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„VADZIGE MONNIKEN IN MORSIGE HOLEN”
EN DE TEKSTOVERLEVERING
door
JAN F. VANDERHEYDEN

Binnenlands Erelid der Academie

Wanneer men bij een onderzoek zich op een zijwegeltje waagt dan
kruist men allicht een bijpad dat men vroeger, bij 't verlaten van een
andere grote baan, ook al eens een stuk gevolgd had. 't Is in een
dergelijke ontmoeting bij het grasduinen in de historie van onze
literatuurgeschiedschrijving en later bij het doorzoeken van het tot
hiertoe haast onbetreden gebied van de „liminaria" van westers vertaalwerk, voornamelijk uit de XVIde eeuw, dat het vertrekpunt voor
deze nieuwe zoektocht te vinden is.
Hier is nu het verhaal !
Onder de moeilijkheden, die een zestiende-eeuwse vertaler soms te
overwinnen had, vermeldde deze bij gelegenheid de gebrekkige toestand waarin hij de tekst van zijn basisversie vond, qua verwoording
van ideeën of gevoelens van de oorspronkelijke auteur, of qua verbale
vorm van het relaas van feiten of gebeurtenissen die de originele
schrijver verhalen wou.
Inderdaad, in sommige gevallen was deze versie, die de vertaler van
toen vóór zich kreeg, naar zijn zeggen, bedorven, corrupt ! Een kopiist
of zetter had ingegrepen, bewust, en soms moedwillig zelfs ( 1) ;
elders kon de vermoedelijke afwijking het resultaat zijn van een
(1) Voor een typisch geval van ingrijpen door een letterzetter cfr. Den
gheheelen Bybel. Leuven, 1548 : Daarin : „Een goet onderwijs van die weerdicheyt / nutticheyt / ende diepheyt der heyligher Scriftueren...." : „Ende
hoe wel dat dese voerseyde valsche lutersche Bibel namaels ghecorrigeert is
gheweest ... ende alsoo by die doctoren van Louen gheuisiteert ende gheadmitteert / om die te herdrucken ... by seker ottroye ende priuilegie ... hier
toe ghegheuen Willemen vorsterman saligher mesnorien / soo is nochtans
beuonden narnaels / dat een dienaer ende setter des wercs van den voerseyden
Willemen sonder weten oft consent sijns meesters niet ghetrouwelij ck en heeft
gheuolcht het exernplier / dat hem ghegheuen was te drucken / maer heeft
te veel staden gheuolcht den valschen text / ende die correctueren laten staen".
Cfr. fol. C. ij.
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voorbijgaande achteloosheid of onachtzaamheid, gevolgen van o.m.
vermoeidheid of eenvoudigweg van gebrek aan of verslapping van
belangstelling (2).
Soms beperkte zich deze vaststelling van een echte of vermeende
fout of feil in de tekst tot een blote, koele vermelding van het geval ;
soms echter was deze bevinding een aanleiding tot schampere, soms
zelfs honende schimpscheuten.
Het zijn echter voornamelijk literatuurhistorici en tekstuitgevers
achttiende-eeuwse meestal -- en niet zozeer zestiende-eeuwse vertalers
en tekstbezorgers, die zich het scherpst en het heftigst over het werk
en de gedragingen van vroegere afschrijvers of eigentijdse tekstuitgevers uitlieten.
Inderdaad, talrijk zijn de laat-middeleeuwse of zestiende-eeuwse
uitspraken over de ongaafheid van teksten, of de eerste uitvallen tegen
vroegere slordige, onbevoegde of oneerlijke kopiisten ook niet. Ze
zijn niettemin m.i. in zekere mate belangwekkend. Ze leren ons immers iets over o.m. de toenmalige vertaler en zijn werk ; ze zijn
daarenboven blijkbaar blijven nazinderen in de kritiek die latere lezers
en commentatoren, historici en uitgevers van deze gewraakte geschriften, in verband met de gaafheid van de tekstoverlevering ervan, uitgebracht hebben.
Komt daarbij dat het opvallend is dat -- zoals reeds even vermeld —
het veeleer latere historici en tekstuitgevers zijn geweest die, benevens
het geven van uiteenzettingen van technische aard over de al of niet
echte verhaspelingen van een tekst, onder invloed van het geestesklimaat van de tijd, waarin zij getogen werden, geleefd, gewerkt en
geschreven hebben, en jof onder invloed van „overgeërfde" levensbeschouwelijke opvattingen en familietradities, soms dan ook al onder
't impuls van eigen temperamentvolle opwellingen, zich in dit opzicht
stoutigheden veroorloofd hebben die ze, denkelijk in hun mildere
momenten, of in een andere tijdstroming of levenssfeer, nooit zouden
geuit hebben.
Een geval, dat me jaar na jaar is blijven intrigueren en herhaaldelijk
beduusd doen opkijken heeft, is wel dit van Jeronimo de Vries, die
leefde van 1776 tot 1853.

*
**
(2) Cfr. het opstel in : Verslagen en Mededelingen van de Kon. Acad. voor
over : „Verkenningen in Vroegere Vertalingen.
1450 1600. Vertalen en is „gheen deen dinck". Waarom ?"

Ndl. Taal- en Letterkunde
-
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In zijn Proeve eener Geschiedenis der Nederduitsche Dichtkunde,
waarvan de 2de druk in 1835 in A'dam begon te verschijnen ( 3) , doet
Jeronimo de Vries — een van onze eerste literatuurhistorici een zware
uitspraak in verband met de overlevering van oude teksten. Deze
werden inderdaad, volgens hem althans, in de Middeleeuwen in de
„morsige holen van vadzige monniken" verholen gehouden ; leden
van de reguliere clerus, meer dan deze van de seculiere, misbruikten
deze geschriften en schonden ze.
Dit vonnis — want zo klinkt het toch, en is het in feite ook ! zal
meer dan één lezer nu nog verrassen, hoe gewend die ook zijn mocht
aan het zien en horen geven van vlugge en vaardige stoten en wederstoten die in de wereld van filologen, critici en bellettristen in alle
talen en uit alle tijden, zo handig aangebracht en uitgewisseld worden
woordensteekspelen die vaak van zo weinig begrip, van zo'n karig
en schraal menselijk gevoel getuigen kunnen !
Ook Gerard Brom moet de straffe formulering van Jeronimo de
Vries getroffen hebben. Inderdaad, in diens Geschiedschrijvers van
onze Letterkunde -- werk dat onder de Tweede Wereldoorlog nog
van de pers komen kon — pakte hij Jeronimo de Vries dan ook hardhandig aan, waar hij schreef : „Jeronimo de Vries toonde een aan
zijn onkunde evenredige minachting voor de middeleeuwen, die hij,
„in de morsige holen van vadzige Monniken [zich) zag af spe-

(3) Jeronimo de Vries : Proeve eener Geschiedenis der Nederduitsche Dichti2e dr. [In vier deelen). A'dam, Meijer Warnars, 1835-1836. (Dl. I
en DI. II in 1835 ; Dl. III en DI. IV in 1836). Dit is de uitgave die blijkbaar
thans nog het gemakkelijkst te bereiken valt. De eerste druk kwam in 1808
en 1809 van de pers, als „Derde en Vierde Deel der uitgegevene Werken van
de Bataa f sche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde, onder de titel : „Antwoord op de Vraag: Welke zijn de vorderingen, welke is de verachtering der
Nederduitsche dichtkunde, gedurende de achttiende eeuw, in vergelijking van
vroegere tijdperken ?". Aan deze verhandeling die Jeronimo de Vries inleverde werd inderdaad in 1805 „de Gouden Eerepenning... toegewezen". In 1810
verscheen een uitgave onder de titel : „Proeve eener Geschiedenis der Nederduitsche Dichtkunde door Jeronimo de Vries. Te Amsterdam, bij Johannes
Allart. MDCCCX". Ik heb de indruk dat hetzelfde zetsel van de tekst van de
eigenlijke „geschiedenis" in beide drukken en „uitgaven" gebruikt werd. Een
„Tweede druk" onder dezelfde titel verscheen „Te Amsterdam, bij P. Meijer
Warnars", 1835-1836. Hierin een opdracht, gedateerd „31 October 1835"
van Jeronimo de Vries aan Matthijs Siegenbeek.

kunde.
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len... " (4) . En terloops zij hier vermeld : Jeronimo de Vries was in
dezen een recidivist (5).
Later méér daarover ! Inmiddels toch dit.
Dit woord van Jeronimo de Vries gaat ook ons aan, in verband met
de studie van de vroegere vertalingen van oud werk in 't Westen ;
het moet eveneens wie ook raken, die zich met het onderzoek van de
tekstoverlevering in 't algemeen of zelfs -- meer algemeen •- met de
studie van een of andere brok westerse cultuurgeschiedenis inlaten
zou.
Het valt inderdaad moeilijk te ontkennen dat in de overheveling
van o.a. oud schriftelijk cultuurgoed - om niet te spreken van de
beoefening zelf van bepaalde letterkundige genres, b.v. historische
en zgn. „geestelijke" literatuur in de ruime zin van het woord - de
clerus, vooral dan monniken, doch ook kloosterzusters ( 6) , in de
Middeleeuwen een belangrijke rol - ten goede, soms echter ook ten
kwade - gespeeld hebben. M.a.w. talrijke oudere teksten, die in het
classieke of in 't middeleeuwse Latijn gesteld of in de landstalen
geschreven waren, hebben de zestiende eeuw en vaak onze tijd bereikt
dank zij o.m. de kloosters. Dáár, of althans voornamelijk daar, werden
deze oudere geschriften verzameld en bewaard ; dáár werden zij door
overschrijving vermenigvuldigd, en van dááruit werden zij dan ook
soms verspreid.
De bedoelingen van deze middeleeuwse verzamelaars en kopiisten
van antieke geschriften of van oude in de landstaal gestelde teksten,
het belang of de omvang van hun werk, zomin als de betekenis van
hun inzet in bibliotheekzaal, scriptorium of kloostercel, met het oog
op het veilige en gaaf bewaren en, door 't kopiëren, gemeenmaken
van ons westers geschreven cultuurerfdeel worden echter -- of werden
althans vroeger -- niet immer op billijke wijze beoordeeld.
Uitspraken van litterair-historici, van tekstuitgevers, commentatoren,
ook van vroegere vertalers ja, ook van vertalers ! - over de bijdragen
van dezen, die in scriptorium of kloostercel zich soms jarenlang (7)
(4) Gerard Brom : Geschiedschr ij vers van onze Letterkunde. A'dam, Elsevier, s. d. Cfr. p. 23.
( 5) Cfr. infra.
(6) W. Wattenbach : Das Schri f twesen im Mittelalter. 4. Au f 1. Graz, 1958.
Cfr. p. 444. „Das auch Nonnen diere Kunst abten kommt schon friih var".
(7) Cfr. W. Wattenbach : Das Schri f twesen im Mittelalter. 4. Au/i. Graz,
1958. Cfr. p. 450, waar hij het heeft over „Benedictinerfleiss" in de XVde
eeuw ; als voorbeeld citeert hij het geval v an Broeder Johan van Stavelot die
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aan het naschrijven van teksten wijdden, zijn vaak zelfs uitingen van
een zeker misprijzen voor dit monachaal werk dat meestal ook in een
geest van deemoedig dienstbetoon beoefend werd (8).
Billijk was, noch is dan dergelijke gedraging.
Wie zich over het woord en werk, over het denken en doen van
een ander als „censor" uiten wil, moet eerst en vooral zeker zijn dat
hijzelf de zaak, waarover het gaan zou, grondig kent ; voorts moet
hij op zijn hoede zijn tegen het gevaar, in zijn onderzoek en uitspraak,
zich veeleer door 't gevoel dan door de rede te laten leiden ; en ten
derde moet hij ervoor zorgen dat hij in de geest van de christelijke
handelen en spreken zal. Alleen
traditie — „de Christian civilitas"
onder deze drie voorwaarden kan een billijk oordeel gevormd en
geveld worden.
Zo meende het althans een Erasmus (9).
Niet alle generaties van filologen, letterkundigen of historici na
hem hebben zich echter aan deze regel gehouden daar waar het erom
ging de bijdrage van de vroegere clerus, o.m. inzake tekstoverlevering,
naar recht en rede te beoordelen. De inslag van de traditie, en de
invloed van de omgeving waren soms te sterk. Gevolg : niet immer
hebben ter goeder naam en faam de overschrijvers van oudere teksten
— en zeker niet zij die in kloostercel of -scriptorim werkten —
gestaan.
Anders gezegd : dat monniken en monialen in de school van het
stilzwijgen, die de hunne was ( 10), niet alleen het woord als scheppende kunstenaars of geleerden, doch ook de stift en pen als afschrijvers leerden hanteren, werd hun niet altijd, en zeker niet door iedereen, ten goede gehouden.

**
^

34 jaren l ang in het St. Laurentiusklooster hss. afschreef. W. Wattenbach
stelde echter ook vast (p. 45 0) : „Viel mehrere aber waren in Ueppigkeit
und Faulheit versunken".
(8) Cfr. infra.
(9) Cfr. Leidse uitg., vol. IX, col. 110E : „Porro qui alienorum voluminum
se facit censorern, primum hoc agere debatur rem penitus intelligat ; deinde
ut rationem, non effectum habeat in consilio ; nec enim iudicat livor, nec
simplices oculos habet odium aut ira. Postremo meminerit Christianae civilitatis, ne vices iniqui iudicii in ipsum aliquando recidant".
(10) Dat men in de school v an het zwijgen het woord leert h anteren
(„Silentium loquendi magister") leest men in de de Perfecta monachi informatione 4. van S. Petrus Daminanus. F.L., 145, 724.
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Een speciaal geval is wel, en zeker hier ten onzent, de reeds vernoemde Jeronimo de Vries.
In zijn Proeve eener Geschiedenis der Nederduitsche Dichtkunde
(11) deed hij inderdaad een paar zware uitspraken in verband met de
kloosters, de kloosterlingen en de Middeleeuwen ; meer in 't bijzonder
op het stuk van de rol die monniken bij het doorgeven van ons
westers erfgoed in 't vlak van litteraire kunst en wetenschap in de
Middeleeuwen gespeeld hebben.
Schandelijk schonden en verminkten „vadzige Monniken" in hun
„morsige holen" de heerlijke getuigen van het schitterend litteraire
leven in de Oudheid.
Zo leerde Jeronimo de Vries !
Minstens tweemaal klaagt hij in zijn lijvig en omstandig betoog
-- en dit in haast dezelfde termen deze z.i. rampzalige rol van de
kloosters en kloosterlingen aan.
Eerstens in het voorspel tot zijn verder optreden ; daarin kondi gt
hij aan dat een nieuwe dag voor West-Europa in de XVIde eeuw
aanbrak toen het plots mogelijk werd het contact met de tot dan toe
verholen schatten van de antieke literatuur te herstellen. Deze laatste
kon het eerst in Italië opnieuw in hare zuivere glorie van vroeger in
de luister en het licht van de nieuwe dag fonkelen. Sporen van een
vernieuwd, hergeboren „cultuurleven" in de ruimste zin van het
woord waren dan ook 't eerst in Italië te bespeuren ; de zgn. Westerse
Renaissance kondigde zich pas elders veel, veel later onder Italiaanse
invloed te noorden van de Alpen aan ; in de Nederlanden vierde zij
haar triomfantelijke „blijde inkomst" op 't einde van de XVIde en
begin van de XVIIde eeuw. En toen ervoer hier elke fijnzinnige
kunstenaar en elke begaafde geestelijk-zoekende, als het neerdauwen
van een heerlijke zegen over geest en hart, de ontdekking van dit zalige
zuiderland, het Italië van vroeger, zowel als het Italië van toen. Met(11) Jeronimo de Vries : Proeve eener Geschiedenis der Nederduitsche
Dichtkunde. 2e druk. [In vier deelen). Amsterdam, Meijer Warnars, 18351836. De „Inleiding" tot het werk is gedateerd : „28 Junij 1804". Deze
studie is het bekroonde antwoord op een prijsvraag uitgeschreven door de
„Batarafsche Mij. van Taal- en Dichtkunde". Werd gevraagd, volgens J. de
Vries althans : een studie waarin zou, aangetoond worden „Waarin de Nederduitsche Dichtkunde in de laatst afgeloopene Eeuw, in vergelijking van
vroegere tijdperken, is gevorderd, waarin verachterd". Cfr. p. XVI in deze
2e uitg. van 1835-1836. Zo herformuleerde Jeronimo de Vries de gestelde
vraag in zijn „Inleiding". Zelfde tekst in eerste uitgave, p. X.
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een voelde hij in hem het opwellen van een vloed van nieuwe gevoelens, nieuwe ideeën, nu een vernieuwd inzicht in de wereld en in de
mens zijn deel geworden was.
In de plechtige stijl als van een officieel attest verklaarde J. de
Vries kordaatweg : „De uitnemende gedenkschriften der Grieksche
en Romeinsche geleerdheid schuilden in de morsige holen van vadzige
Monniken, en de volgende Eeuw [d.i. de XIVde) eerst bragt die, bij
de herleving der Letteren in Italië, aan het licht" (12).
Spievast zaten deze opvatting en deze formulering ervan in het
hoofd en hand van Jeronimo de Vries geklemd. Verder in 't werk
kan men immers nogmaals lezen : „Het was in dien tijd, dat onze
Letterkunde de aandacht der Graven begon tot zich te trekken, en
dat die herleving der letteren in Italie aanving, welke in de volgende
Eeuw (d.i. de XIVde) zoo luisterrijk geheel tot stand gebragt werd,
toen de kostelijkste juweelen der oudheid, uit de morsige holen van
vadzige monniken aan het licht gebragt, behoorlijk gezuiverd, den
volkeren werden aangeboden" (as).
Hij beklemtoont zelfs in deze beide uitspraken, die als twee druppelen water op elkaar gelijken, dat de monniken de antieke geschriften in hun kloosters verborgen hielden in omstandigheden die ze voor
een beschaafde mens ontoegankelijk maakten. Wie gaat zich in een
„morsig" hol wagen ?
Inderdaad, schrijft hij niet dat deze stukken in „holen" „schuilden"
die viezelijk vuil aandeden, of dat ze in de duisternis van „morsige
holen van vadzige monniken" verborgen gehouden werden ?
Daarenboven waren deze monniken er niet op uit om een veilige
bewaring en gave overlevering van deze antieke geschriften te verzekeren. Waardering hadden de meesten onder hen niet over voor de
openbaring van schoonmenselijkheid die in deze antieke woordkunst
hier of daar verstold lag ; het getuigenis dat deze werken aflegden
(12) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Cfr. Dl. I, p. 2. In de eerste
uitgave (p. 2) , zowel als in deze, bezorgd door J. Allart, (1810) (p. 2)
komt een lichte variante voor : „ ... de volgende Eeuw eerst bragt ze bij de
herleving der letteren in Ita li ë aan het licht".
(13) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1836. Cfr. Dl. IV, p. 147. In
zijn „Besluit of Kort Overzicht". In de vorige uitgaven (Tweede Deel, p.
338-339) zijn er een paar licht afwijkende lezingen te vinden ; bij de aanhef
van, het citaat leest men daar : „Het was in dezen tijd...", en in fine : „den
volke werden aangeboden". Heeft J. de Vries in zijn latere uitgave wellicht
zijn Proeve een Westeuropees tintje willen geven ?
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van het bestaan, ook in de Oudheid, van de eveneens toen levende
drift en drang naar waarheid en schoonheid, scheen hun te ontgaan ;
het aanvoelen van de hunkering, die door bepaalde antieke geschriften
trilde of uit sommige smachtend opwelde, naar inzicht in de lotsbestemming van de mens, inzicht dat innerlijke vrede, berusting, wellicht hoop brengen of behartigen kon, bleef velen onder hen blijkbaar
vreemd. M.a.w. talrijk onder deze kloosterlingen waren zij die de
genade misten om de volheid van vreugde te beleven, te delen of er
het bestaan zelfs van te vermoeden -- vreugde die weggelegd is voor
dezen die ontdekken kunnen wat er, in de ontmoeting met deze
getuigen van de antieke wijsheid en van het antieke weten, zin, geest
en hart van een rechtgeaarde, geestelijk rijkbegaafde en fijnbesnaarde
mens behagen kan.
Kortom, altijd volgens Jeromino de Vries, velen hadden slechts
minachting voor deze geschriften over. En Jerommo de Vries kondigt
zo maar zonder wimperpinken af : „In de dertiende Eeuw waren de
Handschriften het eigendom van weinigen, en, als voortbrengsels van
het blinde Heidendom, meestal veracht" (14).
Zelfs méér ! Deze handschriften met antieke teksten werden, volgens Jeronimo de Vries, misbruikt, en dit in tweevoudig opzicht.
Inderdaad, het bewaren ervan vormde een schitterend en verblindend
alibi ; tevens waren deze hss. instrumenten voor volksbedrog dat hun,
d.i. de kloosterlingen, ten goede kwam (15).
Daarenboven werden. ook volgens hem, deze antieke geschriften in
de kloosters „bezoedeld", want 't is pas nadat ze behoorlijk „gezuiverd" waren, nadat diensvolgens de oorspronkelijke gave versie van
deze teksten hersteld was dat hun bevruchtende invloed op de ontwikkeling van het westers Europa in de XIVde eeuw mogelijk
werd (16)
Zijn diep misprijzen voor de Middeleeuwen -- de „duistere Eeuwen"
noemt hij ze ( 1 ?) moet ons dan ook, na kennisneming van deze
opvattingen en uitspraken, niet verwonderen. „Middeleeuws" in de
(14) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Cfr. Dl. I, p. 2.
(15) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Cfr. Dl. I, p. 2 : „De
Kloosterlingen alleen bedienden er zich van tot eenen pronk v an wetenschap
en misleiding des volks".
(16) J. de Vries : Proeve... 2 6 dr. A'dam, 1836. Dl. IV, p. 147.
(17) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam 1835. Dl. I, p. 22, waar hij de
lof van L. J. Koster, de uitvinder van de boekdrukkunst, (?) „uitbazuint".
Ofisernadwo?
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sfeer van cultuur was in zijn geest synoniem met „verval", met „minderwaardigheid" (18).
Hoe dan echter verklaren dat in een dergelijk ongunstig en zelfs
vijandig klimaat deze getuigen van een andere, van een niet-christelijke cultuur, toch, en dan wel in deze kloosters bewaard en zelfs
vermenigvuldigd werden ?
Hierop heeft de diepgelovige Jeronimo de Vries zijn antwoord :
hier staan we, volgens hem, voor een bijzondere ingreep van een
voorzienige God. Hij schrijft : „De Voorzienigheid echter bewaarde
en vermenigvuldigde ook door deze, van andere algemeene werkzaamheden zich zelve uitsluitende, wezens, het goede zaad tot eene
aanstaande ontwikkeling wanneer het uitkomend spruitje zich veilig
aan eenen meer gezuiverden dampkring kon blootstellen, zonder
vreeze van moedwillig uitgerukt en weggeworpen te warden" (19).
^

En dan komen er toch enkele bedenkingen en vragen op ! .
Of J. de Vries nu alle monniken met dezelfde zonden belaadde
inzake 't bewaren, gebruiken en doorgeven van oude litteraire documenten en alle kloosters als plaatsen van zedelijk en cultureel verval
beschouwde is moeilijk uit te maken. Nu eens heeft hij het over „de
Kloosterlingen" dan weer over „Monniken" tout court ; nu eens
worden formuleringen in hun absolute vorm gebruikt dan weer afgezwakt en gemilderd.
Van meer doorwegend belang lijkt me echter, in verband met deze
visie van Jeronimo de Vries op de ontwikkeling van mens en wereld,
en op deze van de literatuur, de vraag welke de factoren zijn die
volgens hem, het ontluiken van een nieuw litterair leven na de Middeleeuwen mogelijk gemaakt hebben, het laten kiemen en bloeien,
en deze letterkudige activiteit eventueel gericht en gekleurd hebben ?
Even verantwoord is m.i. de vraag : welk belang hechtte hijzelf, die
kloosterlingen in hun houding t.o.v. het antiek litterair erfgoed zo
(18) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1936. Cfr. DI. IV, p. 147. Daar
kan men lezen : „De Geschiedenis onzer Dichtkunde leerde ons, dat vóór de
Dertiende Eeuw onze poëzij naauwelij ks bestond, zijnde de moedertaal zelve
nog geenszins in openbare geschriften en zaken des Lands algemeen in
gebruik, en een slecht Latijn, der Middeneeuwen waardig, daarvoor gebezigd".
In Dl. I (1835) p. 22 noemt hij deze „duistere Eeuwen" een periode „toen
alles doodsch en stil was".
(19) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 2.
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heftig aanviel, aan geestelijke waarden die in deze uiting van het westers cultureel proces een rol zouden gespeeld hebben ? Welke waren
dan wel zijn criteria, van hem die zo licht zware beschuldigingen uitte
en zo hooghartig de staf over 't hoofd van anderen brak ? Slechts met
minachting liet hij immers zijn ogen gaan over de inzet en verwezenlijkingen van generaties en generaties ; en met zijn vernietigende
critiek maakte hij hun werk met de grond gelijk.
En dan vallen er bij het doorlichten van zijn schets van de ontwikkeling van de Nederlandse letteren vreemde en bevreemdende vaststellingen te maken.
Want hij ziet het zo !

*
De stelling van Jeronimo de Vries blijkt te zijn : grote literatuur in
de landstalen is alleen denkbaar daar waar, en dan wanneer de Griekse, en voornamelijk de oude Latijnse geschriften hunne bevruchtende invloed konden laten voelen.
Wie dit hier te lande belette, afremde of hoe ook vertraagde draagt
de verantwoordelijkheid voor de late bloei van een Nederlandse literatuur die naam waardig. De schuldigen zijn hier de „monniken".
De ontluiking van de Nederlandse literatuur — J. de Vries noemt
dit haar „ontbottting" -- valt volgens hem in de XIIIde eeuw te
zoeken. Dit kiemen en dit groeien zijn gedeeltelijk te danken aan het
toen opkomend gebruik van de landstaal in het openbaar leven. Hij
heeft het dan over de gunstige invloed van de „ontluikende beschaving des Lands" ( 20) , of over de bijdrage „tot verlichting en beschaving des volks" ( 21), die dit taalgebruik met zich bracht.
Een tweede factor, die het ontstaan van dit jong litterair leven bevorderde, was „de meerdere groei van den handel" ( 22) , elders dan
weer geheten : „de eenigszins ontluikende bloei van Koophandel en
Zeevaart" ( 23 ). Invloed van de antieke literatuur was nihil, wijl
onmogelijk, gelet op het lot van de handschriften in de kloosterbibliotheken ( 24) . Inwerking op de westerse literaturen zouden classieke
geschriften slechts hebben, nadat ze, eerst in Italië, en dan elders, aan
(20) J. de Vries : Proeve...
(21) J. de Vries : Proeve...
(22) J. de Vries : Proeve...
(23) J. de Vries : Proeve...
(24) J. de Vries : Proeve...

dr. A'dam, 1836. Dl. IV, p. 147.
dr. A'dam 1835. Dl. I, p. 1.
dr. A'dam, 1836. Dl. IV, p. 147.
2e dr. A'dam, 1835. DI. I, p. 1.
2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 14.
2e
2e
2e
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het licht zouden gebracht zijn en „gezuiverd" zouden zijn ( 25) . Deze
ontdekking, zuivering en verspreiding van deze teksten blijken pas in
de XIVde eeuw gebeurd te zijn ; in Italië zou de letterkunde zich
zelfs dan tot een „luisterrijk geheel" ontwikkelen (26).
Waarom deze „ontdekking" zich eerst in Italië voordeed, en waarom Italiaanse kloosterlingen zich blijkbaar vroeger voor de „verspreiding" van hun handschriftenbezit ingezet hebben dan hun medebroeders benoorden de Alpen zijn vragen die Jeronimo de Vries niet stelt
noch beantwoordt. In zijn grondtrekken was de kloosterregel van universele toepassing ! Waar ligt dan de oorzaak van deze uiteenlopende
toestanden en gedragingen ? Van Jeronimo de Vries hierover geen
stom woord !
Terloops zij hier aangestipt hoe weinig consequent Jeronimo de
Vries soms zijn kon. Inderdaad, hoe kon hij dan later in zijn algemeen
„Besluit en Kort overzicht", in zijn terugblik op de XIIIde eeuw,
beweren : „Groot en algemeen was [toen) de invloed der // oude
letteren, die allengskens den ruwen dichttrant beschaafden, den kieschen smaak en het juist gevoel voor hetgeen goed en schoon is alomme deden ontluiken" ( 27) . „Alomme", dan nog !
De XIVde eeuw was, litterair gezien, volgens hem, een periode
van algemene stagnatie, om niet te zeggen, een tijdperk van verval (28).
Meer speciaal in de Nederlanden stremden oorlog en oproer, en de
zgn. „Vlaamsche" „bastaards j e" of taalverbastering elke opgang.
Grijs en grauw lag alles stil. Over enige invloed, ten goede of ten
kwade, van de antieke literatuur, valt er geen woord in dit stuk over
de XIVde eeuw te lezen !
't Is pas in de XVde eeuw dat enkele lichtpunten doorpriemen en
een jong herleven verraden.
De verklaring voor deze, in zekere mate althans gunstige, wending
ligt echter volgens Jer. de Vries te zoeken in het maecenaat van de
landsvorsten ; tweedens in de oprichting van de Kamers van Rheto-

p.

(25)
147.
(26)
(27)
(28)

J. de Vries : Proeve... 26 dr. A'datn, 1835-1836. Dl. I, p. 2 ; Dl.
J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1836. Dl. IV, p. 147.
J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1836. Dl. IV, p. 147-148.
J. de Vries : Proeve... 26 dr. A'dam, 1836. Dl. IV, p. 149.
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rica, en ten derde in de uitvinding van de boekdrukkunst in de Nederlanden.
In het corpus van het stuk, dat hij aan de XVde eeuw wijdt, is er
zelfs geen toespeling op de literatuur van de Oudheid. Over invloed
van Grieken of Romeinen, geen woord ! In het „Besluit of Kort
Overzicht" daarentegen is er wel degelijk een verwijzing naar „den
invloed van de herleving der oude Letterkunde" in 't buitenland, o.m.
in Italië ( 29) . Over beïnvloeding van onze eigen literatuur in deze
eeuw door de werken uit de Oudheid wordt er met geen woord gerept.
In de XVIde eeuw — vooral dan in de tweede helft van deze periode
-- valt er, om het in „schoolvossenstijl" te zeggen, een kentering ten
goede te bespeuren. Deze zou, volgens Jer. de Vries, te danken zijn
aan de Hervorming ( 30), aan de „Nederlandsche Vrijheidsliefde", en
aan de „Hollandsche Kunstdrift" ( 31) . Deze drie factoren zouden
z.i. deze gunstige ontwikkeling verklaren, al werd deze aanvankelijk
door gebrek aan geld afgeremd ( 32) . Van invloed van de antieke
letteren ook hier weer geen woord, al moet vastgesteld dat bij de
behandeling van de betekenis van bepaalde figuren (zoals b.v. een
Cornelis van Ghistele ( 33), een D. V. Coornhert ( 34), een Karel van
Mander (35), gewezen wordt op het contact, met soms gunstige resultaten, van deze auteurs met de literatuur van de Oudheid.
Het hoogtepunt in de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur
ligt in de XVIIde eeuw. Hooft, Vondel, Cats vormen het triumviraat
dat alles beheerst, al moet toegegeven, meent een Jeronimo de Vries,
dat ook hun werk nog gebreken vertoont (36).
De oorzaken van deze rijke bloei toen vindt Jer. de Vries weer in
de kamp voor vrijheid op zee en te land ( 37), in de wedijver, die pees
en spier, hoofd en handen van elke „Hollander" tot doen of denken
dwong, en zelfs tot het ontstaan van naijver tussen krijgs- en staatslieden, kunstenaars en wetenschappers leidde. Zelfs meer : ook in
(29) J. de Vries : Proeve... 26 dr. A'dam, 1836. Dl. IV, p. 150.
(30) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835-1836. Dl. I, p. 28-29 ;
Dl. IV, p. 150-151.
(31) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1836. Dl. IV, p. 151-152.
(32) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1836. Dl. IV, p. 151-152.
(33) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 40-41.
(34) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 46-50.
(35) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 50-51.
(36) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1836. Dl. IV, p. 155 sqq.
(37) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 82.
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beperkte kringen, als deze b.v. van de artistieke wereld, werkte zij
na : de dichters die getuigen waren van de bloei van de toenmalige
schilderkunst wilden niet achterblijven ( 38) . Op deze „edele geestdrift
en naijver" als drijfveren tot het streven naar de hoogste kunst had
Jer. de Vries ten andere reeds vroeger de aandacht gevestigd, en
hierbij de naam van Vondel bij zijn betoog betrokken ( 39) ; al zij
het ook dat hij Hooft als de eerste ware en de grootste Nederlandse
dichter beschouwde.
In de XVIIde eeuw ontbraken de geldmiddelen al evenmin. „Voeg
hierbij" schrijft hij, „dat de plotseling vermeerderde geldmiddelen,
door koophandel en rijke veroveringen aangebragt en de toevloed
van zoo vele duizenden naar ons Gemeenebest, toen eene Vrijplaats,
niet voor Roovers en Misdadigers, gelijk // weleer het oude Rome,
maar voor brave, godsdienstige en naauwgezette lieden, de welvaart
binnen onze grenzen hebben ingeleid" ( 40) . Hij resumeert dit dan
als volgt : „De weldadige invloed der Drukkunst, der Hervorming
en de toenemende Vrijheid en welvaart bragten algemeene beschaafdheid te weeg" (41)
En dan komt eindelijk in deze opsomming (en dan zijn we al volop
in de XVIIe eeuw) : „De Grieksche en Latijnsche Letteren bovenal
werden de bronnen, waaruit men de Dichters leerde putten, en waaruit
zij ook hebben geput, fraaije gedachten, treffende schilderingen, heerlijke vergelijkingen, met één woord, den waren smaak, het juiste
gevoel voor hetgeen schoon en bevallig is" (42).

*
Ziedaar een schematisch overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur zoals Jer. de Vries deze evolutie meende te zien.
Het omvat, logischerwijze dacht ik, verwijzingen naar de oorzaken
die z.i. tot het kiemen, tot het groeien en bloeien, zelfs tot de hoogste
en weelderigste bloei van de literatuur bij ons hebben bijgedragen.
En onmiddellijk dringen zich dan ook hier enkele vaststellingen
en vragen op !
Opvallend inderdaad is dat de kiemen van de herleving van kunst
en wetenschap, die op de Middeleeuwen volgde, z.i., veeleer te zoeken
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

J. de Vries :
J. de Vries :
J. de Vries :
J. de Vries :
J. de Vries :

Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 189.
Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 93.
Proeve... 2€ dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 89-90.
Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 92.
Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 93.
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vallen in een stel uiterlijke, extra-litteraire, elementen - vrijheidsdrift
en vrijheidskamp op het politiek en op 't godsdienstig vlak ; geestdrift voor kunst en wetenschap en naijver, economische bloei en
sociale welstand, uitvinding van de boekdrukkunst a- dan in een
contact met de „glorie" van de Antieken, met het „luisterrijke" en
„het licht" van de Oudheid, hare cultuur, en inzonderheid met hare
literatuur, waarover hij het elders had (43).
Bij deze vaststelling rijst dan de vraag : hield Jer. de Vries zich in
de uitbouw van zijn betoog aan het stramien van oorzakelijke verklaringen dat hij zijn lezers voorlegde in verband met het ontstaan
en de ontwikkeling van een Nederlandse litteraire bedrijvigheid na
de Middeleeuwen ?
Ik meen van ja ! grotendeels althans voor het algemeen opzet van
zijn stuk.
Bij een nader toezicht van het garen- en dradenspel van zijn weefwerk valt echter aldra op dat zijn oog en hand meestal op bepaalde
elementen van het vakken- en lijnenpatroon van zijn werkstuk rustten.
Treffend is dat de allereerste belangrijke factor die z.i. tot het
opstaan, groeien en bloeien van een literatuur-in-de-landstaal bijdraagt,
de financiële en economische situatie van een taalstreek is. Algemene
welstand, mild maecenaat en belangrijk eigen geldelijk vermogen van
de woordkunstenaar zelf zijn factoren die literatuurbeoefening, die
naam waardig, mogelijk maken.
Verwonderen mag ons deze stelling niet, althans niet vanwege een
Jeronimo de Vries. Het genieten door de woordkunstenaar van een
zekere persoonlijke materiële welstand en het zich kunnen bewegen
in een maatschappij, waarin het goed is te leven, en waarin milde
landsvorsten of andere aanzienlijken steun verlenen enerzijds, en het
gedijen van 't litterair bedrijf anderzijds, waren in zijn ogen, noodzakelijk en wezenlijk gebonden verschijnselen.
Deze stelling gold volgens hem niet alleen voor de „Gouden
Eeuw" ; de ontwikkeling, die zich in de XIIIde eeuw in het litterair
leven van toen had afgespeeld, leverde z.i. een gelijkaardig en gelijkwaardig bewijs van de juistheid van zijn visie op 't verloop der dingen.
De eerste opgang van onze literatuur in de XIIIde eeuw is immers
grotendeels te danken aan de belangstelling die onze „Graven" toen
(43) J. de Vries : Proeve...

2e

dr. A'dam, 1836. Dl. IV, p. 147.
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aan de literatuur begonnen te wijden (44) . En bij platonische belangstelling bleef dit natuurlijk niet.
Geldelijke steun is nochtans niet alles ; hijzelf moet dat vaststellen
daar waar hij schrijft : „De kunst ging niet voor- maar achterwaarts,
schoon de Graven de aanmoediging der Dichtkunst geenszins veronachtzaamden, zelfs door jaargelden en geschenken haar poogden te
verheffen" ( 45) . In zijn „Schets" zelf had hij reeds op dit voor hem
hoogst bevreemdend verschijnsel gewezen (46).
Meestal echter lagen z.i. de zaken anders, en werden ze dan ook
door hem anders belicht. Zo b.v. in zijn algemene schets van de stagnatie die het litterair bedrijf in de Nederlanden in de XVde eeuw
kenmerkte ! In zijn beeld van de toenmalige verlamming uit oorzake
van talrijke negatieve politieke factoren — internationaal en nationaal
bekeken — en ook ten gevolge van de nefaste weerslag van bepaalde
sociale gebeurtenissen, wijst hij er wel op dat, na de dorre jaren
van de XIVde eeuw, een straaltje van nieuw leven opschiet en aan
't borrelen gaat, dank zij de steun die bijzonder Karel de Stoute en
Philips de Schone verleenden ( 47) . Doch zelfs de „gunstbewijzen",
die deze beide landsvorsten aan de woordkunstenaars van toen schonken, konden gene algemene heropleving verwekken (48).
Waarom zakte het peil van onze letterkunde in de eerste helft van
de XVIde eeuw zo beangstigend laag ? De oorzaak van deze akelige
inzinking valt op het financieel plan te zoeken ! Het beschikbare geld
ter ondersteuning van de kunsten, meer in 't bijzonder van de dichtkunst, werd verkwanseld, di. het ging in het bekostigen van oorlogsvoering op. Want, schrijft hij, dit was een „tijdperk, waarin de met
zoo veel moeite en gevaar voor handel en zeevaart verzamelde gelden
ten lande uitgevoerd, en de, aan de dienst der Zanggodinnen gewijde
(44) J. de Vries : Proeve... 2€ dr. A'dam, 1836. Dl. IV, p. 147.
(45) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1836. Dl. IV, p. 149.
(46) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 15 : „Schoon
derhalve de Graven de aanmoediging der Dichtkunst geenszins verwaarloosden, zoo dat zelfs jaargelden aan Dichters werden toegelegd, konden zij op
den geest en de omstandigheden der tijden niet zoo voordeelig werken, dat
de dichtkunst zich merkbaar verhief".
(47) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 21 : „Sommige Graven echter, bijzonder Karel de Stoute en Philips de Schoone,
hebben het hunne toegebragt tot opbouw der Dichtkunde ; zij begunstigden
zeer de Nederduitsche Dichtgezelschappen, die, omtrent dezen tijd iets tot
aankweeking der Poëzij begonnen uit te werken".
(48) J. de Vries : Proeve... 2 e dr. A'dam, 1836. Dl. IV, p. 150.
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vermogens, tot slaafsche offeranden voor eenen vreemden Mars
schandelijk werden verspild" ( 40).
En de zeventiende-eeuwse bloei dan ?
Deze is niet alleen te danken aan de inbreng van duizenden Zuidnederlanders (het is Jeronimo de Vries die dit stelt !) , maar ook -- en
herhaaldelijk wordt deze, zijne opvatting verwoord -- aan de rijkdom
die het Noordnederland van toen overspoelde.
„Geldmiddelen" is ten anderen een woord dat Jeronimo de Vries
blijkbaar met welbehagen door zijn uiteenzettingen rinkelen laat.
Luister naar een stuk uit zijn betoog : „Voeg hierby dat de plotseling
vermeerderde geldmiddelen, door koophandel en rijke veroveringen
aangebragt, en de toevloed van zoo vele duizenden naar ons Gemeenebest, toen eene Vrijplaats, niet voor Roovers en Misdadigers, gelijk //
weleer het oude Rome, maar voor brave, godsdienstige en naauwgezette lieden,de welvaart binnen onze grenzen hebben ingeleid. Onze
steden moesten vergroot, Amsterdam binnen den tijd van ruim tachtig
jaren viermaal merkelijk uitgelegd warden. Niets is derhalve natuurlijker, dan dat, bij de plotselijke vermeerdering van geldmiddelen en
brave ingezetenen door dezen ongewonen toevoer, de Kunsten en
Wetenschappen eene ongewone hoogte van roem erlangden" (50).
En wanneer het er op aankomt de figuur van een of ander auteur
te kenschetsen en de waarde van diens werk te bepalen dan wordt
aan het belang van de financiële status of het familievermogen van
de schrijver even herinnerd. Karel van Mander b.v. was „ ... een
man van goeden huize" ( 51) ; snijdt Jeronimo de Vries een camee
van H. L. Spiegel dan legt hij deze U zo voor : „In het Grieksch en
Latijn was hij ervaren ; ook was hij een liefhebber der Schilderkunst,
en won schatten met den Koophandel" ( 52) . In verband met Jan van
Dale voelt hij zich genoopt zijn lezers mede te delen dat deze „voor
zijn werk den kostbaren prijs van een schoonen gouden ring met
eenen rijken diamant wegdroeg" ( 53) . De evaluatie van een Laurens
Reael doet als een tweeluik aan ; één pand voor de dichter, een ander
voor de zakenman. Zo kan men hierbij lezen : „Laurens Reael, de
vriend van Hooft, Vondel en andere vermaarde Dichters, heeft ter
dier tijd de Nederduitsche lier mede niet zonder roem en bevalligheid
(49) J . de Vries : Proeve...
(S0) J. de Vries : Proeve...
(51) J. de Vries : Proeve...
(52) J. de Vries : Proeve...
(53) J. de Vries : Proeve...

IV, p.

2e dr. A'dam, 1836. Dl.
151 152.
2e dr. A'dam,, 1835. Dl. I, p. 89-90.
2e dr. A'dam, 1835. Dl. I,
50.
2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 64.
2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 25.
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bespeeld. Een man van het grootste aanzien en geleerdheid, deed hij
zijn Vaderland en der Dichtkunde de gewigtigste diensten. Hij was
onder andere Ridder en Gouverneur-Generaal der Indiën, vanwaar hij
groote schatten naar Holland telken jare afzond" ( 54) . Zakelijk is
ook zijn uitspraak over een verschijning als deze van Johannes Antonides van der Goes. J. de Vries meende v an deze humanist te moeten
berichten dat deze , met een niet onvoordeelige bediening begunstigd werd..., waarvan hij echter niet lang genot had, want hij
overleed in den bloei zijns levens" ( 55) . Is dat zwarte humor, of
macabere ironie ?
,

^

De bevruchtende rol van het contact met de antieke beschaving ontkent hij daarom niet ; in feite echter is deze rol in zijn voorstelling
van de ontwikkeling ten goede van onze cultuur, en meer speciaal
van onze literatuur, van bijkomstig belang ; wezenlijk zijn, volgens
hem, van groter waarde en van zwaardere impact sommige factoren
die met de Oudheid, of met haar literatuur, in wezen geen rechtstreeks
verband hebben, noch vertonen.
Ongetwijfeld kan uit sommige verklaringen van Jeronimo de
Vries afgeleid warden dat hij inderdaad geloofde dat de bejegening
van de Nederlandse mens en wereld in de XVIde en XVIIde eeuw
met de Oudheid, en meer in 't bijzonder met de Griekse en Latijnse
literatuur, onmiskenbaar vruchten afgeworpen heeft, de Nederlandse
letteren ten bate. Kennis van de classieke letterkunde, van deze van
de Hellenen en deze van de Romeinen, was z.i. uiterst nuttig !
Waarom ? Omdat hij ze zag als een haast onuitputtelijke mijn,
waaruit de westerse dichter langs een stel diepe schachten en een
net van lange gangen een rijk, verscheiden en zelfs onschatbaar
materiaal voor eigen gebruik en verwerking ophalen kon. 't Is vooral
onder dit aspect dat hij het contact met de antieke literatuur zag en
belangwekkend vond : haar nut ; zijn visie was in dit opzicht nuchter-utilitair.
Tweedens was deze verzameling van bewaarde Griekse en Latijnse
teksten -- ook op het stuk van vormproblemen in 't algemeen —
voor de westerse belangstellende een koninklijk-voorziene toonhalle
van beelden, figuren waaruit modellen konden aangevoerd warden.
(54) J . de Vries : Proeve...
(b5) J. de Vries : Proeve...

2e
26

dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 119.
dr. A'dam, 1835. Dl. II, p. 109.
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Uit deze uitgestalde rijkdom van stalen van handvaardigheid kon
een stel technische middelen samengelezen worden en grepen en
knepen geleerd... en overgenomen worden die elke „moderne"
auteur in eigen taal hanteren kon. Ten derde, kon de auteur en zijn
criticus van toen uit deze overgeleverde antieke teksten de ware
lering puren over wat een litterair werk schoon, waar en nuttig
maken kon.

*
Wie gehoopt had dat Jeromino de Vries deze ideeën over het vernieuwd en vernieuwend contact met de classieke Oudheid en over
het belang hiervan voor de literatuur in de landstaal zou uitgewerkt
hebben, moet ontnuchterd vaststellen dat De Vries in zijn werk in
vier delen van een klein 700 bladzijden amper een goei dertig woorden aan deze gebeurtenis en haar nawerking wijdt (50).
Wat moet men daaruit besluiten ?
Ten eerste : dat hijzelf dit contact niet zo nuttig of noodzakelijk
achtte !
Ten tweede, dat dienvolgens ook de zgn. wandaad van de middeleeuwse kloosterlingen op het stuk van het verholen houden van
oude handschriften, die hij bij de aanhef van zijn stuk zo pathetisch
aan de kaak stelde, in feite ook zo'n erge gevolgen voor de ontwikkeling van de letterkunde in de landstaal niet kan gehad hebben.

