bij de studie van de middeleeuwse
literatuur", door de heer DE PAE-

Op-

volger : de heer GERRITSEN : 95,
* De heer VAN HAERINGEN : 512515, 548, 557.

Literair Salon :
De heer COUPÉ : 36.
—De heer DE BELSER : 496.
—

—De heer LAMPO : 110.

LUC-Symposion „Boek" : 10, 102.

PE : 105.

— „De herkomst van onze kleurbenamingen", door de heer GYSSELING :
491-492.
—„Het toponiem Haverie/Averie",
door de heer HOEBEKE : 550.

Lidmaatschap Academie :
—Binnenlands erelid : de heer VAN
LoEY : 36, 70, Opvolger : de heer
WILLEMYNS : 95, 101, 106. Instal-

latie : 521 528.
-

—Overladen :
* De heer BISCHOFF : 553-555.
* De heer DRAYE : 99-101, 490,
494. Opvolger: de heer GEERTS :
500, 515. Installaatie : 5 39-546.
* De heer GILLIAMS : 64-66, 69,
76 77, 77 79. Opvolger : de heer
-

-

N
Nationaal Biografisch Woordenboek : 555-556.
Nationaal Fonds voor de Letterkunde :
—Commissie voor Advies : 81, 83,
108.

—Comité van Beheer : 81, 549.
—Voorstel tot reorganisatie : 29-30.

Nederlandse (Koninklijke) Akademie van Wetenschappen, Amsterdam.
Zie : Akademie (= Kon. Ne-

derlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam) .
Neerlandistiek extra muros. Onderwijs Nederlands Noordrijn-Westfalen : 556.

VAN HERREWEGHEN : 103, 107,

Nobelbibliotheek (Stockholm) : 107.

488. Installatie : 528-534.

Nobelprijs literatuur : 84, 548.

* De heer KNUVELDER : 69. Opvolger : de heer S6TEMANN :
103, 107, 488.
* De heer LEBEAU : 69. Opvolg-

ster : mevrouw ROSSEELS : 103,
107, 488. Installatie : 534-539.
* Mevrouw SCHIEB : 28. Opvolgster : mevrouw DAAN : 95, 101,
106.

0

Onderscheidingen.
Zie : Prijzen (literaire) .
Overlijden :
— De heer BISCHOFF : 553-555.
— De heer DRAYE : 99-101.
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- De heer GILLIAMS : 64-66, 69, 7677. Lijkrede : 77-79.
- De heer KNUVELDER : 66-67, 69.
- De heer LEBEAU : 67-69, 76-77.
Lijkrede : 79-81.
- Mevrouw ScHIEB : 28.
- De heer TAGLIAVINI : 34-36.
- De heer VAN HAERINGEN : 512515.
P

:

Rouwhulde :
- De heer K. BISCHOFF : 553-555.
- De heer H. DRAYE : 99-101.
- De heer M. GILLIAMS : 64-66.
- De heer G. KNUVELDER : 66-67.
- De heer P. LEBEAU : 67-69.
Mevrouw G. SCHIEB : 28.
- De heer G. TAGLIAVINI : 35-36.
- De heer C. B. VAN HAERINGEN :

:

512 514.
-

S

19, 24.

109, 490-

491.
Prijzen (literaire) :
- Driejaarlijkse staatsprijs voor een
schrijverscarrière. Tijdvak 19791981 : 19.
- Hendrik van Veldeke-prijs voor
poëzie 1982. Statuten : 19.
- Prijs der Vlaamse Provinciën : 516.
- Driejaarlijkse Staatsprijs voor poëzie: 557.
- Prijs voor li teratuur Provincie Limburg : 107.
Publikaties :
- Herziening uitzicht van de uitgaven 107 108.
- Aangeboden bijdragen : 493, 498.
- Zie ook : „Commissie voor Publikaties", sub : „Bibliografie v an R.
:

- Samenstelling: 36, 494.
- Benoemingen : 103, 494.

-

Prijs voor Nederlandse letterkunde
1981 van de Gemeente Ukkel :
-Jury •. 5.
Prijsvragencommissie :
- Prijsantwoorden 1985
- Prijsantwoorden 1986

Raad voor Taaladvies :

-

F. Lissens".

Schenking :
- Ets voorgevel Academiegebouw :
101.