*
Het schlaboon van het verloop van het bevruchtings- en veredelingsproces dat zich afspeelde tussen de antieke geschriften en de
„moderne" Westeuropese litteraire productie, als een Jeronimo de
Vries dit zag, wordt door hem, zoals te verwachten viel, op het
beeld van de ontwikkeling van de Nederlandse litteratuur uitgespreid.
Hij stelt uiteraard eerst en vooral voorop dat op een bepaald
moment ook Nederlandse auteurs uit Zuid en Noord de antieke
literatuur in haar glorie rechtstreeks leren kennen hebben.
(56) J . de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 93 : „De Grieksche en Latijnsche Letteren bovenal werden de bronnen, waaruit men de Dichters leerde putten, en waaruit zij ook hebben geput, fraaije gedachten, treffende
schilderingen, heerlijke vergelijkingen, met één woord, den waren smaak, het
juiste gevoel voor hetgeen schoon en bevallig is".
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Neem het geval Cornelis van Ghistele, de XVIde-eeuwse vertaler,
hoofdzakelijk van Latijns, doch ook van Grieks werk. Jeronimo
de Vries vermeldt hem dan ook als de auteur van „vele vertalingen
uit Virgilius, Horatius, Terentius en Ovidius" (57).
Er is eveneens een D. V. Coornhert, die „zich in het Latijn en de
oude Letterkunde [oefende), waardoor hij zijnen natuurlijken aanleg met de noodi,ge beschaving versierde" (58).
Als een ander voorbeeld valt er ook nog een Vondel te citeren die
eveneens, o.m. door „vlijtigen arbeid in de Schriften van oude en
nieuwe Dichters", „zijnen natuurlijken en verhevenen aanleg [had)
versierd" (59)
Ook van Hooft wordt ons geleerd dat deze als student aan de
Leidse Universiteit voor de eerste maal onder de indruk kwam van
de glorie die van Griekenland uitstraalde en van de majestatische
grootheid die Rome, zijn Rijk en zijne cultuur eigen was ( 60) . Doch
de ware impuls tot het scheppen van echt kunstwerk, dat de adel
van het Nederlandse woord en de schoonmenselijkheid en geestelijke
rijkdom van de dichter lang en ver verkondigen zou, kwam niet van
de rechtstreekse bejegening met de antieke litteraire cultuur, maar
van elders : nl. van' Italië. Verdere verfijning en verdere verdieping
van hun inzicht in het leven en in de kunst verwerven onze schrijvers
immers tijdens hun bezoeken aan Italië zelf. Hooft -- die Jeronimo de
Vries als de eerste dichter van het machtige Nederlands triumviraat,
nl. Hooft, Cats en Vondel, beschouwde — is een schitterende illustratie van deze stelling, die de zijne was. Wat Hooft vóór zijn reis
naar Frankrijk en Italië geschreven had „was plat en zenuwloos"
(61) ; een wezenlijke kering in 't dichterschap van de jonge Hooft
tekende zich pas af na deze reis naar en in 't Zuiden.
.

(57) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. DI. I, p. 40. C. van
an Sophocles.
Ghistelvradokw
(58) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 47.
(59) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. II, p. 9.
(60) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 99 : „Met de
ware verhevenheid van denkbeelden en 't gevoel voor het schoone had hij
{ = Hooft) zich reeds te voren bekend gemaakt aan Ho llands Hoageschool ;
den goeden smaak had hij te voren reeds gezogen uit de Grieksche en Latijnsche bloemen. Deze Schrijvers bleven zijn geliefdste metgezellen" . De hier
gebruikte formulering komt natuurlijk van Edgar Poe.
(61) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A 'dam, 1835. Dl. I, p. 97 : „'t Gene hij
voor dien tijd gerijmd hadt, was plat en zenuwloos". Huizinga Bakker schreef
dit ; J. de Vries nam het over en onderschreef dit
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Jeronimo de Vries wordt lyrisch wanneer hij het over Hooft heeft
en de Italiaanse toest an den van toen daarbij betrekt, en schrijft :
„hoe zouden ook wij een lauwerblad hechten aan dien nooit te verwelken krans dien Hooft even regtmatig omtrent onze Taal en
Dichtkunde heeft verdiend, als Petrarca den zijnen voor de Italiaansche Poëzíj en het doen herleven der Letteren" ( 82) . Inderdaad,
Petrarca was niet alleen de schepper van een nieuwe Italiaanse
poëzie, hij was tevens de „vader" van de moderne wereldliteratuur ;
een stelling die reeds in de zestiende eeuw door sommige essayisten
werd verdedigd ( 63 ) en ook door tijdgenoten van Jeronimo de Vries
in de Nederlanden werd voorgestaan (64).
En Hoofts geval is het enige niet !
Het is m.a.w. de ontmoeting met het werk van de Italiaanse dichters uit de XVVde eeuw, die benevens het Latijn ook hun eigen
landstaal hanteerden, en de bejegening met het Italië en de Italianen
van toen, d.i. van de XVIde en van de XVIIde eeuw, die, volgens
(62) J. de Vries : Proeve... 24 dr. A'dam, 1835. DI. I, p. 96. Hooft begon
volgens J. de Vries, „Zangen en Minnedichten" te schrijven „naer den tr ant
en aertigheden der Itali,a.enen", (Dl. I, p. 98) . Dezelfde Hooft beschaafde
zijn „gelukkigen aanleg ... door zijn waarnemingen in andere landen. Daar
was het dat hij zich eigen maakte die musicale zachtheid en gehoorigheid,
welke aan hem en aan zijne tij dgenooten die ruwheid en stooterigheid ontnam
welke de Werken van Coornhert, Spieghel en anderen ontsieren". (Dl. I,
p. 99).
(63) Cfr. a.m. de polemiek in het Engel and van de XVIde eeuw tussen
Thomas Campion en Samuel Daniel. De eerste zag de kiemen v an de herleving van de westerse literaturen in de herbronning die de eerste humanisten
van bij ons in onze streken tot st and gebracht hadden ; de tweede wees op
het veel groter belang, volgens hem althans, van de rol die de Italiaanse
dichters, in de eerste plaats d an een Petrarca, gespeeld hadden, en dit „for
three hundred yeeres before them", d.i. vóór Erasmus, vóór Reuchlin, vóór
Sir Thomas More.
In de slotbeschouwingen komen we op dit geval terug.
(64) Op p. 5 van het Programme de la Lecon de Bibliographie et d'Histoire littéraire..., college te geven in de „Ecole Centrale du Département de
l'Escaut" in „1'an IX de la République franca,ise" door Karel van Hulthem
opgesteld staat o.m. te lezen dat hij in zijn lessen handelen zal over de
herleving van de westerse letteren. Hij stelt in deze syllabus dat „le rétablissement des Lettres est du aux Italiens. Le Dante, Bocace {sic), Pétrarque,
ce dernier est le véritable Père de la Littérature moderne". Het was collega
Dr. Jan Deschamps die, in een Januari-lezing over K. v an Hulthem, onze
aandacht op het bestaan van dit Programme vestigde. Hij weze dan ook hier
hiervoor hartelijk bedankt.
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Jeronimo de Vries een even grote, zo niet grotere rol gespeeld
hebben in de vernieuwing van het litteraire leven in de Nederlanden
dan het voorafgaand contact met de classieke werken zelf.
Hoe verder Jeronimo de Vries zich op deze zoektocht naar de
bronnen van vernieuwing van de Nederlandse cultuur, meer in
't bijzonder van de Nederlandse literatuur waagt, hoe vaker en met
hoe sterker aandrang hij naar het Italiaanse culturele landschap
wijst ! Een fata morgana ? Geenszins ! Waren de Italianen toen niet
toonaangevend inzake kunst en wetenschap ! ?
^

Om terug te keren tot het contact met de antieke literatuur als
bevruchtende factor in verband met het ontstaan en gedijen van de
Nederlandse letterkunde, dient echter erkend dat Jeronimo de Vries
dit
. element niet totaal verwaarloost, hoe verwarrend zijn uiteenzettingen soms aandoen.
Voor de gemeenschap, zowel als voor de enkeling, was deze
ontmoeting z.i. belangrijk, en hij schrijft dan ook : „Groot en algemeen was de invloed der oude letteren, die allengskens den ruwen
dichttrant beschaafden, den kieschen smaak en het juist gevoel voor
hetgeen goed en schoon is alomme deden ontluiken" (65).
Hij heeft het hier in zijn algemene conclusie over de dertiende
eeuw. Zijn stelling is dan ook onjuist en ligt niet in de lijn van zijn
uitspraken in zijn allereerste hoofdstuk ( 66), maar zij is m.i. symptomatisch voor iemand die als het ware behept is met vooroordelen in
betrekking tot de banden tussen de Antieke en Moderne beschaving
en die geen blijf weet met de Middeleeuwen. De rol die deze periode
bij het in-stand-houden van dit contact, en de juiste modaliteiten,
die bij het leggen van die bindingen toegepast werden, waar en
door wie dit grotendeels gebeuren kon, kan hij ogenschijnlijk niet
zien. Vandaar wellicht dan ook de contradicties in zijn voorstelling
van het feitenverband. Of is de tegenspraak tussen Deel I en Deel IV
het resultaat van een achteloosheid, al kan men zich dan afvragen
hoe deze in de tweede druk niet opgemerkt werd !
^

(65) J. de Vries : Proeve...
(66) J. de Vries : Proeve...

2e
2e

dr. A'dam, 1836. Dl. IV, p. 147-148.
dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 1-13.
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Ook bij het uitsnijden en slijpen van het profiel van ene of andere
litteraire figuur verwijst hij naar de weldadige invloed van de studie
van de classieke literatuur. Bij het voorstellen van een Coornhert
b.v. kon hij er niet buiten op de geestelijke verrijking en verfijning
te wijzen die diens contact met „de oude Letterkunde" hem schonk
(67) . Er is eveneens het geval Vondel.
Uit deze en nog een paar andere uitspraken van Jer. de Vries
enerzijds en zijn uitvallen tegen de negatieve of althans remmende
rol van de kloosterlingen inzake studie en verspreiding van de
antieke geschriften zou men de stelling kunnen opmaken dat volgens
hem een nieuwe literatuur, ook in de Nederlanden, pas mogelijk
werd toen hij, die voor letterkunde belangstelling voelde, in contact
komen kon met de gezuiverde adelbrieven van de antieke literatuur.
Het waren de kloosters die z.i. als hoge wijde wallen tussen de
westerse wereld enerzijds en de oude litteraire cultuur anderzijds
opgeworpen waren ; het waren de kloosterlingen die zich als stoere
en stugge wachters tussen de leken van toen en de getuigen van de
antieke literatuur hadden opgesteld.
In feite is dat lippendienst vanwege een Jer. de Vries aan een
theorie die toen in sommige milieu's opgeld maakte. Daarover later
meer.
En logisch is hij in zijn verder betoog al evenmin.
Eerstens ; van de mogelijke positieve resultaten van dit wereldschokkend contact met de Oudheid maakt hij zich met enkele woorden vanaf (68).
Tweedens, hij legt veeleer het accent op de bevruchtende invloed
van het rechtstreeks contact met de Italianen van de XVIde en
XVIIde eeuw en met het Italië van toen, dan wel op de zegenrijke
inwerking, die een opgaan zonder enig voorbéhoud, zonder enig
tussenpersoon — in de studie van de Griekse of Latijnse literatuur
zou kunnen hebben, en, volgens hem, bij sommigen blijkbaar gehad
heeft. Het was nochtans elders -- en niet zozeer in de Nederlanden —
dat de hernieuwde studie van de antieke literatuur de hergeboorte
van de eigen letterkunde in de landstaal zou bevorderd hebben.
Want dat is toch de zin van wat Jeronimo de Vries in zijn „Besluit
(67) J. de Vries : Proeve... 26 dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 47 : „hij ...
oefende zich in het Latijn en de oude Letterkunde waardoor hij zijnen natuurlijken aanleg met de noodige beschaving versierde".
(68) Cfr. supra.
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of Kort Overzicht" schrijft, nl. : „de invloed van de herleving der
oude Letterkunde [was) bij andere Volkeren zoo zigtbaar.. !" ( 69) ?
Het land waar deze ontmoeting zich 't eerst afspeelde en van
waaruit de vernieuwende sappen naar 't Noorden en 't Westen werden
aangevoerd was Italië. M.a.w. het is niet het rechtstreeks contact met
de antieke geschriften dat, volgens Jer. de Vries, wezenlijk belangrijk
was voor de herleving van de letteren in onze streken, en dat als de
oorzaak van de hergeboorte, groei en nieuwe bloei van de literatuur in
de Nederlanden kan beschouwd worden. Men heeft hier de indruk dat
in zijn visie de bejegening van de Nederlanders met de rechtstreekse
en bloedeigen erfgenamen van de Romeinen, de Italianen, die meteen als de dragers van een vernieuwde literatuur-in-de-landstaal
warden bewonderd, nog van veel groter belang is.
Komt daarbij dat z.i. er een causaal verband te zoeken is tussen de
grootse opgang en glorie van de literatuur in de Nederlanden in de
zeventiende eeuw enerzijds, en het contact van Nederlanders met
het land zelf, waarin de antieke Latijnse woordkunst zich in alle
pracht en macht weleer ontplooid had, en waar thans „de zoetvloeiende Dichters van Italië in hun eigene spraeke" gedichten schreven vol zachtheid en zangerigheid die in het „ruwe Nederlandsch" —
ook volgens Jer. de Vries — niet te bereiken waren (? 0) . Ten anderen,
wie zou er toen zo begenadigd geweest zijn dan dat hij het tedere, het
harmonieuze van een Middelnederlands lyrisch vers zou hebben kunnen smaken ? Wie vermoedde er toen zelfs de mogelijkheid van het
bestaan van een dergelijk gedicht ? De nachtegaal van bij ons hoarde men echter in die nacht niet zingen ; hoe konden dan de rode
rozen openbloeien (71) ?
Dat zij, de Italianen toen, op kunstgebied en inzake levenstrant en
levenskunst een voorsprong op het Noorden hadden was een bevinding die onze Karel van Mander eveneens aldaar ter plaatse zelf
ging opdoen. Over deze verrijkende ervaring haastte hij zich ook
zijn landgenoten" te berichten (72).

*
(69) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1836. Dl. IV, p. 150.
(70) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 98.
(71) Cfr. het gedicht Die Nachtigall van Theodor Storm.
(72) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 50 : „Hij, een
man van goeden huize, in taalkennis en onderscheidene kunsten bedreven,
was ter dezer tijd, een der eerste vernuften. Naar Italië gereisd, maakte hij
bij zijne terugkomst zijne landgenoten opmerkzaam op de meerdere vorderingen der Italianen".
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Het is dus een feit dat Jeronimo de Vries ervaart, erkent en zelfs,
zoals reeds gezien, schrijft dat het zich verdiepen in de studie van
de antieke literatuur — van de Griekse én van de Latijnse — zowel als
het bezoeken en bereizen van Italië en het opnemen van contacten
met Italiaanse kunstenaars en geleerden tot een vernieuwing van de
literatuur, en tevens van de wetenschap, leiden kon.
Het is echter opvallend te vernemen dat, volgens hem, het bloeiselen en het bloemen van de eigen inheemse literatuur niet zozeer
hun teeltbodem in deze studie van de oude letteren vinden, al
maakt hij daar eenmaal allusie op ( 73), al blijft hij elders even
daarbij stilstaan (? 4) en al vernoemt hij enkele gevallen van verrijkend persoonlijk contact met de antieke literatuur.
Er zijn echter volgens hem andere elementen die in dit kiem-,
groei- en bloeiproces een dieper ingrijpende rol -- vooral dan in de
laatste fase — gespeeld hebben.
Het is veeleer het rechtstreeks contact met het Italië van toen, met
het politieke en zelfs het godsdiensig klimaat aldaar, met de oudere
en toenmalige Italiaanse letterkunst, het is tevens veeleer de ontwikkeling die zich in het dubbele plan van politiek en godsdienst
voornamelijk in de XVIde en in de XVIIde eeuw ook in de Nederlanden zelf voorgedaan heeft -- het ontwaken nl. van een onbedwingbare hunkering naar „staatkundige" en religieuze vrijheid -- die de
herleving en de bloei van de literatuur in de landstaal in de hand
gewerkt en gedeeltelijk bepaald hebben (75) . Andere factoren, die
volgens hem eveneens hierbij een bepalende rol gespeeld hebben
zijn de economische bloei en de financiële macht van Noord-Nederland toen, d.i. het einde van de XVIde, en 't begin van de XVIIde
eeuw (?6) .
^

Het is dan ook enigszins begrijpelijk dat Jeronimo de Vries weinig
of geen begrip opbrengen kon voor de Middeleeuwen en voor de
(?3) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 83 : „Deze en
vele dergelijken hebben in dit tijdperk, door de Grieksche en Latijnsche Letterkunde te bevorderen, voor alle Wetenschappen en Kunsten een heerlijk
licht ontstoken, en de fakkel vooruitgedragen".
(74) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. DI. I, p. 93. Cfr. citaat
voetnoot nr. 56.
(75) J. de Vri es : Proeve... 26 dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 28-34 p. 6976 ; p. 77-82.
(?6) J. de Vries : Proeve... 26 dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 89-90.
;
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Middeleeuwers, meer bepaaldelijk dan nog voor personen en instellingen uit deze periode -- monniken en kloosters — noch op het
stuk van cultuurbeoefening noch op dit van cultuurspreiding.
't Geestelijk klimaat van zijn dagen was voorzeker niet vreemd
aan deze houding.
Waren er wellicht nog andere factoren die zich hier deden gelden ?
Ik meen van ja !
*

De waarde van de aantijgingen vanwege Jeronimo de Vries inzake
de rol van de monniken in de Middeleeuwen op het stuk van cultuurspreiding zijn eerder licht aan te schrijven. Inderdaad, zonder verdiensten ter zake waren de kloosterlingen van toen niet ; hijzelf ten
anderen moet dit erkennen, zij het ook dat de formulering van de
verklaring, die hij in dezen aflegt, schijnbaar van groot geloof, in
feite van weinig historisch inzicht en van kleine moed, getuigt (7T).
Het is een feit dat hij het kopiëren, en het aldus vermenigvuldigen
van de teksten en meteen het verspreiden of althans het verhogen
van de overlevingskansen ervan niet ontkennen kon.
Het doorlichten van zijn verklaring in dezen is een spannende en
revelerende onderneming ; we zullen deze zo dadelijk onder de loep
nemen.
Inmiddels is er echter ook het geval-Balthazar Huydecoper.
*
**

In de kloosterpanden werden dus handschriften niet alleen bewaard ;
ze werden er eveneens in de monnikencel of in het scriptorium van
het klooster overgeschreven.
Het is op dit werkgebied dat een tweede front geopend werd, o.m.
door tekstuitgevers.
Inderdaad, stonden sommige geleerden uit de moderne tijd scherp
kritisch tegenover de rol van de kloosterlingen als schutsheren van
de geestelijke adelbrieven van de Oudheid of van eigen nationaal verleden, ze beschuldigden de middeleeuwse monniken ervan o.m. dit erf(77) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 2. Voor de tekst
cfr. citaat p. 9.
In de slotbeschouwingen komen we op deze uitspraak van J. de Vries terug.
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goed verborgen gehouden te hebben en kennis en inzage ervan aan
de gemeenschap ontzegd te hebben. Heftiger en veelvuldiger waren
echter de aanvallen op de kloosterlingen die het gewaagd hadden
deze teksten over te schrijven en te verspreiden. Dit aspect van de
bemiddelingsrol van de monniken op dit stuk vond in de ogen van
bepaalde critici geen genade.
Van wie zich bij ons in de Nederlanden in de XVIIIde eeuw met
het uitgeven van middeleeuws werk inliet, en die zich daarenboven
als veelzijdig commentator van deze oude geschriften opwierp en
niet verhelen wilde of kon dat hij ideologisch met de vreemde en
met de eigen progressieve denkers van toen een eindje meelopen kon,
m.a.w. van een vooruitstrevend tekstuitgever en -verklaarder van dit
kaliber was een gelijkaardige houding ten opzichte van de rol van de
kloosterlingen op het stuk van de tekstoverlevering dan ook te verwachten.
En wie zou hier dan niet aan de achttiende-eeuwer Balthazar
Huydecoper denken, de man die zichzelf als de „uitgeever en uitlegger van M. Stoke" beschouwde ( 78) ? En deze dubbele rol heeft
hij inderdaad gespeeld. En met brio ! Want hij was een man met een
scherp oog, getuigde immer van een grote belezenheid, was een schitterend origineel denker — verre van een „oude pruik" waarvoor hij
soms versleten wordt — was goed ter taal en kon de moed opbrengen
om voor zijn ideeën onverschrokken uit te komen.
Was hij het niet die, na een Dousa ( ?) in 1591 en na een Alkemade
in 1699, een uitgave van de Rijmkroniek, die gewoonlijk aan Melis
Stoke toegeschreven wordt, in 1772 bezorgde en, in dit monumentaal
stuk, blad na blad met royale zwaai met zijn commentaar-op-dezetekst oversprenkeld heeft ? Hij is het die in deze aantekeningen een
van de vroegere kopiisten van deze kronijk af en toe met een resem
krachtige en klankrijke benamingen bedacht heeft. Hij gaat hierbij
soms te werk als een krachtpatser, die op de kermis met wild geweld
zwaarder en zwaarder op de kop van Jut wil slaan, tot het op de top
van de mast schel aan 't rinkelen en hel aan 't blikkeren gaat, zodat
wie er voorbij mocht slenteren, zijn woeste doening niet missen kon.
De Briefwisseling Balthazar Hu yd ecoeer- Geeraard Meeronvoltooide Voorrede tot de Rijmkroniek van Melis
Stoke. P. 108 in : Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Utrecht, 66 (1948) . Volgens afschrift van Brief
van 31 October 1754.
( 78 ) H. A. Ett :

man en Huydecopers
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Inderdaad, een zwaargevulde en kleurrijke krans van weinig vleiende toenamen slingert Huydecoper rond de hals van de middeleeuwse
kopiïst, en dit soms in een commentaar over een schijnbaar doodgewoon passage dat in de context heel normaal aandoet.
Een voorbeeld ! Hij meent b.v. in Boek V een interpolatie ontdekt
te hebben. Dit brokstuk omvat volgens hem te verzen 96-185 ; het
werd z.i. door de afschrijver ingelast. Zijn commentaar : „Men behoeft maar eens te leezen, om overtuigd te zijn, dat het is van eenen
Beuzelaar ; die hier de trouwe van twee windhonden des Graafs ...
beschrijft ... Uit de vertelling neemt hy gelegenheid om een Sermoen
te maaken, ... Maar de Beuzelaars zijn wel altijd Broddelaars, doch
voornamelijk dan, als zy, hunnen wildzang gelooft hebbende, moeten
zoeken naar Rijmwoorden, om weder te keeren tot de eigen vaarzen
van den Dichter" (79).
„Broddelaar" ( 80) , „Beuzelaar" (81) , „Sermoenmaker" ( 82) , zijn
(79) Melis Stoke : Riimkronijk vaan Melis Stoke met Historie-, Oudheid- en
Taalkundige Aanmerkingen door Balthazar Huydecoper. [In drie deelen).
Leiden, Joh. Le Mair, 1772. 3 vol. Cfr. Bk. V, § 96 ; vol. II, p. 355-356.
(80) „Broddelaar" is wel de term die hem in dit verband het liefst was.
Cfr. de voorbeelden uit zijn M. Stoke-uitgave :
„Vooraf moet ik den Leezer doen merken, dat de Broddelaars, die onzen
Dichter, uit hun eigen armoede, zo verrijkt hebben, dikwils om woorden
schynen verlegen geweest te zijn en daarom herhaalingen maaken ...". (Cfr.
Bk. III, § 587 ; vol. II, p. 48) .
„Onze Broddelaar ..." (Cfr. Bk. III, § 874E ; vol. II, p. 68 ; Bk. III,
§ 69 ; vol. II, p. 69) .
—„ ... het voorgaande verhaal is glad, effen en klaar : dit nieuwe Sermoen
van den ouden Broddelaar is loutere wildzang, ... Nochtans beschuldigt dees
Beuzelaar hier de Zeeuwen ...". „Doch lees onzen Dichter B. IV ... en gy
zult 'er vinden een klaar bewijs, dat dees Broddelaar noch zaaleen, noch
tyden, wist te onderscheiden." (Cfr. Bk. III, § 1173 ; vol. II, p. 88).
— „Maar lees die plaatsen naar, en gy zult 'er den stijl der Broddelaaren
lichtelijk ontdekken : die ook gemeen is by de Romanschryvers". (Cfr. Bk.
III, § 1290 ; vol. II, p. 96) .
—„Die Broddelaars ...". (Cfr. Bk. IV, § 292 ; vol. II, p. 204) .
—„ .., de ontydige Vermeerderaars van dit Werk, anders genoemd Broddelaars ... ". (Cfr. Bk., IV, § 613 ; vol. II, p. 229).
— „Broddelaars werk ...". Cfr. Bk. IV, § 626 ; vol. II, p. 230). „ ... maar
van dien ouden Broddelaar ...". (Cfr. Bk. IV, § 800 ; vol. II, p. 240) .
— „ ... Broddelaaren ...". (Cfr. Bk. IV, § 1274 ; vol. II, p. 270).
—„ ... den Broddelaar, die onzen Dichter wat verder, niet alleen met 128
regels verrijkt, maar ook vooraf leelijk mishandeld heeft". (Cfr. Bk. V,
§ 635 ; vol. II, p. 391-392).
— „De oude Broddelaar vondt 'er een bekwaame stoffe in tot een Sermoen

...

28

echter de enige termen niet die hij gebruikt ; hij schijnt in dit opzicht
onuitputtelijk ! .,Kwakzalver" ( 83) , „Lapzalver" ( 84) , „Moralist" ( 8b)
en „Rymelaar" (86 ) zijn andere benamingen die hij met verbluffende
virtuositeit hanteren kan.
Dat een „broddelaar" broddelt is normaal ; Huydecoper speelt
dan ook graag met dat woord ( 87 ) ; dat daarenboven ,,broddelwerk"
917 944, 't welk niets dan wildzang bevat". (Cfr. Bk. VI, § 917 ; vol. II,
p. 522 523).
—„Ik houd het voor een Voorloopertje van het Sermoen, dat straks volgen
zal ; doch dat de Broddelaar in 't Werk van Melis niet wist in te voegen
zonder verandering in de Rijmwoorden te maaken". (Cfr. Bk. VI, § 1056 ;
vol. II, p. 531).
—„Ik ben verzekerd, dat het korte verhaal van Melis, ... door den Broddelaar, naar gewoonte, vermeerderd en bedorven is". (Bk. VIII, § 951 ; vol.
III, p. 148).
—Op de volgende blz. bij § 955 nogmaals „Broddelaar".
—„ ... een' nieuwen Broddelaar". (Cfr. Bk. X, § 377 ; vol. III, p . 373).
— „Een Broddelaar, die niet wist wat de Keizer aan de Domproost gaf,
vermeerderde onzen Dichter op een bespottelijke wyze ...". (Cfr. Bk. II,
§ 1152 ; vol. I, p. 553 van de „Aanteekeningen") .
(81) „Beuzelaar" is ook niet van de lucht.
—Cfr. voorgaande voetnoot : Bk. III, § 1173 ; vol. II, p. 88.
-- „ ... hier mispraat zich de Beuzelaar alte grof" (Cfr. Bk. III, § 876 ;
vol. II, p. 164) .
—„ ... de Beuzelaar ...". (Cfr. Bk. IV, § 378 ; vol. II, p. 209) .
—„ ... dees Beuzelaar ...". (Cfr. Bk. X, § 86 ; vol. III, p. 353).
(82) En „Sermoenmaaker" dan !
—„Dees Sermoen-maaker ...". (Cfr. Bk. III, § 825 ; vol. II, p. 66) .
met den Sennoenmaaker zal ik my verders niet ophouden". (Cfr.
Bk. IV, § 286 ; vol. II, p. 203).
—„een tweede Sermoenmaaker de zelfde stof f e ... vervolgt". (Cfr. Bk. IV,
§ 1312 ; vol. II, p. 273) .
—„ ... dees Sermoenmaaker, of Rymelaar ...". (Cfr. Bk. VII, § 622 ;
vol. III, p. 42) .
(83) Afschrijvers worden „kwakzalvers" genoemd omdat ze af en toe de
tekst wijzigen. (Cfr. vol. I, p. 412, bij vers 636 ; en p. 413, bij vers 638).
(84) „ ... de lapzalver, die dat schoone Mirakel van Vrouwe Sofie in dit
Werk ingevoegd heeft, schijnt 'er tevens andere echte vaarzen uitgeworpen
te hebben ...". (Cfr. vol. I, p. 418, bij vers 707).
(85) In verband met het woord „sermoen" bezigt Huydecoper een paar
maal de term „Mora li st". (Cfr. Bk. V, § 404 ; vol. II, p. 375 en Bk. V,
§ 458 ; vol. II, p. 381).
(86) „Rymelaar" wordt niet zo vaak gebruikt ! „ ... dees Sermoenmaaker,
of Rymelaar ... ". (Cfr. Bk. VII, § 622 en Bk. VII, § 963) .
(87) „Broddelen". Cfr. Bk. IV, § 67 ; vol. II, p. 188 en Bk. VIII, § 831,
vol. III, p. 14. Kiliaan kent een „brodder" als „Interpolator" en „brodden"
-

-

- „ . . .
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ook een door hem vaak gehanteerde term is kan niemand ontgaan (88).
Kende hij „beuzelaar", „beuzeling" blijkt hij — voor zover ik het
althans zag — in de Melis Stoke-uitgave niet gebruikt te hebben, al
bezigde hij deze term elders, ni. in een Vondel-commentaar (89).
Vele interpolaties, die Huydecoper in zijn voorschrift meende te
ontdekken, zijn z.i. „sermoenen" zonder meer ( 90) ; het ene „sermoen"
zal hij „armhartig en verdrietig" heten ( 91) , het andere „zo zot als
het groot is" ( 92) en het volgende „noch zotter dan het lang is" ( 98) ;
alle zijn ze „zoutelooze en langwylige Sermoenen" (94).
in de zin van „Refarcire, interpolare, farcinare res vettiras & obsoletas", ook
als : „Inepte operari".
(88) — „'t Is all es broddelwerk : en zo is ook de taal ...". (Cfr. Bk. III,
§ 701 ; vol. II, p. 57) .
—Cfr. ook Bk. III § 876 ; vol. II, p. 165.
- „ ... dat is broddelwerk" ; en zoo is ook de „Aanteekening van Alk[emade) ter verklaringe van den derden regel". (Cfr. Bk. IV, § 523 ; vol. II,
p. 220).
—„Het laatste gedeelte is volkomen Broddelwerk ...". (Cfr. Bk. IV,
§ 1235 ; vol. II, p. 272).
—„Doch dit is 't begin van 't broddelwerk dat a an stonds volgt in deeze
14 jammerlyke regels ...". (Cfr. Bk. IV, § 1168 ; vol. II, p. 265) .
-- „'t Is een voorloopertje v an het volgende Broddelwerk". (Cfr. Bk. IV,
§ 1298 ; vol. II, p. 277) .
—„Doch wat men verkiest, het is altijd Broddelwerk ...". (Cfr. Bk. VIII,
§ 831 ; vol. III, p. 141) .
—Cfr. ook „Broddelwerk". (Bk. IX, § 952 ; vol. III, p. 250).
-- Is „Broddelaars werk" hierbij te vermelden ? Cfr. in elk geval : „ ... maar
deeze 7 regels zijn buiten twij f f el Broddelaars werk ... ". (Cfr. Bk. IV, § 626 ;
vol. II, p. 230).

(89) Huydecoper gebruikt ook dit woord bij een bespreking van een uiteenzetting van Kiliaan over „Warmoes" of „Warm-moes" waarbij een verklaring van Jodocus Badius Ascensius aangehaald wordt. Cfr. B. Huydecoper :
Proeve van Taal- en Dichtkunde... 2e uitg. door F. van Lelyveld. Leiden,
1782 1788. Cfr. vol. II (1784), p. 435-436.
(90) B.v. : „Om zulke Sermoenen te maaken was onze goede Melis niet
bekwaam". (Cfr. Bk. V, § 404 ; vol. II, p. 376). Andere voorbeelden op
p. 375 en p. 377 van hetzelfde vol. Cfr. ook nog „een Tweede Sermoen".
(Cfr. Bk. VI, § 1065 ; vol. II, p. 532). Andere voorbeelden nog in vol. III
op p. 43 bij § 622 ; p. 45 bij § 674 en p. 46 bij § 689.
(91) Cfr. Bk. X, § 41 ; Vol. III, p. 350.
(92) „Met één woord, dat uitgebreide Sermoen over het geene onze
Dichter [= Melis Stoke) te voorren kort gezeid hadt, is zo zot als het groot
is". (Cfr. Bk. III, § 825 ; vol. II, p. 65) .
(98) Cfr. Bk. VII, § 599 ; vol. III, p. 40.
(94 ) Deze formule is te vinden in Huydecoper's „onvoltooide Voorrede
-
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Daarbij bleef het niet ; kort en kordaat noemt hij sommige passages, die in zijn ogen corrupt lijken, „brabbeling" (95).
„Wildzang" is een andere term die hem, Huydecoper, lief was en
die hij, schijnbaar met welbehagen, door zijn commentaar spelen laat.
Was het de blije helle klank van dit woord, of was het de bucolische atmosfeer die het opdomen laten kan en die meteen deze verzuurde oude jonkman in zijn ban gevangen had ? ! Moeilijk valt dit
wel uit te maken ! Het is echter een feit dat deze term in de zin van
„onbesuisde uitlating" herhaaldelijk door hem gebezigd wordt (96).
*

Een „Schimpfkanonade" tegen de middeleeuwse kopiisten was dit
niet, en dat wordt het nooit ; het is veeleer een af en toe opflakkerend
trommelvuur. Schoot hij, dan schoot hij alleszins scherp, zodra hij
bedrog, „vervalsingen" meende te mogen vermoeden (97).
tot de Rijmkroniek van Melis Stoke". Cfr. p. 162 in de publicatie v an H. A.
Ett : De Briefwisseling Balthazar Huydecoper-Geerard Meerman en Huydecopers ... Voorrede. (Leiden, 1948) verschenen in : Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap ... te Utrecht. 66 (1948) .
(95) „ ... die langdurige brabbelingen ... ". (Cfr. Bk. III, § 995 ; vol. II,
p. 75).
„Brabbeling" is een term die Huydecoper ook nog elders bezigt, a.m. bij
de bespreking van een passus uit het II. Boek v an de vertaling door Vondel
van de Herscheppingen van Ovidius, waar men lezen kan : „DAN Pallas,
ALS Parnas met all' zijn' Kunstgodinnen. Ik zie dat het 'er staat : echter
kan ik my kwaalijk wijs maaken, dat die Dichter zo geschreeven zou hebben.
want Dan en Als naaken hier zulk een brabbeling, datmen werk heeft om
den zin te vatten ...". Cfr. B. Huydecoper : Proeve van Taal- en Dichtkunde
... 2e Uitg. door F. van Lelyveld.
Leiden, 1782-1788. Cfr. vol. I (1783),
p. 291.
(96) Wildzang ! Cfr. Bk. III, § 1173 ; vol. II, p. 88.
— „ ... wildzang, die noch te vatten noch te grypen is ...". (Cfr. Bk. IV,

§ 93 ; vol. II, p. 190).
—Ook nog in Bk. VI, § 117 ; vol. II, p. 522-523.
-- „ ... van den overigen wildzang ...". (Cfr. Bk. X, § 56 ; vol. III,
p. 351).
—„ ... hier wordt het heel en al wildzang". (Cfr. Bk. X, § 62 ; vol. III,
p. 352).
(97) Lees b.v. : „de hand was niet oprecht, die dit vaars eerst veranderde,
gelijk 't nu in de Andd. geleezen wordt... Dit is een verfoeylyke verandering
in de woorden van Benen, oprechten Schryver". Cfr. M. Stoke, Rijmkronijk ...
door B. Huydecoper. Leiden, 1772. Cfr. vol. I, p. 429 de „Aanteekening" van
Huydecoper bij vers 815.

31

Deze sporadisch agressieve houding strookte met bepaalde wezenlijke karaktertrekken van B. Huydecoper zelf : nl. zijn zin voor eerlijkheid en zijn „cholerisch temperament" waarover H. A. Ett het
heeft ( 98) .
Zijn hang naar heftige aanvallen belette hem echter niet af en toe
humor (99) of lichte spot te hanteren (1)).
Ook het volgende is van de hand van B. Huydecoper : „Te beklaagen is
het dat verscheiden Uitschryvers zo weinig werks gemaakt hebben van de
goede trouw ; datze zich schynen verbeeld te hebben volstrekt meester te zyn
om hun voorschrift uit te breiden of te verkorten [naar eigen welbehaagen),
en, met één woord, te vervalschen en wel elk op zyn manier ...".
Deze tekst is te vinden p. 160 van de studie van H. A. Ett : De Briefwisseling Balthazar Huydecoper-Geerard Meerman en Huydecopers ... Voorrede ... (Leiden, 1948) in : Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch

Genootschap ... te Utrecht. 66 (1948) .
(98) In de zoëven vermelde tekstuitgave en studie heeft H. A. Ett op
p. 143 in voetnoot nr. 1 het inderdaad over „het cholerisch temperament van
Huydecoper". Ten anderen, de agressiviteit v an Huydecoper is soms echt
opvallend, zelfs in sommige van de door H. A. Ett gepubliceerde brieven.
(99) Een bewerker van een tekst, een zekere A. B., of een Leids drukker,
H. L. van Haestens, leverden een foutieve versie van een Nederlandse vertaling van het Narrenschi f f van Sebastian Brant. Aantekening van B. Huydecoper hierbij in zijn : Proeve van Taal- en Dichtkunde... 2e uitg. door F. van
Lelyveld. (Leiden, 1782 1788). Cfr. DI. II, p. 154E-155 : „Ik lees in de
A f f -ghebeelde Narren Speelschuyt, beschreeven door Seb. Brandt, vertaald
(volgens den tytel) door A. B. gedrukt by H. L. van Haestens tot Leyden
1610. Cap. 45. Die wyse Salomon seyt : Aensiet ende voorsiet dat eynde
-

ende wacht Hem van misdoen, maer die Sot l oo pter met eenen // dullen
hoofde door, ende verwaent hem. Deeze A. B. die zich met het zelfde recht

hadt mogen noemen Y. Z. of liever de Drukker, uit wiens harssens A. B.
schijnt geboren te zijn, strekke tot een voorbeeld der zulken, die ons de
werken van anderen voor de hunnen zoeken in de hand te stoppen, en
kwansuis, om zulks te bedekken, zo de orden v an het werk zelf, als hierendaar de woorden, een weinig verschikken. De vertaaler van dit Werk is Jan
van Gheelen, die het zelf te Antwerpen 1584. gedrukt heeft onder den naam
van Navis Stultorum, o f t, Der Sotten schip. daar leestmen cap. niet 45. maar
12. deeze zelfde woorden, uitgezonderd het begin, dat daar aldus luidt : Die
W yse, seyt Salomon, ontliet ende voorsiet, enz. Uit het vervolg deezer woorden, bovengemeld, kapmen lichtelijk zien, dat J an van Gheelen goed Duitsch
schreef, en dat A. B. of zijn drukker van Haestens, een aanzienelyke plaats
in zijn Narren speel-schuite verdiende".
(100) Uit de commentaar bij Bk. I, vers 598 klinkt er toch wel een toontje
spot op, wanneer Huydecoper aantekent : „Heren is 't ernst, dat Melis de
Moniken van Egmond Heeren noemt ? Of is het een steek, omdatmen door
zulke giften Bedelaars tot Heeren k an manken ?".
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Een lezer kan dan ook bij het doorlopen van de commentaar van
Huydecoper moeilijk aan de indruk ontkomen dat wat Huydecoper
vaak in onbeheerste momenten tot harde uitspraken bewoog, het
gevoelen was dat, volgens hem, zijn auteur en diens werk d.i. Melis
Stoke en diens Kroniek
onder de handen van middeleeuwse „uitschryvers" en vroegere commentatoren onrecht was aangedaan.
Streven naar een objectief oordeel en zijn ingeboren rechtvaardigheidszin involgen waren houdingen die hij hoog waardeerde en in
elkeen bewonderde, 't eerst en vooral in een Melis Stoke. Hij zal b.v.
Stoke loven, ook daar waar deze, wijl het z.i. hoort, voor de Vlamingen, die hij, Huydecoper, nochtans niet genegen is, woorden van
waardering overheeft (101)
.

Dit „Heren" herinnert natuurlijk aan de titel „toegeëigent a an" inzonderheid de Benediktijnen, niet aan de Karthuizers, die „de eerste Moniken
geweest zijn, die zich den Eertytel aangemaatigd hebben" (Vol. I, p. 241) .
Huydecoper staat kritisch tegenover deze titulatuur en laakt spottend de schijnheilige knepen en kneepjes die bij het verwerven en bezigen van deze titels
gebruikt worden. Inderdaad „in de Statuten der Kartuizeren [is) uitdrukkelijk
verbooden, dat iemand dier Orden, noch overste noch onderdaan, zich noemen
mogte Dominus, maar, wederom, gebooden, dat de Moniken hunnen Prior,
Domnus, en de Nonnen haare Priorin, Domna, moesten noemen. Elders
wordt, by wyze van vermaaninge gezeid, dat de Moniken zich Fratres behoorden te heeten, als zy zich bevonden ter plaatse, daar de Werreldlyken
zich zouden konnen ergeren aan den naam van Domnus. Hadt 'er onder dien
nederigen naam van Domnus voor Dominus, niet een groote hoogmoed geschoalen, zy hoefden aldus de huik niet naar den wind te hangen...". Aantekening door B. Huydecoper in zijn Melis Stoke-uitgave. Leiden, 1772. Cfr.
Bk. I, § 598 ; vol. I, p. 241.
(101)
„Coenre Vlaninghe wort nie gheboren" (Bk. IX, § 500). Huydecoper vindt „loffelijk" dat Melis Stoke „de dapperheid ook in den gemeenen
vyand prijst", en dit in verb and met het prijzen door M. Stoke van de
Vlamingen om hun moedig gedrag in de campagne om „Zeeland te winnen".
(MelisStok-ugavdrB.Hyecop,Lidn172.CfrvolI,p5)
In Bk. VIII is er een pas sus (§ 832-880) die hij aanvankelijk als een
onvervalste Meli s Stoke-tekst beschouwde. Na nader toezicht verwerpt hij
echter deze „brok", al is het ook dat dit passage een „Uitweiding [w as ] over
't onbetaamelijk gedrag der Vlaamsche geestelyken". De reden die hij laat
gelden om de authenticiteit v an deze passus niet te erkennen is, dat door
het laten wegvallen v an deze „interpolatie" het verhaal van de feiten aan
orde en samenhang wint. M.a.w. stijltechnische overwegingen winnen het
hier op zijn zgn. anti-katholieke en anti-vlaamse ingesteldheid ! „Ik verstaa
hier noch 't een noch 't ander, ja byna niets van deeze vijf regels, 867-871.
En nu alles nader overweegende, besluit ik weder, dat deeze Uitweiding
over 't onbetaamelijk gedrag der Vlaarnsche geestelyken, die ik lang onder-
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Het beseffen of zelfs het vermoeden dat hij een oude tekst vóór
zich kreeg, die in de loop der jaren bij het overschrijven door het
bewust of onbewust ingrijpen van een kopiïst zijn gaaf en zuiver
karakter van het autograaf had ingeboet, was Huydecoper een aanleiding om zijn „aanklachten" tegen de auteurs van deze verminkingen, interpolaties of andere wijzigingen van wat hij als de oorspronkelijke versie beschouwde vaak in scherpe bewoordingen en op heftige
toon te uiten.
Terloops nog dit !
... Het waren niet enkel de middeleeuwse „uitschryvers" die B.
Huydecoper af en toe terechtwees -- nu eens hard, dan weer mild in
toon — ( 102) ; ook „moderne" uitgevers van teksten nam hij soms
onder schot ; een Alkemade b.v., zijn bête noire, die in 1699 een
uitgave van de Kroniek van Stoke bezorgd had ( 103) ; oudere lexicosteld heb echt en van Melis te zijn, zulks geenszins is. Nu verwerp ik dien
brok, die op zichzelven niets ter zaake doet ; en vertrouw, dat Melis, aanstonds na v. 831, voort-//ging met v. 879 en 881.. ... En deeze verbetering
behaagt my te meer, omdat de verstrooide vaarzen onzes Dichters, dus weder
vereenigd zijnde, het verhaal der zaaken in veel beter orden en saamenhang
opgeeven ; en ik, daartoe, niet noodig gehad hebbe, eene enkele letter te
veranderen". Het ging hier over 't gedrag, niet „der Vlaamsche geestelyken"
in 't algemeen, doch van de Franciskanen en van de Dominikanen die in 1304
aan een militaire expeditie deelnamen. (Cfr. vol. III, p. 144-145) .
(102) B. Huydecoper vergoelijkte soms het gedrag v an een kopiïst. Vindt
hij fouten en feilen, dan schrijft hij over een gemis aan „vereischte oplettendhij
heid" en over „onachtzaamheid". Cfr. H. A. Ett : De Briefwisseling Balthazar
Huydecoper-Geerard Meerman... (Leiden, 1948) in : Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap...
... te Utrecht. 66 (1948) . Cfr. p. 15515 6. In dezelfde publicatie schrijft H. A. Ett een tekst van B. Huydecoper
over, nl. p. 160 : „Ik wil echter de bekende Uitschryvers ... niet beschuldigen ; maar liever gelooven dat zy zelfs bedorven voorschriften gevolgd
hebben".
(103) Lees het volgende : „Melis dutte toen hy schreef dat Lodewijk jonger
was dan Karel. En Alk{emade) dutte niet minder toen hy dien misslag ...
getrouwelijk neerschreef". Cfr. Bk. I, § 297 ; vol. I, p. 39. Het „zuiveren"
van de tekst door Alkemade zat hem dwars. Huydecoper schreef b.v. : „Het
eerste, .Tere, is by Alk[emade) niet te vinden : het tweede, ghelate, is by
Alk{emade} verbasterd in ghetale. Zulk zuiveren, is bederven". (Cfr. Bk. X,
§ 1093 ; vol. III, p. 422). Of dit : „Anders geeven wy dit vaers gelijk wy
het vinden in Allen, behalve wederom alleen by Alk{emade} die het op deeze
barbaarsche wyze gezuiverd heeft :". (Cfr. Bk. X, § 958 ; vol. III, p. 412) .
Of nog dit om te eindigen : „Ziet ! zo heeft hy Melis gezuiverd. W ant in
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grafen, die zich in het debat gemengd hadden of er door anderen bij
betrokken waren, werden evenmin ontzien, heetten ze nu L. Meyer,
of zelfs K. Kiliaan (1°4) !
*

De vraag is nu : had Huydecoper kloosterlingen op 't oog wanneer
hij, in verband met echte of vermeende tekstmanipulaties, de benamingen „broddelaar", „beuzelaar", „sermoenmaaker", „kwakzalver",
„lapzalver", „moralist" of „rymelaar" bezigde ( 105) ?
Ja, en dit zonder enige twijfel ! De „kopiisten" — of „uitschryvers"
zoals hij ze soms betitelde — waren, in zijn opvatting over de modaliteiten van de verspreiding van teksten in de Middeleeuwen, ... monniken !
op meer dan één plaats heeft hij daarenboven betoogd dat monniken zich in die periode met het overschrijven van teksten-in-delandstaal, en dit volgens een bepaald letter- en spelsysteem, ingelaten
hebben (106) . Inderdaad, volgens Huydecoper hebben kloosterlingen
zijn Voorberigt p. 4 daar hy van dat oude Blad spreekt, snorkt hy, dat hy
dit Werk deedt te voorschijn komen, in een nieuwe gestalte,
geheeld van
zyne voorgaande Breuken, en Gezuiverd — van zyne Gebreeken en WVanstellingen".
(104 ) Huydecoper in een aantekening erkent dat Kiliaan zijn bronnen
citeert ; dan handelend over „soudeniers" schrijft hij : „Zie L. Meyer, Woordenschat III. deel by Zoudaet : doch die Latijn verstaat, k an het zelfde leezen
by Kiliaan, die het zyne weder, gelijk hy zelf a antekent, ontleend heeft van
Jo. Goropius Becanus : doch Meyer, die alles van anderen heeft, is niet gewoon iemand te noemen". Daarmee k an Meyer het stellen ! Proeve... III,
p. 106.
In zijn Proeve van Taal en Dichtkunde... 2e uitg. door F. van Lelyveld
(Leiden, 1782-1788) is er in vol. III (1788) p. 55 het volgende te lezen :
„Kiliaan is hier van de eersten, die met een kwaad exempel zijn voorgegaan,
schryvende beide Krijt en Kreyt : welke onachtzaamheid wy meer in hem ontdekt hebben". En inderdaad, Kiliaan heeft : „Kreyt .j. krijt" en „Krij t/krij te,/
kreyt, vetus fland".
(105)
Te vergelijken
met de lakonieke schriftuur van een Dr. W. G. Brill,
die eveneens een uitgave v an Melis Stoke bezorgde (Utrecht, 1885 in de
Reeks : Werken van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. N.R.
No 40 & 42) . Heeft deze uitgever het over een „copiïst" dan blijft het immer
bij de koele vermelding „afschrijver", zonder adjectief ! Cfr. b.v. Dl. I, p.
XXXVI.
_, (1°6) Huydecoper schrijft stelselmatig „monik" ! Bij de rechtvaardiging van
zijn versie van Bk. V, § 374 (vol. II, p. 373-374) : „Waer hi monic ofte
pape" volgt deze opmerking van hem : (§ 374 monic) „dit heb ik uit de
—

-
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Andd. { = andere hss. ) . In A staat moenc, dat wel in meer oude MSS gevonden wordt, en dierhalve // goed is, maar hier kwaalij k vloeit. Nu schrijft
en zegtmen, doorgaands, munnik of monnik : 't welk in 't Neerduitsch
weinig beter is, dan oftmen in 't Latijn schreeve, monnachus voor monachus".
Frans van Lelyveld, die de 2de uitgave van de Proeve van Taal- en Dichtkunde
van B. Huydecoper bezorgde, zowel als Nicolaas Hinlópen, die na het overlijden van dhr. F. van Lelyveld de taak op zich nam en het Derde Deel van
deze Proeve uitgaf, gebruikt herhaaldelijk de term : „monnikenschriften"
(deze term komt voor o.m. op p. 432 éénmaat in een tekst v an Van Lelyveld ;
tweemaal in de uiteenzetting van Hinlópen), daar waar middeleeuwse handschriften — ook met teksten in de landstaal — bedoeld werden ; onder meer
in de „Aanteekening" over het gebruik van E en EE, 0 en 00.
Cfr. p. 423 460 in Deel III van B. Huydecoper : Proeve van Taal- en Dicht-

kunde ; in vrymoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde Herscheppingen
van Ovidius, ... 2e uitg. door wylen F. van Lelyveld. 3 e Deel. Leiden, 1788.

In dit stuk, dat Hinlópen opstelde, duikt de term „monnikengeschrijf" (cfr.
p. 426) op, term die echter geen pejoratieve connotatie had, en feitelijk
zoveel als „spelling die door monniken toegepast werd" betekende.
Huydecoper werd inderdaad de kampioen van de verdubbeling van e en
van o, misleid als hij was door een uitspraak van de grote Ten Kate, die hij
verkeerdelijk interpreteerde. Het voorbeeld van de „Latijnen", die „de lange
klinkers verdubbeld hadden, sterkte hem in deze denkwyze", met het gevolg
dat „hy ... meenende dat door het monnikengeschrijf onze oude spellinge
verloren was, dacht recht te hebben om eene spellinge op de baan te brengen,
welke hy oordeelde het allerbest met de afleidinge te stroroken". (Cfr. B.
Huydecoper : Proeve van Taal- en Dichtkunde... 2e uitg. vol. III. Leiden,
1788. Cfr. Deel III (1788), p. 426) .
Wat de Monniken door Hinlópen wel ten laste gelegd werd is het onoordeelkundig gebruik van ee, e, oo, o in Nederlandse teksten. (Cfr. p. 428) .
Z.i. had Huydecoper, die een andere richting inzake verdubbeling van e en o
uitging, reeds de rampzalige invloed van de „verlatij nschte monniken" op
de spelli ng van het Nederlands ingezien. Hinlópen schrijft hierover Deel III
(1788) van de tweede uitgave op p. 427 : „Jammer is het, dat onze oudste
geschriften niet hooger d an tot het midden der dertiende eeuwe klimmen,
noch meer te bejammeren, dat het geschrijf toen, en later, meest al het werk
der monniken geweest zy, die, verslingerd op hunne Latijnsche spellinge, de
klanken, en derzelver onderscheidingen niet naauwkeurig in overweginge genomen, en daarna hunne spellinge gevormd hebben. daar is er echter geweest,
die er acht op geslagen, hebben ; daar zijn echter woorden, waarin deze klanken, immers de EE zoo sterk spraken / dat de verlatijnschte monniken zich
niet hebben kannen onthouden, daar de EE te gebruiken. met het onderscheid
van 0 en 00 is meer gehaspel geweest, en dat later opgemerkt en tot stand
gebracht".
In het kart, hij, Huydecoper, was ervan overtuigd „dat door het monnikengeschrijf onze oude spellinge verloren was" (Cfr. p. 426) ; wat hem meteen
de gelegenheid verschafte een nieuwe spelling te ontwerpen, die volgens hem
steunde op een vaste, onveranderlijke „grond", ni, de „oorsprong" der woorden. Cfr. supra.
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niet alleen op het stuk van de tekstoverlevering als dusdanig en van
de lectuurspreiding een misselijke rol gespeeld, ook inzake spelling
van de taal was hun invloed rampzalig. De kloosterlingen waren
immers „verlatijnscht", en Huydecoper meende dan ook dat zij, uit
hoofde van hun volksvreemde opleiding en vorming, een onnederlandse spelkunst ontworpen en aangenomen hadden ; zelfs méér : ze
droegen veel bij tot de verspreiding van deze spelling. Inderdaad, bij
't „overschrijven" van teksten, die in eigen landstaal gesteld waren,
pasten zij deze spelling die, naar de „letter" en naar de geest, verlatijnst was, toe. Eén van de gevolgen van hun ingrijpen op dit
gebied was dan ook „ ... dat door het monikengeschrijf onze oude
spellinge verloren was" (107)
Sporen van hun invloed waren overal, waar het om teksten ging,
te vinden ; de uitdrukking „middeleeuwsche handschriften" en
„monikengeschrif ten" waren z.i. dan ook synoniem.
Uitspraken in deze zin die op hem teruggaan klinken herhaaldelijk
uit zijn publicaties op.
Meent hij ergens in een middelnederlandse tekst een interpolatie
— „een Sermoen" heet dit in zijn „vaktaal" — te ontdekken, dan is dit
„ ... het werk van // eenen Monik of Moniksgelyken" ( 108) . Dergelijke tekstuitbreidingen komen, naar zijn bevinding althans, vaak voor,
en bijgevolg, in zijn ogen, „verbijsteren" deze „Monikachtige Sermoenen ... den Leezer" (109).
Ook uit onkunde -- en niet alleen uit slordigheid, nalatigheid,
luiheid of moedwil — begingen, volgens hem, monniken fouten bij
het doorgeven van een oudere tekst. Inderdaad, een hoge dunk van
het peil van de verstandelijke vermogens van een kloosterling blijkt
Huydecoper niet gehad te hebben : boven het infantiele reikte diens
vermogen niet uit. Getuige b.v. de commentaar van Huydecoper bij
een vers in de Kroniek, nl. „Alst kijnt doet biden vader". Hierbij
.

(107) B. Huydecoper : Proeve van Taal- en Dichtkunde... 2e uitg. Dl. III.
Leiden, 1788. Cfr. Dl. III, p. 426.
(108) Melis Stoke : Rijmkronijk... door B. Huydecoper. Leiden, 1772. Cfr.
Bk. VII, § 599 ; vol. III, p. 40-41 : „Hier hebben we weder een Sermoen,
want zo noemt het de Maker zelf vers 616. 't welk ... noch zotter is dan het
lang is ... 't Is ... het werk van // eenen Monik of Moniksgelyken, die in
den blinde moralizeeren, tot datze niet weeten waarze zijn ; en daarom niet
weeten van ophouden... ".
(109) Melis Stoke : Rijmkronijk... door B. Huydecoper. Leiden, 1772. Cfr.
Bk. VI, § 1065 ; vol. II, p. 532 : „Die Monikachtige Sermoenen verbysteren
den Leezer".
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tekende hij koelweg aan : „ ... dit schreef een kind, of een
Monik" (110)
Trouwens het is niet alleen in dit vlak dat Balthazar Huydecoper
een hartsgrondig misprijzen voor kloosterlingen aan de dag legde.
Hij was een meester in het hanteren van de distilleerkolf en het
stiekem en traag laten indruppelen van zijn venijn (111).
*

**
Ziedaar twee gevallen, Jeronimo de Vries en Balthazar Huydecoper,
uit de XVIIIde eeuw, een literatuurhistoricus en een tekstuitgever van
bij ons -- al leefden ze beiden boven de Grote Rivieren. Op hun treken zoektochten kon geen van beiden de ontmoeting met middeleeuwse
(110) Melis Stoke : Rijmkronijk... door B. Huydecoper. Leiden, 1772. Cfr.
Bk. V, § 112 ; vol. II, p. 357.
(111) Eén typisch voorbeeld ! Kloosterlingen buitten, volgens hem, de goedgelovige gemeente uit, o.m. in verband met de verering van relikwieën, en hij
heeft het dan in 't bijzonder over een „devotio" . Zijn commentaar hierover
(DI. I, p. 261 in „Aanteekening" bij vers 782) : „En dit [ = deze ceremonie
van de „elevatio") was altijd verzeld, en gevolgd van Mirakelen ; want die
leidden het water naar de molen, en bragten de Saus op den Visch der
Moniken".
Kenschetsend is ook zijn commentaar bij het woord „deuocien" in dezelfde
„Aanteekening". Hij geeft nl. een brok van een Ndl. versie van het relaas
van het visioen van een kloosterzuster. (Een visionair noemt hij nog op dezelfde bladz. een „ijlhoofdige Nonne" !). De tekst : „Deser Nonnen openr
baerde dye heylighe Confessoer ... in haer slape, seggende ende bevelende
datmen sij n ... gebeenten ... op soude graven, ende Hoge Verheffen soude,
ende allen menschen thonen, om den kersten menschen te exciteren ende
verwrecken tot devocien" . Zijn commentaar : dat is, tot giften en zogenoemde aalmissen.
Welnu, noch het Mnl. Wdb., noch Kiliaan, noch Plantin, noch een woordenboek van het Oudfrans of Middelengels kent het woord „devocie" of
„devotion" in deze betekenis. Wat er enigszins dichtbij komt is het „Devotio :
Tributum, vel tributi illatio" in het Glossarium van Du Cange (Tom. II,
p. 829) . En dan nog ! Dit betekent nu niet dat „verering" niet kan samengaan met schenkingen ; opmerkelijk is echter hoe B. Huydecoper onmiddellijk
en uitsluitend aan deze vorm van verering denkt. Nu, onjuist is zijn interpretatie daarom niet. In de voorlaatste aflevering (Fasc. 19 (1983), p. 1420)
van het Lexicon Latinitatis Nederlandicae medii aevi wordt, naast de opgave
van „vroomheid" en „godsdienstoefening, gebed, meditatie" „schenking uit
vroomheid" als derde mogelijke betekenis van „devotio" opgegeven. Anderzijds kon „vereringe" in het Mnl. in de zin ven „eergeschenk, geschenk"
gebruikt worden. (Cfr. Mnl. Wdb. Dl. VIII (1916) col. 1711) en Kiliaan
kent „ver-eeringhe / eeren-schenck" als „Honorarium".
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kloosterlingen uit de weg gaan, kloosterlingen die, hier ten onzent
ook, op hun door tijd en omstandigheden bepaalde manier, op Jezelf de panden van het weidse gebied van de literatuur zwaar gelabeurd hadden. Echo's van hun relaas van deze bejegening hebt Ge
daareven gehoord.
Wat wij herhaaldelijk te horen kregen was een requisitoir ; simplistisch, eentonig, hard : kloosterlingen — sommigen onder hen althans -- die met teksten omgingen waren in hun ogen vadsig. In hun
luiheid ligt daarenboven één van de kiemen van hun onwetendheid
en tevens van hun neiging om anderen dom te houden. Hun onkunde
is eveneens vaak de oorzaak van de corrupte overlevering van teksten.
Voeg daarbij dat de verhaspeling van teksten niet altijd accidenteel
zou zijn, m.a.w. gevolg van slordigheid, onachtzaamheid of onkunde ;
soms zou deze gewild zijn en het resultaat van een bewuste manipulatie van de tekst ; anders gezegd : moedwillig, of althans wetens en
willens, werd soms in de tekst ingegrepen.
Erkent een Huydecoper impliciet dat kloosterlingen teksten kopiëerden en verspreidden -- hoe stuntelig hun doening en hoe bedrieglijk
hun opzet soms ook konden zijn — Jeronimo de Vries daarentegen
ontzegt hun in dat opzicht alle persoonlijk initiatief en meteen alle
verdienste !
Het is billijk dunkt me dat men zich eerst afvragen zou of deze
aanklachten gerechtvaardigd zijn ! Waren de monniken van toen
vadsig ? Waren ze onkundig ? Hielden zij de handschrif teli j ke schatten in hun kloosters moedwillig „verholen" ? Verhaspelden ze handschriften ? Grepen ze met voorbedachte raad in de teksten in ? Verwaarloosden ze het gave doorgeven van dit oud litterair erfgoed ?
Hierbij valt tevens te gedenken dat wat deze twee achttiende-eeuwers ter zake beweerden in feite volstrekt geen nieuw geluid was.
Vroegere historici en essayisten, en ook vertalers, hadden reeds voorheen in dit verband alarm geblazen ! En dan rijst een andere vraag
of er nl. in verband met de tekstoverlevering en de rol en houding
van de monniken in deze aangelegenheid, een zekere constante en/of
een zekere continuïteit te vinden is in de beoordeling vanwege tekstcritici en -commentatoren, historici, vertalers, of anderen die soms
oudere teksten te hanteren hadden. Zijn er tevens in de receptiecurve
van de bijdrage van de kloosterwereld in deze zaak een of meer
dieptepunten of pieken te onderkennen ?
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Niemand kan verwachten dat in 't bestek van dit opstel over kloosterlingen en tekstoverlevering al deze opgeworpen vragen ten gronde
zouden behandeld worden. Zelfs een poging in die zin zou getuigen
van een bedenkelijke -- om niet te zeggen : schaamteloze geestelijke
overmoed ! Trouwens sommige van deze problemen werden reeds
door deskundig onderlegde moderne onderzoekers en ter zake bevoegden scherp doorgelicht en onder de loep genomen. Ten anderen,
elk zijn stiel !
Ons is het er eerst en vooral om te doen om ons te beperken tot de
behandeling van een paar punten in verband met bepaalde „aan- en
opmerkingen", die een Jeronimo de Vries, een Balthazar Huydecoper,
en vóór hen, o.m. middeleeuwse, zestiende-eeuwse en zelfs latere
schrijvers en vertalers ter zake, d.i. op het stuk van de tekstoverlevering, gemaakt hebben.
Zo kan wellicht, in verband met het geval-Jeronimo de Vries b.v.,
het wagen van een poging ter verklaring van diens formulering van
zijn visie op de rol van de middeleeuwse kloosters in de tekstoverlevering, een belangwekkend avontuur warden. Onverantwoord zou
het echter zijn, eenmaal in de ban van deze De Vries-onderneming,
na te laten even te peilen naar de diepere ondergrond van de houding,
die Huydecoper op dit stuk aannam, of geen oor of oog te hebben
voor verklaringen die afgelegd werden door anderen, die toen of
vóór deze achttiende-eeuwers ook met teksten en kloosterlingen te
maken gehad hadden.
Bij het overzicht dat zich hier opdringt is scherp uitkijken en koel
en kalm wikken en wegen de dubbele boodschap. Inderdaad, gaat het
gebeurlijk om litterair werk met een satirische inslag dat hierbij betrokken wordt, dan past het bij het gebruik ervan, dat de kritische
lezer indachtig zou zijn dat de auteur van het stuk, in zijn vaart bij
't voeren van de pen, soms de grenzen van recht en billijkheid licht
overschrijden kon. Trouwens, aanleidingen tot stroomversnelling in
dezen zijn talrijk, en 't gevaar van ontsporing is groot. Welke menselijke instelling was of is in haar werking en in haar leden nooit het
mikpunt van kritiek, en dit, vaak van uit verschillende hoeken. Kloosters en kloosterlingen vormen geen uitzondering op deze regel !
Daarenboven mag het niet verwonderen dat er, in de loop der
eeuwen zelfs, in deze resem van klachten, aanklachten en aantijgingen
die licht aaneen te rijgen zijn, een zekere continuïteit en zelfs een
zekere eenparigheid weer te vinden valt, zelfs al zijn deze opwellingen
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of oprispingen in grafieken met lange curven en met verschillende
pieken uit te tekenen.

*
Hoofdzakelijk — om tot Balthazar Huydecoper en Jeronimo de Vries
terug te keren hadden onze twee achttiende-eeuwers het over de
vadsigheid van de reguliere clerus en over de hachelijke weerslag
daarvan op de tekstoverlevering, waarin veel misliep tengevolge o.m.
van de onkunde van de monniken -- onkunde die in hun luiheid
wortelde. Welnu, deze motieven slingeren door talrijke vroegere
essays ; zelfs in inleidingen tot vertalingen, van de XVde tot in de
XVIIIde eeuw, werden ze soms gevlochten.

*
Welke auteur uit de Late Middeleeuwen in 't Westen heeft niet in
verband met geestelijk werk sommige echte of vermeende wantoestanden in kloostermilieu's aangeklaagd,of hij nu Jacob Twinger of
Jacob Wimpfeling (112) heette, of Gower of Chaucer ( 118) ! Van
auteurs en van uit werk in alle westerse taalgebieden uit de Middeleeuwen zouden hier namen en passages te citeren zijn !
Over Jakob Wimpheling (1450-1528) schrijft J. Ridé : L'image du
Paris, Champion, 1977 :
„A cause de ses diatribes contre les mooines, it est menacé d'un procés devant
la cour de Rome". (Cfr. vol. I, p. 304) . Over hem ook p. 1-188 in : Ch.
Schmidt : Histoire littéraire de l'Alsace a la fin du X V e sicècle. Paris Strasbourg, 1879. (Herdruk 1966) .
Jacob Twinger van Koenigshofen (1346-1420) schreef een Deutsche Chronik in 1386. J. Ridé (o.c., vol. I, p. 295) vermeldt terloops „les piques qu'il
envoie aux moines ..."
(118 )
John Gower in zijn Vox clamantis geselt de levenswijze van de reguliere clerus : hun leven in overdaad en in losbandigheid. Cfr. o.a. ook Cap. IV,
cap. 12 : „Do not seek a cloister where there is fancy dress and a book is a
matter for jest". Hij laat zich hoofdzakelijk met de reguliere clerus in, o.m.
in : Bk. IV, cap. 11 en cap. 12. Cfr. o.m. de Major Latin Works of John
Gower. The Voice of One Crying and The Tripartite Chronicle. An annotated
translation ... by Eric W. Stockton. Seattle Wash., Univ. of Washington Press,
1962. G. Chaucer had zelfs de grootste verering voor sommige lekepriesters,
bijzonder de Paster van te Lande ; regulieren kon hij verachten, bespotten en
verguizen op een enige manier.
Cfr. ook John Peter : Complaint and Satire in Early English Literature.
Oxford, Clarendon, 1956. B.v. p. 80- 83.
(112)

Germain dans la pensée et la littérature allemandes...

-
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En dat ook humanisten hierbij als getuigen zouden kunnen opgeroepen worden ligt in de aard der dingen zelf. Om bij één geval even
te verwijlen, ni. dit van Erasmus, die zelf een monnik was, al heeft
hijwengarvzlebindmurvaeklostpnd
doorgebracht. Een stem uit 't Noorden ; een stem uit de nieuw-aanbrekende tijd ! Want hier, ten Noorden van de Alpen, werd, op het
einde van de XVde en 't begin van de XVIde eeuw, zelfs al bleef
de luister van sommige aspecten van het middeleeuws geestes- en
kunstleven vele geleerden van toen boeien, op de gebieden van filosofie en wetenschap, de verstarring inzake vroeger verworven en
steeds immer doorgegeven stellingen bekampt. Tevens werd er hier
naar een wezenlijke wijziging van aanpak en methode gestreefd en
gezocht. Sommigen trokken erop uit om tot dan toe verwaarloosde
bronnen aan te boren ter verjonging en vernieuwing van denken en
leven. Zelfs op 't plan van dogma en moraal werden bepaalde vormen
van vergroeiing en ontaarding van het christelijk geloof en levensleer, en van de traditionele geloofsbeleving heftig en herhaaldelijk
aangeklaagd.
Niets is ten anderen normaler ; niets ligt er hechter en vaster in
de lijn der dingen dan een dergelijke ontwikkeling.
Opvallend is alleszins hoe de reeds sedert een paar eeuwen steeds
aanrollende aanvalsgolven tegen sommige kloosterorden — in 't bijzonder tegen de bedelorden in de XVde en in de XVIde eeuw nog
krachtiger aanbruisten ; voornamelijk dan in de Germaanse taalstreken ! Inderdaad, al werden toen de Middeleeuwen door velen als een
overgangsperiode beschouwd, zelfs als een tijd van groei op talrijke
gebieden, zelfs zij die toen — in Engeland, in Bohemen, in Duitsland,
in Italië of in de Nederlanden — de Kerk van binnen-in hervormen
wilden — en wie wilde dit aanvankelijk niet ? — konden en wilden hun
ogen voor misselijke toestanden in de Kerk niet sluiten ; zij achtten
zich genoopt, en, in 't belang van de Kerk zelf, verplicht, sommige
misstanden aan de kaak te stellen. Veelal ergerden zij zich over de
zgn. walgelijke vadsigheid en de volgens hen, tergende onkunde van
sommige monniken. Deze tekortkomingen werden dan ook in geschriften van Duitse, Engelse en Nederlandse humanisten van 't eerste
uur gelaakt (114)
(114) Jac ques Ridé : L'image du Germain dans la pensée et la littérature
allemandes. Paris, Champion, 1977. Cfr. vol. I, p. 274. Dit geldt natuurlijk

eerst en vooral voor de Duitstalige streken.

42

De naam van Erasmus viel reeds ; geen wonder ! Werd hij soms
niet, monnik die hij was. „de vijand van de monniken" genoemd ?
En inderdaad, de geestelijkheid van zijn dagen heeft hij niet gespaard ;
zijn critiek op 't gedrag van de wereldlijke clerus was echter milder
dan deze die hij op het doen en laten van de kloosterlingen van toen
richtte (115) . D e weelderige behuizing, de goede sier en slampamperijen, de wulpsheid, de schijnheiligheid, de hoogmoed en verwaandheid van sommige reguliere geestelijken klaagde hij in enkele van
zijn geschriften aan. Niet alleen in zijn Lof der Zotheid ! Zijn Antibarbari kan in dezen als een waar manifest beschouwd worden. Opvallend hierbij is hoe vaak en hoe scherp Erasmus ook de luiheid en
de „onkunde" — de „rusticitas" — (116) van sommige religieuzen
hekelt. Van „sommigen" ; niet van „allen" ! In zekere mate immers
-- doch daarom ook niet altijd paste Erasmus in zijn hekelschriften
de techniek van de middeleeuwse satirische dichters toe. Ook dezen
klaagden de clerus en andere „clercken", o.a. rechters, advocaten etc.,
in hun schimpgedichten aan ; doch in de slotrede van hun aanklacht
hielden ze hun publiek voor dat zij enkel die op 't oog hadden, die
niet volgens hun leer en geloof leefden ( 117) . Zo ook liet Erasmus
af en toe ondubbelzinnig horen dat hij, in zijn critiek, kaf en koren
scheiden kon, tevens dat hij niet blind was voor de tekortkomingen
van dezen die vaak in menig opzicht ook door anderen, mannen van
eer en goede wil, te licht bevonden werden.
En inderdaad, was zijn woord over bepaalde kloosterlingen soms
bijtend, zelfs vernietigend ; voor andere monniken had Erasmus een
grote, een ware verering, of ze nu in vroegere eeuwen hadden geleefd

(115) Franz Bierlaire : Les colloques d'Erasme : Ré f orme des études, ré f orme des mceurs et ré f orme de l'Eglise au XVIe siècle. Paris, Les Belles Lettres,
1978. (Biblidthèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université
de Liège. Fasc. CCXXII) . Cfr. p. 76.
(116) Busken Huet wees reeds daarop toen hij a.m. schreef : „Onkundige
monniken waren het schrikbeeld van den gewezen augustijner" . Cfr. p. XXIV
in : Erasmus door Cd Busken Huet, p. V-LXXVI in : Desiderius Erasmus :
Een Tinaal ftal Samenspraken... Uit het Latijn vertaald door N. J. Singels.
A'dam, G. Schreuders, s. d. (Wereldbibliotheek) .
(117) John Peter : Complaint and Satire in Early English Literature. Oxford,
Clarendon, 1956. Cfr. p. 119.
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en gewerkt, zoals een Beda b.v. ( 118), of tijdgenoten van hemzelf
waren (119)
Te vermelden is echter dat, alhoewel Erasmus kloosterlingen vadsigheid en onwetendheid verweet, en alhoewel hij de afkeer van de
studie van de Oudheid vanwege abten en monniken aanklaagde (120,
hij—bmnwetalhs—rgnexpictdzkorkomingen van deze geestelijken in verband gebracht heeft met het
overschrijven — getrouw en deskundig van antieke teksten. En
nochtans, hoe scherp en hoe talrijk en hoe verscheiden waren zijn
aanvallen op kloosterlingen niet ? ! ( 121) . Sommige van zijn geschriften of passages in zijn werken vormen zovele schakels in die lange
keten van kritische bemerkingen of openlijke beschuldigingen of
klachten, die tegen kloosterlingen, van bij 't begin van het monachisme uitgebracht werden. Meer dan eens schildert hijzelf kloosterlingen
af als vadsige, domme, en meteen onwaardige dragers van een oude
cultuur, en tevens als onbevoegde erfgenamen van een venerabel letterkundig patrimonium. Erasmus ziet ze zich geleidelijk, voet bij voet,
daarvan distanciëren, onverschillig worden en staan tegenover deze
schatten van schoonheid en wijsheid ; hij zal deze ontwikkeling en
deze houding aanklagen, doch tot een openlijke beschuldiging, alsof
de kloosterlingen deze oude handschriften enkel tot eigen baat en
glorie zouden gebruikt hebben, dat zij ze verhaspeld of vervalst zouden hebben, en zelfs verantwoordelijk zouden zijn voor de teloorgang
van heel wat litterair erfgoed, blijkt Erasmus niet gegaan te zijn. En
dit is vreemd en bevreemdend ! Of wie diept in dit verband wellicht
(118) Erasmus had b.v. een gans bijzondere verering voor Beda Venerabills : „Beda monachus vir Anglus quidem aut certe Scotus, sed et vitae
probatae et doctrinae non contemnendae, adeo scholasticas disciplinas non
contempsit, vt de schematis grammaticis et carminibus condendis scribere non
piguerit". Eigen woorden van Erasmus. Cfr. Opera omnia. A'dam, NorthHolland Publ. Co, 1969. Cfr. Vol. I, 1, p. 129.
(119) Cfr. J. C. Margolin : Guy Patin, Lecteur d'Erasme. P. 313-358 in
Vol. I : Colloqvia Erasmiana Turonensia. Paris, 1972. (De Pétrarque à
Descartes. XXIV) .
(120) Cfr. zijn „manifest" Antibarbari in de Opera omnia. Vol. I.v. In de
Collected Works. Vol 23, p. 25-26 ; p. 104 105.
(121) Slampampen was „'t gezelschap van die vette altijd tot barstens toe
met eten volgesmulde monniken" li ever dan studeren (Cfr. p. 18 in : Erasmus : Een vierde twaalfral
tal samenspraken. Ingeleid en vertaald door Dr. C.
Sobry. Antwerpen, De Sikkel, 1939. (De Seven Sinjoren) ; in zijn Antibarbari
striemt hijvoornamelijk Franciskanen, Dominikanen en Karmeli eten om hun
bekrompenheid, onwetendheid, schijnheiligheid, hoogmoed en luiheid.
-
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uit tekstuitgaven, of andere publicaties en brieven bewijzen ter contrarie op ?

*
Erasmus was echter de enige niet die bepaalde gedragingen, voornamelijk deze dan van de reguliere clerus, hekelde. Hoe dieper men
de XVIde eeuw intrekt, hoe heftiger en hoe harder de aanvallen,
hoe talrijker en hoe meer verbeten de tegenstanders van beider kamp.
Soms scheen van uit alle hoeken en kanten als een hallali het geschal
ter verzameling op te klinken vóór de genadestoot zou gegeven
warden.
En ging de wind later iets liggen, uit de XVIIde eeuw zijn er
echter eveneens uitspraken op te vangen waaruit blijkt dat b.v. het
gezag van monniken bij historici van toen of bij wie ook, die te dien
tijde met oudere teksten iets te maken had, in 't gedrang gekomen
was. „Monniken" waren „ongeleerd", werden door velen veracht en
zelfs gehaat ,.als dragers van de middeleeuwsch-katholieke cultuur" ;
ze werden beticht van vervalsing van oudere geschriften, en dit uit
„eigenbelang". Recente studies hebben eens te meer op deze uitingen
van de toen, althans in Nederland, heersende geestesgesteldheid t.o.v.
het cultuurwerk van kloosters en kloosterlingen gewezen (122).

*
Al deze uitspraken zij geen loze beweringen ; evenmin zijn het aantijgingen die alle grond missen zouden. Ze zijn echter soms te absoluut gesteld, te algemeen geformuleerd. Daarenboven verliezen critici
vaak uit 't oog dat het hier om menselijke instellingen gaat ; om
mensenwerk, om mensen -- gemerktekend door hun tijd, mensen met
hunne echte of valse idealen, een ras van edelmoedigen die echter
ook hun momenten van laf- en zwakheid kennen.

*

**
Laat die algemene aanvallen zijn voor wat ze zijn ; ons gaan hic et
nunc vooral beschuldigingen aan van vadsigheid en onkunde in ver(122) Mag het volstaan hier te verwijzen naar Herman Kampinga :
Opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der X VI e en X VII e eeuw. Utrecht, 1980. (l ate druk 1917) ? Cfr. o.a.

p. 42 ; p. 43 ; p. 45.
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band met het bestuderen, overschrijven en bewaren van handschriften
in de middeleeuwse kloosters. Verklaringen vanwege vertalers, uitgevers, essayisten en andere vertegenwoordigers van 't litterair bedrijf
uitdezpro.hfakelijutdXVIw,zlenid
eerste plaats gehoord warden.
Primo : de „vadzige monniken" !
In haar algemeenheid genomen was noch is deze bewering houdbaar : ook niet in het licht van wat de kloosterlingen, zelfs op het
smalle pand van de tekstoverlevering, verwezenlijkt hebben ... of
verzuimd hebben te doen.
Kloosterlingen — mannen én vrouwen -- sdhreven niet alleen teksten
over en verzekerden aldus, in gewisse mate althans, het voortleven
van een gedeelte van de antieke literatuur (123) ; daarenboven zijn ze
toch betrekkelijk talrijk dezen onder hen die persoonlijk litterair werk
van blijvende waarde geleverd hebben.
Merkwaardig is trouwens dat het niet zozeer de „luiheid" van de
kloosterlingen is die in zestiende-eeuwse teksten, rechtstreeks, zo op
de man af, aan de kaak gesteld wordt, al wordt soms wel op de
vadsigheid van de monniken toespeling gemaakt. Roger Ascham b.v.
heeft het in zijn Scholemaster (1 570) over ,.idle Monkes" (124). Het
is echter toen veeleer de mangel aan belangstelling voor hogere, zij
het ook profane cultuur, die gehekeld wordt, en dan nog wel eerst
en vooral het voorkomen van dit ,,,gebrek" bij de hogere reguliere
gezagsdragers. Een Erasmus o.m. smaalde op sommige abten abten
van het gewone slag althans, „van het „abbatum vulgus — die weinig
interesse betoonden voor de beoefening door hun paters van de studie
van de „bonae disciplinae" (126) . Soms neemt een aanklager een
(123) Zeer gevat wordt dit verklaard door Friedrich Prinz : Askese and
Kultur. Vor- and frühbenedikfinisches Mónchtum an der Wiege Euro pas.
München, Beck, 1980. Cfr. p. 59 : „ ... anderseits aber liefert die friihmittelalterliche Handschriftengeschichte den Beweis, dass fast das gesamte Bildungsgut der Antike durch das Nadeluhr klusterlicher Schreibkultur hindurchgegangen and damit fur uns gerettet warden ist". En heeft Fr. Prinz hier de vroege
Middeleeuwen op 't oog, het is een feit dat dit „af schrij verswerk" later voortgezet werd !
(124) Roger Ascham : The Scholemaster p. 4 in : Elizabethan Critical
Essays... Ed... by G. Gregory Smith. Vol. I. London, Oxford Univ. Press,
1904. (Repr. 195 9) : „ ... certain baakes of Cheualrie, ... which, ... were
made in Monasteries, by idle Monkes or wanton Chanons : ...". Cfr. vol. I,
3.
P. (126)
Cfr. zijn Antibarbari.
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grotere groep in het vizier, zoals b.v. Kaspar Hedio. In maart 1546
hief deze in de opdracht van zijn Duitse vertaling van het werk van
Sacchi de Platina een weeklacht aan over de vernieling van zoveel
antieke boekenschatten niet alleen door krijgsgeweld, maar ook door
het schuldig verzuim van „bisschoppen, prelaten, monniken en theologen" (127)

*
Er waren er echter ook anderen die wel begaan waren met de gave
overlevering van ons gemeensdhappeli jk westers litterair erfgoed, en
niet van de geringsten. Dezen bevorderden de omgang met de antieke
literatuur, en namen de gave bewaring en overlevering van deze
documenten ter harte.
Op 't einde van de Middeleeuwen is er b.v. de Benectijnenabt van
Sponheim, Johannes Trittenheim, een van de eerste humanisten benoorden de Alpen, die in 1492 zijn medebroeders bezwoer alle luiheid
te schuwen en zich tijdig en vlijtig aan het schrijfberd in het scriptorium te zetten. Zijn aanmaning was : „Non essetis tam pigri ... " (128) !
HetovrschijnwduesvairogMdeluwnit
alleen beschouwd als een nuttig werk, doch in de geest van de toenmalige reguliere clerus werd het tevens ervaren als wat Friedr. Prinz
genoemd heeft : „eine fast kultische T itigkeit" (129).
Er bestond een onoplosbare binding tussen kopiëerarbeid en het
wezen zelf van het kloosterideaal.
Volgens J. Leclercq was het kopiëren van teksten in de ogen van
de ware kloosterling een volwaardige uiting van het geestelijk levensideaal van de monnik, die volgens de regel leven wilde : „La copie

(127) Sacchi de Platina : Bap. Platinae Historia. Von der Baepst vnd Keiser
leben. Strassburg, 1541. Cfr. fol. AA iij : „ ... wie mag man dises on hertzen
leid lesen oder hoeren lesen / das so viel koestlicher Buecher die ein onausssprechlicher schatz geweren seind / wie jhener buecher schatz durch heiloss
kriegssleut also diser durch fahrlessigkeit der Bischoff / Prelaten / Munch /
vend Theologen / gantz vndergangen seind".
(128) Hij schreef : „O fratres mei, si sciretis hujus utilitatem operis, non
essetis tam pigri et tardi ad officium scriptoris." W. Wattenbach : Das Schri f twesen im Mittelalter. 4. Au f 1. Graz, 1958. Cfr. p. 452.
(129) Friedrich Prinz : Askese and Kultur. Vor- and frühbenediktinisches
Mónchtum an der Wiege Europas. München, Beck, 1980. Cfr. p. 65.
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[des textes) était une forme authentique d'ascèse" ( 130) . Het practisch resultaat van dit werk viel dan ook niet te misprijzen.
Wie feitenmateriaal eerbiedigt, in staat is de nodige geestesvermogens te mobiliseren en de moed opbrengen kan om er deskundig en
onbevooroordeeld over te getuigen zal deze bewering geredelijk kunnen onderschrijven.
Een Montesquieu en andere „Encyclopedisten", die nochtans zo
groot als ze zijn, het monnikenleven als een vorm van sublimatie van
de aangeboren hang naar luiheid beschouwden, erkenden nochtans
onomwonden het belang en het nut van deze kopiëerarbeid. En zelfs
onze jonge Jeronimo de Vries denkelijk onder Franse invloed
maakte toch ook in zijn inleidende beschouwingen over het litterair
leven in de XIIIde eeuw bij ons, onmiskenbaar allusie op het belang
van de vrucht van de kopieerarbeid van de monniken, hoe raadselachtig zijn formulering ook moge aandoen (131).
Een tastbaar gevolg van dit overschrijven van teksten was dat —
alleszins vanaf de XIIde eeuw — een klooster zonder bibliotheek ondenkbaar geworden was (132) . En later al evenmin ! Wanneer Mantesquieu de reisgezel van Usbek, ni. de tweede Pers Rica, in contact met
een Europese bibliotheek wil brengen, dan laat hij deze niet een hofverzameling of de bibliotheek van een adelijk geslacht of van een
patriciërsfamilie bezoeken, doch wel een kloosterbibliotheek, nl. „une
grande bibliotheque dans un couvent de dervis" (133).
Opvallend is ook dat niet minder dan vijf brieven aan dit bibliotheekbezoek gewijd werden (184).
(230)
Leclercq : Initiation aux auteurs monastiques du mo yen-age.
L am our des leitres et le d esir de Dieu. 2e id. Paris, Les Ed. du Cerf, 1963.
T.

Cfr. p. 118.
(131) Cfr. supra. Tekst in J. de Vries : Proeve... Dl. I, p. 2. We komen
daarop terug in de slotbeschouwingen.
(132) W. Wattenbach : Das Schri f twesen im Mittelalter. 4. Au f 1.
Graz,
1958. Cfr. p. 430.
(133) Dubbelzinnig is wel m.i. wat Montesquieu in „Mes Pensées" in
verband met kloosterbib li otheken schrijft : „Chaque ordre a une bibliothèque
de ses écrivains, et les particuliers n'étudient que dans cette bibliothèque".
Montesquieu : Oeuvres ,complètes. Pré face de Georges Vedel. Présentation et
notes de Daniel Oster. Paris, Le Seuil, 1964. (1'Intégrale). Cfr. p. 1066,
s.
2046) . De bezochte bibliotheek zou deze van de St Victor Abdij te
:

Parijs geweest zijn.

(134) Cfr. brief nr. 133, nr. 134, nr. 135, nr. 135, nr. 136 en nr. 137 van

zijn Lettres Persanes in : Montesquieu : Oeuvres Com plètes. Pré f ace de Georges
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Ten anderen, in de meeste kloosters werd er ook aan het welbehagen, zoniet aan de vreugde zowel als aan het nut gedacht, dat uit het
verwerven van kennis — ook op 't stuk der letteren — ontspruiten kon.
Het gebied der antieke geschriften van allerlei aard vormde één van
die jachtrevieren die, volgens sommigen althans, zij het ook met
omzichtigheid, betreden en afgetrakt konden worden.
Welnu, het overschrijven van teksten van „classieke auteurs" was
inderdaad één van de drie wegen langs dewelke de monnik in innig
contact met de antieke literatuur komen kon.
Bij de ontmoeting met deze geschriften en bij de studie ervan was
er natuurlijk eerst het kennisnemen van de inleidende beschouwingen,
uiteenzettingen en mededelingen over het leven van de betrokken
schrijver ; er was het zich inwerken in de soms lang uitgesponnen
titel van het werk ; er was het zich verdiepen in de omschrijving van
het onderwerp, en er was het doorgronden van de argumenten, uiteengezet in het betoog over het nut van het geschrift en over de aard
van het werk. Want toen las men nog de .,liminaria" !
Volgden dan, als tweede trap in deze opgang, de lectuur en de
studie van het stuk zelf, de passende tekstverklaring en commentaar.
Dit rechtstreeks contact en dit diep indringen in het werk zouden
niet alleen de smaak van de lezers, in casu de monniken en monialen,
verfijnen, hun geest verrijken, en meteen hun begrip van en hun visie
op de mens en de wereld verruimen, doch ook hun innigste vreugde
en geluk naar geest en ziel bevorderen kunnen. De ontplooiing van
hun eigen „schrijfkunst" zou eveneens hierbij baat gevonden hebben.
De derde weg liep door het scriptorium of langs het schrijfberd
in eigen cel ; deze derde methode om met de geschreven werken uit
de vroegere periodes in voeling te komen was het overschrijven van
de teksten. Kopieerarbeid werd daarenboven beschouwd als een vorm
van de handenarbeid die een monnik te leveren had, naast de tijd
enispagdhje,.lctio"„mdaenorti"
te besteden had. Zo zag het althans Willem de Smidt,abt van Ter
Doest. Het afschrijven van teksten werd zelfs in zijn De quatuor
occupationibus monachorum van ca. 1370 als een „opus immortale"
voorgesteld (135) . Dit kopieerwerk werd ten anderen als een volVedel. Présentation et notes de Daniel Oster. Paris, Le Seuil, 1964. (l'Intégrale) . Cfr. p. 133-136.
(135) Cfr. p. 103-119 in de catalogus : Handschriften uit Diestse Kerken
en Kloosters. Diest, 1983. (Diestsche Cronycke. 6) het artikel „Van Dierenhuid tot H andschrift" door H. Cardon, M. Smeyers en P. Valvekens.
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waardige vorm van het beleven van het ascetisch ideaal beschouwd (136)
Het kan soms, meen ik, zijn nut hebben deze oude, heel oude
waarheden eens op te halen !
^