Spelling : 556.
Staatsprijs (driejaarlijkse) voor een
schrijverscarrière : 19, 27.
Statuut Academiën : 493 494, 499
-

-

5 00.

Stichting ter bevordering van de
vertaling van Nederlands letterkundig werk :
- Vertegenwoordiger v an de Academie : 30.
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns :
- Herdenking 75-jarig bestaan.

Adres : 70, 102, 107.
T

R

Raad voor Nederlandse Taal en Letteren. Installatie en samenstelling : 556.

Taalunie -Verdrag : 9, 556.
- Zie ook : Raad voor Taaladvies.
- Zie ook : Raad voor Nederlandse Taal en Letteren.
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Tijdschrift voor Nederlands en Afrikaans (T.N.A.) : 497 498.
-

4. Vergaderingen in 1981 : 227.

5. Registers : 303.
Vertegenwoordiging van de Academie : 9, 10, 18-19, 27, 29, 34, 69,

V
Verslagen en Mededelingen. Jaargang 1982. Inhoudstafel

70, 81, 83-84, 107, 488-489, 494,
498, 514, 516, 547-548.

W

Aflevering 1 :
1. Potgieters verblijf te Antwerpen in
1830. Enkele dagboekbladen, door
W. CouvREUR en A. DEPREZ : 3.

2. Een idylle in de late negentiende
eeuw. Rosa Rooses' brieven aan
Cyriel Buysse 1892-1893, door A.
DEPREZ : 71.

3. Gestructureerde thematiek van de
vrouw in 500 nederlandstalige gedichten, door Chr. D'HAEN : 90.
4. Verkenningen in vroeger vertaalwerk 1450 1600. Vertalen als taaloefening, door J. F. VANDERHEYDEN 98.
5. Gevonden - verloren - gevonden.
Cornelis van Ghisteles vertaling
van Antigone e.a. weer terecht,
door A. A. KEERSMAEKERS : 128.
-

Wedstrijden van de Academie :
- Prijsvragen 1982 : 6.
- Fondsprijzen 1982. Samenstelling
jury's : 13-14. Toekenning : 37,
71. Uitreiking : 75.
- Prijsvragen. en -antwoorden 1983.
Samenstelling jury's : 95-96. Toekenning : 501, 517 . Uitreiking :
546.
- Karel Barbierprijs (tijdvak 19811982) . Samenstelling jury : 103.
Niet toegekend : 501.
- Financiële aanpassing en optrekken
van een aantal fondsprijzen : 108.

:

Wedstrijd voor Letterkunde (Stad

Brussel) :
- Jury •. 5.
Winkler Prins prijs :
-

- Jury •. 5.
- Uitreiking : 83-84. Zal niet meer

Aflevering 2 :
1. Een pionier van de Franse neerlandistiek : Louis DE BACKER (18141896), door P. BRACHIN : 143.
2. De handschri f tel Ake overlevering
van Ruusbroecs werken, door J.

plaatsvinden : 515.
Woordenboek der Nederlandsche
Taal (W.N.T.) : 498.

z

DESCHAMPS : 186.

3. Ce pauvre Zetterman,
SCHMOOK : 1 9 5.

door G.

Zetel van de Akademie :
- Blijft te Gent : 36.

II. -- PERSOONSNAMEN
N.B. : In dit register wordt niet verwezen naar de lijsten van aan- en
afwezigheid van de leden op de vergaderingen.
ADRIAENS (L.), laureaat :

96, 517.

AERTS (J.), lid : 13, 14, 19, 27, 85,
95, 101, 494, 519, 552.

—Lezing: 85.
—Begroeting van H. VAN HERREWEGHEN : 528-530.
BERTELOOT (A.), laureaat

: 95, 501.

BISCHOFF (K), buitenlands erelid :

—Overlijden : 555.
— „In memoriam" : 553 555.
-

BOEREBOOM (M.), musicoloog en mu-

ziekcriticus : 13.
BOUDEWIJN (Koning der Belgen)
70, 516.
BRACHIN (P.), buitenlands erelid: 91.

— Lezing : 19.
BxAEKMAv (W. L.), laureaat : 37.

BuoKINx (P. G.), lid : 69, 84, 103,
506.
-- „Driejaarlijkse Staatsprijs voor poëzie" : 557.
BUYSSE (C.), overleden lid :
—Herdenking Nevele : 38-61 : Antwerpen : 62-63.
:

CASTELEIN (Matthys), rederijker :
489.