**

Wat ook herhaaldelijk aan de kloosterlingen vanaf 't einde van de
Middeleeuwen verweten werd was hun geestelijke luiheid, o.m. hun
gebrek aan belangstelling voor wetenschap en schone letteren. Met
dit verwijt werd meer in 't bijzonder bedoeld : hun mangel aan
interesse voor de antieke literatuur, met alle gevolgen van dien. Deze
houding werd de monniken vaak als blaam aangewreven ; hun „onkunde" werd op vele tonen beschimpt. in vele talen gelaakt en honend
bespot.
Thomas Campion, die waarschijnlijk verwant was met de Jezuiet
Edmund Campion, begroette vol geestdrift de heropleving van de
studie van het classieke Latijn in West-Europa.
De stuwende kracht, die tot deze vernieuwing leidde, ging z.i. uit
van een Erasmus, van een Joh. Reuchlin, van een Sir Thomas More.
Dezen vormden het nobele driemanschap van standaarddragers en
herauten van de vernieuwende beweging. Zij waren de bevrijders ;
door hunne inspanningen verloren immers de geattitreerde behoeders
van het oude westers cultuurpatrimonium, nl. de ongeletterde monniken -- „the illiterate Monks and Friers" — hun greep op het geestelijk
leven van hun eigen tijd en van vele, vele jaren later. Dit was de
stelling die Thomas Campion rond het begin van de XVIIde eeuw
verdedigde en in zijn Obseruations in the Art of English Poesie neerschreef, werk dat in 1602 te Londen van de pers kwam (136M9).
(136) J . Leclercq : Initiation aux auteurs monastiques du moyen-age. 2e éd.
Paris, 1963. Cfr. p. 118-120.
(136bis)
Thomas Campion : Obseruations in the Art of English Poesie. P.
327-355 in vol. II van : Elizabethan Critical Essays. Ed. by ... G. Gregory
Smith. London, 1959. (Pt ed. 1904) . Cfr. vol. II, p. 329 : „ ... till the time
of Erasmus, Rewcline, Sir Thomas More, and other learned men of that age,
who brought the Latine toong again to light, redeeming it with much labour
out of the hands of the illiterate Monks and Friers : ...". In hetzelfde volume II van G. G. Smith het antwoord van Samuel Daniel, op het betoog van
Thos Campion. S. Daniel in zijn A Defense of Ryme haalt (vol. II, p. 368369) de passus over Erasmus, Reuchlin en Sir Thomas More aan . Hij wijst
de bewering van Thos Campion af alsof de herleving van de letteren in
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Vroeger, nl. in de XVIde eeuw, werd de gebrekkige geleerdheid
van de kloosterlingen soms door milde zielen betreurd, soms vergoelijkend eventjes vermeld, alhoewel bepaalde critici en geleerden deze
tekortkoming voornamelijk in de monniken, scherp aanvoelden.
Hunne critiek was niet immer direct, maar daarom niet minder revelerend.
Een wonder geval is de nostalgieke mijmering van een Henry
Brinklow, een Engelse prozaïst uit de XVIde eeuw. Al waren de
oude kloosters niet immer burchten van geleerdheid geweest schrijft
hij -- in 't grauwe landschap van Engeland lagen er toch sommige,
vroeger als plassen van zonnelicht te blikkeren, verblijdend en sterkend ; want ze waren als zovele toelachende toevluchtsoorden waar,
aan de poort, elke moeë, verloren ziel, elke afgematte trekker opgewacht werd, begrijpend en hartelijk, en waar hij gastvrijheid, d.i.
lafenis, spijziging en onderdak vinden kon.
Zo zag ze — meen ik althans diezelfde Henry Brinklow, en zo
herrezen deze kloosters, na hunne opheffing door Hendrik VIII,
lichtend voor de ogen op van hem die, van heimwee bevangen om
wat verloren gegaan was, de verdediging van de orden en de kloosters opnam. Waren de monniken „not lernyd", en konden zij dienvolgens geen geestelijk voedsel aan de armen onder en rondom hen
uitdelen, toch hadden zij, door hun milde gastvrijheid, duizenden,
zij het dan ook op een ander plan, geholpen (137) . Want hij dacht
hier niet aan de dichte rijen folianten en bandjes op doorzakkende
rekken in de met steek- en snijwerk versierde en in oud-ivoorwit en
zwaar vergulsel gestoken boekenkasten, maar veeleer aan de zware,
West-Europa zou te danken zijn aan het werk van dit trio : Erasmus, Reuchlin
en Sir Thomas More. Het begin van de hergeboorte van de letteren in de
westerse landen valt z.i. te zoeken in Italië, bij Petraroa en in diens werk
„both in Latine ... and in the vulgate Italian" (p. 368), lateraf in de bijdrage
van de tweede golf van geleerden en schrijvers in Italië ; want dezen
„wakened other Nations likewise with this desire of glory, long before it
brought fourth Rewclen, Erasmus, and Moore, worthy men, I confesse, and
the last a great ornament of this land, and a Rymer".
(137) John Peter : Complaint and Satire in Early English Literature. Oxford,
1956. Cfr. p. 71. „Thus the prose-writer Henry Brinklow writing after the
suppression of the Orders of Monks and Friars ... is ... moved to remark in
favour of these Orders that ,,,though thei were not lernyd, yet thei kept
hospybalyte, and helpyd their poore fryndes", and that „many thowsands were
well releuyd of them". Hier een bewijs temeer dat „Merry England" ... van
vroeger geen fictie is !
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bloot-houten tafelberden in de gastenzaal waarop frugale, maar hartelijke schotels de afgematte dolaards dampend tegengeurden.
Sommige eigentijdse critici, die nochtans weinig sympathie voor
de monachale instelling of voor kloosterlingen in 't algemeen hadden,
zijn nochtans in dit opzicht minder bot in hun aanklachten dan wanneer het gaat over andere zedelijke of geestelijke of gewoon-menselijke tekortkomingen van de monniken. Neem b.v. het geval Puttenham en zijn Arte of English Poesie (1589). Deze wijst er wel op dat
er velen in de kloosters opgenomen werden, meer omwille van hun
godsvrucht en heilig leven dan omwille van hun geleerdheid. Erkend
moet echter warden — beklemtoont hij — dat onder de kloosterlingen
sommigen zich als geschiedschrijvers of dichters ontpopten (138).
Anderhb,optgiedvansljktru,inpoza
of in dicht, in 't Latijn of in een of andere landstaal, werk nagelaten
dat een zware brok blijvende rijkdom van ons westers kunstbezit uitmaakt, en voor sommigen onder ons, zelfs nu nog, een steeds borrelende bron van geestelijk en artistiek genot gebleven is.
Uiteraard blijft deze laatste soort literatuur hier beter buiten beschouwing ; haar bij deze uiteenzettting betrekken zou het totaalbeeld
vervalsen.
Inzake de bijdrage van kloosterlingen op het stuk van de profane
wetenschappen lagen en liggen de zaken ietwat anders, en zeker op
het gebied van de geschiedschrijving. Volmaakt was dit werk uiteraard niet, noch in opzicht van methode, noch in dit van feitenkennis,
noch in dit van levenswijsheid en ervaring zoals die van elke historiograaf verwacht worden. Toch had het zijn waarde !
Van geschiedschrijvers gesproken ; verwijten aan het adres van
monniken als maagel van methode, gebrekkige wetenschap van de
feiten, onervarenheid op let stuk van omgang met personen uit alle
(138) Puttenharn : The Arte of English Poesie. P. 1-193 in vol. II van
London, Oxford
Elizabethan Critical Essays. Ed... by G. Gregory Smith.
Univ. Press, 1959. (1st ed. 1904) . Cfr. vol. II, p. 12-13 : In het Westen
waar „ ... the Christian Religion became ... strongly fortified and etablished
by erection of orders Monastical, in which many simple clerks for deuotion
sake & sanctitie were receiued more then for any learning ; by which occasion
& solitarinesse of their life waxing studious without discipline or instruction
by any good methode, some of // them grew to be historiographers, some
Poets ; and, following either the barbarous rudenes of the time, or els their
own idle i,nuenitions, all that they wrote to the fauor or prayse of Princes they
did it in such maner of minstrelsie, and thought themselues no small fooles
when they could make their verses goe alle in ryme, ...".
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mogelijke sociale lagen of beroepen -- een bontkleurige waaier van
tekortkomingen die Puttenham in verband met de historische bijdragen vanwege monniken openvouwt -- werden echter reeds in de
XVIde eeuw door critische geleerden ook elders geuit. Dit blijkt ook
een rode draad te zijn.
Sebastian Franck in zijn Chronicon Germaniae neemt geen blad
voor de mond wanneer hij het heeft over het werk dat Duitse monniken op het gebied van de historiografie in de Middeleeuwen en in de
XVIde eeuw leverden (139).
Soortgelijke stalen van beoordelingen en veroordelingen van het
kunnen en het kennen van de kloosterlingen, b.v. op het stuk van de
geschiedschrijving, zijn licht samen te brengen in verband met de
geestelijke activiteiten van monniken en leden van de seculiere clerus,
ook in de Nederlanden.
Kampinga o.m. legt enkele typische teksten voor waarin de „domheid" van onze „ongeleerde monniken" herhaalde malen aan de kaak
gesteld wordt, al moest erkend „dat zij de eenigen waren bij wie een
zekere mate van kennis aanwezig was".
Geldt dit voor 't Noorden, waarom zouden de critisch-aangelegde
schrijvers in 't Zuiden er toen anders over gedacht en geschreven
hebben (140)
Geschiedschrijving — of wat als dusdanig beschouwd werd blijkt
trouwens een van de voornaamste uitingen geweest te zijn van de
intellectu,ële belangstelling en geestelijke scheppingsdrang die in de
monnikenwereld leefden. Kloosterlingen waren er vaak op uit eigen
werk te schrijven om anderen van nut te kunnen zijn (141) ; 't is dan
ook o.m. in die geest dat monniken een bijzondere voorkeur voor de
(139) Sebastian Franck schreef o. a. het volgende „ ... die Teutschen historici
[sind) fast unerfarn meiinch gewesen, die jr tag in dflstern gesterkt nichts
eygentlichs gesehen und erfarn haben miigen [ ...) und naben, nit so vil hirns
gehabt [ ...) das [sic) ein ding ordentlich, wie ehs gegangen ist, mit allen
ambstenden, wie, wo, warumb, wer, was und wann beschriben hetten". (C. G.
LXXXIX b) . Ik heb deze tekst overgenomen uit J. Ridé : L'image du Germain dans la pensée et la littérature all emand es. Paris, 1977. Cfr. vol. III,
p. 295 ; voetnoot 630.
(140) Herman Kampinga : De Opvattingen over onze oudere vaderlandsche
geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw... Utrecht,
1980. (late uitg. 1917). Cfr. hoofdzakelijk p. 189. Wie in 't Zuiden zet
zich eens aan een gelijkaardig onderzoek ?
(141) J. Ledercq : Initiation aux auteurs monastiques du mo yen-age.
2e éd. Paris, 1963. Cfr. p. 137.
.. .
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beoefening van de geschiedschrijving toonden (142) . Inderdaad, lectuur, die in alle talen aangenaam om lezen of te beluisteren viel en
die in alle vlakken leerrijk was, kon hier geleverd worden : een nuttige bezigheid dus voor lezer en voor auteur (143).
Dat deze profane litteraire activiteit niet immer een billijke waardering genoot, en nog 't minst vanwege dezen, die op de zgn. „domheid" en „vadsigheid" van de kloosterlingen afgaven, blijkt uit meer
dan één getuigenis van later. Inderdaad, als volwaardige bellettrie,
of als betrouwbaar historisch relaas, of als geschiedkundige studie,
die naam waardig, m.a.w. als artistieke of als verantwoorde wetenschappelijke bijdragen werden hunne geschriften niet immer aanvaard.
Daarenboven hielden sommige critici, van de XVIde eeuw af, staande
dat de monniken de wetenschap, die zij zich eigen maakten, voor
henzelf, en voor henzelf alleen gebruikten (144) . Er werd zelfs beweerd dat de kloosterlingen de door hen verworven kennis aan anderen onthielden, en dat zij zich actief inzetten om „de anderen" in
hun onkunde te houden. Wat een Jeromino de Vries in 't begin van
de XIXde eeuw op dat stuk voorhield werd reeds in de eerste jaren
vair de XVIIde eeuw door een andere „Hollander", de Delftenaar
Jacob van den Eynde, in nog sterkere bewoordingen voorgehouden :
ketens en kerkers kwamen er zelfs bij te pas, en deze aantijging gold
voor alle Roomse geestelijken" ; niet alleen voor de „regulieren" (145).
En wat hun tweede activiteit in verband met teksten betrof, d.i. de
eigen creatieve rol van de kloosterlingen, is de houding van velen
-- critici, historici en literatoren — eveneens veeleer negatief geweest ;
toen, en ook nog veel, veel later.
Ter verantwoording van deze afwijzende houding tegenover de
zgn. kloosterliteratuur op het stuk van de bellettrie werden door
(142) J. Leclercq : Initiation aux auteurs monastiques du m o yen-age.
2e éd. Paris, 1963. Cfr. p. 146.
(143)J, Leclercq : Initiation aux auteurs monastiques du moyen-age.
2e éd. Paris, 1963. Cfr. p. 151.

.. .

...

(144) Cfr. supra.
(145) Voor de uitspraak en aantijging van Jeronimo de Vries cfr. supra.
Voorts is er o.a. de bewering van Jacobus van den Eynde (1575 1614) auteur
van Chronici Zelandiae libri duo, posthuum (1634) in Middelburg uitgegeven. Daarin, volgens H. Kampinga (De Opvattingen over onze oudere vader
geschiedenis... Utrecht, 1980) p. 189 de volgende verklaring -la:ndsche
„Ecclesiastics hanc inscitiam multis de causis foverunt, horribili quodam secreto, omnibus libris, in suis passim bibliothecis, abditis, et tanquam in carcere
concatenatis".
-
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eigentijdse critici allerlei argumenten ingeroepen om deze bijdragen
te denigeren.
Inhoudelijk noch vormelijk waren deze geschriften -- naar hun zeggen en schrijven — volwaardig en nog minder aanbevelenswaard. Integendeel ; frivool als ze waren, konden ze zelfs een verderfelijke invloed, inzake gedrag en zeden, op de jeugd uitoefenen ; daarenboven
lag hun litteraire waarde, qua verhaaltechniek en andere vormelijke
elementen, beneden peil. Inderdaad, schreven monniken litteraire
werken dan waren deze meestal rijmelarijen en ijle spinsels van hun
verbeelding — „their own idle inuentions" — schreef Puttenham (146).
Want ook in andere taalgebieden als het onze werd 't werk van
kloosterlingen op het gebied van het litterair bedrijf niet altijd op
goedgunstige, laat staan, billijke wijze onthaald.
Inderdaad, de reeds zoëven aangehaalde (George ?) Puttenham is
de enige Engelse auteur niet die bij dit overzicht van de stellingname
van vroegere critici of uitgevers kan betrokken worden ; zijn uitspraak
was ook de enige niet waarin hij de staf over de litteraire bedrijvigheid en de schrifturen van monniken brak. Doch men beefde zich niet
in dat daarom de seculiere clerus gespaard werd. In deze groep van
wereldlijke priesters waren ook geleerden die de pen hanteerden,
o.m. als historiografen. Van stijl of verhaaltechniek zouden dezen ook
geen begrip gehad hebben ; en waagden zij zich op het gebied van
de dichtkunst, dan waren zij „as iolly rymers as the rest" ; dit is :
„triestige" rijmelaars vol overweeldige en speelse fantasie, van hetzelfde kaliber, op het stuk van de poëzie, als „the whole rabble of
Monkes", d.i. de rapaille die Ge in de kloosters vinden kondt (147).
Ten anderen, wat de monniken de .,Abbie-lubbers", zou Thomas
Nashe ze noemen ( 148) — schreven, waren „ ... bookes of Cheualrie
(146) Puttenham : The Arte of English Poesie. P. 1-193 in vol. II van
Elizabethan Critical Essays. Ed. ... by G. Gregory Smith.
London, Oxford
Univ. Press, 1959. Cfr. vol. II, p. 13.
(147) Puttenharn : The Arte of English Poesie. P. 1-193 in vol. II van
Elizabethan Critical Essays. Ed... by G. Gregory Smith.
London, Oxford Univ.
Press, 1959. (1st ed. 1904) . Cfr. vol. II, p. 25.
(148) Thomas Nashe : The Anatomie of Absurditie... P. 321-337 in vol. I
van Elizabethan Critical Essays. Ed. ... by G. Gregory Smith.
London, Oxford
Univ. Press, 1959. (Ptt ed. 1904) . Cfr. Vol. I, p. 323 : „I pray you doe
these bable bookemungers endeuor but to repaire the ruinous wals of Venus
Court, to restore to the worlde that forgotten Legendary licence of lying, to
imitate a fresh the fantasticall dreames of those exiled Abbie-lubbers, from
whose idle pens proceeded those worne out impressions of the feyned no
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... ", d. i. ridderverhalen, een verfoeilijk genre van verderfelijke
literatuur.
En men denke nu niet dat deze twee litteraire critici van naam en
faam — Puttenham en Nashe -- op dit stuk alleen stonden. Vóór hen
was er al a.m. een Roger Ascham. Ook voor deze humanistisch-gevormde geleerde was een deel van dit geschrijvel van de reguliere
clerus van de „vadsige monniken" en van de „liederlijke kanunniken" — aan ridderlijke avonturen gewijd. Erkend moet worden dat
Ascham bij het maken van deze verklaring zich nochtans niet volledig
zeker voelt, daar waar hij dan ook in het Eerste Boek van The
Scholemaster schrijft : „ ... certaine bookes of Cheualrie, ... which,
as some say, were made in Monasteries, by idle Monkes or wanton
Chanons : ... " (149 ) . En meteen legt Roger Ascham een lijstje aan
van enkele van de weinig stichtende avonturen die schering en inslag
van de Morte Arthure vormen.
Daarenboven wat de monniken ook mogen geschreven hebben het
heeft weinig blijvende waarde ; het zal alles stilaan wegebben, en
weldra spoorloos aan de horizon wegzakken en verzinken ; zelfs de
geheugenis van de litteraire activiteit van de kloosterlingen is gedoemd te verdwijnen ( 150) . Sic dixit dezelfde Roger Ascham, de man
van The Scholemaster van 1570 (151).
where acts of Arthur of the rounde table, Arthur of litle Brittaine, Sir
Tristram, Hewon of Burdeaux, the Squire of low degree, the foure sons of
Amon, with infinite others".
(149) Roger Ascham : The Scholemaster (1570) . P. 1-45 in vol. I van
Elizabethan Critical Essays. Ed... by G. Gregory Smith.
London, Oxford Univ.
Press, 1959. (1st ed. 1904) . Cfr. vol. I, p. 3-4 : „In our forefathers tyme,
whan Papistrie, as a standying Poole, couered and ouerflowed all England,
fewe bookes were read in our tong, sauyng certaine bookes of Cheualrie, as
they sayd, for pastime and pleasure, which as some say, were made in
Monasteries, by idle Monkes or wanton Chanons : as // one for example,
Morte Arthure".
(150) Roger Ascham, : The Scholemaster (1570). P. 1-45 in vol. I van :
London, Oxford
Elizabethan Critical Essays. Ed. ... by G. Gregory Smith.
Univ. Press, 1959. (1st ed. 1904). Cfr. vol. I, p. 7 : „But behold the goodnesse of Gods prouidence for learning : alle olde authors and sectes of
Philosophy, which were fondest in opinion and rudest in vtterance, as Stoickes
and Epicures, first contemned of wise men and after forgotten of all men,
be so consumed by tymes, as they be now not onelie out of vse but also out
of memorie of man : which thing, I surelie thinke, will shortlie chance to the
whole doctrine and all the bookes of phantasticall Anabaptistes and Friers,
and of the beastlie Libertines and Monkes". Enkele regels te voren (p. 6)
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Neemt het schip eenmaal zo'n vaart dan is het zog krachtig en
sliert het schuimend lang en ver na !

***
En inderdaad zwaarder nog is m.i. het oude verwijt van vervalsingen
die door „afschrijvers" van handschriften d.i. monniken — bewust
begaan werden ; de kopiisten zouden ingegrepen hebben in het oorspronkelijk relaas van de feitelijkheden van het verhaal, in de uiteenzetting van de argumenten in een betoog. Soms ging het om belangrijke onderdelen, in andere gevallen, om schijnbaar nietige details.
Niet alleen werd af en toe het verloop van de gebeurtenissen verdraaid, de gang en inhoud van een betoog of uiteenzetting werden
veranderd, ook de- vorm werd door hen gemanipuleerd ; er werd
daarin gewijzigd ; er werd weggelaten, er werd bijgevoegd (152) . Geen
enkele moderne historicus zal ontkennen dat dergelijke bewuste ingrepen zich niet zouden voorgedaan hebben (153).
En onze Huydecoper is zeker de eerste en ook de laatste niet om
dergelijke klachten, of aanklachten zelfs, te uiten. Op hem moest men
alleszins niet wachten om dergelijke verwijten van onverantwoorde en
met voorbedachte raad uitgevoerde ingrepen te horen. Dit is immers
een oud lied, op Duitse, Engelse of Nederlandse voois van oudsher
gezongen (154)
Eén geval !
.

had hij diezelfden reeds op een en hetzelfde rijtje geplaatst : „For Stoickes,
Anabaptistes, and Friers, with Epicures, Libertines, and Monkes, being most
Like in learning and life, are no fonder and pernicious in their opinions than
they be rude and barbarous in their writinges". „Monkes" en „Friers" steekt
hij in dezelfde zak als „Epicures" en „Libertines". Tweemaal .
(151) Het werk dat Richard Stanyhurst, een „leerli ng" van Roger Ascham,
in de inleiding tot zijn vertaling van de Aeneis een „goulden pamphlet", een
„gulden boecxken" noemde. G. G. Smith, ed. Elizabethan Critical Essays.
London, 1959. Cfr. vol. I, p. 137.
(132) D e aantijgingen en beschuldigingen officiële documenten te hebben
vervalst warden bij ons geval niet betrokken.
(153) Sla er maar even de reeds herhaaldelijk geciteerde studie van de
Benedictijn J. Leclercq op na. Bedoeld wordt zijn : Initiation aux auteurs
monastiques du moyen age. L'amour des lettres et le désir de Dieu. 2e éd.
Paris, Les Editions du Cerf, 1963. (le uitg. in 1957 ; 2 e uitg. in 1963) .
(154) Cfr. een voorga an d opstel : „Vertalen en is gheen cleen dinck !
Waarom ?", verschenen in een vorige aflevering van de Verslagen en Mededelingen van de Kon. Acad. v. Ndl. Taal- en Letterkunde.
-
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De Duitse historieschrijver Aventinus lucht zijn misnoegen over de
mangel van voldoend betrouwbare oudere Duitse geschiedkundige
bronnen en werken. Hij wijt dit gemis niet alleen aan de luiheid van
de monniken, wijl dezen, volgens hem, niet genoegzaam de historiografie of het overschrijven beoefend hebben ; hij hekelt eveneens
hun zorgeloosheid en hun manie om de teksten van vroeger te wijzigen, wat vooral gebeurde door 't toedoen van „ungelerten freiharts,
buten and leckern ..." (155) . Zelfs stelde hij kloosterorden verantwoordelijk voor het verlies en, wat nog erger is, voor het vernietigen
van belangrijke getuigen van de oudere periode ( 156 ) . En een van de
bekendste Duitse vertalers, nl. Kaspar Hedio, valt Aventinus gedeeltelijk bij wanneer hij in de inleiding tot zijn vertaling Chronica der
Altenn Christlichen kirchen (1530), en dit in de hem eigen beeldende
taal, de beschuldiging uit dat monniken en monialen bij het kopiëren
de teksten vervalsten (157)
.

^

In de XVIde eeuw werden aan de kloosterlingen vele tekortkomingen,
boze bedoelingen en verderfelijke invloed op velerlei gebied verweten.
Zo b.v. in verband met de tekstoverlevering werd hun niet alleen
vervalsing en verhaspeling van de teksten ten laste gelegd, ze werden
zelfs door sommigen aangeklaagd als verknoeiers niet alleen van de
spelling, zoals een Huydecoper dit later bij ons voorhouden zal, maar
zelfs van de taal ( 158 ) . W. de Vreese was het die in 1909 gewezen
(155) J. Ridé : L'image du Germain dans la pensée et la littérature allemandes... Paris, 1977. Cfr. vol. I, p. 263.

(156) Ik kon de hand niet leggen op de tekst zelf van Aventinus ; hier
een samenvatting ervan door J. Ridé : L'image du Germain dans la pensée
et la littérature allemandes. Paris, 1977. Cfr. vol. I, p. 334E : „II [ = G. Aventinus) en veut particulièrement aux théologiens et aux ordres monastiques qu'il
rend responsables de taus les maux passés et présents endurés par l'Allemagne,
et aussi de la perte, voice de la destruction de précieux documents sur les
temps anciens ".
(157) Chronica der Altenn Christlichen kirchen auss Eusebio / Ru f f ino /
Sozomeno / Theodorneto... Durch Gaspar Hedio verteutscht.
Strassburg, 1530.

In de „Verwarnung an den Christlichen Leser" van het 3e deel : „So ist auch
die ubung buecher ab zuschreiben var zweihundert jam vast bey den Moenchen vnd Nunnen gewesen / die haben nun zum offtermall / wie man sagt
ein x fur ein v gepacht. / vnnd wie der guckgauch yre eyer in froembde
nester gelegt". Cfr. fol. a.
(158) Cfr. supra.
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heeft op de aanklacht tegen „moeniken, papen klercken" onder wier
invloed het Nederlands - volgens Marten Micron -- „in sodane bondeloisheyt" gekomen was dat „onse Nederlandtsche sprake" een „duistere" taal geworden was (159) . 't Is Lode van den Branden die later,
nl. in 1956, de volledige passus drukte ; hieruit blijkt dat, volgens
dezelfde Micron, wie met het gerecht te maken had, zoals „procuroere,
aduocaten, voorspraken ende alle die ontrent den richthuysen ende
vierscharen hueren dienst hebben" een even grote verantwoordelijkheid voor de ontaarding van de taal droegen als de reguliere en
seculiere clerus ( 160)

*
**
Het zondenregister, dat in de loop der eeuwen bijgehouden werd,
van de resem misgrepen die kloosterlingen op het stuk van de tekstoverlevering begingen, is lang, en valt ogenschijnlijk zwaar uit.
Bij deze vaststelling valt echter ook te bedenken dat hier mensenwerk afgewogen en soms te licht bevonden werd ; doch evenmin mag
vergeten worden dat zij, die hier schaal en gewichtsstenen hanteerden,
en oordeelden over 't werk - soms zelfs over 't ideaal en over 't leven
- van anderen eveneens mensenwerk verrichtten en mensenwoorden
spraken.
In de analytische bespreking die voorafging werd gepoogd met
deze overweging rekening te houden ; de slotbeschouwingen die volgen zijn in dezelfde gezindheid gegroeid en werden, hoop ik althans,
in dezelfde geest verwoord.

*
De uitspraak van Jeronimo de Vries in verband met de rampzalige
rol van de monniken op het stuk van de tekstoverlevering - het willekeurig uitgangspunt van deze speelse zoektocht •- komt in vroegere
periodes nog voor ; daarenboven staat ze, zelfs in eigen tijdsruimte
gezien, ook niet alleen. M.a.w. ze was toen niet nieuw, zomin als ze
(159) W. De Vreese : Over de benamingen onzer taal inzonderheid over
„Nederlandsch". P. 416-592 in : Verslagen en Mededeelingen d. Kon. Vla.
Academie v. Taal- en Letterkunde. 1909. Cfr. nr. 435, p. 484.
(160) L. V an den Branden : Het Streven naar verheerlijking, zuivering en
opbouw van het Nederlands in de 1 6d eeuw. Gent, Kon. Via. Academie,
1956. (Kon. Vla. Acad. v. Taal- en Letterkunde. Reeks VI. - Nr. 77). Cfr.
p. 58.
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in de toenmalige periode énig zou geweest zijn. Ze was tevens eenzijdig. Jeronimo de Vries was ook niet consequent wanneer het er op
aankwam zijn stelling op de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur toe te passeu.
Bovendien wordt deze uitspraak in verschillende taalgebieden, in
geschriften van uiteenlopende aard, gevonden ; zeer verscheiden zijn
tevens de milieu's waarin ze werd uitgebracht.
Inhoudelijk gezien, wat treft is de absolute waarde die aan de
geldigheid van deze formulering door sommigen wordt toegekend :
het gaat hier volgens dezen over de kloosters en over de monniken.
De heftigheid van toon waarop deze vaststelling doorgaans gedaan
wordt, is niet minder opvallend.
Beide kenmerken — de mangel van soepelheid en van nuancering
in 't oordeel zelf enerzijds, en de drift en onstuimigheid in het uitspreken van de mening die men zich over 't geval gevormd had —
vinden allicht hun verklaring, deels in het geestelijk tijdsklimaat
waarin deze opvatting is gegroeid en zich openbaart, deels in de
ideologische of godsdienstige verbondenheid van de criticus met bepaalde groepen, deels ook in de eigen levenservaring, karakter of
temperament van de steller.
Er is inderdaad de tijdsgeest, er is echter ook de enkeling.
op enkele van deze punten kan hier even ingegaan worden.

*
Ten eerste ; nieuw was deze uitspraak van Jeronimo de Vries op
verre na toen niet : in de Late Middeleeuwen en in de XVIde eeuw
werden gelijkaardige bedenkingen over de luiheid van kloosterlingen
en over de onverschilligheid vanwege monniken tegenover kennis en
kunst gemaakt en in schrift vastgelegd.
Daarenboven slechts enkele decenniën voor dewelke Jeronimo de
Vries de laatste hand aan zijn prijsantwoord legde, nl. in 1804,
opperden taalgenoten van hem, in 't Zuiden zowel als in 't Noorden,
een haast gelijkaardige critiek. M.a.w. de spreiding van deze uitspraak
— en zeker wat de zedelijke en algemeen-menselijke tekortkomingen
van de monniken betreft — overspant eeuwen.

*
Enig was ze toen al evenmin, vermits ze soms als een koorgezang
scheen aangeheven ! De verscheidenheid van de talrijke en hierboven
aangehaalde passages waarin zij voorkomt spreekt voor zichzelf.

Go

Het is dus volstrekt geen uniek geval noch in de XVIIIde, noch in
de XVIIde, noch in de XVIde eeuw.

*
Ze was en is tevens eenzijdig !
Inderdaad, ook monialen — en niet alleen monniken -- schreven
teksten over ; daarenboven werden ook niet alleen in kloosters, doch
ook in kapittelhuizen oude geschriften bewaard en gekopiëerd. Zelfs
méér ; er zijn ook lekenkopiisten geweest die in de Late Middeleeuwen in eigen atelier bedrijvig waren.

*
Nog minder verantwoord zou het zijn dit alles als een typisch Noordnederlandse of Hollandse aangelegenheid te beschouwen. Duitsers
zowel als Engelsen hebben eveneens — voornamelijk vanaf de XVIde
eeuw critiek op de mentaliteit en op de gedragingen van monniken
en monialen op het stuk van het gebruiken van antieke, of zelfs
anderougschift,npeukvahtorlen
teksten van ene periode naar een andere uitgebracht. In feite is het
immers een Westeuropees verschijnsel, zij het dat het zich ogenschijnlijk aanvankelijk voornamelijk in Germaanse landen, later ook in het
Franse taalgebied voorgedaan heeft.
Ook stammen de critici, die deze of een gelijksoortige uitspraak
deden, uit zeer uiteenlopende milieu's. Inderdaad, de letterkundige
historici staan hier niet alleen. Ten anderen, vluchten van dit soort
gevogelte zijn maar laat aan onze Westeuropese hemel verschenen,
en vóór de tweede helft van de XVIIIde eeuw zijn deze niet over
onze landen neergestreken.
Er waren er echter anderen als de geschiedschrijvers van onze literaturen die zich voor dit probleem interesseerden. Inderdaad, deze
aanklachten tegen monniken — de zgn. geattitreerde „afschrijvers" in
de Middeleeuwen -- stegen niet enkel uit deze groep, d.i. uit deze
meute van litteraire historici op ; in de bonte fauna van dezen die
zich met het woord en het boek inlieten, liep er toen, zoals nu trouwens, meer dan een ras snuffelend rond. Naast historici jaagden ook
tekstuitgevers, paedagogen, commentatoren en zelfs vertalers driftig
heen en weer. Ook onder dezen waren er schijnbaar bezorgde zielen
die vaak maar al te graag hun duit in het zakje meenden te moeten
doen.

*
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Twee hoge golfkruinen — blank en bruisend tekenen zich in dit
rijzen en dalen van 't opkomen en 't wegebben van deze beweging af :
eerstens de XVIde eeuw, later de XVIIIde eeuw ! Twee eeuwen
gemerktekend, de eerste door de godsdienstige, sociale en zelfs nationale woelingen en oorlogen ; de tweede door de meer politieke en
sociale omwentelingen. Beide eeuwen waarin in een boek opgezocht
of herzocht zou worden wat voor generaties en generaties die komen
zouden de drijvende kracht voor vernieuwing warden zou : de Bijbel,
— ook de Bijbel in de volkstaal •-- en de Encyclopédie ; en met deze,
alles wat er achter beide stond.
Dit was dan, in 't eerste geval, een jonge opkomende geloofsgemeenschap, bezield met de edelste bedoelingen, gedragen door een
geest van geloof en offer en gedreven door een zucht tot zuivering.
Daartegenover, het starre geestelijk gezag van een Rome dat niet in
staat bleek de hunkering naar herbronning en naar zuivering, die ten
Noorden van de Alpen leefde, aan te voelen, te begrijpen en te
waarderen.
In het andere geval, nl. in de XVIIIde eeuw, aanvankelijk ook
slechts hier en daar opschietende stemmen in Engeland, in Frankrijk, en later aan dan een steeds sterker aanzwellend koor, het opkomen nl. van een groep denkers die een nieuwe aanpak van o.m.
wijsgerige problemen voorstaan durfden, meteen gisting in 't geestesleven van de tijd bewerkten, en een beweging in 't leven riepen die
uitmonden zou in een proces van ontwrichting, ontbinding of sloping,
en meteen van vernieuwing van een vermolmd en verstard politiek,
sociaal en economisch systeem, gesymboliseerd door het monarchale
Frankrijk.
Daarin, d.i. in het klimaat van deze twee periodes alléén, de teelten voedingsbodem zien van de formule, die o.m. bij een Jeronimo
de Vries te vinden is, en van alles wat ze dekt, kan bezwaarlijk
elkeen ten volle bevredigen. Aanvaardbaar is dit standpunt allerminst
voor hem die in deze formule iets meer dan een bloot modeverschijnsel zien zou.
Er is immers tevens de persoonlijke ingesteldheid op de toenmalige
heersende godsdienstige en ideologische opvatttingen. En deze is grotendeels bepaald door aangeboren aanleg en andere erfelijke elementen, zowel als door opvoeding en opleiding, in huis, op school of
elders !
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Nu ligt het voor de hand dat het, op 't eerste gezicht althans,
normaal zou zijn te stellen dat gebeurlijke critiek op het werk, dat
in instellingen van de Roomse Kerk wordt verricht, en op de arbeid,
die door een of andere bepaalde groep van leden van deze Kerk zou
geleverd worden, nl. deze van kloosterlingen, zou gevoerd worden
door niet-leden van de Roomse kerkgemeenschap ; en in feite komt
de critiek in dezen meestal van uit deze hoek.
Doch ook kerkgetrouwen hebben vroeger kerk noch klooster gespaard. We komen daarop terug !
^

Ten tweede is te verwachten dat deze critiek het vaakst en het
heftigst zal geuit warden in periodes waarin de Kerk zelf — rechtstreeks en/of in haar medestanders ook op andere vlakken frontaal
wordt aangevallen. En inderdaad, wat we in deze oorlog van inkt en
papier in verband met kloosterlingen als bewaarders en „gebruikers"
van oudere handschriften meemaakten bevestigt dit vermoeden. Het
is alles slechts een losse prikactie te meer naast een offensief dat op
een breder front gevoerd werd en dat de vernietiging van verder in
't binnenland liggende doelen en stellingen beoogde. En inderdaad,
het is voornamelijk in de eerste helft van de XVIde eeuw, en in de
tweede van de XVIIIde eeuw dat het monnikenwezen als dusdanig,
en meteen ook het werk van kloosterlingen inzake het bewaren, gebruiken, kopiëren en verder verspreiden van handschriften, het
scherpst gehekeld en het hardst beoordeeld werd.
Waarom toen ?
^

Wat de zestiende eeuw betreft zijn hierbij m.i. drie factoren te betrekken : een „filologische", een „godsdienstig-historische" en een „technische".
Door die eerste wordt bedoeld de bloei van de tekstcritiek en tekstuitgave, het commentariëren en het vertalen van profaan werk uit de
Oudheid en uit de Middeleeuwen zowel als van Gewijde Geschriften.
De tweede is de Hervorming. Deze liep o.m. uit op een stormloop
tegen de kloosters, en meteen tegen al wat het kloosterwezen, ook
op het algemeen cultureel plan, verwezenlijkt had.
De derde factor is van technische aard, nl. de uitvinding en verspreiding van de boekdrukkunst. Door de goedkope en massale productie en de grotere leesbereidheid en leesvaardigheid van het publiek
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won het gedrukte boek aan belang. De rol van de kopiïst werd bij
de productie ervan door de letterzetter overgenomen. In het proces
van de tekstoverlevering was deze rol thans, in zekere zin, nog belangrijker dan deze van de middeleeuwse overschrijver. Eenmaal men
tot dit inzicht gekomen was van het belang van deze tussenschakel
toen werden de gedragingen van de vroegere kopiïst nog scherper
onder de loep genomen.
Nu punt voor punt !

*
In de Late Middeleeuwen, vooral bij de opkomst van het Humanisme,
lokte het echte of vermeende antagonisme tussen de Rooms-Katholieke geloofs- en levensinstelling, en meer in 't bijzonder het conservatieve culturele engagement van sommige Katholieken, enerzijds,
en het geestdriftig opgaan van andere Katholieken en „Hervormingsgezinden" in het hersteld contact met alle mogelijke, thans opnieuw
te benaderen, facetten van de antieke cultuur anderzijds, conflicten
uit. Sereen beoordelen en juist afwegen van echte of valse waarden
of feiten werden steeds moeilijker. Onbillijke oordelen werden geveld, harde woorden vielen.
Werden kloosterlingen vroeger, ook af en toe, en dan nog meestal
onrechtstreeks, inzake hun houding op het vlak van cultuur in 't algemeen, en meer in 't bijzonder, in verband met hun mangel aan intellectuele belangstelling gehekeld, zelfs zij in wier gemoed geen zweem
van velleïteit van afwijzing van Rome te ontwaren was, wezen thans,
d.i. voornamelijk in de XVIde eeuw, vaker en nadrukkelijker dan
vroeger, op de geestelijke luiheid die in vele kloosters een hindernis
was op de weg naar de ontsluiting van het antieke cultuurgoed dat
onder hun hoede was gekomen. Het was deze critici leed deze onverschilligheid bij sommige kloosterlingen — en daarom niet altijd bij
de geringsten -- te moeten vaststellen tegenover geschriften waarvan
de algemeen-menselijke waarde van de daarin verwoorde levenswijsheid en ook de schoonheid van 't woord door een gestaag
groeiend aantal belangstellenden werd ingezien, aangevoeld en onomwonden erkend.
Openlijke verwijten van vadsigheid, van opgaan in bezitten en genieten op een ander als het geestelijk plan konden niet uitblijven.
Kort na de eerste windstoten van de humanistische beweging kwam
dan de wervelstorm van de Hervorming aangevaren, die zoveel door-
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eenschudde, omhoogzoog en neersmakte, of in een wolk van bonte
flarden en splinters neerdwarrelen en verstrooien liet. Inderdaad :
een vernieling, verminking, verspreiding, zelfs vervluchtiging zonder
weerga !
En werkelijk, de opkomende Hervorming, hoe conservatief ze
aanvankelijk ook was, en hoe omzichtig ze zich in den beginne uitliet,
knoopte na enige tijd, op het stuk van haar houding tegenover kloosters en alle uitingen van het kloosterleven, aan bij de antimonachale
bewegingen die vroeger reeds sporadisch het godsdienstig, economisch, cultureel en zelfs het litterair leven van een bepaalde taalstreek
doorrimpeld hadden. Het probleem „tekst" en „tekstoverlevering"
enerzijds, en afschrijvers (d.i. in feite hoofdzakelijk toch : kloosterlingen) anderzijds, en o.m. dit van de houding van monniken t.o.v.
de oudere teksten, kon niet ontgaan worden, ; dit was eenvoudig
ondenkbaar, gelet op de eeuwenoude kloostertraditie inzake de overheveling van teksten van generatie tot generatie, en meer speciaal in
deze tijd nu ; gelet tevens op de gans bijzondere omstandigheden
waarin de Hervorming ontstond en waarin ze doorgezet werd.
Zou het woord, zou een tekst, zou een boek in de geschiedenis van
de mensheid ooit zo'n grote rol gespeeld hebben als dit in de XVIde
eeuw het geval geweest is ?
Was het toen niet dat het uitgeven van de Bijbeltekst -- in de oude
talen of in de jonge westerse cultuurtalen — en het commentariëren
en verklaren van het gedrukte Bijbelwoord zovele geesten in beslag
nam, en in beroering bracht !
Zouden ooit het omzichtig naspeuren en tastend ontrafelen van de
verwarde draden, en het nagaan en uitspannen van de mazen van het
op eerste gezicht verbijsterend net van mysterieuze wegen en bijwegen, langswaar een tekst — eerbiedsvol vereerd en liefdevol gekoesterd van hand tot hand ging en gedragen werd, van generatie tot
generatie de lange sliert van geslachten af, zouden er ooit teksthistorische opzoekingen en onderzoekingen als deze, van zo'n omvang
en van zo'n dieptegang, zoveel handen en geesten in beslag genomen
hebben als deze toen ?
Zouden er ooit vroeger verkenningen als deze ondernomen geweest
zijn die zoveel volk op de been gebracht hebben als er, nu onder
't impuls en naar het voorbeeld van voornamelijk de Hervormers
— en vóór dezen, van de Humanisten -- zich in deze nieuwe „queeste",
in dit nieuw avontuur, waagde ?
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Inderdaad, in deze XVIde eeuw trok hij, die niet alleen van brood
leven wilde, van uit alle hoeken op zoektocht met het oog op het
achterhalen van het juiste en echte Woord en van de ware zin van
't Boek der Boeken, de Bijbel.
Daarenboven ook de oudere en de jongere profane literatuur werd
in dit spel betrokken ; zij werd meer en meer een jachtrevier voor
vertalers, tekstuitgevers en commentatoren.
Het kon dan ook niet anders of daardoor werd de aandacht des te
vaster gevestigd op hem die de schakels in de lange keten van de
tekstoverlevering legde, op hem die de tekst af- of overschreef, m.a.w,
op de kopiist en op zijn rol en belang in deze aangelegenheid. Inderdaad, dat er dan in de hitte en bitsigheid van polemieken, in verband
met deze overheveling van geslacht tot geslacht van teksten, schimmen
opgeroepen werden van hen die bij deze overlevering betrokken
waren geweest, nl. van kopiïsten, is toch niet verwonderlijk. Dat
daarenboven het oordeel, dat sommigen toen over het optreden van
kloosterlingen in dezen velden, niet immer sereen zou zijn ligt toch
ook in de lijn der dingen. Met het gevolg dat later de lijn die de
monniken en monialen bij dit overleveringsproces gevolgd hebben, nu
eens schots en scheef, of dan weer slecht en recht zou uitgetekend
warden, vaak naargelang de polemist, die pen of stift hanteerde, in
't oude of 't nieuwe pand van het hetzelfde huis leefde en werkte,
of naargelang de latere historicus naar ene of andere bepaalde leer
zijn vorming of scholing ontvangen had !
Hierbij passen een paar bedenkingen.
Eerstens dit. Dat men zo vaak en zo heftig kopiisten — in casu
monniken als overschrijvers -- recht op de man af of zijdelings aanpakte hing echter m.i. niet enkel en alleen samen met het toenmalige
belang dat men toen aan 't probleem van de Bijbeloverlevering en
aan dit van de authenticiteit van deze tekst alleen hechtte, en aan alle
dogmatische en morele problemen die daarmee verbonden zaten.
Inderdaad -- ik herhaal hier valt er niet te vergeten dat r- naast
en buiten de Bijbelboeken, de bijbelliteratuur, liturgische en devotiewerken -- ook profane, ook antieke geschriften in de Middeleeuwen
in kloosters bewaard en overgeschreven werden, ook geschriften in
de jonge cultuurtalen. Critiek op middeleeuwse kopiisten inzake hunne
loense practijken bij het bewaren, vermenigvuldigen en verspreiden
van teksten, omsloot derhalve eveneens vaak beoordeling, en eventuele veroordeling van hun rol op dit gebied.
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Tweedens, er is het bijzonder aspect van het medium dat in de
XVIde eeuw plots in cultuurspreiding, en eerst en vooral in de vermenigvuldiging en verspreiding van een tekst een uitzonderlijk belangrijke rol spelen zal, nl. het gedrukte boek.
Viel in de vóór-incunabeltijd de mogelijkheid van het ingrijpen
van de kopiïst in een tekst niet weg te denken, des te meer obsederend
werd nu het probleem van het eventueel manipuleren van een tekst,
of zelfs het onbewust wijzigen ervan, door de zetter en/of drukker.
Eén feil, één fout in het zetsel, en in honderden, in duizenden exemplaren dwarrelden deze „foutieve" lezingen in hoeken en huizen
waar ze niet te volgen waren neer.
Er waren wel de „proeflezers" in de grote drukkersateliers ; zo
waren er ook „correctoren" in kloosterscriptoria ! Maar wie wist
iets zekers over een gebeurlijke tussenkomst van de „auteurs" zelf,
van de „makers", de „scheppers" van de oorspronkelijke tekst in dit
toenmalig proef lezen ? Dienvolgens, wie zich zorgen maakte over
juistheid en echtheid van teksten werd toen, d.i. bijzonder in de
XVIde eeuw, bewust van de uitzonderlijke betekenis van deze schakel
in de tekstoverlevering, nl. de zetter of drukker in de era van de
boekdrukkunst. Want door de massale en betrekkelijk goedkope verspreiding van de thans gedrukte tekst en door de grotere leesbereidheid en leesvaardigheid van het publiek stijgen nu meteen de betekenis
en het belang van het werk en van het gebeurlijk ingrijpen van de zetter (drukker . Het vervluchtigend woord van de voorlezer, leraar of
predikant moet het in de XVIde eeuw grotendeels afleggen tegen
de gedrukte tekst. Daardoor moet de „zetter" een nog belangrijker rol
toegemeten worden dan aan de middeleeuwse kopiïst in de overheveling van schriftelijke cultuurmonumenten van ene generatie op de
andere.
Hij is het die het werk uit de handen van de vroegere kopiïst heeft
genomen, doch die ook diens taak in andere vormen en onder andere
omstandigheden voortzet. Hem, de zetter of drukker, viel de „honos"
te beurt waar het paste ; de „onus", last en schande, werd echter ook
zijn lot daar waar hij ambachtelijk te kort schoot of bewust en bedriegelijk in de tekst ingreep. En men vergete het niet : kon hij een
trouwe medestander zijn, hij ontpopte zich soms als gevaarlijke
tegenspeler.
Zou het dan zo vermetel zijn als besluit van deze tweede overweging te stellen dat lezers en geleerden bij het onderzoek van prae)
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incunabel teksten ook de rol van de „scharnier" van toen tussen de
„maker" van de tekst, de auteur, enerzijds, en de „voorlezer" of
„lezer" anderzijds, nl. de kopiist van toen, bijzonder critisch bekijken
zouden ?
Mij leek het alleszins verantwoord, zoniet verplichtend -- aan deze
laatste overweging een zeker gewicht te hechten. Ze valt zomaar niet
weg te wuiven gelet op de explosie die zich, dank zij de boekdrukkunst, voornamelijk in de XVIde eeuw heeft voorgedaan op het vlak
van de verspreiding van teksten, gelet op het groot belang dat er te
hechten was aan de eerlijkheid en de zin voor acribie van de „zetter",
gelet tevens op de ontwikkeling die het tekstcritisch onderzoek toen,
onder het impuls van de humanisten, kende.
^

Om even te resumeren : de zestiende-eeuwse geleerde, of wie zich ook
toen voor oudere teksten interesseerde keek de kopiïsten van vroeger
op de vingers.
De humanisten lieten zich reeds vanaf de vorige eeuw met het
doorlichten van teksten en met het onderzoeken van de tekstoverlevering in ; bijbelvorsers, zowel als interessenten voor oude literatuur
in de landstalen moeten in deze geleerden, soms voortrekkers, soms
zelfs medestanders gezien hebben bij hun eigen zoeken naar de echte
en juiste auteurstekst van de geschriften die zij ter hand namen.
Op hun weg moeten ook zij in die jungle van onderling afwijkende
lezingen af en toe een of meer van de verantwoordelijken voor deze
chaos ontmoet hebben. M.a.w. bij het aftrakken van hun litterair
revier bejegenden humanisten, hervormers of zelfs gewone lezers, die
zich buiten alle filologische, wijsgerige, dogmatische of morele discussies houden wilden, doch voor het lezen of vertalen van geschriften
belangstelling voelden, kopiïsten.
En niemand zal wel willen beweren dat deze „afschrijvers" immer
vrij uit gingen : het kwam immers meer dan eens voor dat onder
hunne handen oudere teksten, wegens slordigheid, onkunde of moedwilligheid van hunnentwege verhaspeld werden ; soms werden deze
zelfs bewust vervalst.
Hartelijk waren deze ontmoetingen eis begroetingen dan ook niet
altijd !
Hadden deze kopiïsten door hun verknoeien van teksten hun het
leven niet bemoeilijkt ? Hadden ze hun vreugde aan een vers of
werk niet vergald ? Meer in 't bijzonder, hadden sommige „af schri j-
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vers" hun eerbied, of hun verering voor gewijde teksten niet gekwetst ?
En inderdaad, er was een tweede factor -- een godsdienstige — die
zestiende-eeuwse geleerden, schrijvers en vertalers tegen kopiisten
van vroeger zo vaak en bitsig in 't harnas joeg : het toen overal
groeiend verzet tegen of zelfs de open aanval op alles wat van verre
of dichtbij met de traditionele Kerk te maken gehad had : de stormloop, die tegen kloosters en kloosterlingen losbrak, was algemeen.
Het was nu de maatschappelijke of, zo men verkiest, de burgerlijke
stand van de kopiisten van vroeger — althans van de meesten van hen,
nl. de monniken -- die de animositeit van sommigen tegen de middeleeuwse „afschrijvers" aanwakkerde.
Lang, lang nog na de zestiende eeuw zal deze zuurdesem blijven
nawerken !
Een derde element werd hier ook bijkomend ter overweging voorgelegd, nl. het besef van het uitzonderlijk belang van de opvolger
van de kopiist van vroeger, de letterzetter, in de soms massale en
goedkope verspreiding van teksten, dank zij de boekdrukkunst. Een
afglans van de schitterende bijdragen van zestiende-eeuwse letterzetters en drukkers moet nog méér ogen scherper gericht hebben op
't werk van dezen die hen hierin voorgegaan waren, de middeleeuwse
kopiisten. Wellicht heeft het schouwspel van deze weelde, voortreffelijkheid en ogenschijnlijke betrouwbaarheid van de zestiende-eeuwse
typografische productie de critiek op 't werk van de overschrijver uit
de Middeleeuwen nog bijtender gemaakt ! Mogelijk is tevens dat de
verbittering bij de zestiende-eeuwse en ook latere — critici van
monniken en monialen nog aanzwol, wanneer dan de schimmen van
twee leken, twee drukkers uit diezelfde zestiende eeuw, opdoken :
W. Vorsterman, die te Antwerpen op 't schavot eindigde, slachtoffer
van de bedriegeli j ke practi j ken van één van zijn zetters die een tekst
vervalst had en E. Dolet, die jaren in de Bastille opgesloten werd
wegens verminking van een cruciale tekst, en gehalsrecht werd.
Een hang naar vergelijking leeft in ons allen. Wie kan zeggen of
al dan niet de bittere heugenis van deze twee feiten niet hangen bleef
in de geest van wie pen of zethaak hanteerde ? Wie kan weten en
zeggen of de latent aanwezige wrok tegen de vroegere kopiïsten
daardoor nog niet meer versterkt werd, daar het hunne geest- en
geloofsgenoten waren die zo scherp waren opgetreden wegens fouten,
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die ook in de middeleeuwse scriptoria en kloostercellen zij het ook
in een ander context — begaan werden, doch geduld, soms wellicht
verdonkeremaand werden ?
Wie kent echter alle doolwegen van een mensenhart of -geest ?
*

Wat er ook van zij, doorheen de latere eeuwen dreef er immer als
een sliert een gevoel van argwaan tegenover alles wat met kopiisten,
kloosters en tekstoverlevering te maken had, voornamelijk boven de
streken waar het gezag van Rome in de zestiende eeuw geknakt en
verworpen werd.
Dat dit gevoel, dat van geslacht tot geslacht overgeërfd werd, en
levend werd gehouden, bij sommigen later plots scherp en luid tot
uiting komt is niet te verwonderen. Sommige vulkanen sterven ; de
meeste echter slapen slechts.
*

De gloed van een nieuwe uitbarsting blaakte weldra in de XVIIIde
eeuw over West-Europa en het losbreken van dit geweld doorschokte
ook onze gewesten.
Inderdaad, toen werd andermaal al wat kloosterpand of abdijmuur
was, geramd, soms zelfs gesloopt -- in de figuurlijke, vaak echter ook
in de echte zin van het woord.
In verband met de tekstoverlevering kregen monniken en monialen
eveneens soms harde critiek te horen. De uitspraken bij ons van een
Balthazar Huydecoper, van een Jeronimo de Vries — en dezen zijn de
enigen niet op wie men zich beroepen kan zijn soms bevreemdend
zwaar.
En toch liggen de zaken nu ietwat anders als in de XVIde eeuw.
Het waren de vertegenwoordigers van de Verlichting en de herauten
van de „Encyclopédie-beweging" en hun volgelingen die de nieuwe
progressieve leer van toen uitdroegen, en die ideeën en stellingen
verspreidden, die o.m. ook het kloosterideaal in zijn wezen zelf
ondermijnden. Het gezag en prestige van monniken en priesters ondergroeven ze meteen eveneens, op het concrete vlak zelfs van hun
bijdragen op het cultureel en economisch gebied, althans in de geest
van sommige voortvarende neofieten. Inderdaad, bepaalde opvattingen en stellingen van de Verlichters en van de zgn. Encyclopedisten
over de fundamentele zin van het monnikenwezen en hun aanklachten
tegen wantoestanden in kloosters moesten bijval vinden.
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Klaag enerzijds de leegloperij van een stand of enkeling aan, wijs
tevens op zijn zwelgen in weelde ; borstel anderzijds in harde kleuren
het onverpoosd zich afsloven en het vergaan in zwarte armoe bij de
anderen af, en een steekvlam van haat en afgunst schiet als tussen
twee polen op ; vaak slaat deze, onverwachts en oncontroleerbaar op
andere, op vreemde gebieden over.
En dit blijkt ook hier het geval geweest te zijn ! Ten anderen, al
wie in het Europa van toen Frans lezen kon, en spelenderwijs als
het ware in het jong festoen van de nieuwmodische wereld grasduinen
wilde, greep even naar de Encyclopédie ; hij hoefde zelfs niet altijd
werk van een Montesquieu, van een Rousseau of van een Voltaire
op te slaan. Want er mag toch aan herinnerd worden dat men zich
toen en later al te dikwijls blind heeft gekeken op dat éne boek van
toen en op de invloed die ervan zou uitgegaan zijn. De Encyclopédie
zelf is ten slotte de uitkomst van een kristallisatieproces ; veel van de
daarin vervatte ideeën lagen over een wijd pand van de literatuur
van de vroege Engelse en Franse XVIIIde eeuw verspreid : ook over
het probleem dat ons hier bezighoudt, nl. de monnikenwereld en de
overheveling van ons gemeenzaam handschriftelijk erfgoed.
Begrijpelijk is, maar ook te betreuren, dat leer en gezag van meer
dan een meester soms door de driftigheid van voortvarende discipels
in 't gedrang gebracht worden. Zou deze regel ook hier niet, door
o.m. een Jeronimo de Vries bevestigd warden ?
Volgens deze Noord-Nederlandse literatuur-historicus waren de
middeleeuwse kloosterlingen lui ; zij monopoliseerden het gebruik van
handschriften ; zij misbruikten deze schatten ; zij verwaarloosden ze.
Wat het eerste verwijt betreft, nl. de aantijging van vadsigheid,
lijkt het op eerste gezicht althans aanvaardbaar dat Jeronimo de Vries
gedeeltelijk in de geest en onder invloed van de ,.Encyclopedisten"
schreef. Hij beroept zich b.v. soms op Voltaire en neemt uit een werk
van deze Franse auteur een passus over om een uitspraak van een
Nederlands schrijver meer kracht bij te zetten ( 161) ;hij citeert ook
een kernspreuk uit Montesquieu daar waar deze naam het minst verwacht wordt (162) ; en... hij schreef zijn werk een twintig jaar na de
opheffing van de contemplatieve orden bij ons in 't Zuiden (1783).

(161)
J. de Vries : Proeve...
p. 18 en Dl. IV, p. 186.
(162)
J. de Vries :
Proeve...

24

dr. A'dam, 1836. Dl. III, p. 17 ; Dl. III,

2e

dr. A'dam, 1835. DI. I, p. 82.
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De Encyclopedisten stelden inderdaad de vadsigheid van de kloosterlingen aan de kaak (163) : luiheid is — hielden zij voor — elke mens
ingeboren ; uit deze natuurlijke en wezenlijke hang is, volgens hen,
het monnikenwezen gesproten. In deze leer ginyg Montesquieu zijn
geestesgenoten voor (164) ; naar hem wordt trouwens, zij het ook
niet nominatim, dan toch ondubbelzinnig, in dit verband door de
redacteurs van de Encyclopédie verwezen.
Doch op het stuk van de rol die monniken in de geschiedenis van
de tekstoverlevering gespeeld hebben waren het standpunt en het
oordeel van de Encyclopédie verre van negatief.
Inderdaad, kan men daarin niet lezen dat de middeleeuwse kloosterlingen verzamelingen van handschriften bezaten en bewaarden, dat
ze sommige teksten overschreven, en dat ze door dit dubbele „werk"
(163) Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers. Mis en ordre par Diderot et d'Alembert. Paris, 1751-1780. „Le monachisme, dit l'auteur de l'esprit des lois, a ce désavantage qu'ii augmente les

mauvais effets du climat, c'est a dire la paresse naturelle. Il est né dans les
pays chauds d'Orient, ou l'on est mains porté à l'action qu'à la spéculation...
Pour vaincre la paresse du climat, il faudroit que les lois cherchassent à óter
taus les moyens de vivre sans travail : mais dans le midi de l' Europe, elles
font tout le contraire ; elles donnent à ceux qui veulent être oisifs des places
propres a la vie spéculative & y attachent des richesses irnenses" . (Cfr.
vol. X (1765), p. 635).
(164) In „De l'esprit des lois. Livre XIV, 7. Du monachisme" leest men :
„Le monachisme y fait les mêmes maux (Montesquieu heeft het over Indië
waar de godsdienst en de wetten de slechte invloed van het klimaat nog bevorderen, d.i. de ingeboren luiheid in de hand werken) ; „il { = le monachisme) est né dans les pays chauds d'Orient, ou l'on est mains porté a
l'action qu'à la spéculation. En Asie, le nombre des dervishes, ou moines,
semble augmenter avec la chaleur du climat ; les Indes, ou elle est excessive, en
sant rernplies : on trouve en Europe cette même difference" . Volgt dan...
„Pour vaincre le paresse du climat, il faudrait ... ". Montesquieu : Oeuvres
com pl èíes Pré f ace de Georges Vedel. Présentation et notes de Daniel Oster.
Paris, Le Seuil, 1964. (l'Intégrale). Cfr. p. 615. In zijn De l'esprit des lois
(Livre XXIII, 29) had Montesquieu de monniken een „nation paresseuse"
genoemd : „Henri VIII, voulant réformer l'Eglise d'Angleterre, détruisit les
moines, nation paresseuse elle-rnéme, et qui entretenait la paresse des autres..."
(Cfr. l'Inttégrale (1964), p. 697) . Na aanmerkingen, gemaakt door de Faculteit van godgeleerdheid van de Sarbanne, stelde M. voor deze passus te
wijzigen ; door deze wijziging werd deze zienswijze voorgesteld als zijnde
deze van Hendrik VIII zelf. „Enfin, pour óter ce qui peut déplaire, on a
changé ainsi : „Henry VIII détruisit les moines, qu'il regardait comme une
nation paresseuse". (Cfr. l' I ntégral e (1964) , p. 829).
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-- bewaren en kopiëren — veel van 't beste van de oudere literatuur
gered hebben (165) ?
Trouwens, de kloosterbibliotheken moeten toen, ook onder de
„Encyclopedisten" een uitstekende faam genoten hebben op het stuk
van de rijkdom van de verzamelingen, die op de rekken geschikt
stonden, van de methodes, die bij de opstelling en bewaring gevolgd
werden en van het gebruik, dat van dit materiaal — ook door monniken -- gemaakt werd !
Iemand als Montesquieu, die zijn Perzische vriend een Franse
bibliotheek wil laten bezoeken, denkt er zelfs niet aan hem een hofof slotbibliotheek te laten bezichtigen ; ook niet deze van een rijke
bourgeoisfamilie ; hij trekt met hem naar een kloosterbibliotheek (166).
Dat een Balthazar Huydecoper of een Jeronimo de Vries sommige
negatieve opvattingen van de Encyclopedisten inzake het kloosterleven
zouden delen, en wellicht onder deze invloed ze met nog meer zelfzekerheid en brio hun lezers zouden voorhouden, is normaal. Zij
leefden en werkten nu eenmaal in deze tijdsgeest ; ze konden zichzelf
moeilijk daarvan distanciëren.
Komt daarbij dat beiden gewonnen en getogen waren in een totaal
niet Rooms-Christelijk geslacht. Over Jeronimo de Vries schrijft het
Nederlands nationaal biografisch woordenboek : „Van Doopsgezinde
familie, heeft de Vries de belangen van zijn gemeente al vroeg gediend als diaken en opzichter, later was hij medebestuurder der Alg.
Doopsgezinde Societeit en curator van haar kweekschool" (167).
Zou het dan zo gewaagd zijn te stellen dat het onder invloed van
deze religieuze familietraditie, opvoeding en levenssfeer is dat een
Jeronimo de Vries zijn zo zonderling verwoorde formulering geeft
van zijn visie op de rol die de kloosterlingen bij de redding van het
oud westers litterair cultuurgoed gespeeld hebben ? Zijn verklaring in
dezen is ten dele een soort transcriptie van een tekst uit de Encyclopédie, al wordt met deze bewering niet bedoeld dat hij deze Franse
passus voor zich liggen had toen hij zijn prijsantwoord schreef.
(165) Encyclopédie ou dictionnaire raisonné... par Diderot et d'Alembert.
Paris, 1751-1780. „On y gardoit des livres de plusieurs siecles, & on en
écrivoit de nouveaux exemplaires : c'etoit une des occupations des religieux ;
& nous possédons une quantité d'excellens ouvrages qui eussent été perdus
pour nous, sans les bibliotheques des monasteres". (Cfr. vol. X (1765),
p. 638).
(166) Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences... Cfr. Vol. X
(167) Cfr. NNB Wdb. III (1914), col. 1359.
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Jeronimo de Vries vermijdt zelfs in dit passage de monniken rechtstreeks te vernoemen ; voor hem zijn dit „wezens", levensvreemde
wezens, wil- en geestloze instrumenten in de handen van een voorzienige God.
Gebruiken de auteurs van de Encyclopédie een paar maal het schimmige „on", voor de term „religieux" schrikken ze echter geenszins
terug, zomin als voor het woord „monastères" . Er is zelfs meer !
Hier is echter eerst dit pittoreske tweeluik !
Onze Jeronimo de Vries vermeldt dat, om er nogmaals eens op
terug te komen. de „uitnemende gedenkschriften der Grieksche en
Romeinsche geleerdheid [...) in de morsige holen van vadzige Monniken [schuilden)" en pas in de XIVde eeuw in Italië „aan het licht"
gebracht werden. Komt dan zijn stelling : „De Voorzienigheid echter
bewaarde en vermenigvuldigde ook door deze, van andere algemeene
werkzaamheden zich zelve uitsluitende, wezens, het goede zaad tot
eene aanstaande ontwikkeling wanneer het uitkomend spruitje zich veilig aan eenen meer gezuiverden dampkring kon blootstellen... " (168).
Majestatisch en kil aandoend klinkt zijn aanhef ; er ligt zelfs iets
onaards in zijn visie op een feit en een feitenverloop uit het doodgewone dagelijkse leven : enerzijds is er zijn ervaren dat een rijk
handschriftennalatenschap ons deel is geworden feit dat hij niet
negeren kan ; anderzijds is er zijn weten dat dit erfgoed de vrucht is
van de kopieerarbeid van geslachten kloosterlingen — feitenverloop
dat hij niet openlijk erkennen kan, verstrikt als hij zit in o.m. andere
eeuwenoude opvattingen ter zake.
Tragisch lijkt me dan ook deze verscheurdheid in de geest van die
man te moeten aanvoelen. Was hijzelf hiervan bewust ? En is dit
de verklaring voor zijn spelen met een rijke beeldspraak en voor zijn
ontplooien van een liefelijk panorama vol licht en leven ?
Deze poëtische toon en bucolische inslag van de laatste zinsnede
van een Jeronimo de Vries vallen uiteraard in de koele uiteenzetting
van de auteurs van de Encyclopédie sub voce „Monastere" niet te
zoeken !
Daar staat eenvoudig te lezen : „On y gardoit des livres de
plusieurs siecles. & on en écrivoit de nouveaux exemplaires : c'etoit
une des occupations des religieux ; & nous possédons une quantité
(168) J. de Vries : Proeve... 2e dr. A'dam, 1835. Dl. I, p. 2.
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d'excellens ouvrages qui eussent été perdus pour nous, sans les bibliotheques des monasteres" (169)
Hoe zakelijk dit ook geformuleerd lijkt, aan niemand, die luisteren
wil, kan de warmte van de ondertoon van waardering en zelfs van
dankbaarheid voor deze bijdrage van de kloosterlingen, ontgaan. Het
laatste zinslid : „& nous possédons une quantité d'excellens ouvrages
qui eussent été perdus pour nous ... ", klinkt dit niet als een eresaluut,
die ook door een gevoel van erkentelijkheid wordt gedragen ?
Dit is de taal van „Encyclopedisten", van denkers die uit een andere
godsdienstige traditie gegroeid waren als hun Noord-Nederlandse
nalopers ,heetten ze nu ook De Vries of Huydecoper !
Nochtans voortgaande op beweringen en stellingen als deze van
een Jeronimo de Vries of Balthazar Huydecoper en op deze van sommigen van hun geestesverwanten in den vreemde besluiten willen dat
het immer niet-Roomse auteurs zouden zijn die toen, of vroeger of
later, soms schamper of zelfs honend over monniken, hun leven en
werk schreven, strookt niet altijd met de historische waarheid.
Prominente humanisten van de eerste generatie werden wrevelig
wanneer ze het doen en laten van sommige monniken nagingen ; ze
hekelden, vaak scherp zelfs, in hun geschriften het verwateren van het
kloosterideaal.
Ook in de XVIIIde eeuw, ook in 't Zuiden zelfs, spaarden sommige
intellectuelen, „rechtgelovig" en Rooms-kerkgezind en -getrouw als
ze waren, kloosters noch kloosterlingen, daar waar ze wantoestanden
of onrecht meenden te zien.
Zo b.v. een man als een W. F. G. Verhoeven (1738-1789) van bij
ons. Deze leefde en stierf als een „trouw onderdaan van de Kerk en
oprecht gelovige" (170) . In een van zijn geschriften heeft hij het
nochtans over de „ledige monniken" (1171) . Verhoeven meent hen te
.

(169) Encyclopédie ou dictianna ►ire raisonné des scie nces... Cfr. Vol. X
(1765), p. 638.
(17°) Prof. Dr. Joz. Smeyers : Vlaams Taal- en Volksbewustz ijn in het Zuidnederlands Geestesleven van de 18de eeuw. Gent, 1959. (Kon. Vla. Acad. v.

Taal- en Letterkunde. Rks VI - Nr. 83) . Cfr. p. 302. „Trouw onderdaan van
de Kerk en oprecht gelovige durft hij het toch a an ... kritiek te oefenen, op
sommige kerkelijke toestanden".
(171) Prof. Dr. Joz. Smeyers schreef over hem : „In de geest van de Aufklru.ng wijst hij de inquisitie af, de onverdraagzaamheid, de „ledige" monniken ... " p. 194E in zijn studie „Literatuur en toneel in de Zuidelijke Nederlanden in de 18d e eeuw" verschenen p. 190-195 in Dl. IX van de Nieuwe
Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Cfr. ook het stuk van Prof. Dr. Joz.
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mogen herinneren aan hun kloostergelofte, waardoor zij „zig aen God
niet opgeoffert hadden om een luy en ledig leven te leyden" (172).
Kon hij striemend sommige toestanden afkeuren, toch kon hij met
hart en ziel het monachaal ideaal verdedigen en de inbreng van
klooster en kloosterling in het economisch leven b.v. van 't Vlaamse
land erkennen. Het wezen zelf van het kloosterleven vond in hem
een vurig verdediger. In dit verband zette hij zich dan ook schrap
tegen de Encyclopedisten, „tellement déchainés & si intolérants envers
les moines" (173)

*
**
Besluit
Aanvallen op de rol van kloosterlingen op het stuk van de tekstoverlevering klinken blijkbaar het vaakst op uit geschriften van vertalers,
tekstuitgevers en -commentatoren, en van literatuurhistorici.
Voornamelijk uit werk uit de XVIde eeuw en uit de XVIIIde eeuw
zijn typische voorbeelden aan te halen. Treffend is dat gelijkaardige
aanvallen voor sommige geleerden slechts een episode vormen in een
meer algemeen opgezette stormloop tegen het kloosterwezen en tegen
het kloosterideaal als dusdanig.
Smeyers over W. F.G. Verhoeven : Mémoire historique-politique et critique sur
les Constitutions, la Religion & les Droits de la Nation Belgique... Liège 1790
als nr. 61 in : De Verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. Tentoonstelling. Brussel, Kon. Bibliotheek Albert I, 1983.
Daarin p. 102 : „Hij [ = Verhoeven} veroordeelt de Inquisitie en de „bloedige kruistochten", wenst geen monniken die een „Iuy en ledig" leven leiden...".
(172) Prof. Dr. Joz. Smeyers : Vlaams Taal- en Volksbewustz ijn in het Zuidnederlands Geestesleven van de 18de eeuw. Gent, 1959. (Kon. Via. Acad. v.
Taal- en Letterkunde. Rks VI - Nr 83) . Cfr. p. 303.
(17 3) Op p. 103 van hetzelfde stuk van Prof. Dr. Joz. Smeyers in de reeds
an „De Verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden en vermldcatogus
het Prinsdom Luik" „ ... het hele betoog {de „Mémaire historique - politique
et critique... " van W. F. G. Verhoeven) is een hartstochtelijke apologie van
het monnikenwezen en een lofz ang op het weldadige aandeel van kloosters en
abdijen in de bloei v an de Vlaamse steden en gewesten. Daarbij keert de
auteur zich tegen „les Encyclapédistes" : „Ces Bens, qui ne parlent que de
Tolérance, puur quoi sant ils tellement déchainés, & si intolérants envers les
moines ?".
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Het gaat gewoonlijk over een van de twee aspecten van het probleem van de tekstoverlevering. Eerst is er de vermenigvuldiging van
de teksten, de kopieerarbeid ; tweedens is er de bewaring en beveiliging van het verzamelde 'handschriftelijk erfgoed.
Van oudsher waren kloosterlingen bij deze beide vormen van
„tekstoverlevering" — in de ruime zin — betrokken. Op 't ene noch op
't andere plan werd hun in de loop der eeuwen critiek bespaard.
Sommige aanklachten zijn verantwoord.
Inderdaad, kopiisten, zowel als de latere „zetters" faalden af en
toe wegens slordigheid of zorgloosheid, mangel aan belangstelling,
vermoeidheid, of eenvoudigweg onkunde ; anderen grepen zelfs bewust en bedriegelijk in, m.a.w. vervalsten teksten. Is missen menselijk,
bedriegen moet echter van uit een andere hoek bekeken worden, en
is ethisch verwerpelijk.
Reactie was dan ook te verwachten ; ze bleef dan ook meestal niet
lang uit. Vaak was dit terecht ; soms echter te scherp, te hard. Een
Balthazar Huydecoper b.v. liet zijn trommelvuur te zwaar en te vaak
rollen.
Anderzijds, ook in verband met het veilig bewaren, oordeelkundig
gebruiken en het ononderbroken overhandigen van geslacht tot geslacht van deze litteraire schatten, ontbreken er aantijgingen noch
critiek.
Ook op dit stuk waren de bezwaren, die geuit, en de beschuldigingen, die ingebracht werden, niet immer zonder grond. En zegge dat
onze kennis van de geschiedenis van de wederwaardigheden van de
middeleeuwse handschriftenverzamelingen nog immer zeer fragmentarisch blijft, en meteen ook deze van de tekstoverlevering in vroegere
eeuwen.
Het aanvoelen van het gebrekkige van onze kennis heeft nochtans
sommige critici de omzichtigheid noch de wijsheid bijgebracht om zich
in dergelijk geval van bepaalde harde veroordelingen te onthouden.
Daarenboven is blijkbaar ook het besef niet scherp en diep genoeg tot
hen doorgedrongen dat ze hier voor mensenwerk stonden. Daarom
konden ze zich denkelijk niet ontvankelijk en open stellen en werd
hun de genade onthouden om met de vereiste „civilitas" -- zoals een
Erasmus dit noemde het werk van anderen te eren en te waarderen,
of ten minste het in alle sereniteit te benaderen, en billijk te beoordelen.

*
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Mijn rol was het enkele feiten vast te stellen en een poging te doen
om deze en de bedoelingen en gedragingen van hen, die erbij betrokken waren, te verklaren. In het kader van deze opgave meende ik
dan ook ietwat langer te mogen verwijlen bij het geval van een
Jeronimo de Vries. Zijn stellingen inzake de rol van de Middeleeuwse
kloosterling in de tekstoverlevering zijn onhoudbaar ; niemand zal
dit nog betwisten. Er is echter meer : ze zijn niet enkel een uiting van
zijn „minachting voor de middeleeuwen" (174) . Hem was het ideeëngoed van de Encyclopedisten niet vreemd ; hij miste echter de kennis
en kracht om zich in deze aangelegenheid los te wringen aan - of
mag ik zeggen : zich te bevrijden van ? — bepaalde eeuwenoude opvattingen -- om niet te zeggen : vooroordelen die in zijn onmiddelijke
omgeving : kerkgemeenschap, huis- en werkkring opgang maakten.
Die wurggreep was hem echter te machtig.
En toch ben ik die man, wiens uitspraak mij jarenlang intrigeerde,
dankbaar. Zijn geval heeft o.m. andermaal bewezen dat wie het spoor
van een verdwaalde dolaard volgt plots op een lichtende wegpaal
uitkomen kan, die de zwerver zelf verkeerd heeft gelezen en gevolgd,
doch die een nakomer op 't rechte pad brengen kan. Zo kwam ik, na
lang heen en weergestommel en gestoei temidden een bont en luidruchtig gezelschap, bij de Encyclopedisten, terecht. En wat Jeronimo
de Vries en zoveel anderen van zijn leer mij en geslachten lezers
onthouden hadden was daar bij hen te vinden.
Hoe weinig begrip de Encyclopedisten voor het monnikenwezen
zelf opbrachten, lang vóór moderne historici, die hun titel eer aandoen wilden, gaven zij blijk van hun erkenning van de onvervangbare
waarde van de bijdrage die monniken en kloosters inzake het kopiëren
en bewaren van teksten hadden geleverd ; ook van hun doorvoelde
dankbaarheid voor de diensten bewezen door de kloosterlingen als
„afschrijvers" en als hoeders van het oude litterair cultuurgoed van
't Westen.
Deze ervaring en deze bevinding waren mij in meer dan een opzicht
een verrijking die me dankbaar stemmen moet.

*
**

(174) Gerard Brom : Geschiedschr ij vers van onze Letterkunde.
Elsevier, s.d. Cfr. p. 23.

A'dam,

HET DRAMATISCH ELEMENT IN HET WERK VAN BUYSSE
door
BERT DECORTE
Lid van de Academie

Tot mijn schaamte moet ik, zoals in de mis, beginnen met een confiteor. Ik belijd namelijk voor u alien dat ik in mijn jeugd meer dan
eens heb gezondigd door nalatigheid inzake waardering voor onze
eigen literatuur. Dit is o.m. het geval geweest met het werk van
Cyriel Buysse, waarvan ik in mijn jonge jaren meende te mogen
veronderstellen dat het weinig nieuws bijbracht als men Zola en
Maupassant had gelezen. Maar ik was er naast. Het is niet omdat
een schrijver behoort tot een soortgelijke stroming als een ander, al
dan niet in hetzelfde taalgebied, dat men de eerste als een epigoon
dient te beschouwen. Ik wil maar zeggen dat de lectuur van Buysse
mij heeft doen beseffen dat deze auteur in de Nederlandse letteren
een van de belangrijken van de jongste honderd jaar is en dat men
zijn uitzonderlijke kwaliteiten nagenoeg in heel zijn werk, tot in de
kleinste verhalen en schetsen, kan aantreffen.
Vooral zijn vertellerstalent en zijn dramatische aanleg vallen op,
al moet ik er bijvoegen dat men Buysse lezend ook dikwijls wordt
getroffen door merkwaardigheden op het gebied van taal en stijl, die
men veelal pas in geschriften van na Buysse gekomen schrijvers meent
opgemerkt te hebben. Ik hoop dit eens grondiger te kunnen nagaan
en zal nu, zoals de agenda heeft vermeld, alleen mijn opstel lezen dat
handelt over het dramatisch element in het werk van Buysse. Hieronder versta ik -- en ik zal proberen dit aan te tonen met voorbeelden
uit een beperkt aantal van zijn werken -- enerzijds het toneelmatige,
dat praktisch in alle romans en ander verhalend proza van Buysse
sterk aanwezig is en anderzijds de dramatische bewogenheid in het
verloop van de gebeurtenissen in zijn boeken. Wanneer ik zeg `het
toneelmatige' dan koppel ik hieraan `het filmische', dat dit begrip bij
uitbreiding insluit. Film is, hoe dan ook, toneel met veel meer gemakkelijke mogelijkheden, uitsluitend aan de techniek te danken.
Men denke maar even aan de snelle opeenvolging van scènes, aan de
ruime natuurtaferelen, aan het gegoochel met flash-backs, enz. De

79
samenstellers van Buysses Verzameld Werk hebben in hun inleiding
tot deel I hiervan, handelend over „Het Recht van de Sterkste", al
gesignaleerd dat de meest bewogen scène uit dit boek, de beruchte
nachtelijke visroofpartij, in de toneelbewerkingen van deze roman
niet werd verwerkt, precies omdat zulk gebeuren alleen in een film
te realiseren is.
Het zou ons te ver leiden het omvangrijk werk van Buysse helemaal
door te nemen om aan te tonen wat ik heb vooropgezet. Ik heb me
beperkt tot een aantal titels, die zijn opgenomen in de eerste vier
delen van het Verzameld Werk, namelijk : uit deel I „Het Recht van
de Sterkste" en „Schoppenboer" (of „Pijkezot" zoals Buysse zijn
roman aanvankelijk had betiteld en dat zinvoller en meer naar mijn
zin is) , uit deel II „Het Ezelken", uit deel III „Tantes" en uit deel IV
„De Biezemstekker", „Van Alleynes' Ziel" en „Lente".
Het feit dat Buysse zelf een toneelbewerking van „Het Recht van
de Sterkste" heeft gemaakt en dat Jan Christiaens een tiental jaar
geleden een nieuwe adaptatie, meer afgestemd op de hedendaagse
toneelopvattingen, heeft bezorgd, levert het bewijs dat het boek grotendeels ik zou zeggen uit toneelbedrijven bestaat. Men zou zelfs
kunezgdathlsnoeukimarzt.Zolsen
goed toneelschrijver weet Buysse dadelijk belangstelling te wekken
voor de personages die hij laat optreden. Ook de dialogen zijn zeer
toneelmatig. In de eerste van zijn romans worden ze nog gevoerd in
een algemeen verstaanbaar Vlaams, in later werk gebeurt dit in het
dialect van zijn geboortedorp of -streek, omdat hij van meet af had
ondervonden dat dit natuurgetrouwer de aard van de plattelandsbevolking weergaf. Omzeggens elk kapitteltje van „Het Recht van de
Sterkste" kan men aldus als een scène uit een toneelstuk zien. Het
beschrijvende gedeelte van zulk hoofdstukje dient men dan grotendeels te beschouwen als toneelaanwijzingen van de auteur of van de
regisseur en de dialogen duiden de beweegredenen en het verloop
van de handeling aan. Al de ingrediënten voor een door en door
naturalistisch drama zijn dus in de roman aanwezig en, zoals gezegd,
nog meer voor een film, die het over en weer geloop in de huisjes
en kroegen van de fameuze Zijstraat en zeker de nachtelijke visroofonderneming fascinerend zou kunnen evoceren.
Als een filmscenario begint ook de roman „Schoppenboer" met het
haperig ontwaken van de door 't blaffen van de hofhond gewekte
oude Foncke, wiens stallingen in brand staan. Dit wordt overigens
onmiddellijk gevolgd door het spectaculaire tafereel van de drie zonen
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vrijgezellen die pogen het vee te redden, waarbij een van hen, de
latere Pijkezot, vreselijk door brandwonden wordt geschonden. Een
klassiek voorbeeld avant la lettre van hetgeen op de dag van heden
in toneel en film haast onontbeerlijk is : een bedscène, waarin een
van de partners zijn of haar daad van ontrouw te verantwoorden
krijgt, is te vinden in het 8ste hoofdstuk van deel I van „Schoppenboer", wanneer de genoemde Jan de oude meid Marie, bij wie hij
zelf geregeld lichamelijke verkwikking zoekt, te bed in 't kamertje
onder de trap, doet bekennen dat zij in 't 'braskot' al drie keer met
de jonge neef Pol heeft te doen gehad. Ook het slothoofdstuk van de
roman met het toneel van Jans laatste poging om Pols vrouw Rosa te
verleiden, met het daaropvolgend hulpgeschreeuw en de moorddadige
slag van Pol met zijn schop is als een pasklaar scenario geschreven.
Wat er in de loop van de roman gebeurt in de beruchte kroegen, die
reeds in „Het Recht van de Sterkste" de plaats van handeling vormden, en waar zich nu de tonelen afspelen, die leiden tot de beschimping met de naam `pijkezot', is ongetwijfeld geschikt om op het
toneel vertoond of om verfilmd te warden.
In „Het Ezelken" wendt Buysse een verhaaltrant aan die hij o.m.
ook in „Uleken" heeft gebruikt. Het is eigenlijk een aaneenrijging
van hoofdzakelijk korte tafereeltjes, waarvan sommige zelfs een soort
sketches zijn. Ik denk bv. aan het toneeltje waarin de koster de kippen
van iefer Constance een haan als levensgezel heeft bezorgd tot grote
ontdaanheid van het oude vrijstertje. Maar daarnaast zijn er tonelen
als dat van de dienstmeid Caine die in de keuken, terwijl in het
eetvertrek de geestelijke heren zich aan „les nourritures terrestres"
te goed doen, te dikwijls de wijnfles aan haar mond heeft gezet en
alleen nog maar dronkemansgelal uitslaat, zodat iefer Constance, het
Ezelken, denkt dat de meid „stekezot" is geworden en de hulp inroept
van 't Puipken, de tuinman, om de uitgelaten bedronkene te bedwingen. Deze scène geeft overigens de doorslag in de verdere ontwikkeling van de roman, want als gevolg hiervan wordt het langer onder
één dak wonen van pastoor Désiré en zijn zuster Constance onmogelijk gemaakt.
Toneel- en filmscènes treft men ook te over aan in de roman
„Tantes". Tussen haakjes vermeld : ik heb wel eens ergens gelezen
dat de gezusters Loveling, Buysses eigen moeder en haar twee zusters,
voor de drie oude vrijsters uit dit boek zouden model gestaan hebben.
Maar als ik over die gezusters Loveling biografische mededelingen
onder ogen krijg komen zij me altijd voor als in het cultureel klimaat
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uit hun dagen bijzonder progressieve vrouwen, die bitter weinig
overeenkomst vertonen met de vrome en smaldenkende fortuinvergaarsters uit de roman. Om bij mijn onderwerp te blijven kan ik doen
opmerken dat het vertrek van de tantes bij valavond op het huwelijksfeest in 't eerste hoofdstuk van de roman zo geknipt is om vertoond
te worden, evenals de ontmoeting met de drie ruiters, Raymond en
de twee Verstratsjes, in hoofdstuk vier. Overigens doen al de passages waarin deze paardenliefhebbers optreden, een beetje aan comboyfilms denken, niet alleen als ze hun dieren berijden, maar ook als zij
zich aan spijs en drank begeven ten huize van hereboer Raymond,
door Manse en Tieldeken bediend. Maar de meest frappante filmscène is ongetwijfeld die van de waanzinnig geworden Adrienne en
verder de bewogen slotscène in het laatste hoofdstuk als Clara, tegenover haar twee nog overblijvende tantes en haar vader en broer Max,
aan haar verdrongen gevoelens uiting geeft.
Het rauwe verhaal „De Biezenstekker" werd onder de titel „Driekoningenavond" voor het toneel bewerkt, wat op zichzelf een aanwijzing is aansluitend bij mijn beweringen. Toch kan ik nog even
de aandacht vestigen op wat ik zou kunnen noemen een taktiek, die
al in sommige Griekse drama's werd toegepast, nl. dat men al in een
eerste toneel kennis maakt met` de personages die de hoofdrollen zullen
spelen. In meer dan één verhaal van Buysse is dit het geval, ook in
„De Biezenstekker", waarin dadelijk de namen opduiken van de pas
uit de gevangenis ontslagen vechtersbaas Cloet en die van zijn buurman Rosten Tjeef, die de verantwoordelijkheid mag opeisen voor het
verwekken van een „bietenstekker", een bastaardkindje, bij Cloets
vrouw tijdens Cloets celmaanden. Het tafereel van Cloets moorddadige reacties tegen zijn vrouw en zijn „Stellvertreter", wanneer hij
de zwangerschap ontdekt, is weer een spectaculair toneel, niet minder
overigens dan de benauwende scène van vrouw Cloets moordpoging
op het verschoppelingetje, de kleine bietenstekker. Bij dit fragment
heb ik gedacht aan een soortgelijke atmosfeer in het verhaal „Een
lady Macbeth van het distrikt Mtsensk" van de Russische schrijver
Nikolaj Leskèv (1831-1895), waar ik in een vroegere lezing voor ons
genootschap al eens iets over heb gezegd. Ook de vriendschap van
het doodzieke biezenstekkertje met het zwarte hondje Siesken en de
gruwelijke verzoening van man en vrouw Cloet als eindelijk het
ellendig kind gestorven is, zijn scènes die best in een toneelstuk in
te passen zijn.
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„Van Alleynes' Ziel" is, voor zover ik meen te weten, een minder
bekend verhaal uit de aan Maurice Maeterlinck opgedragen bundel
„Te Lande" uit 1900, maar naar mijn smaak een uitzonderlijk verhaal, zeker niet het minst door zijn inhoud. De arme boer Van
Alleynes gaat te gronde aan een ingebeeld zondigheidsgevoel : hij
verkeert in de waan dat hij zijn ziel aan de duivel heeft verkocht
door, om zijn pacht te kunnen betalen, geld te aanvaarden van een
vrijmetselaar. Het pijnlijkste van heel het geval is eigenlijk dat de
sukkel bij deze vriendelijke maçonnieke liberaal belandt ingevolge
een grapje van zijn buurman, de rijkere boer Velghe. Ook dit verhaal
vangt aan met een toneeltje dat onmiddellijk de kern van de zaak
suggereert : „En hier, zei Velghe, zijn buurman even bij de mouw
van zijn blauwe kiel stilhoudend, hier keunde nog, as ge nie 'n weet
woar naartoe, aan den duvel ouw ziele verkuepe". De toneelaanwijzing, dat trekken aan de mouw, ontbreekt ook hier weer niet zoals
u bemerkt. Als verder in 't verhaal de arme Van Alleynes aan de
heer die hij de duivel waant het geld wil terugbezorgen en, naar
geen uitleg willende luisteren, de samengespaarde vijffrankstukken
op de tegelvloer gooit, stemt dit overeen met de scène van de wanhopige Judas in alle toneelbewerkingen van het lijden van Christus.
Maar het meest spectaculaire uit dit bewogen verhaal is het einde
met het waanzinnig „weirwolf luepe" van boer Alleynes, gehuld in
een vies oud bokkevel, zijn dood in deze vermomming en vooral zijn
begrafenis, uitgevoerd door zijn vrouw en zijn dochter, omdat een
plaats op het kerkhof geweigerd wordt, ergens op de heide in „thunder, lightning and in rain", zoals op de heksensabbath bij de aanvang
van Macbeth.
Ten laatste is er „Lente" dat omzeggens van het begin tot het
einde een opeenvolging van toneeltjes is, aanvangend met het op
sterven liggen van tante Zeunia en de kort daarop volgende scène
van de brief naar nichtje Leontientje te Parijs en, als 't antwoord
komt, de reacties van de ooms Belzemien, Standje en Coben en van
de korzelige tante Cordula. Als onkel Standje (ik vraag me af waarom
Buysse die naam met een d schrijft, want het lijkt me toch een afkorting te zijn van Constant) Leontientje aan het landelijk station
gaat afhalen me de „tiprie" moet men met de camera klaar staan en
zeker als hij haar later terugbrengt. De dankbaarste stof voor een
geacteerde uitbeelding wordt evenwel geleverd door de episode van
het zwemmen in 't Zonneputje. Bij de verfilming van deze novelle
voor de televisie was dit zonneklaar.
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Het is me geleidelijk opgevallen en in 't geen voorafgaat komt dit
ook tot uiting dat het werk van Buysse zich meer nog dan tot toneelbewerking tot verfilming leent. Waarschijnlijk heeft dit ook te maken
met de precieze beschrijvingen van kleine details, die voortdurend in
zijn romans en verhalen voorkomen en waar cameramensen een derde
oog voor schijnen te bezitten.
Ik meen door deze kleine keuze van voorbeelden — ze kan aangevuld worden met talrijke andere — al duidelijk een aanwijzing gegeven
te hebben dat Buysses werk veel toneelmatige gedeelten bevat. Maar
dit belicht slechts half wat ik met „dramatisch element" bedoel. Even
belangrijk in dit opzicht, zoniet nog belangrijker dan de geschiktheid
van tal van fragmenten uit dit omvangrijk verhalend proza voor uitbeelding op d e planken of op het grote of kleine scherm, is de innerlijke dramatiek in de ontwikkeling van deze verhalen en romans.
Hiermee bedoel ik dat de drijfveren van hetgeen de personages uiten aanrichten meestal kunnen herleid warden tot de grote menselijke
passies, „de driften", zoals Nestor de Tière het in zijn tijd zegde,
die in het werk van de meeste grote toneelschrijvers denk maar aan
de Grieken of Shakespeare — de aanleiding zijn tot het gebeuren. In
„Het Recht van de Sterkste", in „Schoppenboer" en in „De Biezenstekker", alle drie te situeren in het bas-fonds van de (Oost)-Vlaamse
plattelandsbevolking in de tweede helft van de 19de eeuw, is het
voornamelijk een bijna erger dan dierlijke paringsdrift, die aan de
basis ligt van de onmenselijke ellende die in die werken wordt beleefd. In „Het Recht van de Sterkste" is de ondergang van Maria te
wijten aan Reus Balduks jaloers vrouwenveroveraarsinstinct, waarvoor
alles moet wijken. In „Pijkezot" zijn de uitspattingen van de gebrandmerkte Jan en zijn vreselijke dood toe te schrijven aan zijn wraaklustige jaloezie ten opzichte van de jonge Pol. En het arme biezenstekkertje is het onschuldig slachtoffer van de niets, desnoods zelfs
gendoslatzijerhdvanClot.As„cmpgement" van dit hoofdmotief treft men er dan nog enkele nevengeschikte ondeugden als drankzucht, schraapzucht en andere zuchti,gheden aan. „Tantes" berust eigenlijk op het besef van kleinburgerlijk
fatsoen dat door hebzucht wordt geconditioneerd, maar dat niet minder verwerpelijk is als de primitieve hartstochten van de underdogs
uit de drie daareven vernoemde naturalistische werken.
Bijgelovige angst een passie noemen is niet helemaal juist, maar
zulke angst kan ook de aanleiding warden tot 's mensen ondergang,
zoals ik al vermeldde in 't geen ik heb gezegd over „Van Alleynes'
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Ziel". Verder blijkt de hebzucht van de koster in „Het Ezelken" niet
voor die van de pastoors uit het verhaal te moeten onderdoen en in
ditzelfde boek is de verhouding tussen pastoor Désiré en zijn jonge
dienstmeid Céline toch ook een passionele aangelegenheid, die aan de
basis ligt van het grote keerpunt in de roman.
Blijft nog „Lente" dat toch in zekere zin, niet alleen wat de titel
betreft, in een meer idyllische toon is gehouden. Maar de verliefdheid
van Standje op het jeugdige Leontientje, nog bijtijds ingetoomd, had
in het milieu van de naturalistische verhalen best tot een verkrachting
kunnen ontaarden, terwijl de novelle nu als „De zeer schone dagen
van onkel Standje" zou kunnen betiteld warden.
Uit wat ik heb gezegd moge blijken dat ik voor Buysse een grote
waardering heb. In een vorige lezing heb ik hieraan ook al uiting
gegeven. Grueten Buysse bestaat niet alleen in het rijke Vlaamse
Wielerleven. Dé grote Buysse is die van Nevele.