84,

COUPÉ (C.), lid, ondervoorzitter
1983 : 5, 13, 30, 76, 81, 84, 93,
96, 101, 109, 495, 514, 515, 558.

— Lezing : 109.
Lijkrede M. Gilliam! : 77-79.
-- Voorlezing : 36.
—Verkiezing tot voorzitter 1984:
549.

—

CouvREUR (W.), lid : 8, 23, 26, 32,
33, 36, 76, 81, 86, 96, 103, 111,
547, 558.
— Lezing: 558.
DAAN (Jo), buitenlands erelid :
— Verkozen : 95, 101, 106.
—Lezing: 517.
DE BACKER-VAN OCKEN (gewezen
Minister van Nederlandse Cultuur) : 503-511.

5, 13, 107, 556.
— Literair Salon : 496.
DE BErsFat (R.), lid :

DEBRABANDERE (Fr.) :

556.

stadsarchivaris Gent

DECAVELE (J.),
23.

DECORTE (B.) , lid : 1, 3, 5, 13, 18,
23, 26, 29, 30, 71, 76, 84, 85, 96,
101, 102, 105, 519.

—Lezingen : 86, 548.
— Toespraak : 2 3.
-

COENS

DE JONG
517.

CONSCIENCE (Hendrik) : 490, 494,
514.

DE KEUSTER (M. F.), zie : VAN
GOEREE (I.).

(Daniël)„ Minister van Onderwijs : 34.

(M. J. G.), laureaat : 95,
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goeverneur Oost -

DE KINDER (R.),

Vlaanderen : 489.
—Toespraak : 38 42.

—Herdenking door G. GEERTS : 54354G.

-

Duruis (Michel), laureaat : 37.
DEMEDTS (A.), lid : 5, 7, 13, 17, 23,
25, 81, 85, 102, 103, 519, 552.
—

ELSSCHOT (W.), lett erkundige : 85.

Lezingen : 98, 551-552.

—Andr Demedtshuis : 516.
—Begroeting van M. ROSSEELS : 534-

FABIOLA. (Koningin der Belgen) : 34,
497, 515.

536.
—

Lid Comité van Beheer

N.F.L.:

549.
DE PAEPE (N.), lid : 14, 89, 111,
496, 550, 558.

—Lezingen

:

105 ; 519.

DEPREZ (A.), lid, voorzitter 1983:
1, 3, 4, 7, 13, 14, 16, 19, 26, 27,
30, 76, 81, 91-92, 101, 106, 107,
109, 489, 502-503, 514, 519, 548,
555, 558.
—Lezingen 33, 73, 492.
—Rouwhulde : 99-101, 512-514, 553-

GEERTS (G.), lid : 558.
— Verkiezing : 500, 515.
—Install atie. Begroeting

door O.

LEYS : 539-542. Herdenking
H. DRAYS : 543-546.

van

GELDHOF (W.) , schepen stad Ant-

werpen : 62-63.
GERRITSEN (W. P.), buitenl ands ere-

li d
—Verkozen : 95, 101, 106.

:

555.
—Toespraken : 92 94, 521.
-

DESCHAMPS (J.), lid : 14, 17, 33,
69, 76, 82, 101.
—Lezingen : 14-16, 87 -89.
DE SMET (G.), 555-556.
DESMET (Hilde) : 493.
DE WISPELAERE (P.),
27.

letterkundige

D'xAEN (C.), lid : 5, 13, 85, 548.
—Lezing : 494.
DRAYE (H.), lid : 8, 22, 76, 83.

— Rouwhulde : 99-101.
— Overlijden : 101.
—Zetel vacant : 107, 490, 494.
—Opgevolgd : 500.

GIJSEN (M.), zie : Goius

(J. A.).

GILLIAMS (M.), vast secretaris eers-

halve :
— Overladen : 64, 69, 73, 75, 91, 93.
—Herdenkingsrede : 64-66.
—Begrafenis en likrede : 76-79.
—Zetel vacant : 81, 85, 95. Opgevolgd : 103.
—Prijsvraag : 95, 501, 517.
—Herdenking door H. VAN HERRE WEGHEN : 530-534.
GOOSSENAERTS (J.) : 18-19, 81.