TAALVARIATIE EN TAALNORMEN IN VLAANDEREN
door
G. GEERTS
Lid van de Academie

I. Enkele aspecten van de sociolinguistische variatie in het Nederlands
in Vlaanderen
1.1. Aangezien de sociolinguïstiek zich per definitie bezig houdt met

het onderzoek van taalverschijnselen in de kontekst van de maatschappij waarin de betreffende taal funktioneert, zal het niemand verbazen
dat sociolinguïstische onderzoekers zich in verschillende landen met
vrij uiteenlopende problemen blijken bezig te houden. Geïnteresseerd
als ze zijn in de samenhang van gemeenechap en taal hebben ze uiteraard in de eerste plaats aandacht voor die aspekten van dat terrein die
ze in hun eigen omgeving kunnen waarnemen en waar ze niet zelden
belanghebbende, deelnemer of zelfs slachtoffer bij zijn. Zo konstateren we in Europese landen met veel anderstalige gastarbeiders, b.v.
Nederland en Duitsland, vanzelfsprekend nogal wat belangstelling
voor de taalmoeilijkheden van de immigranten en hun kinderen,
terwijl in een land als België, dat weliswaar een even massale gastarbeidersimmigratie kent, het verband tussen taal en immigratie buiten de aandacht wordt gehouden door de omstandigheid dat de overgrate meerderheid van de buitenlanders in kwestie dank zij hun kennis van het Frans geen taalproblemen hebben (als ze zich, zoals ze
meestal dan ook doen, althans in Wallonië of Brussel vestigen) . Zo
is het bijna vanzelfsprekend dat in landen als Engeland (met Wales) ,
Frankrijk (met Bretagne) , Nederland (met Friesland) en niet in
Duitsland, veel belangstelling bestaat voor het verband tussen taal en
identiteit. En zo zou men m.betr.t. een land als België, dat toch een
ruime bekendheid geniet als tweetalige natie, van sociolinguïsten wellicht even veel aandacht mogen verwachten voor tweetaligheidsproblemen als m.betr.t. Canada gekonstateerd kan worden. Die aandacht
is er niettemin nauwelijks. En ook dat is weer te eenend voor de
Belgische situatie. België is immers de laatste decennia in ruime mate
gefederaliseerd. Dat proces heeft politiek gestalte gekregen in parlementaire en bestuurlijke strukturen die daar nog niet de volle draag-
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wijdte van te zien geven ; maar sociaal-psychologisch zijn Wallonië
(met, maar eerder nog zonder Brussel) en Vlaanderen zelfstandige
gemeenschappen geworden waarin de tweetaligheidsproblematiek marginaal is. Die gemeenschappen zijn nu bezig 'hun eigen identieteit te
definiëren. „België" speelt daar slechts zeer indirekt een rol bij ;
„Frankrijk", voor Wallonië (en Brussel ?) en „Nederland", voor
Vlaanderen hebben daarbij daarentegen een grote betekenis, met name
op het terrein van de taal. En we zien dan ook dat zeker de Vlaamse
sociolinguïstiek vrijwel volkomen beheerst wordt door het onderzoek
van taalproblemen die samenhangen met de pas verworven autonomie.
Het tweetalige België heeft niet kunnen verhinderen dat de federale gemeenschap Vlaanderen volledig eentalig is geworden. De strijd
1.2.

tegnvrfasiopelgdtwaihfeVlmngbvrijd van de hegemonie van het Frans. Die strijd hebben ze, schouder
aan schouder, met groot sukses gestreden. En dat heeft in hoge mate
bijgedragen tot de zelfbewustwording. Ze hebben die strijd gewonnen
omdat ze eensgezind gekant waren tegen het Frans als dominerende
taal in Vlaanderen (en zelfs in België) . Na het verwerven van de
(ook talige) autonomie is die eensgezindheid natuurlijk sterk op de
proef gesteld, als het erop aan kwam in de definitie van de eigenheid
ook te bepalen welke taal daar een constituent van zou worden.
1.3. Taal- en kultuurhistorisch gezien heeft Vlaanderen immers heel
wat met Nederland van doen. Taalgeografisch gezien kan men zonder
meer stellen dat Vlaanderen en Nederland een eenheid vormen, of
althans bestaan uit gewesten die samen een, niet door de rijksgrens
tussen beide gescheiden, taallandschap vormen. Vlaanderen talig definiëren kan dan ook bezwaarlijk zonder een positiebepaling te formuleren tegenover de Nederlandse buurman en maag. De enen vinden
het dan vanzelfsprekend onaanvaardbaar dat de pas verworven zelfstandigheid aangetast, laat staan verminderd zou worden, door een
taalkundige integratie met Nederland. De anderen zien in die integratie min of meer een bekroning van het onafhankelijkheidsproces
t.a.v. het Frans (en de grote zuidelijke buurman Frankrijk) en vaak
ook een garantie voor de volledige ontplooiing van de Vlaamse kulturele mogelijkheden. In de visie van de eerstgenoemden is de talige
pendant van de Vlaamse autonomie dan ook niets anders dan het
Vlaams, de nationale taal van het zelfstandige Vlaanderen, zoals het
Nederlands dat is in het zelfstandige Koninkrijk der Nederlanden en
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het Frans in Frankrijk, het Duits van Duitsland enz. De rijkgrens is
is voor hen een vanzelfsprekende taalgrens. De anderen zijn precies
de tegenovergestelde mening toegedaan en vinden het Nederlands
even vanzelfsprekend het meest geschikt om in het zelfstandige Vlaanderen de bovengewestelijke standaardtaal te zijn.
In deze kontekst passen de bekende bijdragen van Van Coetsem
over de betekenis van de rijksgrens als taalgrens (1957 en 1970 : zie
ook Cajot 1977) en die van Goossens over de richting van het standaardisatieproces in Vlaanderen (1970, 1973, 1975, 1980) . En daar
sluit onmiddellijk bij aan het onderzoek naar de attitudes, de normopvatttingen en de variatie in het taalgebruik van de Vlamingen dat
in de jaren zeventig is uitgevoerd en dat de basis vormt voor het
vervolg van dit verhaal over de Vlaamse standaardisatie.
2.1. In 1957 is de problematiek van de standaardtaal in Vlaanderen
voor Van Coetsem nog ten nauwste verbonden met de tweetaligheid
en in het bijzonder met het feit dat de Vlaamse gemeenschap „nog
niet over een complete, geheel representatieve elite van Nederlandssprekenden beschikt" (Van Coetsem 1957, 163) en bovendien niet
over een „honderd procent eigen cultuurcentrum" beschikt „van waaruit zich een `gemeenlandse' taal had kunnen ontwikkelen" (1957,
van de bevolking168).De(althnsdvrftebonlag
en het overwegend Franstalige en op de Franse kultuur georienteerde
Brussel konden niet de standaardtaalkatalysator zijn die het uit zijn
onderdrukking oprijzende Vlaanderen buiten het „gevaar voor taalverbrokkeling" (1957, 168) kon helpen. De georiënteerdheid van
,,het binnen de Belgische rijksgrens liggende Nederlandse taalgebied"
(1957, 167) op een „taal-vreemd centrum" (1957, 168) is voor
Van Coetsem „het werkelijk typerende van de Vlaamse taalsituatie"
(1957, 167) . Die oriëntering verschilt immers fundamenteel van het
noordelijke deel van het Nederlandse taalgebied, waar „elke taalontlening of -ontwikkeling via het volkomen eigen, politieke, economische en culturele middelpunt, nl. de grote Hollandse steden, geschiedde en moest geschieden... Deze Hollandse steden fungeerden
als het ware als taalregulator voor het Noorden en er was hier dan
nooit enig gevaar voor taalverbrokkeling" (1957, 168) . Uit deze
passage blijkt ook al dat Van Coetsem in Vlaanderen niet alleen een
andere interne oriëntering waarneemt dan in Nederland, maar ook
nog konstateert dat beide gemeenschappen „een verschillende culturele georiënteerdheid" hebben als het op het buitenland aankomt.
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Terwijl Nederland sterk Angelsaksisch gericht is, blijkt Vlaanderen
gericht te zijn „op het Romaanse Zuiden en ... de Angelsaksische
invloed door bemiddeling van het Frans" (1957, 170) te ondergaan
(wat Van Coetsem illustreert met een aantal, in Noord en Zuid verschillende of op zijn minst verschillend uitgesproken moderne ontlening, zoals pyama, service, recital en tram) . Een nader onderzoek van
met name de uitspraak van Engelse ontleningen brengt Van Coetsem
in 1970 tot de constatering dat Vlaanderen „sporen schijnt te vertonen van rechtstreekse Angelsaksische taalinvloed" (1970, 180) en hij
noemt dat een „gunstige ontwikkelingsfactor..., die immers de continuïteit van de beschaafde omgangstaal ten noorden en ten zuiden van
de Nederlands-Belgische rijksgrens kan bevorderen. Met andere woorden daardoor is het mogelijk dat die rijksgrens als taalgrens in kracht
afneemt en Vlaanderen naar de taal weer iets dichter naar Nederland
toe groeit" (1970, 180) .
Met die visie is Goossens het wel eens, maar hij meent uit de kenmerken van de gesproken standaardtaal in Vlaanderen ook te moeten
afleiden dat er zich op dat stuk een min of meer autonome standaardisering heeft voltrokken die geresulteerd heeft in „een Belgische normvariant" (1973, 140) , gebaseerd op wat hij „met een ouderwetse term
... een ideaal van een Zuidnederlandse articulatiebasis" (1973, 141)
zou wilen noemen. Bovendien wijst hij erop dat dit niet de enige
„ontwikkeling van het Nederlands" weg is : er zijn in de in Vlaanderen gebruikte standaardtaal „afwijkingen van de noordelijke norm"
(1973, 140) aan te treffen die „ten dele door de invloed van het
dialect en van het Belgisch Frans, meer bepaald dat van Brussel"
verklaard kunnen warden, en voor zover zij in heel Vlaanderen worden aangetro ffen, „ook op Zuidnederlandse schrij f taaltradities teruggaan" (1973, 140) . Maar het belangrijkste kenmerk van de ontwikkeling is, in de opvatting van Goossens, dat de beweging van het Nederlands weg bevorderd wordt vanuit de Centrale Vlaams-Belgische
provincie Brabant, zodat Brussel niet alleen via het Frans Vlaanderen
beïnvloedt, maar ook het karakter van het Nederlands (in zekere
mate) bepaalt. Vlaanderen heeft volgens Goossens dus wel degelijk
een taaleigen centrum „een gemeenschappelijk kerngebied... van
waaruit de Zuidnederlandse vormen zich op bovendialectisch niveau
over heel Vlaanderen" verspreiden (1970, 97) . Dat centrum is, zo
leidt hij uit de verspreiding van een aantal lexikale gegevens af, is
„Brabant in ruime zin" (1970, 97) . De verspreiding van de taal-
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elementen in kwestie zelf noemt hij „de Brabantse expansie" (1970,
98), dat is dus de motor van de genoemde autonome evolutie.
2.2'. Zowel in de dialekten als in het standaard-Nederlands in Limburg en in Oost- en West-Vlaanderen is er inderdaad lexikale invloed
van het taalgebruik in Brabant aangetoond : zie Goossens 1970, Debrabandere 1971, Leenen 1969 en 1970 en Deprez en Geerts 1977 en
1978.
Deze laatste onderzoekers (zie m.n. 1977) hebben evenwel ook
duidelijk gemaakt dat het Brabants-zijn van de woorden in kwestie
voor de ontlenende taalgebruikers geen rol speelt : het feit dat het
exogene elementen zijn (woorden die ze niet in hun eigen dialekt
gebruiken) geeft de doorslag bij de overname (Creten 1982 en Knops
1982 hebben de factoren die daarbij nog meer een rol spelen nader
geanalyseerd ; we komen daar in 3.1. op terug) . Van een bewust
gericht-zijn op een Brabants Centrum is er kennelijk geen sprake —
evenmin overigens als van een afwijzing van bepaalde elementen op
grond van hun Brabantse karakter (zie Creten 1982) . Toch betekent
dat geenszins dat de opvatting van Goossens over de beweging van
het Nederlands weg geen steek zou houden, integendeel. Als Vlamingen en Limburgers zich bij de standaardisering hoofdzakelijk laten
leiden door de exogeniteit van talige gegevens, dan impliceert dat
dat ze ook in die gevallen waarin hun eigen (dialektische) taalgebruik
in wezen Nederlandse gegevens heeft, geneigd zijn om die in te ruilen
voor wat hen vreemd is, en dat heeft dan ook tot gevolg dat er van
het Nederlands weg geëvolueerd wordt. Het bevestigt vooral echter
ook dat men zijn eigen gang gaat : er is dus in Vlaanderen wel
degelijk sprake van een autonoom standaardiseringsproces.
De vraag welke rol Brabant daar dan in speelt en of dat zich zelf
toch wel een taalcentrum voelt of vindt en zich eventueel als (expansief) taalcentrum gedraagt heeft aandacht gekregen in Deprez
1981, waarin (o.m.) verslag wordt gedaan van een onderzoek naar de
lexikale variatie in Duffel en Lier, dat op dezelfde manier was opgezet als het eerdere onderzoek van Deprez en Geerts in West-Vlaanderen, maar waarbij uiteraard vooral gelet werd op het gebruik en
de normopvattingen m.betr.t. lexikale elementen die in Brabant endogeen zijn. Als Brabant een taalcentrum is, zo luidde de redenering,
dan moet het zijn eigen woorden gebruiken en als norm beschouwen.
Doet het dat niet, dan mag het niet als taaleigen centrum van het
Nederlands in België beschouwd warden.
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Deprez moet constateren dat Brabant door de mand valt ! Het heeft
ongetwijfeld de praktische kracht van een taalcentrum. Die ontleent
het aan de sociale, ekonomische, kulturele en politieke omstandigheden in België. Brabant is „de provincie die, cultuurhistorisch gezien, misschien wel de interessantste mag heten van de Nederlanden
(NRC Handelsblad 30 juli 1982, CS p. 8) , het is de provincie van
grote steden als Antwerpen en Brussel, van de grote universiteit van
Leuven, van de zetel van het Belgische aartsbisdom, van de belangrijke industriële as Brussel-Antwerpen, van de nationale radio- en
televisiestations, van de grote landelijke dag- en weekbladen enz. enz.
Op al die terreinen bestaat de kans dat verbrabantst Nederlands (en
Frans !) het medium is dat gebruikt wordt om de rest van het Vlaamse
land deelgenoot te maken van de Brabantse overvloed. En Brabant
gedraagt zich daar met grote vanzelfsprekdheid naar.
Als het op het gebruik van Brabantse woorden aankomt, zo luidt
de conclusie van Deprez, dan konstateren we dat „Brabant in de
eerste plaats endogene varianten" gebruikt „ (en pas in de tweede
plaats Nederlandse) , West-Vlaanderen daarentegen gebruikt in de
eerste plaats Nederlandse varianten, en in de tweede plaats exogene" (Deprez 1982, 323) .
Maar er is nog wat anders. Deprez heeft ook gegevens over de
Brabantse norm kunnen vergelijken met die van de Westvlamingen.
Uit die vergelijking blijkt nu dat de Brabanders hun eigen woorden
toch ongunstig beoordelen en in dit opzicht dus niet van de Westvlamingen verschillen.
Niet alle onderzochte woorden kunnen over dezelfde kam geschoren worden, maar het zou ons te ver voeren om de resultaten hier in
detail te bespreken. Belangrijker is op dit moment het resultaat van
de vergelijking van het gebruik van de Brabanders met hun norm. Die
vergelijking levert de maat van hun taalzekerheid op en die taalzekerheid speelt in de verdere behandeling van Deprez van de kwestie
van Brabant als taalcentrum een belangrijke rol.
Deprez komt tot de conclusie dat Brabant minder taalzeker is dan
West-Vlaanderen, of omgekeerd dat de taalonzekerheid groter is in
Brabant dan in West-Vlaanderen (Deprez 1982, 345) .
„Kan dat", zo vraagt Deprez vervolgens, „een taalonzeker taalcentrum ?" (Deprez 1981, 452). Zijn antwoord is positief, maar dan
wel met de aantekening dat Brabant „een heel merkwaardig centrum"
moet zijn (ib.). Het is een centrum dat wel zichzelf probeert te zijn
(zie het gebruik), maar er niet in slaagt dat streven te verankeren in
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expliciete normen. Het standaardisatieproces wordt daardoor in Brabant net zoals overal elders in hoge mate gekenmerkt door standaardtaalovername : ook in Brabant is de aantrekkingskracht van het Nederlands uit het Noorden sterker dan de drang naar autonomie.
De eigenaardigheid van Brabant als centrum is dus een gevolg van
het bestaan van Nederland. Daardoor is Brabant enerzijds wel en
anderzijds geen centrum, dat is de bron van de Brabantse ambivalentie. Voor de gewesten die zich op een centrum oriënteren is dat
overigens allemaal volslagen onbelangrijk : het zal ze een zorg zijn
waar het centrum de mosterd vandaan haalt. Het centrum is er om
nagevolgd te warden en zolang als een gewest navolgenswaardig is,
is het een centrum. Het centrum mag zo wispelturig zijn als het weer,
zo onzeker als het lot of zo zelfgenoegzaam als een snoeshaan, de
navolgers hebben daar soms moeite mee, maar altijd vrede. Zo gedraagt zich een centrum nu eenmaal ! (De arrogantie van de macht
kan verzet oproepen ; aarzeling kan weerstand verwekken ; ook andere
ontwikkelingen kunnen steeds weer ingezet warden, maar die aspekten
moeten hier verder buiten beschouwing blijven) .
Dat Brabant taalonzeker is, maakt dus voor zijn centrumfunctie
niets uit. (Andere centra zouden in het onderzoek moeten worden
betrokken om na te gaan of ook daar niet vergelijkbare eigenaardigheden geconstateerd kunnen warden. Zo is het toch bekend dat taalcentra als Amsterdam en Parijs altijd weer wat anders bedenken of
invoeren om zich van de rest, die hen navolgt, te kunnen blijven
onderscheiden — denk aan de klachten over de „eeuwige" verloedering
van de taal door het mondgemeen warden van leenwoorden en slang !
En als aan Nederlandse topmanagers gevraagd wordt waarom ze zo
afgeven op eigen land, antwoorden ze „Nou, nee, luister 's, dat is een
algemeen Nederlandse karaktertrek. Het is een oud-Nederlands
spreekwoord : wat je van ver haalt is lekker" (NRC-Handelsblad
10/9/1982). Zo is het ook bekend dat Hollandse centrumbewoners
het Vlaams zo leuk vinden ; het zou ons dan ook niet hoeven te
verbazen als ze bij een normtest, zoals door Deprez in Brabant afgenomen, de Vlaamse woorden boven de algemeen gangbare Nederlandse zouden verkiezen) .
Maar voor de ontwikkeling van het Nederlands in Vlaanderen is
de Brabantse onzekerheid van doorslaggevende betekenis. Daardoor
is de beweging van het Nederlands weg — die door de autochtone
standaardtaalvorming in Brabant voortdurend gevoed wordt — de
laatste tientallen jaren min of meer geneutraliseerd door de beweging
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naar het Nederlands toe — die door de standaardtaalovername, ook
weer in het onzekere Brabant, gedragen wordt (voor het verschil
tussen standaardtaalvorming en standaardtaalovername zie men
Geerts, Jaspaert en Hellemans 1982) .
Een taalzeker Brabant zou er wellicht in slagen zijn eigen gebruik
als norm te gaan beschouwen. Dat zou het Brabantse particularisme
institutionaliseren. Brabant zou dan het centrum zijn van het Vlaamse
taalgebied. Met de Nederlandse gemeenschap zou het niets meer te
maken hebben.
3.1. Zover is het echter nog geenszins. Ondertussen bouwt Vlaanderen toch maar verder aan zijn standaardtaal. Het heeft nu eenmaal
meer dan ooit nood aan een communicatiemiddel dat overal in de
gemeenschap dezelfde denotatieve inhoud heeft. Het heeft er behoefte
anzijverwostunaligedrktvnme
in de hele gemeenschap identieke sociaal-connotatieve inhoud. Het
heeft er behoefte aan zijn eigen Vlaamse identiteit mede in een
standaardtaal gestalte te geven (zie Geerts, Jaspaert en Hellemans
1982) . De sociolinguïstische vragen die in deze kontekst het meest
relevant zijn, moeten waarschijnlijk als volgt luiden „Wordt de standaardtaalevolutie in Vlaanderen inderdaad volledig gekarakteriseerd
door de bewegingen naar het Nederlands toe of van het Nederlands
weg, of niet ? Zo ja, hoe gaat dat proces van standaardtaalovername
dan precies in zijn werk en hoe is het te rijmen met het Vlaamse
identiteitsgevoelen. Zo neen, wat gebeurt er dan ; hoe gaat dat proces
van standaardtaalvorming dan precies in zijn werk ? En als het hele
proces trekken van zowel overname als vorming blijkt te vertonen
of misschien kunnen we dan beter zeggen standaardtaalvorming blijkt
te zijn met een belangrijke portie standaardtaalovername —, wat zal
dan voor de Vlamingen die erbij betrokken zijn (en voor de Nederlanders) de optimale graad van convergentie (en dus ook divergentie) met de Nederlandse standaardtaal blijken te zijn ?
Ten slotte verdient de vraag naar de (conflicterende) normen die
de basis van het variabele taakgebruik vormen, de volle aandacht te
krijgen (zie II) .
Het spreekt vanzelf dat de al eerder genoemde Belgische uitspraaknorm, maar ook morfologie en syntaxis, in dit verband nader
onderzocht moeten warden. Toch koncentreert het onderzoek zich
momenteel haast volledig op het lexikon, omdat in Vlaanderen op
dit terrein „de bewustwording van de verschillen tussen Noord en
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Zuid en van de diversiteit bij de Vlaamse „beschaafdsprekers", zoals
Goossens geconstateerd heeft, in de laatste decennia sterk aan het
groeien is (Goossens 1973, 140) .
Door na te gaan hoe Vlamingen met 'de bedoelde lexikale variatie
omgaan, hoe ze ertegenover staan, en hoe ze erop reageren, is het
mogelijk gebleken (met zie De Schutter (1973), Deprez en Geerts
(1977 en 1978) , Deprez, Geerts en Delahaye 1978, Deprez 1981, en
Creten 1982 en Knaps 1982) een aantal factoren te ontdekken die
het gebruik van en het oordeel over woorden bepalen en die derhalve
geacht kunnen worden een zekere rol in het standaardisatieproces te
spelen : de standaardtaal moet voor de gemiddelde Vlaming zo beschaafd (niet-alledaags of zelfs zo plechtig) mogelijk zijn (boekentalig zijn), zo duidelijk mogelijk van het dialect verschillen (exogeen
zijn), in voldoende (vooralsnog niet precies bepaalde) mate van het
Nederlands in Nederland verschillen en zuiver zijn. Deze faktoren
worden in wat volgt even van nabij bekeken.
3.2.1. De behoefte aan een gestandaardiseerde taal heeft zich in
Vlaanderen het eerst gemanifesteerd op het terrein van de schrijftaal
— net zoals overigens ook in Nederland en Duitsland het geval geweest is ; maar dat is een lange geschiedenis, die hier niet aan de orde
hoeft te komen (zie Geerts 1979) . Als het om spreektaalstandaardisering gaat, kunnen we konstateren dat de behoefte aan een standaardtaal zich eerst heeft laten voelen in minder alledaagse omstandigheden, of, om in termen van Fishman te spreken in die domeinen
(Fishman 1972) waar een formele taal passend was. (In die domeinen, zo is overigens ook uit het onderzoek van Meeus (1971, 1975,
1980), Aspeslagh e.a. (1974), Geerts, Nootens, Vandenbroeck (1977)
en Hellemans (1982) gebleken, is het standaardtaalgebruik op dit
moment veel intensiever dan in de informele, intieme sfeer) . Het
hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat de oude, min of meer
(autonoom) gestandaardiseerde schrijftaal in dergelijke omstandigheden tot op zekere hoogte als model heeft gediend en nog wel dient
voor de gesproken standaardtaal. Maar dat sluit niet uit dat het
standaardisatieproces zelf in die omstandigheden het normeren van
het niet-alledaagse, formele, plechtige woord, van de verheven, op
de leestaal gelijkende uitspraak, en van de complexere syntaxis heeft
gestimuleerd.
3.2.2. In 2.2. is al even de term exogeen gebruikt en hij komt hier
weer op de proppen, omdat een van de belangrijkste en meest op-
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vallende factoren die het gebruik van en het oordeel over woorden
bepaalt, de drang naar het exogene (en het correlaat daarvan : het
vermijden van het endogene) blijkt te zijn.
Uit het ter beschikking staande onderzoek kan worden geconcludeerd dat de meeste informanten in zekere mate (afhankelijk ni. van
informantenkenmerken als leeftijd en opleiding) ongenuanceerd de
vuistregel hanteren dat wat in het eigen dialekt gebruikelijk is, geen
of toch minder goed Algemeen Nederlands is, dan wat niet in het
dialect gebruikt wordt. Als ze de kans krijgen om te kiezen tussen
een endogeen en een exogeen woord, kiezen ze dan ook vaak voor
het laatste. Maar bij aktief taalgebruik blijkt het streven naar het
gebruiken van exogene varianten gedwarsboomd te kunnen worden
door een gebrekkige kennis van die varianten. Is er evenwel sprake
van een verhoogde aandacht voor het taalgebruik (,,attention paid in
speech" Labov 1972, 208), dan blijkt de kennis in kwestie geaktiveerd
te worden, zodat we moeten aannemen dat het een relatieve kennis
is. Daarmee samenhangend kan ook verwacht worden dat stilistische
variatie tussn informeel en formeel taalgebruik een verhoging van het
aantal gebruikte exogene varianten tot gevolg zal hebben (zie Creten
1982, 551) .
Niettemin zijn de informanten niet bereid gebleken hun eigen
woorden voor onverschillig welke exogene variant in te ruilen (zie
b.v. Deprez en Geerts 1978, 16) . Ook in dit verband maakt onbekend
onbemind ! Creten is dan ook tot de conclusie gekomen dat de informanten alleen dan de voorkeur geven aan een exogene variant als
die al enige tijd in de eigen omgeving geïntroduceerd is en bovendien
met een redelijke frekwentie voorkomt (Creten 1982, 852) Zo bleken
zijn informanten b.v. mooi en tuin zonder problemen te verkiezen
boven de endogene varianten schoon en hof, twee woorden waarvan
hij kon vaststellen dat ze in 1949 al vrij vaak in St.-Truidense advertentieteksten door hun synoniemen werden vervangen, terwijl ham
en slager veel minder gekozen werden, twee woorden die zelfs in
1973 nog nauwelijks in de advertenties de plaats van de endogene
tegenhangers hesp en beenhouwer hadden ingenomen. Met het bepalen van de frekwentie van de woorden in kwestie heeft Creten
kennelijk meer moeite gehad, maar hij weet toch aannemelijk te
maken dat woorden die in de f rekwentieli j sten van Uit den Boogaert
en De Jong hogere scores vertonen door zijn informanten meer gekozen warden dan andere.
.
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De introductie van alternatieve woorden kan een individueel initiatief zijn, maar meestal leidt dat maar tot een min of meer permanent
en ruim verspreid gebruik van de nieuwe woorden als een instantie
waaraan in taalzaken een zeker gezag wordt toegekend, het initiatief
overneemt, erachter gaat staan, zelf bepaalde voorstellen (die dan
als voorschriften opgevat worden) doet en de geïntroduceerde varianten intensief propageert.
De invloed van deze propaganda is moeilijk precies te bepalen.
Maar de informanten wijzen geregeld de school of bepaalde rubrieken bij de radio, de televisie of in s de kranten aan als bron van hun
kennis en hun gebruik van de norm, als een stimulans van hun motivatie enz. En Deprez en Geerts hebben ook kunnen aantonen dat het
ontbreken van propaganda voor een bepaald element, in casu het
purisme vereremerken (voor decoreren) , de verspreiding daarvan in
korte tijd dramatisch kan beperken (zie Deprez en Geerts 1978, 29) .
Aangezien de standaardtaalspreker ter vermijding van endogene
termen zowel eigen creaties kan introduceren als woorden kan gaan
lenen (bij dichte of verre buren) , moet geconstateerd worden dat de
drang tot het exogene niet automatisch tot standaardisering leidt. Dat
gebeurt alleen dan als overal in Vlaanderen exogene elementen ingang vinden die overal exogeen zijn. Het is zonder meer duidelijk
dat de uniformiserende rol van de propagerende instantie in dit
verband van het allergrootste belang is. Als die instantie als alternatief
geen Franse, Engelse of Duitse woorden introduceert, maar Nederlandse woorden van boven de rijksgrens overneemt en propageert,
dan pas wordt het doel van de operatie bereikt.
3.2.3. De kern van standaardtaalopvattingen die bij min of meer
officiële instellingen als de Raad voor Taaladvies, de Vereniging Algemeen Nederlands en het tijdschrift Taalbeheersing in de Administra en waarschijnlijk ook wel bij het onderwijs leven, is ongetwijfeld de idee dat Vlaanderen zich m.betr.t. zijn standaardtaal in hoge
mate, zo niet volledig op Nederland moet richten (zie het historisch
overzicht van Suffeleers) . De beleidmakers blijken dat zelf te doen.
In Nederland wordt de oplossing gezocht voor problemen van formulering, vertaling, woordkeuze enz. Daar halen ze de inspiratie
vandaan die de basis vormt van hun standaardtaalpolitiek, van hun
normgevoel, van hun eigen taalgebruik en dus ook van de normen
en het gebruik dat ze propageren.
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Uiterste konsekwentie wordt daarbij door niemand nagestreefd ;
dat zou als „overdrijven" worden gebrandmerkt : „hollandiseren"
(Pée 1970, 17) is uit den boze, „eenheid in verscheidenheid" (De
Vooys 1952, 214) het ideaal. Maar het staat buiten kijf dat de elementen die door de „officiële propaganda" binnengehaald en doorgegeven worden onze bijzondere aandacht verdienen, omdat de Vlaamse taalgebruikers redelijk gezagsgetrouw zijn. De Schutter heeft hen
een „nogal naïef normbesef" toegeschreven, dat wil dat de standaardtaal door een gezag wordt vastgesteld en vervolgens door dat gezag
( de genoemde instanties, en de radio- en televisiestations) wordt
verspreid (De Schutter 1980, 108) , en ik geloof niet dat er redenen
zijn om hem daarin ongelijk te geven.
Als Hagen (1980) en Deprez (1981) konstateren dat de Vlamingen
in een aantal opzichten een volledige talige integratie met Nederland
ongewenst vinden en de facto ook niet nastreven, dan lijkt het voor
de hand te liggen dat gedrag als een gezagsgetrouwe reflex van dat
van de beleidmakers te beschouwen. Daar is meteen mee gezegd dat
het niet zo duidelijk is -- en misschien ook wel erg moeilijk te achterhalen of „de Vlaamse standaardtaalgebruiker" zelf een eigen positie
tegenover het Nederlands van boven de grens bepaalt of niet. Zeker
is het niettemin dat de opvattingen over de toegestane (de vraag is
of het niet veeleer een kwestie van `niet-opmerken' is, dan van tolereren, laat staan nastreven) divergentie in de loop van de jaren flink
veranderen (zie ook Creten 1982) en dat niet alle taalkundige
niveaus op dezelfde manier worden behandeld (zie Hagen 1980, 170
en Deprez 1981, 200-214) .
En zeker is ook dat de Vlamingen zich bij hun' lexikale keuzes
zelden of nooit laten leiden door anti-Hollandse gevoelens (zie
Deprez en Geerts 1977, en Creten 1982) . Creten heeft gekonstateerd
dat de informanten bepaalde varianten als „typisch Nederlands" bestempelen, maar dat die opmerking slechts uitzonderlijk een reden is
om die varianten fout te noemen : „Er was geen enkel verband tussen
het aantal informanten dat een variant als `typisch Nederlands' herkende en het gebruik dat men van die variant maakte : het woord
dat het vaakst herkend werd als `typisch Nederlands', nl. leuk', haalde integendeel de hoogste score" (Creten 1982, 855).
Niettemin heeft Knops haar hypotese dat er in Vlaanderen sprake
is van purisme „tegen het Hollands" (d.i. de realisering van het
Nederlands in het niet-Vlaamse gedeelte van het taalgebied" (Knaps
1932, 15 7) door haar onderzoek bevestigd gezien (,,vooral op het
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subjectieve niveau... en in veel mindere mate op het objectieve niveau" p. 158 : zie verder ook p. 181-182 en hieronder 3.2.4.1.) .
De vraag in hoeverre een expliciete oriëntering op de Nederlandse
norm van invloed is op het standaardisatieproces in Vlaanderen blijkt
dus (voorlopig) niet zo eenvoudig beantwoord te kunnen worden.
Als de Vlaming zich aan de officiële norm konfirmeert, hoeft dat nog
niets meer te betekenen dan dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat
zijn norm door de standaardtaal uit het Noorden beïnvloed is. Het
kan evenwel ook wijzen op een bereidheid om het normconstituerende
gedrag van ide propagerende instanties na te volgen, wat hem ertoe
kan brengen zelf wat niet-Nederlands is, fout te vinden en uit zijn
eigen taalgebruik en normopvattingen te verwijderen. Alleen in het
tweede geval is „voorkeur voor het Nederlands van boven de grens"
ook een normvormende factor te noemen. In het eerste geval werkt
alleen de gezagsgetrouwheid, en dat de officiële norm door het Noorden geïnspireerd is daarbij in eerste instantie onbelangrijk.
Hetzelfde kan gezegd worden van de mogelijkheid dat de intensivering van de communicatie tussen Nederland en Vlaanderen de voorkeur voor noordelijke elementen stimuleert : meer kontakt zal tot
meer convergentie in het gebruik leiden en daaruit kan een normering
voortvloeien.
Maar het is niet uitgesloten dat het opnemen van Noordnederlandse elementen in de expliciete norm van de standaardtaal in
Vlaanderen pas plaatsheeft als die elementen op het stuk van de
`zuiverheid' de toets der Vlaamse kritiek kunnen doorstaan, als er
door de hoge kontaktfrekwentie voor gezorgd is dat men eraan gewend is geraakt, en als ze niet als banaal ervaren warden, want de
wens tot convergentie met de Nederlandse norm van boven de grens
is „ondergeschikt aan het puristische ideaal, en zoals uit de analyse
van de beliefs over de varianten is gebleken, eveneens ondergeschikt
aan de drang naar niet-alledaagse, formele schrij f taalwoorden" .
(Knops 1982, 240 ; zie ook Hagen 1980, 171).
3.2.4.1. De standaardtaal van de Vlamingen moet zuiver zijn (dat is
de basis van wat Knops het objectief purisme noemt) en de Vlaamse
standaardtaal spreker zelf wil alles wat vreemd (en in het bijzonder
alles wat Frans is) vermijden (dat is de basis van het subjectief purisme). Deze puristische idealen hebben voor de standaardisatie in Vlaanderen nogal wat konsekwenties, waarvan die die samenhangen met de
factor exogeniteit het meest in het oog springen.
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Algemeen wordt gekonstaterd dat endogene woorden a fortiori
worden verworpen als ze ook nog als Frans (of ook wel als Engels,
Duits enz.) herkend worden. Een endogeen Frans woord als camion
wordt dus gretig opgegeven voor het exogene (én Nederlandse)
vrachtwagen. Woorden als tas (voor kopje) en nonkel (voor oom)
warden vrij vaak niet als Franse leenwoorden herkent, en bovendien
zijn (mede daardoor ?) de exogene varianten kopje en oom nauwelijks
bekend, met als gevolg dat in dergelijke gevallen de endogene varianten minder streng geweerd worden.
Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat endogene Fr anse woorden
als crèche, paraplu en punaise graag ingeruild worden voor de exogene (en niet-Nederlandse) tegenhangers kinderkribbe, regenscherm
en duimspijker. En daar moet bovendien nog aan toegevoegd worden
dat het vervangen van een endogeen niet-vreemd woord door een
exogeen Nederl ands vreemd woord (b.v. pennezak door etui) door
de meeste Vlamingen een tegennatuurlijke daad gevonden wordt !
3.2.4.2. De betekenis van de factor purisme voor het standaardisatieproces kan dei halve niet anders dan ambivalent zijn, althans als we
het oog richten op de overnamekant ervan. Men zal veelal gemakkelijk tot overname van een Nederlands woord overgaan als men daardoor een vreemd woord kwijt kan raken. Maar als men een vreemd
woord kwijt wil en het Nederlands daar niet op uit is (zoals bij
crèche e.d.) kan dat uitmonden in de vervanging daarvan door regionaal verschillende woorden ; dan is het purisme uiteraard geen bijdrage aan de standaardisatie. Als men in dergelijke gevallen zou overgaan tot de vervanging door één enkel woord in heel Vlaanderen, dan
is er duidelijk sprake van autonome standaardtaalvorming -- iets wat
m.betr.t. kinderkribbe, regenscherm en duimspijker in hoge mate het
geval lijkt te zijn.
Niettemin blijkt uit het onderzoek van Deprez en Geerts en ook
van Creten dat de endogene Franse varianten die ook Nederlands,
zijn minder van de puristische allergie te lijden te hebben dan uitsluitend in het dialekt voorkomende Franse woorden. Terwijl de
informanten van Creten de eerste varianten in 61 % van de mogelijke
gevallen gebruiken, doen ze dat met de laatste slechts in 32 -To van
de mogelijkheden (de normscores zijn resp. 36 en 13 '%) . Er blijkt
dus een verschil te zijn in het gebruik van 29 en in de norm van 23 iTo .
Maar een ongeveer even groot verschil konstateren we m.betr.t. gebruik en norm van gewone wel of niet Nederlandse varianten : Neder-
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landre endogene varianten gebruiken Cretens informanten in 90 70 ,
niet Nederlandse in 59 °/^o van de mogelijke gevallen (verschil 31 ,%) ;
de cijfers voor de norm zijn in hetzelfde verband 71 en 40 % (verschil
31 %). Als endogene varianten ook Nederlands zijn heeft het eventuele kenmerken [+ Frans) m.a.w. dus weinig of geen extra betekenis.
Exogene Franse varianten (zoals b.v. etui) worden veel minder
gebruikt, ook als ze [+ Ned.) zijn (19 To ; Norm 41 %), maar nog
minder als ze [— Ned.) zijn (6 °f^o ; Norm 33 %. Het verschil tussen
+ en — Nederlands is in dit geval voor het gebruik 13 %, voor de
norm 8 %, terwijl het verschil tussen + en — Nederlands bij gewone
exogene woorden 28 °^o resp. 19 To bedraagt, zodat we moeten concluderen dat bij deze woorden het purisme standaardtaalvorming (de
beweging van het Nederlands weg dus) bevorde rt.
Knops nu heeft aangetoond dat dat geenszins een bedoeld effect
is. Zij constateert dat de Vlamingen hun purisme zien als een vorm
van convergentie met de Nederlandse norm : ze projecteren hun puristische idealen op die norm (Knops 1982, 200) ! Die norm moet wel
„zuiver" zijn (gezien het grote prestige dat hij geniet ,de grote kracht
waarmee hij, m.n. tegen het „verbasterde dialect" in gepropageerd
wordt. Zich daaraan conformeren moet puristische consequenties
hebben ... consequenties waarvan we kunnen zeggen dat het hypercorrecties zijn.
Als dat juist is, dan zouden we mogen verwachten dat een betere
kennis van de Nederlandse norm resulteert in een afnemend purisme.
Maar Knops heeft ook vastgesteld dat er een afhankelijke relatie
bestaat tussen een positieve attitude tgov. de Nederlandse norm en
een gebrek aan kennis van die norm (Knaps 1982, 200), zodat we
moeten aannemen dat er nauwelijks sprake k an zijn van een verband
tussen adequate kennis van de Nederlandse norm en een verzwakking
van het purisme.
3.2.4.3. Uit het onderzoek van Knops kunnen we overigens nog wat
meer leren m.betr.t. het effect van het purisme in het standaardisatieproces in Vlaanderen. Knops is tot de bevinding gekomen dat er
verschillen zijn tussen purisme als attitude, en purisme bij gebruiksintentie, en dat in beide opzichten verschillen aangetroffen worden
tegenover verschillende vreemde elementen. Deze verschillen heeft
zij proberen te verklaren door gebruik te maken van de „belief s"
(wat ongeveer neerkomt op „wat iemand zoal vindt van iets") over
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de varianten die de informanten hadden geformuleerd bij hun keuze
van die varianten.
De gebruiksintentie wordt geleid door beliefs m.betr.t. de tijd
(varianten worden „ouderwets" of „modern" gevonden) , de situatie
(de varianten worden geacht tot de spreektaal te behoren of niet)
en de sociale norm (de varianten worden al dan niet algemeen gebruikelijk geacht) . De attitude wordt veeleer geleid door beliefs
m.betr.t. normativiteit, zuiverheid en ongemeenheid. Zo kan zij verklaren waarom het purisme tegen Engelse varianten significant minder
sterk is op het gebruiksintentionele dan op het attitudinele niveau :
Engelse woorden vindt men immers vaak „modern" en men wil graag
`modern spreken'. Het subjectieve purisme tegenover [ + Ned.) -varianten is daarentegen lager in de attitudinele dan in de gebruiksintentionele keuze : [ + Ned.)-varianten worden immers vaak verbonden met de voor de attitude saillante beliefs die de `normativiteit'
vormen.
De normativiteit kan gezien worden als conformiteitsdrang m.betr.t.
de algemeen gebruikelijke varianten en ook als een solidariteitsdimensie. Daardoor wordt het purisme in de gebruiksintentie a.h.w. purisme van de tweede orde : het manifesteert zich slechts voor zoverre
de taalgebruiker verwacht dat de referentiegroep van hem verwacht
dat hij puristisch is. Dat verklaart ook dat het doorkruist kan worden
én afgeremd -- door tijds- en situatiespecifieke beliefs, terwijl het
purisme in de attitude daar niet door geraakt wordt. Dit is dan ook
pusrisme van de eerste orde ; hier gaat het om „zuiverheid", zodat
Knops kan stellen „dat Vlamingen puristischer zijn dan het Vlaams,
dat ze met andere woorden hun puristisch ideaal slechts gedeeltelijk
in de eigen taal verwezenlijkt zien" (Knops 1982, 236) .
De Vlaming kan minder dan hij wil : dat ervaart hij als een tekortschieten, dat geeft hem een inf erioriteitsbesef. . Dat moet weer overwonnen warden en daarvoor moeten dan ook weer strategieën ontwikkeld warden, en er moet een outgroep gevonden warden waar de
Vlaming zich mee kan vergelijken en waartegenover de Vlaming
zich toch staande zou kunnen houden. Het ligt voor de hand dat de
Vlaming die groep in dit verband in Nederland vindt. Tegenover de
Nederlanders kunnen als mogelijke strategieën zowel assimilatie als
marginalisering overwogen warden.
Als de Vlaamse taalgebruiker meent dat de Nederlandse norm
zuiverder is dan de Vlaamse, dan kiest hij een assimilatorische strategie : het inferioriteitsbesef probeert hij dan te overwinnen door een
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toenemende convergentie met de Nederlandse norm (beweging naar
het Nederlands toe dus). Is hij van oordeel dat de Vlaamse noch de
Nederlandse norm aan zijn puristische ideaal beantwoordt, d an kiest
hij de marginaliteit (de beweging van het Nederlands weg).
Zo zien we dat niet de beweging naar het Nederland toe of daarvan weg de normbepalende factor is, maar dat dat het purisme is of
de drang naar zuiverheid die het purisme stimuleert. Het purisme
is de strategie die men hanteert om het inferioriteitsbesef te overwinnen. De relatie met de Nederlandse norm is slechts een gevolg
van deze strategie en van de verkeerde opvattingen over de aard
van die norm.
4. Aan de attitudes die als voedingsbodem van het standaardisatieproces van de Vlamingen beschouwd moeten worden is uitvoerig
aandacht besteed door Deprez 1981 en Knops 1982. Het grote prestige van de standaardtaal blijkt gebaseerd te zijn op een waaier van
daaraan toegekende kwaliteiten, waarvan „beschaafdheid" en „rijkdom" de belangrijkste zijn (Deprez 1981, 99 vg.) . En van alle te
beoordelen voorgelegde standaardtaalfragmenten vindt men het fragment dat door een BRT-journalist gesproken werd „vrijwel in alle
opzichten het meest beschaafde fragment" (Deprez 1981, 193) . (,,De
talsekordihmvelwrdaszijngotekwl
van het BRT-Nederlands, was de uitspraak ; de woordenschat kwam
pas op de tweede plaats") : de BRT-uitspraak vindt men veel zuiverder dan die van de Nederlanders en men is dan ook geenszins van
oordeel dat de verschillen op dit stuk kleiner zouden moeten worden.
M.betr.t. de woordenschat blijkt men daarentegen wel wat voor het
afnemen van geconstateerde verschillen te voelen, terwijl men wat de
zinsbouw betreft weinig of geen verschillen signaleert (zie Deprez
1981, 199) . Deze bevindingen worden bevestigd door het onderzoek
van Knops, die daar in verband met de uitspraak de conclusie aan
verbindt dat er van „talig etnocentrisme moet worden gesproken. Het
Vlaamse accent is een aspect van standaardtaalgebruik dat Vlamingen
positief van Nederlanders onderscheidt" (Knaps 1982, 239) . Wat de
woordenschat betreft ccncludeert zij dat „tot een inferioriteitsbesef"
moet worden besloten (ib.) . En dat besef zou de basis vormen van
een streven naar convergentie, waar hierboven als even op gewezen
is (zie 3.1. en 3.2.4.3.) . De zekerheid die de Vlamingen op het
terrein van de uitspraak blijken te hebben verworven kan het hun
wellicht mogelijk maken op dat van de woordenschat (en ook dat
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van de morfologie en de syntaxis ?) vrijwel onbeperkt naar het
Nederlands toe te evolueren : het eigen accent garandeert misschien
wel voldoende wat ze zo duidelijk nastreven : herkenbaarheid.
5. Op dit punt aangekomen lijkt het me nodig de kwestie van de
norm als richtsnoer voor het taalgebruik explicieter aan de orde
te stellen dat ik tot nog toe gedaan heb. Als we in het gedrag van
de Vlaamse standaardtaalspreker een conflict constateren tussen convergentie met en divergentie van de Nederlandse norm, dan moeten
we ons wel bezighouden met de vraag wat daar precies achter kan
zitten.
II. Idealistische en elitaire taalnormen in Vlaanderen