GOOSSENS (J.) , lid : 5, 11, 12, 14,
17, 22, 23, 27, 36, 76, 95, 101,
105, 107, 109, 489.
—Lezingen : 72-73, 110-111.

Gouts (J. A.), binnenl ands ereli d
9-10.
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(M.), afgevaardigd-beheerder Francqui-fonds : 70, 91.

GROS JEAN

GRQTIUS
84-85.

Lezingen: 7-8 ; 25 ; 491-492.

HADERMANN (P.), lid : 11, 13, 96,
97, 107.
-

--

516.

(Hugo), jurist, historicus :

GYSSELING (M.), lid : 14, 22, 23, 76,
82, 100, 101, 105, 494, 506, 550.
--

- Literair salon: 110.
„Prijs der Vlaamse Provinciën" :

Lezing: 558.

HOEBEKE (M.) , vast secretaris : 3, 4,

10, 19, 22, 25, 29, 70, 76, 83, 84,
92, 93, 95, 101, 102, 103, 109,
492, 494, 498, 516, 519, 548.
- Lezingen: 7-8 ; 550.

- Toespraak : 503-511.
INDESTEGE (L.),

overleden lid :

35.

Ijs (L):
- Gemachtigde te Beauvoorde : 504.
LEBEAU (P.),

lid :

- Herdenkingsrede : 67-69.
Overlijden: 64, 69, 73, 75, 91.
Begrafenis en lijkrede: 76-77, 79-

-

--

81.

- Zetel vacant: 81, 85, 95. Opgevolgd : 103.
- Opvolging N.F.L.: 81, 83.
- Herdenking door M. RossEEt~s :
537-539.
LEOPOLD III (Koning der
- Overlijden .• 516, 548.

Belgen)

5, 13, 101, 105,

LEYS (0.), lid, voorzitter 1982 : 1, 3,
5, 7, 8, 10, 18, 19, 23, 25, 2 6, 27,
69, 76, 83, 84, 93, 101, 109, 489,
490, 496.

KAREL (graaf van Vlaanderen, prins
van België) :

- Lezing : 97.
- Toespraken : 3-5 ; 59-61 ; 75 ; 91-

JOCKHEERE

(K),

lid :

494.

- Overlijden : 497, 498, 515.
KEERSMAEKERS (A.) , lid : 13, 19, 69,
81, 82, 89, 96, 98, 111, 489, 550.
- Lezingen : 6-7 ; 23 ; 104-105 ; 503

- Herdenkingsrede : 67-69.
KEMPEN

(Jozef) : 556.

66-67.

- Begroeting van G. GEERTS : 539542.
LIEBAERS (Herman) : 500, 502.
I.IEVENS

buitenlands erelid :

KNUVELDER (G.),

92.

- Rouwbulden : 28, 35-36 ; 64-66 ;

- Herdenkingsrede : 66 67.
- Overlijden : 64, 69, 91.
-- Zetel vacant : 81, 85, 95. O pvolging : 103.

(R.), hoogleraar : 84.

LISSENS (J. P.) : 108, 489.

-

(H.), lid 5, 13, 23, 30, 76,
82, 96, 103, 552.
- Lijkrede P. Lebeau : 79 81.
LAMPO

LISSENS (R. F.), lid : 13, 29, 83, 84,
103, 489-490, 493, 519, 557.
- „Bibliografie" : 85, 94, 108, 489.
- Lezing : 518-519.

:

-

LOUËL
13.

(J.), componist en pedagoog :
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MANDELINCK (Gwij), laureaat : 37.

RUYSLINCK (W.), zie

:

DE Bsrsstt

(R).
MOORS (J.) , lid : 11, 23, 95, 105,
488-489, 492, 514.
—Lezing: 495-496.
—Begroeting R. WILLF.MYNS : 521524.

—Verkiezing tot ondervoorzitter
1984: 549.

SCHIEB

MUSSCHOOT (A. M.) : 62.

PAUWELS (j. L.) , binnenlands erelid : 11, 21, 22, 76, 101.

Gemeenschapsminister van Cultuur) : 22-23, 29-30,

POMA (Karel),

36, 91, 102, 108, 498, 500, 502503, 510.
ROELANDTS (K.), lid : 22, 23, 25,
26, 36, 71, 76, 83, 93, 96, 99,
101, 103, 490, 495, 496.
—Lezing: 71.

—Lid bestuurscommissie 1984-1985 :
549.

(Gabriele), buitenlands ere-

li d :
—Overlijden en rouwhulde : 28, 91.
—

MORTELMANS (Jozef), Directeur-generaal : 502, 515, 520, 556.

Zetel vacant :
gevolgd : 95.

36, 71, 82, 85.

Op-

SCHMOOK (G.), binnenlands erelid :
18, 26, 30, 33, 35, 63, 71, 76, 515.
—Lezing: 30 ; 31-32.

ScHórrE (A.), voorzitter I.V.G. : 106.
SIMONS (L.), conservator A.M.V.C.
62.
SMEYERS (Jos), laureaat : 37.

SOTEMANN (A. L.) , buitenlands erelid :
—Lezing: 75.
Verkozen : 103, 107, 488.

—

TAELDEMAN

(J.) , taalkundige : 23.

(Carlo) , buitenlands erelid :
— Overlijden : 34, 91.
—Rouwhulde : 35-36.
—Zetel vacant : 70, 82, 85. Opgevolgd : 95.

TAGLIAVINI

ROMBAUTS (E.) , binnenlands erelid :
3, 11, 17, 76, 96, 98, 101, 105,
506, 519.

RoosE (L.), lid : 2,

RYBERG (A.) : 107.

13, 96, 548.

RosSEELS (M.), lid :

VANACKER

(Hans) : 498.

—N.F.L.: 81, 83.
—Verkozen : 103, 107, 488.
—Installatie : 109. Begroeting door
A. DEMEDTS : 534-536. Herd enking van P. LEBEAU : 537-539.

VANACKER (V. F.), lid : 5, 11, 22,
76, 81, 82, 557, 558.

Ruft (K.), mediëvist : 82.

VANDERHEYDEN (J. F.), binnenlands
erelid : 76, 101, 107, 506.

RUTTEN (Mathieu), laureaat : 37.

—Lezingen : 5, 16-17, 490.

VAN DEN BERG (M.), laureaat

: 96,

501.
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VAN EENEKEN (G.), laureaat : 96,

501.
VAN ELMBT (F.), laureaat : 95, 501.

—Huldiging door R. WILLEMYNS :
525 -528.
VAN TWENBEKE (j.), heemkundige :
23.

VAN ELSLANDER (A.), lid : 9, 13, 14,
27, 30, 32, 34, 76, 85, 93, 95,
109, 489, 493, 506, 514, 552, 556.
—Feestrede : 42 - 58.
—Toespraak : 62 - 63, 500.

VAN WILDEROOF (A.), zie : Couná
(C.).
VERBEKE (G.) : 493-494, 499.

—Lid bestuurscommissie 1984-1985 :
549.
VAN Es (G. A.) , overleden buiten-

lands erelid : 3.
VAN GOEREE (I.), letterkundige : 81.

VAN HAERINGEN (C. B.), buitenlands

erelid :
—Overladen: 514-515, 548, 557.
—„In memoriam" : 512-514.
VAN HERREWEGHEN (H.), lid : 494,
518-519, 558.

—Verkozen : 103, 107, 488.
—Installatie : 109. Begroeting door
J. AERTS : 528-530. Herdenking

VER BOVEN (Daisy), laureaat : 37.
WALSCHAP (G.), binnenlands erelid

76, 494, 515.
—Lezing: 557.
WAUTERS (j.), graficus : 101.
WEISGERBER (J.), lid : 9-10, 11, 13,
19, 22, 71, 81, 95, 105, 516-517.

—Lezing: 103.
—Lid Comité van Beheer N.F.L.:
549.
WESTExr ugrcic (Albert), zie : AERTS
(J•)•

M. GILLIAMS : 530-534.
WILLEMYNS (R.), lid : 23, 550.

VAN LoEY (A.), binnenlands erelid :
5, 7, 14, 23, 32, 83, 86, 97, 105,
494, 496, 506, 519, 558.
— Mededeling : 25-26.

—Ontslag gewoon lid: 36, 70, 71.
— Zetel vacant: 82, 85. Opgevolgd:
95.

Verkozen : 95, 101, 106, 556.
— Installatie : 109. Begroting: 5215 24. Huldiging van A. VAN LOEY :
525-528.

—

ZAALBERG (C.), buitenlands erelid
519.
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