1. In ons gewone taalgebruik betekent norm in het algemeen zoveel als geschreven model waarvan de navolging min of meer vanzelfsprekend is. Ook m.betr.t. konkrete onderdelen van het model wordt
de term gebruikt. Zo noemen we het Engels van de BBC of van
onze schoolgrammatica of van de Engelsen die het beste Engels
spreken of schrijven de norm waaraan we een zelfgeschreven Engelse
tekst door een deskundige collega laten toetsen. En we verwachten dan
dat die deskundige de elementen uit onze tekst die niet overeenkomen
met de echte optimale Engelse tekst, aanwijst en eventueel vervangt
door de juiste constructies, uitdrukkingen, woorden of vormen. Als
sommige voorgestelde wijzigingen ons verbazen, omdat we er ons zelf
al uitvoerig mee hadden bezig gehouden en uiteindelijk zelf een bevredigende oplossing meenden te hebben gevonden, zullen we reageren met de vraag „Wat is nu eigenlijk de norm ?". En op 'dat moment
is het met de vanzelfsprekendheid van ons gewone taalgebruik afgelopen...
We gaan dan relativeren : `correct' is niet los te maken van omstandigheden ; `norm' is geen absolute categorie ; er zijn lang niet alleen
duidelijke gevallen, maar er zijn meningsverschillen, er is onzekerheid
op bepaalde punten, er zijn veranderingen aan de gang enz. Een vaak
voorkomende reactie daarop is dan weer dat men knopen doorgehakt
wil zien, dat men ondubbelzinnige uitspraken wenst, dat men een
gezaghebbende instantie noodzakelijk acht die voor ondubbelzinnige
duidelijkheid kan zorgen. Dit vloeit allemaal voort uit onze gewone
opvatting van wat een taalnorm is : iemand of iets bepaalt wat juist
is en daar houden we ons dan (in principe) aan.
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In z'n algemeenheid is die opvatting zeker niet verkeerd. Maar die
algemeenheid verhindert het inzicht in de veelheid van factoren die
bij de norm in het spel zijn en in de manier waarop die, in onderlinge
samenhang of afzonderlijk, van invloed zijn op het taalgedrag.
2. Iedere vorm van taalgedrag wordt bepaald door een taalnorm. Alle

taalnormen samen vormen als communicatief systeem een onderdeel
van de interactionele competentie, die de mensen in staat stelt onderling, in eventueel steeds wisselende relaties te interageren, d.w.z. met
elkaar intellectueel, emotioneel, informeel, formeel, persoonlijk of
zakelijk om te gaan. Taalgedragsnormen zijn dus sociale normen,
d.w.z. impliciete conventies of expliciete afspraken die het samenleven van mensen mogelijk maken en leiden in eventueel telkens
wisselende netwerken van activiteiten.
Die samenwerkingsverbanden zijn niet mogelijk zonder dat er, liefst
zo spoedig mogelijk bij de totstandkoming ervan, een minimale
eensgezindheid ontstaat over de manier waarop men met elkaar wil
en kan omgaan, inclusief dus over de manier waarop men met elkaar
wil en kan communiceren.
De taal is immers de basis van de sociale interactie. En zonder een
gemeenschappelijke taal is de kans op een geslaagde gemeenschappelijke onderneming zelfs irreëel te achten. De in een netwerk genormeerde taal constitueert de gemeenschap ; vandaar dat iedere gemeenschap in essentie een taalgemeenschap is. Een gemeenschap kan
immers niet buiten een communicatiesysteem dat voor alle leden ervan
dezelfde denotatieve en connotatieve inhoud heeft. Met `dezelfde denotatieve inhoud' bedoel ik hier dat voor de hele gemeenschap
dezelfde talige elementen aan dezelfde werkelijkheid refereren, met
`dezelfde connotatieve inhoud' dat het communicatiemiddel voor de
hele gemeenschap dezelfde symbolische waarde heeft als uitdrukkingsmiddel van de eigenwaarde en de identiteit van de groep. Bovendien
moet er eensgezindheid bestaan over de manier waarop het communicatiesysteem gebruikt kan worden. Die eensgezindheid berust op de
sociale normenstelsels die het samenleven van de groep beheersen.
De toepassing daarvan is afhankelijk van de situatie waarin de interactie plaatsvindt. „Algemeen kan men zeggen dat normen niet in alle
situaties van geldigheid opgevolgd worden of kunnen worden maar
dat ze in al deze situaties als geaksepteerd moeten worden bekrachtigd,
zij het door ze op te volgen, door zich te verontschuldigen voor het
niet opvolgen, door korrekties, als dat mogelijk is, of door symbolisch
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de akseptatie van deze normen aan te duiden. Deze referenties aan
de normen van een gemeenschap zijn een methode om zijn eigen lidmaatschap in deze gemeenschap te bekrachtigen. Omdat het aksepteren van normen ook hoort bij het eigen zelf-image en bij het image
dat anderen van ons hebben, is de inte r gratie in de gemeenschap deel
van het zelf-image, in zoverre dat het om een persoon gaat die zich
niet principieel antagonistisch opstelt tegenover de gemeenschap en
haar normen." (Bartsch 1984, 95).
Ter illustratie van de werking van gedragsnormen bespreekt Bartsch
„de situatie waarin vrouwen met een beroep en karrière zich vaak
bevinden, die op hun werk normen van efficiëntie en kompetitie
moeten vervullen (A-normen) , tegelijk met normen die passen bij het
beeld van de vrouw, dat tot nu toe in onze maatschappij bestaat
(B-normen) ." (a.w. 93) . Ze wijst op de tegenstrijdigheid van A- en
B-normen zoals die door m.n. vrouwelijke politici wordt ervaren, en
op de uitweg die uit het conflict gevonden (en dus door de samenleving geboden én geaccepteerd) wordt. Vrouwelijke politici streven
er als politicus, net zoals hun mannelijke collega's, naar zo veel
mogelijk te voldoen aan de normen van bekwaamheid, zakelijkheid,
efficiëntie en hardheid en tegelijk voldoen ze door hun „kleding, het
optillen van kleine kinderen etc... op een symbolische wijze aan de
`vrouwelijke' normen." (ib.) . Ook mannelijke politici en andere vergelijkbare bekende figuren „verrichten enkele symbolische handelingen in het openbaar om zo aan te duiden dat ze in principe aksepteren
dat voor hen wel degelijk de gedragsregels voor gewone mensen `met
gevoel gelden, ook al moeten ze zich vanwege hun ambt meestal
volgens een bij die rol en verantwoording van het ambt behorend
stel normen gedragen. Het optillen van kleine kinderen is hierbij een
vaak beoefende symbolische handeling." (a.w. 93-94) .
Uit deze bespreking is meteen ook duidelijk geworden hoezeer
gedrag communicatie is. Gedragsnormen omvatten dan ook communicatienormen. En taalgedragsnormen zijn op hun beurt weer een
onderdeel van die communicatienormen. Communicatienormen bepalen o.m. de manier waarop, het kanaal waarlangs, de mate waarin,
de dingen waarover, de personen met wie we in bepaalde situaties
communiceren. Telefoneren we daarover ? Of schrijven we (tikken
we ?) een brief ? Versturen we die aangetekend of niet ? Wat doen
we in een treincoupé waarin één, twee, drie mensen (mannen, vrouwen, ouderen, jongeren) zitten als wij binnenkomen ? Wat doen we
bij de kapper, als de salon vol zit of als we de enige klant zijn ? Hoe
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vragen we een conducteur een kaartje (vragen we dat of stellen we
een andere taalhandeling ?) ? Hoeveel mag je in een bepaalde situatie
zeggen (voorlezen) ?
(Dell Hymes beschrijft een gemeenschap waarin weinig zeggen de
norm is, James Fox een andere waarin juist veel spreken verwacht
wordt. Coulthard laat zien dat er zich moeilijkheden kunnen voordoen als mensen uit gemeenschappen met verschillende normen elkaar
ontmoeten : „Een ... etnograaf vertelt dat hij bij zijn schoonfamilie
in Denemarken logeerde, waar ook een vriend uit Amerika kwam die,
ondanks alle waarschuwingen, met een Amerikaanse intensiteit doorpraatte, totdat `mijn schoonfamilie om negen uur naar bed ging, omdat
ze het niet langer konden uithouden'. (Zie Hudon 1982, 135).
Hoe lang mag men aan het woord blijven ? Wie mag wie wanneer
onderbreken ? Hoe vaak mag dat gebeuren ? Wie mag wie een vraag
stellen ? Hoeveel mensen mogen in een gesprek tegelijk het woord
voeren ? Dat is in iedere gemeenschap allemaal min of meer expliciet
geregeld. En zo gelden er ook normen voor de inhoud van de communicatie (er is borrelpraat, er zijn praatjes voor de vaak en er zijn
informatief belangrijke dingen) . Een van de principes van Grice formuleert de eis dat men informatie geeft als men spreekt. Men moet
dus zo nauwkeurig en zo adekwaat mogelijk uiteenzetten wat men
mee te delen heeft. Maar aan de stiltedoders bij de kapper wordt die
eis uiteraard veel minder gesteld dan aan een mededeling in een
geleerd genootschap. Zo geldt volgens Elinor Keenan (1977) „in
Madagascar de norm van inf ormatiegeven ... , totdat deze in strijd
komteandrpics(omentbchrofieuws
voor zichzelf te houden) " (Hudson a.w. 137) .
Belangstelling voor communicatienormen is tot nu toe hoofdzakelijk
te vinden geweest bij antropologen en etnolinguïsten, die zich zoals
bekend bij voorkeur met vreemde culturen hebben bezig gehouden.
Vandaar dat er m.b.t. dergelijke normen in onze eigen cultuur nog
nauwelijks onderzoek is gedaan. Meer kan ik er op dit moment dan
ook niet over zeggen. Maar het is wel zeker dat wij ons in ons communicatief gedrag laten leiden door de normen die in het antwoord
op de zoëven gestelde vragen vervat liggen.
Voorts is het zeer aannemelijk dat normen hiërarchisch geordend
zijn, zoals uit het voorbeeld uit Madagascar al enigszins duidelijk is
geworden. Bartsch heeft erop gewezen dat er verschillende mogelijkheden zijn om normen te ordenen. Een daarvan is b.v. de mogelijkheid
om dat te doen „op basis van logische relaties tussen norminhouden"
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(Bartsch, 1981, 87) . Zij noemt in dit verband het ordenen van taalnormen „tot een grammatika" (ib.) . Een andere mogelijkheid is een
ordening die „wordt bepaald door rechtvaardigingsrelaties tussen normen : een „lagere" of „specifiekere" norm wordt gerechtvaardigd door
een „hogere" norm. Zo zijn linguïstische normen gerechtvaardigd
doordat ze, als specifieke normen, de realisering van de hoogste kommunikatienorm bevorderen" (ib.).
3. Daarmee is het derde niveau weer genoemd, waar ik het iets uitvoeriger over wil hebben : het niveau van de taalnormen. En meteen is
ook duidelijk gemaakt dat taalnormen van een lagere orde zijn dan
communicatienormen. Dat heeft, zoals verderop nog zal blijken, belangrijke consequenties.
Een en ander volgt uit het doel van communicatie : mededelen en
begrijpen. Dat hoeft niet uitsluitend rationeel geïnterpreteerd te worden : ook de sociaal- psychologische aspecten van het spreken moeten
tot deze doelstelling gerekend warden. Daarmee verwijs ik a.m. naar
de opvatting van Goffman, die stelt dat spreken in hoge mate een
zaak is „van samenwerking, waarbij iedereen de anderen helpt om
hun eigen-beeld zoveel mogelijk te bewaren" ( zie Hudson a.w. 133) .
Er zijn dus ook duidelijk ethische principes in het geding : als communicatiepartner zoeken we elkaars goedkeuring en sympathie, en
we zijn erop uit elkaar daarbij maximaal te helpen, o.m. door zoveel
mogelijk te vermijden elkaar in verwarring te brengen. Maar tegen
die achtergrond is de hoogste communicatienorm te situeren als niets
anders dan een rationaliteitseis ; de norm roept op tot rationeel handelen met betrekking tot het doel van kommunikatie. De inhoud
ervan geeft aan wat het betekent om zich rationeel (dat wil zeggen
doelbewust en doeladekwaat) te gedragen met betrekking tot het
doel „begrijpen". De hoogste kommunikatienorm kan als volgt worden geformuleerd :
„Spreker, druk je zo uit, dat wat je zegt voor de kommunikatiepartner herkenbaar en interpreteerbaar is, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met wat je hem te verstaan wil geven !"
„Hoorder, interpreteer zo, dat het interpretatieresultaat zoveel
mogelijk in overeenstemming is met dat wat de spreker te
verstaan wil geven !" (Bartsch 1981, 87) .
Herkennen en interpreteren worden mogelijk gemaakt door de taalnormen. De processen in kwestie treden slechts in werking als de
gesprekspartners zich aan die taalnormen houden, d.w.z. dat ze de
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communicatiemiddelen op dezelfde wijze gebruiken (de gebruiks- of
produktienormen volgen) en dat ze het produkt van hun spreekaktiviteit de juiste vorm geven (de produktnormen volgen) .
Deze „juiste vorm" is de taalnorm in enge zin, zoals dat begrip ook
in ons gewone taalgebruik terug te vinden is. Aangezien dit begrip
nu evenwel in de communicatieve context ingebed blijkt te zijn, zal
het nu ook meteen duidelijk worden dat juist' een relatief begrip
moet zijn, d.w.z. dat het moet worden opgevat met betrekking tot de
communicatieve gemeenschap in kwestie. Een communicatieve gemeenschap is een zich door en tijdens het spreken zelf constituerend samenwerkingsverband van twee of meer tot interactie overgaande mensen.
Die brengen stuk voor stuk hun eigen opvattingen, verwachtingen,
wensen, vooroordelen, stereotypen, gevoelens en kennis mee ; alleen
als ze tot cooperatie bereid zijn en als ze een bepaald aantal uitgangspunten en concrete bepalingen als gespreksbasis willen erkennen,
kunnen ze een gemeenschappelijk onderhandelingsplatform vinden
waarop de verwezenlijking van de communicatieve bedoeling werkelijkheid kan warden. (Het door de Franse socioloog Bourdieu in dit
verband geïntroduceerde principe van de markt (zie daarover Laarman, 1984) verklaart in welke mate verschillende interactanten in
verschillende mate water in de wijn moeten doen.)
Voor gelijkgestemde deelnemers, die het er bovendien over eens
zijn welke taal ze (willen) spreken, zal het duidelijk zijn dat ze de
juistheid van elkaars taalproductie zullen kunnen beoordelen, omdat
er voor hen een gemeenschappelijke norm bestaat : in de praktijk
regelt die norm hun gedrag tijdens de interactie die ze zijn aangegaan.
Die norm (N) wordt door deze gemeenschap (B) als geldig erkend
„als men bij de rechtvaardiging van gedrag in B met recht op N kan
wijzen als reden voor het gedrag of als reden voor kritiek op het
gedrag. Dat wil zeggen in B is gedrag volgens de norminhoud van N
gerechtvaardigd doordat N geldig is in B. Een norm N is gerechtvaarin B als N van een hogere norm of waarde in B (volgens het rationaliteitsbeginsel) afleidbaar is, door toepassing van de hogere norm of
waarde op bijzondere soorten van omstandigheden" (Bartsch 1981,
85).
Telkens als er op een van de beschreven interactiemomenten iets
misgaat -- omdat het niet klikt tussen de deelnemers kan een normkonflikt daar het gevolg van zijn.
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4. We kunnen nu de geschetste gang van zaken gebruiken om het
zich in Vlaanderen telkens weer voordoende normkonflikt te analyseren dat door Goossens geformuleerd is als `een beweging naar het
Nederlands (van Nederland) toe vs. van het Nederlands weg' in de
ontwikkeling van de standaardtaal (zie Goossens, 1973, 230).
De vraag naar de juiste taalvorm blijkt gerelateerd te zijn aan de
vraag naar de taalnorm. De taalnorm heeft bij iedere communicatieve
interactie telkens weer de bevestiging van zijn geldigheid nodig. Die
geldigheid is afhankelijk van de rechtvaardiging door de afleidbaarheid van een hogere norm of waarde.
Over die hogere norm of waarde blijkt in laatste instantie het bedoelde normkonflikt in Vlaanderen te gaan. Gemakshalve neem ik
nu maar even aan dat er m.b.t. de twee bewegingen enerzijds een
groep Vlamingen is die Nederland en Vlaanderen beschouwen als
één taalgemeenschap en anderzijds een groep Vlamingen die dat niet
doen. Allerlei tussenposities worden dus buiten beschouwing gelaten.
De voorstanders van de eenheid hanteren een idealistische norm : zij
streven op z'n minst naar taalculturele, mogelijk zelfs naar culturele
of misschien zelfs naar algehele integratie van Nederland en Vlaanderen. Die norm wordt gepropageerd door wat we de officieuze taalpolitieke instanties zouden kunnen noemen : zie 2.2.3. Officiële steun
is daar door de overheid o.m. aan gegeven door het decreet van
10 december 1973 (Belgisch Staatsblad 5038 [1974)) waarbij bepaald
werd dat de officiële naam van de taal van de Vlaamse gemeenschap
Nederlands is. Maar concrete beleidsmaatregelen zijn er m.b.t. de
norm niet getroffen, wat m.n. in het onderwijs niet voor eenduidigheid over de te varen koers heeft gezorgd. (zie Geerts 1979) . Daardoor mist de beweging naar het Nederlands toe de belangrijkste steun
die een standaardiseringstends kan krijgen. Daardoor is ook de kans
gemist om de generaties die via het onderwijs vertrouwd zijn gemaakt
met het gebruik van een standaardtaal, eensgezinde zekerheid te
bezorgen om de norm die dat taalgebruik moet leiden.
De tegenstanders van de eenheid hanteren een elitaire norm : zij
verdedigen de Vlaamse eigenheid, de eigen identiteit. Ze staan daarom op de autonome bepaling van hun taalnorm en hebben dus geen
boodschap aan de propaganda van de idealisten. Zij beschouwen zich
zelf als pragmatici die zich bij de wil van de meerderheid neerleggen :
„wat iedereen zegt is juist", 6f die zelf bepalen wat juist is : „wij zijn
de spraakmakende gemeente". En voor zover zij maatschappelijke
machtsposities bezetten blijkt dat ook duidelijk het geval te zijn :
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Jaspaert heeft m.betr.t. „de houders van de legitieme competentie" geconstateerd dat hun standaardtaal „een endogeen systeem is, een
systeem waarvan de geëxpliciteerde norm enkel betrekking heeft op
Vlaanderen" (Jaspaert 1984, 206) . Deze autonomisten vormen de
talige elite in Vlaanderen en als zodanig bepalen zij niet alleen hun
eigen standaardtaalgebruik maar ook dat van al diegenen op wie ze
invloed uitoefenen. Daardoor is dat taalgebruik vaak anders dan de
officieuze taalpolitiek wenselijk acht. Het marktmechanisme zorgt er
immers voor dat de norm van de machtselite meer waard is dan die
van de taalpolitici : diegenen die de gang van zaken in een gemeenschap in het algemeen bepalen, maken per slot van rekening ook uit
wat het juiste taalgebruik is. Als zij m.a.w. van het Nederlands weg
willen, gebeurt dat ook.
Nu moeten we, ten slotte, zeker constateren dat de invloed van de
idealistische norm zich óók heeft kunnen laten gelden. In 2.2. heb ik
in dit verband al geprobeerd de centrale rol van Brabant als tussenstation tussen het Nederlands van Nederland en dat in Vlaanderen
te verduidelijken (Geerts 1983) . Nu moet daar, op grond van de
bevindingen van Jaspaert aan toe gevoegd worden dat vooruitgang in
de taalintegratie slechts mogelijk is als en in de mate dat de machtselite in Brabant dat als een hogere waarde wenst te beschouwen.
Op bepaalde punten heeft die elite dat tot nog toe ook gedaan.
Misschien heeft ze op die punten de opvattingen van de idealisten
willen accepteren (het kan ook anders gegaan zijn) : in sommige
gevallen kan een norm als „een gedwongen geaksepteerd voorschrift"
gelden, dat men opvolgt omdat dit in gegeven dwangsituaties het
beste is om te doen" (Bartsch, 1981, 85) . Dat zou dan betekenen dat
een toenadering tussen de twee bewegingen niet principieel uitgesloten is. De vraag is dan in de eerste plaats of die bevorderd moet
worden en in de tweede plaats hoe dat het beste kan gebeuren.
Verder onderzoek van het verloop van de standaardtaalnormering
in Vlaanderen moet ons leren waarom de machtselite wil wat ze wil,
waarom ze op bepaalde punten hetzelfde heeft gewild als de officieuze taalpolitiek en waarom ze op andere punten de eenheidsnorm
heeft afgewezen. Op basis van die bevindingen kunnen de zoëven
gestelde vragen misschien een duidelijk antwoord krijgen.
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VESTDIJK

OVER

CREATIVITEIT

door
S. DRESDEN

Aan het eind van een lang gesprek waarin verscheidene onderwerpen
worden aangeroerd zijn Vestdijk en diens ondervrager het erover
eens dat het geheim van het schrijverschap is opengelaten ( 1) . Alleen
daarom al zouden de enkele opmerkingen die ik wil maken aanmatigend te noemen zijn, en zulks te meer wanneer men bedenkt hoe
ontzaglijk uitgebreid enerzijds de belangrijke literatuur over creativiteit is — om over de modieuze woekering maar geheel te zwijgen — en
zich anderzijds het enorme oeuvre van Vestdijk voor ogen stelt waarin
gedichten, romans, essays en studies over de meest uiteenlopende
onderwerpen een bont geheel vormen. De gebruikelijke verontschuldigingen zijn dus geheel op hun plaats en het zal niemand verbazen
dat ik mij, uitgaand van voorbeelden die her en der gekozen zijn,
beperk tot een betrekkelijk korte reeks van beschouwingen die veel
achterwege laten en zeker niet de pretentie van afronding in zich
dragen, maar als mogelijkheden misschien bestaansrecht bezitten.
Daartoe biedt Vestdijk zelf een uitstekende gelegenheid, ook al
lijkt die ver gezocht en van geen belang voor het eigenlijke onderwerp. De eerste woorden van een essay over historische contingentie
luiden als volgt : „In het algemeen houdt de historicus zich te veel
met feiten bezig, te weinig met mogelijkheden. Het experiment zit
hem niet in het bloed, — het gedachtenexperiment — ... " ( 2) Of deze
opmerking nu waarheid behelst dan wel verworpen moet worden,
doet in het geheel niet ter zake. Feit is dat Vestdijk voor mogelijkheden opteert, daarmee wellicht willens en wetens te kort doet aan
de wetenschappelijkheid der geschiedwetenschap maar deze ook voert
in de richting van verhalend proza, van romankunst zo men wil,
waar zij sinds onheuglijke tijden niet ver van af stond. Voor een
romancier is dat alleszins begrijpelijk en aanvaardbaar, vooral wanneer
hij een dergelijke opvatting met zo groot meesterschap realiseert als
(1) Nol Gregoor, In gesprek met Simon Vestdijk (Amsterdam 1967), p.
143..
(2) Essays in duodecimo (Amsterdam 1952), p. 23.
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Vestdijk in verschillende historische romans heeft gedaan. Maar er
is, dunkt me, een ander aspect te belichten dat nauw met creativiteit
samenhangt. Het gaat dan niet om vrije fantasie die een auteur binnen
het historische raamwerk kan uitleven, maar om mogelijkheden als
zodanig. Deze zijn karakteristiek voor het scheppingsproces zelf. Zo
houdt Vestdijk het dan ook voor onbetwistbaar dat dit proces een
voortdurende confrontatie met talloze mogelijkheden is ( 3) en wordt
het scheppen gezien als een spelen met mogelijkheden waarvan het
uieindelijke werkstuk slechts één der realisaties zal zijn. Ook zonder
in te gaan op de boeiende problematiek die het mogel ijke inhoudt,
zal duidelijk zijn dat een mogelijkheid niet bestaat op de wijze die
een feit kenmerkt, dat zij geen werkelijkheid is en dus eigenlijk niet
is. Zij zweeft tussen zijn en niet-zijn in en daaraan geeft de kunstenaar
die in het rijk der mogelijkheden verkeert de beste en misschien wel
de enig „mogelijke" uitdrukking. Door hiervan uit te gaan komen
romans als De onmogelijke moord (betekenisvolle titel !), De fibsoof en de sluipmoordenaar, de drie delen van de Symfonie van Victor
Slingeland en verscheidene andere in het licht te staan dat hun bij
een creativiteitsonderzoek toekomt. Bovendien is gemakkelijk in te
zien waarom in zo veel romans (De schandalen bij voorbeeld) de
intrige berust op zogenaamd wanbegrip van één of meer personnages,
op achterdocht of op een zoeken naar redenen voor een bepaald gedrag, naar oorzaken, kortom naar mogelijkheden die bestaanbaar moeten warden geacht maar moeilijk te achterhalen zijn en in het werk
dat men leest altijd een verbaal bestaan zullen behouden. Zij blijven
onzeker, zoals de scheppende auteur zelf in het ongewisse blijft ja
zelfs als persoon verdwijnt of een zwevend bestaan leidt en afwezig
is. Hij is een knooppunt van mogelijkheden en daardoor zelf tot
mogelijkheid geworden, een mogelijkheid die alles wat in hem omgaat
uiteraard voor mogelijk houdt en het daarbij zou willen laten. In dat
opzicht zijn een verhaal als De verdwenen horlogemaker uit Stomme
getuigen of een romancier als naamloos romanpersonnage dan ook
karakteristiek voor het feit dat Vestdijk juist de mogelijkheid ziet als
(3 ) Gregoor, op. cit., p. 142. Vgl. Albert Verwey en de Idee (Rijswijk z.j.),
p. 209 : „ ... die eigenaardige conceptie van een oneindig aantal mogelijkheden, — het onbedrieglij kst kenmerk van den waren dichter." Verder o. a.
verschillende passages uit De onmogelijke moord en Muiterij tegen het etmaal,
II ('s Gravenhage 1947) , pp. 115 en 252. Vestdij ks nadruk op „probeersels"
e.d. staat natuurlijk in verband met zijn vroege en duurzame bewondering voor
Valéry.
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oorsprong voor mogelijkheden van romans en essentieel voor het
maken van kunstwerken.
Nu zal niemand aarzelen mij op een tegenstrijdigheid te betrappen.
Hoe kan men immers feit, mogelijkheid en essentieel in één zin bij
elkaar brengen ? Deze termen sluiten elkaar uit en zijn ongetwijfeld
van een verschillende orde. Ik moet het wel aanvaarden en voor lief
nemen, maar zou er toch ook op willen wijzen dat voor de scheppende
kunstenaar zoals Vestdijk die ziet en zelf is, mogelijkheden zijn als
feiten, maar dan als feiten die een ander bestaan kennen en in wezen
geen wezen bezitten. Omgekeerd is alles wat men conventioneel onder
feiten en werkelijkheid of leven verstaat voor hem niet geheel en al
reëel te noemen.
De ontpersoonlijking waarmee een leven temidden van mogelijkheden gepaard gaat heeft tot onvermijdelijk gevolg dat het gewone
leven en de dagelijkse werkelijkheid een geheel andere functie krijgen
en in vele opzichten van elk belang ontbloot raken. Over Vestdi j ks
leven als persoon, over zijn remmingen en verlegenheid, over zijn
welbewust isolement enz. enz. staan nogal wat biografische gegevens
ter beschikking. Ik houd mij evenwel aan uitspraken die de schrijver
zelf bekend heeft gemaakt of die uit zijn romans zonder moeite af
te leiden zijn. Mij is namelijk nooit duidelijk geworden (zoals in
traditionele literaire biografiek altijd gebeurt) in welke mate en op
welke wijze de mens het werk „verklaart". Zou de schrijver niet even
goed kind van zijn werk kunnen zijn ? Is er niet aan te denken dat
zijn leven en zijn werk uit eenzelfde bron voortvloeien ? In dat geval
wordt het ene geenszins door het andere verklaard in de zin die eist
dat men van oorzaak naar gevolg gaat. Hoe het ook zij, in het ceuvre
van Vestdijk liggen meer dan voldoende uitgangspunten om uit te
doen komen, dat de werkelijkheid die wij allen in het dagelijks leven
kennen en beleven problematisch wordt en hij zelf in bepaalde opzichten onpersoonlijk. Welke dat zijn wil ik hier in verband met
creativiteit aan de orde stellen. Aangezien het onjuist zou zijn te
menen dat met een term als ontpersoonlijking veel laat staan alles
gezegd is dient men voor elk geval afzonderlijk wel te preciseren.
In het epos bijvoorbeeld wordt de dichter veelal geïnspireerd door de
Muze en treedt hij dus op enigerlei wijze -- bij verschillende auteurs geschiedt dat altijd weer anders — als persoon terug. Laat ik nu een al
te grote sprang wagen en zonder overgang tot Zola komen. In zekere
zin is hij ook een epicus te noemen, maar aan invloed der Muzen valt
desondanks niet meer te denken. Hij is onpersoonlijk of zou dat
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althans wensen te zijn in zo verre hij voor objectief wetenschappelijk
registrator van leven en werkelijkheid wil doorgaan, een schrijver
dus die weergeeft wat is en daarbij op voor ieder controleerbare
manier te werk gaat. Dat is weer heel wat anders dan de onpersoonlijkheid die door T. S. Eliot en anderen gepostuleerd werd : nu dient
het eigen werk als het ware ingepast te worden in een universum van
literatuur waar het natuurlijkerwijs thuis hoort, waardoor het bepaald
wordt en dat het op zijn beurt mede bepaalt. En ten slotte is er niet
aan te ontkomen een lange rij van romanciers te noemen die sinds het
eind van de XIXde eeuw een desagregatie der persoonlijkheid in hun
werk beschrijven. Proust is daarvan het meest glorierijke voorbeeld,
bij hem en de vertegenwoordigers van de „nouveau roman" zal ik
het laten. Ook zo zal men de indruk gekregen hebben dat een wel
zeer disparate hoeveelheid auteurs bij elkaar gebracht is. Dat zou dan
onmiddellijk ook een bewijs leveren voor de noodzaak van specificatie : de vraag is nu waar zich de plaats van Vestdijk bevindt. Met
Muzen heeft hij ondanks Mnemosyne in de bergen weinig van doen,
met versplintering der persoonlijkheid slechts in geringe mate, daarentegen is hij wel degelijk overtuigd van een literaire wereld waarin
hij zich voegt. Zijn talrijke essays over barok en verschillende auteurs,
het gemak ook waarmee hij invloeden onderging en verwerkte, zijn
duidelijke en grondige belangstelling voor de techniek van het métier,
zij wijzen alle in de richting van een persoon die zich ontpersoonlijkt.
Maar nog het dichtst komt Vestdijk bij realisten en naturalisten in de
buurt. Dat zal niemand verbazen : hem is van zijn eerste werk tot het
laatste obsceniteit, voorliefde voor het lagere in de mens, overdadige
detaillering en wat dies meer zij regelmatig verweten. Niet alleen
heeft hij daaronder geleden, hij beschouwde het ook als gebrekkig
begrip voor wat hij deed. Het is dan ook, om het ronduit te zeggen,
totaal fout ! Bij enig nadenken blijkt namelijk, dat in zijn werken
weliswaar enkele naturalistische procédé's of wat daarvoor door moet
gaan aangetroffen worden, maar het wezenlijke uitgangspunt ervan
juist ontbreekt. Het gaat hem, zoals gezegd, in het geheel niet om dè
realiteit (die trouwens sinds het eind van de XIXde eeuw hoogst
problematisch is geworden), maar juist om een iderealisering, om zijn
werkelijkheid zo men wil. En die werkelijkheid is alleen maar werkelijk en werkzaam in zijn werk. Dat werk ten slotte is ontsprongen aan
een auteur die op zijn beurt iets spookachtigs krijgt en alleen op
overigens nog altijd ontoereikende wijze als knooppunt van mogelijkheden te beschrijven is.

117

Twee aspecten van wat ik hier onder spookachtig mag verstaan wil
ik belichten, waarbij ik buiten beschouwing zal laten hoe een mens
die niet wil zijn maar als brandpunt van al het mogelijke wil worden
altijd bevreemdend en angstwekkend en tegelijk fascinerend zal aandoen. Zou ik hierop ingaan, dan word ik bijna onvermijdelijk naar
biografisch materiaal teruggevoerd, ook al zou een vergelijking met
een romanfiguur als Ulrich uit Musil's Der Mann ohne Eigenschaften
voor de hand liggen. Bij deze opmerking laat ik het, voor Vestdijks
creativiteit wil ik op andere zaken wijzen. Het wil mij voorkomen,
dat zijn grote drang en vermogen tot identificatie direct samenhangt
met zijn opvattingen betreffende de auteur als verzamelpunt van
mogelijkheden. Op deze identificatie is verschillende malen gewezen (4), zelf heeft Vestdijk er trouwens ook meermalen aandacht
aan besteed : „Identificatie : het is inderdaad, mits naar affiniteit en
wezensgelijkheid nagestreefd, de bron van alle poëzie en van alle
kunst." Of hij spreekt in een interview over „intuïtie en vereenzelvingsvermogen" die voor zijn werk belangrijk zijn, en ten slotte vindt
men in een ander vraaggesprek ook nog het volgende : „Wie ik zelf
ben ? In de eerste plaats alle ik-figuren in m'n romans. En (duidelijk
geamuseerd) dat zijn er nogal wat." ( 5) Het feit der identificatie is
met deze woorden in alle duidelijkheid gesteld, hoe zij te werk gaat
wordt evenwel in het midden gelaten. Dat zal ik voorlopig ook doen
en dus genoegen nemen met de zekerheid dat de bron der creativiteit
in dit onomstotelijk gegeven ligt, dat ontelbare mogelijkheden opent.
Werkelijk ontelbaar ? Vestdijk laat niet na over affiniteit enz. te
spreken. Er moet dus gedacht warden aan een zekere beperking, aan
een vrijheid die haar grenzen kent en niet alles zal willen. Daar
staat dan toch weer tegenover dat zij wat intensiteit betreft dikwijls
meer doet en verder gaat dan velen voor geoorloofd houden. Ik geef
een voorbeeld dat niet betrokken is op romanfiguren die hij (hoe dan
ook) zelf maakt, die dus ook op een speciale wijze in hem leven,
maar denk nu allereerst aan vereenzelviging met bewonderde voorgangers. Op het ogenblik dat Meneer Visser's hellevaart in Forum
begint te verschijnen schrijft Du Perron aan Ter Braak : „ ... het is
pijnlijk zooals hij bij Joyce geleend heeft... Je moet Vestdijk toch eens
vragen... volgens welke opvatting hij erin slaagt zulke absolute
(4) Vgl. in het bijzonder Martin Hartkamp, Identi f ikatie en isolement, in
Maatstaf, XIX, 4/5, aug.-sept. 1971, p. 216 sq.
(5) Muiter, II, p. 131 ; Bibeb, De mens een ramp voor de wereld (Amsterdam 1969) , p. 23 ; Bibeb, Bibeb en Vips (Amsterdam 1965), p. 10.
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pastiches onder eigen naam uit te geven" en een paar weken later

komt hij er nogmaals op terug : „Ik zou het niet begrijpen als hij niet
inzag dat zooiets niet gaat ! (6) Wat hier aan de orde is komt neer
op een verschillende opvatting ten aanzien van creativiteit en originaliteit. Vestdijk imiteert en is dus niet origineel. Aanvaardt men dit
uitgangspunt -- zoals tegenwoordig en sinds tientallen jaren vrij
algemnwordt —,aiseokntg bre.
Toch is door het gebruik van het woord pastiches eerder een probleem
gesteld dan opgelost. Wat moet men bij voorbeeld beginnen met het
onweerlegbare feit dat juist grote auteurs aanvankelijk dikwijls niet
veel anders doen dan pasticheren ? Goed, zal men opmerken, zij
moeten hun oorspronkelijkheid in de loop van de jaren en van het
werken veroveren. Ik zal het niet ontkennen, zelfs dan blijft het
geval van degenen die er om verscheidene redenen weliswaar mee
doorgaan. Mij lijkt het niet onwaarschijnlijk dat er ook nog andere
oorzaken in het spel kunnen zijn. Inderdaad betreft het een soort
spel waarin de beginnende schrijver zich oefent en zijn individuele
creativiteit als het ware in bestaande banen leidt. Maar op die manier
treedt ook een vorm van vereenzelviging op die pastiches op zekere
wijze spookachtig maakt. Meestal is een onervaren lezer daarvoor
ongevoelig, omdat hij de zaak niet door heeft of wel omdat de
pasticheur via overdrijving, ironie en soortgelijke middelen laat zien
dat het een niet serieus te nemen spelletje betreft. Zo wordt echter
te kort gedaan niet alleen aan verscheidene pastiches en copieën (om
de schilderkunst er een ogenblik bij te betrekken) die nauwelijks als
zodanig te herkennen zijn, maar bovendien en vooral aan het wezen
ervan. De meesterwerkjes die de pastiches van Proust vormen zijn
een uitstekend voorbeeld : hij stelde naar zijn zeggen een innerlijke
metronoom in op stijl1 toon en rhythme van een auteur (met wie hij
zich verbonden voelde, voor wie hij affiniteit bezat), deed hem dus
na en kwam zo tot een volwaardige herschepping die weliswaar een
zekere vorm van ironie behield maar toch verdacht veel leek op het
voorbeeld. Het resultaat bevat, als ik voor mij zelf mag spreken, ook
iets griezeligs en de al dan niet bewust pasticherende auteur wordt
tot een spookschrijver, in bepaalde zin tot een ghost-writer ( 7) . Als
(6) Menno ter Braak/E. du Perron, Briefwisseling, II (Amsterdam 1964),
pp. 431 en 459. Voor Vestdijks pasticherende verering van Slauerhoff, vgl.
Gestalten tegenover m

(Den Haag 1961), pp. 23 en 43.

(7) Vgl. de critische editie die Jean Milly van Les pastiches de Proust
(Paris 1970) heeft gegeven. Het verschijnsel pastiche is geenszins modern en

119

schrijver is hij niet zich zelf, toch vindt hij zich terug in de gedaante
van een ander auteur. Hij gaat zo te werk uit bewondering en dikwijls
om zich te oefenen, maar altijd omdat hij niet anders kan of wil. Dat
nu lijkt mij de situatie van Vestdijk : hij heeft zijn leven lang een
inderdaad griezelig vermogen, een karakteristieke mogelijkheid, behouden om zich in anderen te ontdekken. Daarbij komt dan nog iets
van geheel andere aard. Vestdijk is, naar mijn mening, op andere
wijze gevoelig voor literaire traditie en het erfgoed der literatuur dan
Du Perron. Deze had tijdens zijn eerste Parijse jaren en later in
contacten met Paul van Ostayen welbewust voor moderniteit gekozen.
Daarenboven houdt hij zich bij zijn zeer uitgebreide lectuur uit verschillende periodes altijd aan een sterke en hoogst persoonlijke inzet.
Voor hem is critiek en creativiteit niet denkbaar zonder krachtige en
oorspronkelijke persoonlijkheid. Voor Vestdijk geldt dat wellicht in
mindere mate, in ieder geval liggen de zaken anders ten opzichte van
elkaar. Moderniteit ontkent hij in het geheel niet, persoonlijke indrukken evenmin, maar zij worden in verband gebracht met iets dat
hem van jongsaf dierbaar was : het construeren van min of meer
abstracte bouwsels en systemen (bijv. over Rilke als barokkunstenaar)
die ordening brachten in de verwarrende hoeveelheid van literairhistorische feiten ( 8) . Dit gaat samen het vermogen zijn persoon in
anderen te doen opgaan en een (tijdelijke) eenheid met hen te
creëren, zodat hij zowel van hen als van zich zelf is. Hij wordt, in
critiek en in scheppend werk, tot een persoon die gefuseerd is met
anderen en niet meer in de gebruikelijke zin van het woord als
individu beschouwd kan worden.
Het is zo niet spookachtig dan toch bevreemdend. Die bevreemding
wordt er niet minder op wanneer men een tweede aspect van ontpersoonlijking bekijkt. Tot vervelend wordens toe is Vestdijk achtervolgd met de titel van het werk dat Ter Braak aan hem gewijd heeft.
Hij is er eens en voor altijd een duivelskunstenaar mee geworden (9).
Destmrohvbazingwekdtrjminevwl
nooit belangstelling heeft bestaan voor een consequentie die toch voor
het grijpen ligt zou men zeggen. Een duivelskunstenaar is een bezeten
levert juist waar het oudere literatuur betreft problemen op t.a.v. authenticiteit
e.d. Het Vijfde Boek v an Rabelais' werk is een berucht en nog steeds niet
definitief opgelost voorbeeld daarvan.
(8) Vgl. over die typologieën : Gestalten, p. 122.
(9) Dat het hem zelf ook verveelde, blijkt uit Max Nord e. a., Over S.
Vestdik (Amsterdam z.j.), p. 5.

120

kunstenaar, een mens die niet meer zich zelf is. Daarbij zou ik het
kunnen laten want het is algemeen bekend hoezeer Vestdijk in zeer
verschillende werken de aandacht vestigt op neurose en gebrekkige
adaptatie aan het gewone leven, hoe groot zijn belangstelling is voor
„de zieke mens in de romanliteratuur" (in de studie die deze titel
draagt komen overigens geesteszieken nauwelijks ter sprake) , hoe
dikwijls min of meer demonische figuren in de romans optreden en
hoe regelmatig ook in muziek vormen van demonie ontdekt worden ( 10 ) . Men zou kunnen volhouden dat de kunstenaar volgens
Vestdijk altijd een bezetene is te noemen, een figuur die door buitenmenselijke krachten beheerst wordt. Daarmede volgt hij, zoals een
ieder bekend, romantische opvattingen, ook al zal men er goed aan
doen te bedenken dat de Romantiek op haar beurt talloze voorgangers
moet erkennen. Het betreft dus oeroude denkbeelden die Vestdijk
herneemt en waaraan hij, moet ik zeggen, weinig nieuws toevoegt.
Wel blijft het van belaag in te zien dat deze zogeheten realist, zo
min als de andere trouwens, op dit punt die benaming geenszins kan
velen, wat trouwens alleen de willekeur der gebruikelijke etiketten
bewijst en verder ongeveer niets. Hier dus weinig origineels bij Vestdijk, maar dat weinige is niet onbelangrijk, doordringt zijn gehele
werk en maakt dus wel degelijk zijn creatieve originaliteit uit. Ik zal
mij er niet aan wagen Vestdijks godsdienstige of atheïstische of
mystieke beschouwingen binnen dit verband te bespreken, en volsta
met erop te wijzen dat demonische bezetenheid voor hem niet los
staat van sacrale elementen, sterker nog : dat zij elkaar dikwijls insluiten en omvatten. Of men nu El Greco neemt in Het vijfde zegel
of essays leest over de zo hogelijk bewonderde Mahler, een woord
als sacraal-demonisch zal niet ontbreken of onwillekeurig in de geest
van de lezer opkomen. Laat het dus voldoende mogen zijn, dat
Vestdijk ernaar streeft niet alleen bestaande en aanvaarde opposities
te ontkennen maar ze in elkaar te persen, zodat het religieuze ook
ongodsdienstig, het schone lelijk (en vooral het lelijke mooi), het
chaotische harmonieus of het buitensporige gewoon zal kunnen heten.
Wordt enerzijds werkelijkheid gederealiseerd en bij gevolg tot een
verzameling van mogelijkheden en treedt anderzijds een vorm van
ontpersoonlijking op, dan kan het vrijwel niet anders of er zal zich
ook angst voordoen, angst ten aanzien van alles en niets. Het zou
trouwens foutief zijn al te veel waarde te hechten aan de formulering
( 10 )

Vgl. Keurtroepen van Euterpe (Den Haag 1957), pp. 24, 38 sq., 110.
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die ik hier kies en die noodzakelijkerwijs ontoereikend moet worden
geacht. Er is immers in deze complexe psychische situatie geen sprake
van enerzijds en anderzijds, zo min als aan het ene dat gevolg is van
het andere kan warden gedacht of aan verscheidene elementen van
creativiteit die op zich zelf, los van de andere, in volle zuiverheid te
onderzoeken zijn. Waar mogelijkheid en depersonaliserin,g gevonden
warden, zal ook angst zijn ; waar angst in wezenlijke vorm heerst,
is ook enz. enz. Aanvaardt men dit uitgangspunt, dan valt het niet te
verwonderen dat Vestdijk te allen tijde aandacht besteedt, of beter
gezegd : van nature gevoelig is en als het ware een zintuig bezit voor
de functie en daadkracht van angst in literatuur en leven. Wanneer
hij mededeelt in 1948 het plan opgevat te hebben een dissertatie te
schrijven die later als studie verschijnen zal, Het wezen van de
angst, kan men eventueel denken aan invloed van Sartre die op dat
ogenblik de grote mode is en aan voorafgaande existentiefilosofie.
Daarmede heeft Vestdijk zich inderdaad uitvoerig beziggehouden.
Maar het is ook een feit dat hij veel eerder en naar het zich laat
aanzien onafhankelijk van enige beinvloeding over angst bij Kafka
schrijft, dat ook Poe en Dostojewski in dat licht bezien warden en
er ten slotte in vele ook vroege romans soortgelijke verschijnselen
aan de orde komen. Of men nu om een enkel voorbeeld te geven het
begin van St. Sebastiaan neemt of een aantal plaatsen uit Het vijfde
zegel, Terug tot Ina Damman of passages uit Ivoren wachters, het
zal geen enkele moeite kosten woorden als angst, leegte, afgrond en
dergelijke regelmatig tegen te komen. En misschien kan men zich de
moeite besparen door genoegen te nemen met één opmerking van de
romancier die in Open boek optreedt en vaststelt dat iedere scheppende kunstenaar leegte kent, want „scheppen is scheppen uit
niets". ( 11) . Ik laat in het midden of de artistieke creativiteit in zo
duidelijke en krasse overeenkomst met het goddelijk scheppen kan
warden gebracht. Mocht dat niet het geval zijn, dan blijft als feit
bestaan dat deze kunstenaar om een of andere reden het in dit werk
toch beweert, en als vraag blijft over of Vestdijk zelf die mening is
toegedaan.
Ook zonder in te gaan op een reeks problemen die zich voordoet
wanneer uitspraken van Vestdijk in romans en verhalen of gedichten
in de behandeling worden betrokken en ook zonder deze te verge(11) (Amsterdam 1957), p. 27.
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lijken met en af te wegen tegen opmerkingen of betogen die in essays
uit eigen naam warden gesteld, kan warden opgemerkt dat overal
creativiteit als feit en/of als fundamenteel gegeven aanwezig is. Zo
zeer is dat het geval dat ik mij ontslagen mag achten van de plicht
hier het grote aantal kunstenaarsromans of verhalen over een roeping
op te sommen : zij tonen in ieder geval, zonder aan te tonen en in
strikte zin te bewijzen, wat Vestdijk op dit punt en in die situatie voor
geldig hield. Wil men daarvan kennis nemen, dan wordt met name
het scheppen uit het niets sterk gerelativeerd. Dat gebeurt ook al
spoedig want in Lier en lancet staat te lezen : „Zelfbevrijding en zelfbevestiging : zoo mag men de twee aanzichten noemen van wat den
zin uitmaakt van ieder kunstscheppen" en wordt even verder gesproken over de persoon die tijdelijk alles verbreekt wat hem bindt om
zo tot „omvorming" te komen ( 12) . Over zelfbevrijding in de meest
radicale zin heb ik het een en ander te berde gebracht ; zelfbevestiging
zou nu aan de beurt zijn, maar dan niet zonder eerst op omvorming
gewezen te hebben dat als ik het goed zie nooit van toepassing kan
zijn op de creatio ex nihilo. In dit verband wijst de term op een zekere
tegenbeweging ten opzichte van wat eerder aan de orde kwam, en
het is verleidelijk deze dubbelbeweging aan te duiden met dionysisch
en apollinisch. Ontpersoonlijking met inspiratie en derealisering vormen de dionysische kracht, zelfbevestiging is van apollinische aard.
Samen maken zij de creativiteit van de kunstenaar uit. Het is zeer
wel mogelijk, zou ik denken, Vestdijks opvatttingen en werken onder
die gezichtshoek te beschouwen, ook al wil ik eraan toevoegen dat hij
ondaksbe„ti"romanseklvpridzneomerkelijk weinig aandacht heeft besteed aan een mythische oppositie
die sinds Nietzsche bij Nederlandse tijdgenoten en vrienden als
Du Perron en vooral Ter Braak vurig werd besproken ( 13) . Ik zal
dan ook een andere weg kiezen en proberen te achterhalen wat Vestdijk, na de relatie van creativiteit en werkelijkheid, denkt over de
betekenis van het werk als resultaat van het scheppen.
Vast staat dat het werk een vorm van zelfbevestiging zal zijn, maar
hoe gaat deze te werk ? Hoe komt zij letterlijk tot een werk ? Ik
behoef maar te herinneren aan een titel als De glanzende kiemcel om
duidelijk te maken welke richting Vestdijks opvattingen aangeven.
(12)

(Rotterdam 1939), p. 117.
es) Ik heb de indruk dat commentatoren er regelmatiger op wijzen dan
Vestdijk zelf. Vgl. o.a. Hella S. Haase in Raster, II, 3, p. 266 sq.
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Regelmatig en op de meest onverwachte momenten bovendien keert
dit woord of eicel of levend organisme of organische eenheid terug ( 14) . Zo dikwijls dat het als ik het eerlijk mag zeggen steeds
moeilijker wordt te begrijpen wat precies bedoeld is. Wanneer bij
bepaalde composities de vorm een organische eenheid is maar elders
ook de logische samenhang organisch van aard wordt genoemd,
wanneer ten slotte een mooie melodie is als een levend organisme,
dan is het moeilijk te weten waaraan men zich nu moet houden. Wordt
dan ook nog over een kiemceltechniek gesproken, dan zal een zeker
onbehagen alleen maar groeien ( 15) . Hiermee is niet gezegd dat men
er het best aan zal doen de opmerkingen van Vestdijk te laten voor
wat zij zijn, daarvoor zijn zij zeker te belangrijk en te karakteristiek.
En wel in twee opzichten : allereerst moet erkend worden dat Vestdijk
zich naast deze opmerkingen ook op geheel andere zo niet tegengestelde wijze heeft uitgelaten. In het reeds genoemde gesprek met
Gregoor wordt rijpen een vervelend woord genoemd. Alles goed en
wel, maar men zal er toch niet aan ontkomen een zeker verband te
zien met organisch groeien. Ook wordt door Vestdijk zelf enigszins
geirriteerd vastgesteld dat de kiemceltheorie te pas en te onpas wordt
aangevoerd, dat het bovendien helemaal geen theorie maar een constatering betreft ( 16) . Het is niet geheel onmogelijk dat zich een
zekere tweeslachtigheid of dubbelzinnigheid in Vestdijks denken
voordoet : het essayisme dat hij met natuurlijke voorkeur en meesterlijk vermogen bedrijft biedt hem daartoe alle gelegenheid en maakt
het bijna noodzakelijk dat hij geen hechte theorie opstelt maar de
zaken open en onbeslist laat om zo veel mogelijk kanten ervan tegelijk
te doen uitkomen. Daarop ga ik na alles wat over mogelijkheden
gezegd is niet verder in, wel zou ik in het voorbijgaan willen wijzen
op het literairhistorisch belang van deze organistische „theorie". Niet
alleen zet Vestdijk hier voort wat sinds de Romantiek aan de orde van
de dag is en handhaaft hij op zijn wijze de tegenstelling tussen organisch en mechanisch, hij kiest ook (wat aarzelend misschien en uiteraard zonder zich definitief uit te spreken) partij in een strijd die
uiteindelijk tot de oprichting van Forum leidt. Het is bekend dat
Binnendijk in zijn inleiding voor de bloemlezing Prisma nogal hevig
(14) Vgl.. vele passages in De glanzende kiemcel ; Lier en lancet, p. 62 ;
Muziekessays, 3 (Amsterdam 1983), pp. 93, 99, 106, 255 ; Muziekessays, 6
(Amsterdam 1984), p. 39.
(15) Muziekessays, 6, p. 177.
(16) Op. cit., p. 34 ; Muziekessays, 3, pp. 99 en 106.
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schermt met organisch en creatief, woorden die voor hem eigenlijk
synoniemen zijn en begrippen die elkaar in ieder geval veronderstellen. Het verzet daartegen onder andere brengt Forum te weeg.
Vestdijk heeft weliswaar aan de discussie geen deel genomen — hij
stond op dat ogenblik nog buiten de literatuurwereld om zo te zeggen —, maar hij zal wat later toch tot Forum behoren voorzover daarover gesproken mag warden ( 17) . Tot Forum, maar ook op dit punt
niet van Forum : Vestdijk voelde toen reeds voor en is ook later niet
afkerig geweest van een reeks gedachten waarvoor bij Ter Braak en
anderen een taboe bestond. Evenmin als Du Perron of Greshoff
wenste hij (in theorie althans) van doen te hebben met begrippen en
opmerkingen die het mysterie der creativiteit nog onbegrijpelijker
maakten dan het al was. Voor sleutelwoorden die volgens anderen
van het grootste belang waren maar de toets van luciede bezinning
niet konden doorstaan, hadden zij geen woord over. Het merkwaardige is nu dat Vestdijk weliswaar deze nadrukkelijk verworpen theorie
overneemt en regelmatig naar voren brengt maar het ook en tegelijkertijd met Forum eens is.
Daardoor wordt hij alleen maar interessanter, en dat kan gemakkelijk warden aangetoond wanneer ik na de rol van werkelijkheid en
van werk in creativiteit overga tot de betekenis van werken als zodanig. Ik doel dan niet in de eerste plaats, ook al is het fundamenteel, op dagindelingen regelmaat enz. enz. ( 18) . Voor mij is het belangrijker te constateren dat werken plaats vindt bij Vestdijk ni het
rijpingsproces. In dat geval zou men staande kunnen houden dat het
werken, het schrijven, eigenlijk neerkomt op een overschrijven van
wat gegroeid is en (innerlijk) een gegeven feit geworden. Dat zou de
algemeen bekende maar ook altijd verbijsterende snelheid kunnen
verklaren waarmee Vestdijk te werk ging, het zou tevens passen in
de „pasticherende" manier van doen die hem eigen was en ten slotte
ook een bevredigende oorzaak inhouden van de eerder besproken
tegenstelling tussen organisch en mechanisch. Dat zou inderdaad allemaal het geval kunnen zijn, ware het niet dat Vestdijk ook aandacht
vraagt voor de nieuwsgierigheid waarmee hij zelf uitkijkt naar het
verloop van het verhaal en in het algemeen altijd weer de nadruk
legt op mogelijkheden die een auteur en de dichter met name ter
(17) Vgl. in het bijzonder J. J. Oversteegen, Vorm of vent (Amsterdam
1969).

(18) Vgl. Gregoor, op. cit., p. 10 sq.

125

beschikking staan. Dan is toch, zou men zeggen, het rijpingsproces
niet volledig voltooid vóór het schrijven of kan het in ieder geval
tijdens en door het schrijven weer in beweging worden gezet. Een
beslissende uitspraak hieromtrent kan ik bij Vestdijk niet vinden.
Desondanks staat één ding vast : het is al te gemakkelijk en ook
onjuist deze twee aspecten van creativiteit uit elkaar te halen, los van
elkaar te beschouwen en hun zogenaamde onafhankelijkheid of zelfs
tegenstrijdigheid te doen blijken door wederom aan een overigens
niet te ontkennen vorm van essayisme te herinneren. Men kan dan
genoegen nemen met enerzijds het erkennen binnen de creativiteit van
de dionysische roes en het natuurlijke groeiproces en onderzi j ds de
regelmaat en noodzaak constateren van het werken dat met „bloed,
zweet en tranen" gepaard gaat. Dat schijnt, zoals gezegd, een gemakkelijke en dus prettige oplossing te bieden van raadselachtige
moeilijkheden. Naar mijn mening is men evenwel verder dan ooit
verwijderd van een ware beschrijving. Wil ik daartoe geraken, dan is
het onvermijdelijk terug te keren niet alleen tot Vestdijks essayistische
inslag en het daarmee samenhangende enerzi j ds f anderzij ds of de
dubbelzinnigheid en tweeslachtigheid maar ook tot de samenpersing
waarover al iets gezegd werd. In plaats van allerlei „elementen" der
creativiteit uit elkaar te halen en af te zonderen, moet nu de grootst
mogelijke nadruk warden gelegd op het feit dat men daarin niet
slagen zal en er zelfs zonder wezenlijke denaturering niet aan kan
beginnen. Zeker, er zijn twee zijden te zien, het groeien en het werken
bij voorbeeld, maar zij zijn als twee zijden van één en hetzelfde blad
papier ! ( 19)
Is dat het geval en een onontkoombaar uitgangspunt, dan zal men
creativiteit, zoals Vestdijk die in essays behandelt en zoals zij zich
in zijn verdere oeuvre voordoet, op geheel andere en naar mijn overweging ook op de enig juiste wijze moeten zien. Geen sprake is er
meer van verschijnselen die in verschillende of zo men wil tegengestelde richting wijzen, geen scheiding kan warden gemaakt tussen
organisch groeien en mechanisch werken. In plaats van diversiteit
heeft men te maken met eenheid. Wil men toch zeggen : met eenheid
van verscheidene tendenties, mij is het om het even als er dan maar
onmiddellijk aan wordt toegevoegd dat het in creativiteit klaarblijkelijk gaat om een gespannen-zijn dat zich als stuwende kracht voor(19) D e vergelijking ontleen ik aan Saussure die haar in ander verband
gebruikt.
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doet. Ik moet toegeven dat Vestdijk maar zelden over spanning
spreekt, toch kan ook bij hem op indirecte uitlatingen en niet te
miskennen feiten warden gewezen. Over de snelheid van werken
sprak ik al, nu moet zijn lust tot ononderbroken werken daaraan
warden toegevoegd. De totale en isolerende concentratie op datgene
wat hij onder handen heeft moet wel duiden op een spanning die ten
koste van alles behouden dient te blijven en zich alleen in het werk,
dat eindpunt is van het werken, ontladen kan. Een heel voorlopig
eindpunt, zoals een ieder bekend is : nauwe lijks was een einde bereikt
of de creativiteit herneemt haar spanning en dringt zich voort naar
een ander werkstuk. Er heerst levenslang een krachtig rhythme en
rhythme is onder andere ook een spanningsverschijnsel. Wat voor
Vestdijk zelf geldt, is evenzeer waar voor iedere andere kunstenaar,
en het is geen toeval dat hij daarbij enkele keren (zij het helaas al
te kort) heeft stil gestaan. Ik denk dan aan een aantal opmerkingen
en suggesties dat betrekking heeft op een eventuele curve der creativiteit die zich in het artistieke bestaan zou manifesteren. Kort gezegd
komen zij neer op een feit dat ongetwijfeld banaal zal warden genoemd : met de jaren neemt de creativiteit af en wordt de spanning
minder intens. Dat is inderdaad tientallen keren opgemerkt en wordt
ook algemeen aanvaard. Of de constatering daarom ook juist is, blijft
voor mij een vraag. In ieder geval houdt Vestdijk zich eraan, maar
hij voegt er ook het nodige aan toe. Spreekt hij over de „ouderdomsgedichten" van Holderlin of Garter, dan gebeurt dat als gevolg van
een leeservaring die alleen maar hoogst merkwaardig en in bepaalde
opzichten ook weer griezelig te noemen is. In een essay dat de betekenisvolle titel Gorter's versteening draagt en waar ook Holderlin zij delings (zoals altijd !) ter sprake komt, maakt Vestdijk gewag van een
evolutie die zich als involutie voordoet, als „een ontwikkeling naar
beneden toe". Het betreft geenszins een „talent in ontbinding", maar
„het laatste stadium van een ontwikkelingsproces, dat... met ijzeren
consequentie, naar het anorganische, het doode en doodsche, het
gruwelijk verstarde, toe gericht is." ( 20) Ook wanneer niet wordt
ingegaan op de eventuele betwistbaarheid van deze woorden en op
de involutie, blijven zij van gewicht voor de opvatttingen van Vestdijk
zelf. Hij ontkent niet dat er een ontwikkeling plaats vindt, maar
( 20 ) Muiterij, II, p. 9. Vgl. verder Keurtroepen van Euterpe, p. 31 en
vooral Essays in duodecimo, p. 146 sq. Over „kristallen" wordt uitvoerig
gesproken in Albert Verwey en de Idee.
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zij voert ten dode. Betekent dit nu ook dat elke creatieve spanning
ontbreken zal ? Men zou er totaal fout aan doen te denken dat naar
Vestdijks mening de genoemde dichters in de loop der jaren op hun
dichterlijke routine en virtuositeit voortgaan en daarin verstrikt raken.
Het wil mij toeschijnen dat er door hem vooral op iets anders gedoeld
wordt. Aan het eind van Het vijfde zegel komt de vulcanisch en ondergrondse schilder tot een verhelderend inzicht. Dat vindt niet voor
niets plaats terwijl hij naar een processie kijkt, ook al zal ik de religieuze betekenis daarvan niet aanroeren. In dit verband is het opmerkelijker dat El Greco zo intens getroffen wordt door de sjokkende
ossen die de wagens voorttrekken. Het is hun onverbiddelijke, gelijkmatige, ogenschijnlijk altijd voort durende gang die hem fascineert
en ten voorbeeld strekt. Een voorbeeld, zo men wil, van het ononderbroken, regelmatige en krachtige werken. Daarin moet het ondergrondse schilderen zich voortaan manifesteren. Dat wil zeggen : het
is zeker niet opgeheven in de zin van verdwenen (met het gevolg dat
ook spanning zou ontbreken) maar het wordt verheven en gezuiverd
of althans doorlicht in een werken dat weet waarmee het zich bezighoudt. Dan is het ook zeer wel mogelijk dat deze creatieve eenheid
moet leiden tot het dode en doodse. De gedachten zullen vrijwel onvermijdelijk uitgaan naar de meditaties van Goethe in Thomas Mann's
Lotte in Weimar die betrekking hebben op de zuiverheid, de volmaaktheid en het doodse van een kristal. In zekere zin is elk werk resultaat
èn (tijdelijke) dood der creativiteit. Mag men dit nog kunst noemen,
vraagt Vestdijk zich dan ook af, „schoonheid" ? en zijn antwoord
is : „Ik weet het niet. Ik weet alleen, dat het onmenscheli j k is en
misschien grootsch." Het is deze opperste spanning, zou ik eraan
willen toevoegen, die de eenheid schept waarin leven en dood zich
onontwarbaar met elkaar verenigen, waarin groeien en werken niet te
onderscheiden zijn en een term als Vestdijks kiemceltechniek zijn volle
zin krijgt. Er heerst een kracht die zich in volle ontplooiing vernietigt,
die om met Vestdijk te spreken anorganisch wordt en het verstarde
tot doel heeft. Dat die kracht desondanks nog altijd herkenbaar blijft,
maakt het gruwelijke maar ook het griezelige uit dat grote kunstwerken aankleeft.
Het zal niet veel opleveren wanneer deze stuwende kracht verder
in het algemeen beschreven wordt. Vandaar dan ook dat men meestal
genoegen heeft genomen met alle mogelijke vluchtwegen die soms
heel diepe benamingen dragen maar vrijwel altijd alleen maar doen
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uitkomen hoe zeer het perspectief verschuift en het doel steeds aan
de horizon opdoemt. Woorden als gave, mysterie, roeping enz. enz.
betekenen in feite niets omdat zij alles wat verklaard en beschreven
moet worden al bij voorbaat veronderstellen. Ik zal niet beweren, dat
een onderzoek naar creativiteit ooit tot een definitief einde kan geraken. Eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat het daarin zelfs niet mag
slagen, maar ik zou dan ook willen nagaan en althans enigszins wensen te begrijpen waarop mijn zogeheten overtuiging gebaseerd is en
waaraan argumenten te ontlenen zijn. Uitgangspunt zal dan behoren
te zijn dat de specifieke creativiteit van dèze kunstenaar of van diè
geleerde wordt onderzocht. Wanneer dat langdurig en uitgebreid is
geschied valt misschien te denken aan enkele tentatieve opmerkingen
over het scheppend vermogen in het algemeen. Op dit ogenblik zou
ik niet daaraan denken, mij is het meer dan voldoende om misschien
iets te kunnen achterhalen van de stuwende kracht die Vestdijk lijkt
voort te drijven en van de gevolgen die deze kracht in zich draagt.
Als dat de bedoeling is, mag ik allereerst volstaan met een simpele
vermelding van de overbekende „vorm of vent"-theorie die in de
jaren '30 de literaire geesten zo zeer in beslag heeft genomen. Onderzoek daarnaar is nauwkeurig gedaan en het heeft geen zin vele vlot
gebruikte begrippen als authenticiteit, zuiverheid, persoon(lijkheid),
voornaamheid, honnêteté e.d. nogmaals te behandelen ( 21) . Te minder
omdat Vestdijk toen en ook later niet bepaald met volledige inzet
aan de strijd heeft deelgenomen. Ten slotte zal hij de antithese
persoon/talent wantrouwen en als een filosofisch schijnprobleem beschouwen ( 22) . Dit hij zich zo min als iemand anders kan onttrekken
aan gangbare terminologie en heersende theorieën, blijkt echter uit
een opvatting die belangrijker is wanneer het om zijn vorm van creativiteit gaat. In de brieven aan Marsman die gevoegd zijn bij Heden
ik, morgen gij is weliswaar sprake van de genoemde tegenstelling
maar nu wordt deze niet los gezien van wat Vestdijk disharmonie
noemt. Als ik het goed zie, wordt daarmede juist spanning bedoeld.
Hoe de velerlei spanningen zich voordoen in het dagelijks leven (of
in het geruzie rondom de Van der Hoogt-prijs) , in hoeverre zij te
(21) Ik verwijs nogmaals naar het fundamentele werk van Oversteegen.
(22) Vgl. Gregoor, op. cit., p. 9 : „ ... die antithese ... v an talent en persoonlijkheid, waar trouwens niemand uitkwam. Omdat talent zonder persoonlijkheid eenvoudig niet de moeite waard was om over te spreken, en persoonlijkheid zonder talent niet, en dat je nooit een zuivere tegenstelling kreeg.
Dat het hele probleem filosofisch een schijnprobleem was."
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maken hebben met Vestdijks zogenoemde karakterloosheid die hem
per definitie niet tot een sterke persoonlijkheid zou maken, of hoe
hij zelf die relatie ziet, doet in het geheel niet ter zake. Enig gegeven
is op dit ogenblik voor mij het vaststaande feit dat disharmonie en
dus spanning tot basis van artistiek creëren wordt geproclameerd, en
een synthese berustend op en voortkomend uit deze basis wordt nagestreefd. Blijft de vraag waaraan deze gespannen disharmonie, die
tot werk en werken voert, bij Vestdijk, ontspringt.
Daaromtrent kan mijns inziens geen twijfel bestaan : men zal moeten
denken aan wat ik gemakshalve het „Ina Damman-complex" wil noemen. Bij elke nadere behandeling ervan zal duidelijk zijn, dat het mij
niet in het minst te doen is om een gebeurtenis uit Vestdijks jeugd te
achterhalen. Ik ga zo ver te beweren dat er voor mij, ook al zou er
niets reëel gebeurd zijn, toch niets verandert aan en in het werk dat
Vestdijk schrijven zal. Mij is het voldoende te weten wat Vestdijk in
geschrifte altijd weer voortdreef en in vele opzichten voor hem een
absolutum is blijven betekenen, zoals ook El Greco op het absolute
gericht is. Een belangrijk facet van dit absolutum, dat dus niet alleen
in de Anton Wachter-romans maar overal (zij het met verschillende
intensiteit) aanwezig zal zijn, kan aangeduid warden met niet-bezitten. Van een titel als Terug tot Ina Damman is het eerste woord al
direct karakteristiek. Er wordt over een verleden geschreven, over iets
dat er in vele opzichten niet meer is en in de strikte zin van het woord
niet bezeten kan worden. Elk individu is meer zijn verleden dan dat
hij het in bezit heeft. Zo zal het terug-willen nauw samenhangen niet
met een hernieuwd bezitten (dat er overigens ook niet eens geweest
is) , maar met een bepaalde vorm van zijn, die alleen ideëel bezit kan
opleveren ( 23 ) . Aan deze eigenaardige combinatie geven de laatste
bladzijde van de roman en in het bijzonder de laatste woorden volledig
uitdrukking. Anton Wachter heeft definitief van Ina afscheid genomen. Hij loopt naar huis terug en verlangt alleen naar het bruine
„Note Book", een soort dagboek (dat dus de behoefte aan beschrijven
of literatuur, zo men wil, naast en in de plaats van beleven doet uitkomen) . Achter hem — en dat is ook een beeld voor terugkeren
rijdt de trein en ligt het plein waar hij werkelijk geleefd heeft. En
(23) Over de functie van verleden, van geschiedenis en tijd heeft Vestdijk
zich herhaaldelijk, men zou bijna zeggen in elk werk, direct of indirect uitgelaten. Vgl. in het bijzonder Het eeuwige telaar. Voorzover ik kan nagaan,
is aan dit essentiele onderwerp nauwelijks enige aandacht besteed.
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dan het einde :,, ... hoe onwankelbaar trouw hij blijven zou aan iets
dat hij verloren had, — aan iets dat hij nooit had bezeten."
Het einde dus van de eerste roman, ook al is deze afkomstig, als
ik het zo mag zeggen, uit een veel grater manuscript, Kind tussen
vier vrouwen, dat lange jaren onuitgegeven is gebleven en nog steeds
niet in zijn ware gedaante publiek is gemaakt. Uiteraard bevat het
ook in de huidige vorm veel van wat Ina Damman aan te horen geeft
èn veel van alle volgende werken. Het einde waarover ik hier sprak
is namelijk geen einde en geen begin, het is de eerste manifestatie
van een altijd aanwezig en overal door dringend complex. Zou het
toeval zijn dat in de eerste bladzijden van Kind tussen vier vrouwen
sleutelwoorden als zweven, terugkomen, tijd, leegte, verlangen, angst
meermalen voorkomen of een zinnetje als „ik ben in hem verdwenen.
Ik, of hij nu ?" Woorden en „feiten" die vergeleken moeten worden, om een grote sprang te maken, met het ontroerende einde van
een veel latere roman als De koperen tuin : „het ongeneeslijke verdriet, dat nu mijn enige bezit was geworden, en dat ik niet eens meer
zou willen missen..." Niet zou willen en niet zou kunnen missen !
Het begin van Sint Sebastiaan verhaalt van een kind dat gespeend
werd : „Er gleed een mes tusschen honger en genot..." en vervolgens
tast „het protest om wat hem ontstolen was stil en geduldig naar
uitdrukking." Zo wordt Anton Wachter een kind dat „iets goed te
maken had, iets te herstellen." De ondertitel van deze roman is De
geschiedenis van een talent en al wenst men dikwijls eraan te herinneren dat Vestdijk in de gehele Wachter-serie een nauwelijks verhulde
autobiografie en dus zijn eigen kunstenaarschap beschrijft, er staat
toch ook vast dat hij in later werk herhaaldelijk kunstenaars of bijnakunstenaars tot onderwerp kiest. Hoe het ook zij, in alle gevallen is
het niet te betwijfelen dat het werken van de schrijver voor Vestdijk
altijd een herstellen betekent, een geduldig maar ook onverzettelijk
herstel van wat hem ontnomen of althans is aangedaan. Vestdijk
luistert naar een onafgebroken roep uit een ver verleden dat voortdurend nabij is, en zijn streven is gericht op een verlies dat ongedaan
moet worden gemaakt. Zijn roeping, dat wil zeggen : zijn creativiteit,
is niets anders dan de niet aflatende trouw en het aandachtige geduld
waarmee hij dit roepen in zich opneemt en verwerkt. Wat verloren
is gegaan en dus een niet-bezitten is geworden, kan op enigerlei wijze
in woorden bestaan.
Het is in dit verband niet te vermijden over Vestdijks idealiserende
creativiteit te spreken, ook al begrijp ik heel goed dat daarmede een

13 1

wat verrassende suggestie is gedaan. De realist Vestdijk die obsceniteiten en „vieze beschrijvingen" niet uit de weg gaat toch eigenlijk
enidalst?Er ovegzdnikruatoed
Vestdijk zich er herhaaldelijk over beklaagd heeft fout begrepen te
warden. Bovendien zal duidelijk zijn, dat ik bij idealiseren in het
geheel niet denk aan verfraaien, verdoezelen of wat dies meer zij.
Wat ik bedoel komt eerder neer op een filosofische attitude die zich
wendt tot de Idee en direct of indirect met platonisme te maken heeft.
Iedere lezer van Vestdijks oeuvre zal getroffen zijn door de regelmaat
waarmee in verschillende periodes van zijn leven het platonisme aan
de orde wordt gesteld. Er wordt over gesproken in de correspondentie
met Theun de Vries, maar ook al eerder in Lier en lancet en uiteraard
in Albert Verwey en de Idee of in een laat essay over Proust (24).
Een geval als De ziener is in dit opzicht bijzonder interessant. Naar
uit mededelingen van Vestdijk zelf blijkt, is hij uitgegaan van een
ware geschiedenis over de liefde van een lerares en een leerling die
(zoals heel preuts wordt opgemerkt) tot het uiterste was gegaan.
Tijdns het schrijven merkt hij evenwel dat het een platonische liefde
moet blijven, omdat iets anders niet bij de karakters past. Wat is er
nu aan de hand ? De naturalistische romancier die een soort documentaire reportage wenst te geven, verandert de feiten waarmee hij van
doen heeft ? Dat is zeker waar, maar aan de andere kant is Vestdijk
er welhaast toe gedwongen een ware liefde altijd platoniserend te
tekenen. Hij kan niet anders en wil niet anders. Het gaat zelfs zo
ver, dat bij een heftige en sensuele liefde als in het eind van De
schandalen te vinden is zich plotseling een „nogal ervaren kind" ontpopt. Men mag het mijnentwege pervers of morbide noemen, de
uitdrukking is, de woorden zijn niettemin van groot belang en verwijzen in wellicht verwrongen maar zeker heel goed herkenbare vorm
naar het complex dat ik bedoel. Het ideaal zou zijn een kind te bezitten dat wel en niet kind is, dat onmogelijke mogelijkheden biedt
en als geliefde de maagdelijkheid van het niet-bezitten en het onaantastbare behoudt (25).
(24) Opmerkingen over Beethoven en de Idee (Keurtroepen, p. 53), over
Hegel verschillende keren, en over platonische liefde of cidsbeïsme in Narcissus op vrijersvoeten (een uiterst belangrijke titel) zouden hierbij betrokken
kunnen warden.
(25) Ik waag het erop een misschien al te ver gezocht verband te vinden
met Vestdijks literaire bewondering voor Emily Dickinson en Emily Brontë
bije.
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Het is dit complex dat Vestdijk voortdrijft en misschien is het
daarom slechts in beperkte zin mogelijk over idealisme te spreken.
Het dient namelijk tot of is de voortdrijvende creativiteit zelve waaraan de auteur onderworpen is, en daarvan is bij Plato geen of op
geheel andere wijze sprake. Bij Vestdijk is het beginpunt en eindpunt
tegelijk. In het meermalen genoemd gesprek zegt Gregoor enorm
blij te zijn dat de geschiedenis van Ina Damman een werkelijkheidsachtergrond heeft ( 26) . Zoals gezegd bekommer ik mij daar nauwelijks om. Sterker nog, ik zou een mogelijk antwoord van Vestdijk zelf
uit een ander interview willen noemen. Hij zegt daar : „Het kan zijn
dat ik als jongen Ina Damman heb uitgekozen om verliefd op te
warden, omdat ik van te voren wist dat ze nooit van me zou houden." ( 27 ) Er valt moeilijk een beter bewijs te geven voor het feit dat
literatuur geen afbeelding der werkelijkheid is maar beide in zekere
zin bepaald warden door een bron die overal doorheen stroomt en
naar zich zelf terugkeert. Juist daarom moet waarschijnlijk het probleem der identificatie dat voor Vestdijk zo karakteristiek is genuanceerd worden. Veelal wordt daarbij namelijk uitsluitend gedacht aan
het overigens onweerlegbare feit dat Vestdijk zich als het ware verliest in de anderen. Mij lijkt het juister en ook van meer gewicht dat
hij er vooral naar streeft de anderen in zich te doen opgaan. Alleen
daardoor is te begrijpen dat Ina Damman bijvoorbeeld voor altijd in
hem leeft, naar hij mededeelt, en met hem ten grave zal gaan ( 28) .
Daarin ligt de eigenlijke betekenis van zijn idealisme en van een
complex dat in zich zelf ronddraait. Er heerst dus op zijn minst een
dubbele beweging binnen de identificatie, waarbij ik voor mijn deel
aan de centripetale kracht een grotere waarde toeken dan aan de
middelpuntvliedende.
Dat lijkt mij te meer noodzakelijk omdat met de nadruk die ik hier
leg op het centrale complex dat Vestdijks creativiteit is een foutieve
indruk kan zijn gewekt. De uitdrukkingswijze schijnt af te gaan op
een soort ruimtelijkheid waaraan in psychische aangelegenheden in
het algemeen en zeker bij Vestdijk in het geheel niet te denken valt.
Het Ina Damman-complex is ruimtelijk noch tijdelijk te bepalen, het
„beweegt" zich in mythische ruimte en mythische tijd, dat wil zeggen :
in een ruimte waar geen ginds en geen hier is, en in een tijd die
(26) Op. cit., p. 138.
(27) Bibeb, De mens een ramp voor de wereld,
(28) Gregoor, op. cit., p. 60-61.

p. 21.

133

geen verschil kent tussen heden, verleden of toekomst. Het middelpunt is overal, de omtrek nergens, zou men bijna willen zeggen. In
ieder geval is het niet voor niets dat Vestdijk over zich zelf als een
soort Orpheus denkt die de doden tot leven wekt, en aan de verre
onbereikbare geliefde als een Beatrice die hij in zich draagt (29).
Creativwodngalhetudispnarmogeljkheden om het voorbije te herstellen, het is bij de jonge Anton en de
volwassen Vestdijk, die samen Wachter-Vestdijk zouden moeten heten, een wakend wachten dat verlangend uitziet naar de realisering
van wat zich als onmogelijk lijkt voor te doen.
Het doel van die opmerkelijke zwevende spanning waarin de persoon wordt tot een knooppunt van mogelijkheden is gelegen in een
werkstuk dat zich als einde en resultaat der creativiteit aanbiedt. Maar
tegelijkertijd weet de auteur dat dit einde voorlopig en onvolledig
moet zijn. Als gebeurtenis is het een literaire fixatie van wat in wezen
een gebeuren is en zich ook als gebeuren zal blijven voortzetten.
Voorlopig is elk werkstuk om twee redenen. Er blijft altijd een niet
te bevredigen drang en een onbevredigd gevoel dat het gebeuren
gebrekkig is uitgedrukt en uit de aard der zaak niet alles gezegd kon
warden. Daarenboven is het hulpmiddel dat woorden bieden ontoereikend : „Woorden zijn de meest gewetenloze bedriegers die er bestaan, -- maar bedriegers waar wij op aangewezen zijn, en die wij
steeds weer ons vertrouwen schenken." ( 3°) Wantrouwen, vertrouwen,
vertrouwen tegen beter weten in, het geeft samen weer wat spel of
dialectiek bij Vestdijk te betekenen heeft. Er wordt bovendien mee
duidelijk gemaakt dat creativiteit daarvan afhankelijk is en na ieder
werk zal moeten doorgaan met werken. In die zin moet van Vestdijks
oeuvre dat zo gevarieerd en uitgebreid is en met zo onwaarschijnlijke
snelheid werd volvoerd, toch ook gezegd worden (evenals van alle
andere verschijningsvormen van creativiteit) dat het onvoltooid blijft.
Onvoltooid omdat creativiteit zich niet laat beëindigen (om over
voltooien maar niet te spreken) , en ook het allerstugste bezeten
werken en de grootste inzet er niet in zullen slagen de leegte der
(29) Brieven uit de oorlogsjaren aan Theun de Vries, 's Gravenhage 1968
(= Achter het boek, VI, Aflev. 1 en 2, 1967), p. 117.
( 80 ) Essays in duodecimo, p. 17. Het zou de moeite waard zijn op de

romantische elementen in deze opvatting uitvoerig in te gaan. Het zou een
weerlegging kunnen inhouden van het foutieve begrip waaronder Vestdijk
geleden heeft en een bevestiging van het feit dat hij zich voor 90 % voor
romanticus hield (Gregoor, op. cit., p. 18) .
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talloze mogelijkheden definitief te vullen. Het schijnt weliswaar alsof
woorden daartoe in staat zijn, maar dan betreft het altijd een imaginair „leven" dat het angstig verkeren binnen mogelijkheden slechts
kortstondig kan doen vergeten. In die zin zijn woorden inderdaad
bedriegers, maar daarom alleen ook vormen zij een soort fundament
van waaruit een altijd weer herhaalde gooi naar realisatie kan worden
gedaan. Het scheppend vermogen van de kunstenaar is ook een onvermogen, een basis die er niet is, die als niets is maar hem tot veel
in staat stelt.
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SIC TRANSIT GLORIA etc. ( vervolg )
door
BERT DECORTE

Lid van de Academie

Ik weet niet hoever uw botanische kennis reikt, wellicht veel verder
dan de mijne, maar of ze klein of groot weze, u zult allen toch weten
dat immortellen een andere naam is voor strobloemen. De onsterfelijkheid van academieleden kan min of meer met die van de immortellen vergeleken worden : hun glans en glorie is na verloop van tijd
soms jammerlijk getaand. Die strobloemen blijven ook niet heel
mooi, verliezen tengevolge van stof en droogte hun frisse kleuren en
men heeft er niet veel bewondering meer voor over. Daarom is het
niet slecht even te herinneren aan de tijd toen zij nog mooi en bewonderenswaardig waren en zet ik in deze lezing de reeks verder,
waarmee ik vorig jaar was begonnen en die u eerlang in onze verslagen en mededelingen, indien u daar lust toe hebt, zult kunnen herlezen. Mijn voorlezing vandaag komt iets vroeger dan verwacht ; ik had
ze eigenlijk maar voor het najaar gepland, maar aangezien het aanbod van de lezingen niet hoog is, hebben onze voorzitter en onze
vaste secretaris mij verzocht u vandaag toe te spreken . Ik zal, zoals de
vorige maal, ook nu een drietal academieleden uit het nog tamelijk
nabije verleden ter spraak brengen, met name Toussaint, die in ons
gezelschap nog op mijn zetel heeft plaats genomen, Baur en Roelants, in deze volgorde. Dus eerst Toussaint.
De lezers van mijn meesterwerken weten dat ik voor Fernand Victor Toussaint van Boelare ooit een refrein heb gerijmd beginnend
met de woorden : Toussaint, die aller heiligen verzamelnaam zo treffelijk draagt, alsof ge u wilt beveiligen tegen de hel die ons belaagt,
't opdrachtrefrein dat gij me vraagt wordt met een mild gemoed geschreven... Met een mild gemoed wil ik ook vandaag over hem wat
zeggen. Ik heb altijd behoord tot degenen die bereid zijn veel te vergeven en verder heb ik vaak bemerkt dat het wel eens zulken zijn,
wie heel veel moet vergeven worden, die zich het meest geprikkeld
voelen wanneer anderen hun niet tijdig vergiffenis hebben geschonken. Dat is ook zo een beetje het geval geweest met Toussaint, die
inderdaad zich nogal wraaklustig opstelde in de eerste na-oorlogse ja-
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ren. Hij heeft het trouwens niet lang kunnen volhouden want de grote zuiveraar was in 1947 al daar om hem definitief als academielid
aan kant te zetten. Teirlinck heeft me ooit eens gezegd, nadat er in
de schoot van het toen nog zeer jonge Nieuw Vlaams Tii Ischrift wat
, , kweddelen " waren geweest en wij getwee om onze ge.noedsrust te
herstellen een pintje waren gaan drinken : dane Fernand ee ne slechte
caractère. Of hij dat maar zei, omdat hij door wat voorgevallen was
nog ontstemd was of echt gemeend, dat weet ik niet. Ik heb hem in
elk geval naderhand nooit een onvriendelijk woord tegen Fernand horen zeggen . Ik heb me wel eens afgevraagd of Toussaint zich in die
krankzinnige periode van de eerste na-oorlogse jaren niet door enkele
jongere mensen had laten opvijzelen om bloeddorstige dingen op papier te zetten tegen wie hij scheen aan te zien voor rechtstreekse medewerkers aan de propaganda-machine van Goebbels en die niet veel
anders hadden gedaan dan onschuldige verhalen geschreven. Te zijner verdediging moet ik zeggen, dat hij al in 't begin van de oorlog
aan een ingebeelde waanvoorstelling was gaan lijden. Hij was niet af
te brengen van de idee dat de Duitsers absoluut zijn kop wilden en
dit deed hem in een totaal mutisme vervallen, zodat psychiaters het
raadzaam achtten hem voor een tijdje in een maison de santé onder
te brengen . Maar ook daar kreeg men hem niet aan 't praten, tot een
Hollandse vriend van Teirlinck, een antiquair ( deze heeft het me zelf
verteld in het café Au Laboureur aan de Varkensmarkt te Brussel,
waar Toussaint juist was weggegaan uit de kring van zijn vrienden ),
hem in die instelling voor psychopaten ging bezoeken en hem vroeg
wat het te betekenen had dat hij daar zat te zwijgen, terwijl heel de
Nederlandse literatuur op hem zat te wachten om nieuw werk van
hem te kunnen lezen. Toussaint zou toen aan het praten geslagen
zijn als de bijbelse ezel van Bala5.m . In elk geval toen ik hem opnieuw ontmoette en hem tijdens de verdere duur van de oorlog herhaaldelijk thuis ging bezoeken was er aan hem weinig abnormaals te
merken. Het was tijdens een van deze bezoeken dat ik Lode Zielens
de laatste keer heb gezien. Eens dat we door de Netstraat kuierden
kwamen we meester Jef Van Hoof tegen. Ah ! Toussaint godverdomme ! zei deze en Fernand hield met hem een gemoedelijk babbeltje.
Eigenlijk was Toussaint nog iemand uit de belle époque. Ten
eerste door zijn uiterlijke verschijning. Die zeer nette oude heer met
zijn spitsbaardje en zijn wandelstok was iemand uit een tijd toen de
auto nog het stadium van de koets niet helemaal ontgroeid was en ,iemand die zich inliet met literatuur nog eerbied bij het publiek kon
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afdwingen. Ten tweede was hij van een voorbije tijd door zijn literaire opvattingen, die zich voornamelijk vastankerden op precieuse
zegging. Hij was ook erg eergierig en men kon zich ook afvragen of
zijn houding tegenover iemand als Felix Timmermans bijvoorbeeld
niet gedeeltelijk door naijver was ingegeven . Ik moet hier aan toevoegen dat, zodra de `reaktion' aan 't woord kwam, en dat was tamelijk gauw met het spotblad „Rommelpot " , de oude Toussaint
niet werd gespaard en dat men zelfs de draak stak met het feit dat
hij een tijdje minder helder van geest was geweest, zoals euphemistisch op zijn psychische depressie bij 't begin van de oorlog werd
gezinspeeld.
Ook mijn eerste persoonlijk onderhoud met Toussaint heeft voor
mij altijd iets gehad van een gebeurtenis uit lang vervlogen tijden.
Dat kwam gedeeltelijk doordat het plaats vond in café Le Globe, dat
zich destijds bevond naast de praalboogingang van de Naamse Straat
aan het Koningsplein te Brussel. Het was wel een tegenstelling : de
fijne ambtenaar met panamahoed die daar op het terras wachtte op
een slecht gekleed jongmens, die per fiets van uit de Kempen kwam
en dit voertuig daar beneden tegen de trapleuning aangooide. Deze
ontmoeting hield verband met mijn zoéken naar een baantje en, als
men heel de zaak napluist, heeft ze er ook toe geleid dat ik in een
ministerieel departement werd aangeworven, maar dat is mijn eigen
geschiedenis. Om met die van Toussaint voort te gaan, ik ben, toen
ik
ik dan kort nadien te Brussel woonde, hem eens gaan bezoeken
in een van de diensten van de seweet niet meer om welke reden
naat, waar hij ook een functie had. Het is de enige maal dat ik daar
ooit ben binnengegaan. Ik zag er nogal slordig uit, zoals mij dat vaak
gebeurde, met een baard van een dag of drie en kwam daar opeens
voor een bode te staan die in livrei stak. Het ging er daar bijzonder
plechtig aan toe, maar toen die als Napoleon geklede bode zag dat ik
door Toussaint voorkomend werd begroet was alle argwaan bij hem
verdwenen. Voor de oorlog heeft Toussaint ook een tijdje een vriendenkring van jonge schrijvers en dichters rondom zich tracht-en te
groeperen. Hij wilde zich wekelijks omringd zien door debuterende
jonge literaten in de Old Tom aan de Naamse Poort. In dat café heb
ik voor 't eerst Marcel Coole, André Christiaens en wijlen onze collega Herman Thierry (Johan Daisne ) tegengekomen, die later mijn
vrienden zijn gebleven. De mobilisatie van het Belgisch leger in september '39 en daarna de oorlog stuurden dat soort literair leven helemaal in de war.
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Het is ook in een café dat ik Toussaint voor 't laatst heb uitgeleide
gedaan. In het reeds genoemde Au Laboureur gingen wij samen buiten op een vrijdagavond en daar we nog aan 't praten waren liep ik
met hem mee over de oneffen stoep van de Vlaamse Steenweg tot
aan de Kiekenmarkt, waar hij de tram zou nemen naar zijn huis aan
de Koloniënstraat. Ik kon niet vermoeden dat het de laatste maal zou
zijn dat ik afscheid van hem nam. Zesendertig uur later was hij op
weg naar alle andere heiligen, die van het getal zowel als die van Zichem.
Een naam als Janssens en Peeters is Baur zeker niet. In de telefoonlijst van Gent komt hij niet voor. In de gids van Brussel daarentegen
wel zes maal. Er is een cafébaas Baur Charles, een Baur G, dan een
Baur Laurent, die het beroep van ébéniste-polisseur beoefent, een
nog weinig door zelfstandige vaklui in stand gehouden stiel ; verder
een Baur Marcel, een Baur-Dewaegeneer en een Baur-Herinckx. Ik
heb altijd gedacht dat deze naam dezelfde zou kunnen zijn als Bauer, zoals de gewone Duitse boer of der Bauer mit dem Barte von
Ewigkeit zu Ewigkeit uit Rilke's , , Stundenbuch ' ' , ook al was de enige Baur, die ik buiten wijlen professor dr. Frank Baur ooit heb mogen aanschouwen, wel niet in levenden lijve maar dan toch zo goed
als levend op het witte doek, een Fransman, de bekende acteur Harry
Baur. Bauers staan er niet veel meer dan Baurs in het Brussels telefoonboek. Een tiental, waaronder één als naamloze vennootschap. In
Gent, 091, treft men Bauers al evenmin aan als Baurs. Het zou, voor
iemand die van halve assonanties houdt, wel prettig geweest zijn juist
voor Bauknecht Belgium nv aan de Frederic Burvenichstraat 214 te
Gentbrugge een Franciscus Johanna ( dictus Frank ) Baur, alias Aran
Burfs te hebben aangetroffen.
Al zijn er enkele onder onze huidige academieleden die professor
Baur veel beter hebben gekend dan ik, daar enkele door hem op het
filologisch spoor hij was een kind van de , , ijzeren weg ' '
zijn
beglidwst,ochkanzegdimlvrjoegnz
element heb gezien, namelijk tijdens de eerste jaren van zijn universitaire carrière, om precies te zijn ten jaren 1930, het eeuwfeestjaar
van de geboorte van Gezelle en de Belgische Staat. Frank Baur, die in
1887 te Vilvoorde was geboren
un vilvaurien in voorbeeldig Brussels
had al heel wat meegemaakt voor hij in 1920 te Leuven promoveerde tot doctor in de letteren en de wijsbegeerte. Hij had van de
clerus en van de heerlijkheden van de oorlog geproefd. Genoemd jaar
1930 was hij intussen atheneumleraar geweest te Oostende, Bergen
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en Gent en sedert 1927 was hij docent van de toen nog franstalige
Rijksuniversiteit aldaar. U weet allen dat hij de dirigent is geweest
van de tiendelige Gezelle-editie, de zogenaamde Jubileumuitgave,
die naar aanleiding van het eeuwfeest van de geboorte van de dichter
aan 't verschijnen was, en de docent, die twee jaar later aan de vernederlandste Gentse universiteit tot prof zou benoemd worden, werd
op talrijke plaatsen gevraagd om over Gezelle te komen spreken. Dit
was ook het geval in het klein seminarie te Hoogstraten, waar ik toen
leerling was van de vierde latijnse. Op een vijftienjarige knaap maakte Baurs verschijning een zeer ongewone indruk : dat glimlachend
dikzakje was dus de Gezelle-kenner, die alles wat voordien over de
priester-dichter was gezegd of geschreven had getoetst en tot de bevinding was gekomen dat het volgens zijn opvatting best was eerst
eens grondig te onderzoeken wat Guido Gezelle zoal van in de wieg
tot op zijn sterfbed had uitgespookt, om zo goed mogelijk te weten
te komen wat voor soort mens hij geweest was en dan na te gaan in
hoeverre zijn geschriften hiervan de weergave waren. In zijn uiteenzetting had hij dan ook het grootste gedeelte gereserveerd voor mededelingen omtrent de toestanden in een diocesane onderwijsinstelling
als het klein seminarie te Roeselare, waar de jonge Gezelle leerling en
nadien leraar was geweest. Die priesterkweekschoolschilderinge van
haast een eeuw tevoren vertoonde nog heel wat overeenkomst met de
eigenaardigheden van ons indoctrinatiecentrum. Wat ik er van heb
onthouden is dat Baur daar zeer vrijmoedig over sprak, iets wat wij
niet gewoon waren. Van wat hij omtrent de poëzie van Gezelle losliet
kan ik me niets meer herinneren. Het zal dan ook wel niet veel geweest zijn en waarschijnlijk niet belangrijker dan wat Aloïs Walgraeve, enkele jaren voordien nog poësisleraar te Hoogstraten, over Gezelle's gedichten al had geschreven, hij mocht dan nog een loopje nemen met het biografische. Men besluite hieruit niet dat ik Baur als
Gezelliaan niet au sérieux zou nemen ; ik kom hier in wat volgt op
terug.
De tweede maal dat ik de Gentse hoogleraar te zien kreeg hield
verband met de prijzen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde. Het was ten jare 1944, als ik me niet vergis. De
Academie vergaderde in die tijd te Brussel in het Academiënpaleis.
Toussaint had mij gezegd dat ik mijn bundeltje „ Refreinen " moest
inzenden voor de Beernaert-prijs, wat ik had gedaan met het gevolg
dat mij die prijs werd toegekend en dat ik naar de prijsuitdeling
moest. Ik vond het maar een flauwe bedoening. Het academisch
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bloed stroomde toen nog niet door mijn aderen en als klap op de
vuurpijl vroeg professor Baur me, toen hij me feliciterend de hand
drukte, of de Academie me al een check had gestuurd. Ik vond dat
ook wel niet zo heel erg, maar het moet me toch geraakt hebben, anders had ik het niet onthouden, want ik heb al herhaaldelijk bemerkt
dat ik me alleen de dingen waar ik wezenlijk enig belang aan hecht
goed blijf herinneren.
Al meer dan eens heb ik schrijvend of pratend gewag gemaakt van
de aanvangsjaren van de Midis de la Poésie Middagen van de Poëzie
te Brussel, niet omdat ik daar bij betrokken was maar wel omdat ik
daar, zowel tijdens de Franse als tijdens de Nederlandse poëtische middaguurtjes heel wat letterkundige personages heb ontmoet en begroet,
die ik anders misschien niet zou tegengekomen zijn. Sommigen vielen
me tegen, anderen mee. Een meevaller was Baur toen ik hem in de
Résidence-schouwburg, waar aanvankelijk de poëziemiddagen plaats
vonden, andermaal over Gezelle hoorde spreken, ditmaal minder over
de belevenissen van de dichter ik herinner me werkelijk geen enkel
détail in dit verband maar hoofdzakelijk over het dichterschap en
de poëzie van de uitzonderlijke dichter. Twee punten uit die lezing
hadden me getroffen. Ten eerste dat Baur sedert 1930 ook het innerlijke mensentype van Gezelle was gaan bestuderen en dat hij daarom
uitzonderlijk veel belang hechtte aan een gedicht als , , De Slekke "
dat hij als de volledige weergave van Gezelle's mensenschuwheid, die
hij van zijn moeder had geërfd, aanzag. Ten tweede wees hij op het
kosmische in sommige van Gezelle's gedichten en hij zei enigszins
smalend, dat men niet in de poëzie van Marsman maar in die van de
dichter van het `het stergerol' naar het kosmische moest gaan zoeken.
Tijdens de Poëziemiddagen heb ik Baur ook een voordracht over
Albrecht Rodenbach weten houden. Het moet geweest zijn rond de
tijd dat hij de drieledige uitgave van Rodenbachs werk bezorgde. Hij
besloot zijn toespraak met , , Vliegt de Blauwvoet ! " . Ik gis dat dit
een beetje provocatief bedoeld was, zeker als men weet dat Baur ondertussen ook senator was geworden. Voor een wikingenkreet warm
lopen doe ik wel niet, maar van een podium als dat van de poëziemiddagen werd door onze Franse landgenoten ook vaak gebruik gemaakt om uiting te geven aan hun overtuiging dat zij toch zo veel
meer waard zijn dan de Menapiërs. Ik heb Baur toen dan ook welgemeend toegejuicht.
In verband met Baurs teleurstelling toen hij van Stuiveling vernam
dat Herman Gorter in zijn omgang met vrouwen een nogal lichtzin-
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nig mansmens was geweest, die dagelijks naar twee vriendinnen in
ongeveer dezelfde bewoordingen zijn liefdesverklaringen per brief
verzond heb ik al eens iets op papier gezet. Maar ik heb daar niet aan
toegevoegd dat tijdens dit gesprek met de twee hoogleraren, waarin
ik niet veel hoefde te zeggen, professor Baur met een zekere zelfgenoegzaamheid vertelde dat hij als een kwatong bekend stond, maar
dat de minder leuke dingen, die hij over collega's en anderen meedeelde altijd volledig op waarheid berustten. Dat was ter inleiding of
nabeschouwing van een gedeelte van het gesprek dat handelde over
de vriendschapsverhouding tussen Vermeylen en Van de Woestijne.
Baur verklaarde met de hand op het hart dat Vermeylen als van de
duivel bezeten was toen minister Destrée niet hem maar Van de
Woestijne als docent te Gent benoemde en dat hij jarenlang de dichter van De modderen Man niet meer wilde zien, ofschoon hij bij zijn
begrafenis tranen met tuiten stond te produceren. (Dat `produceren'
is van mij. )
Over Maurice Roelants heb ik destijds in de Encyclopedie van de
Wereldliteratuur een zo laudatief mogelijk stuk geschreven, vooral uit
reactie tegen enkele niet al te welvoeglijke nieuwkomers op dat ogenblik Roelants noemde ze rabauwen die hem levend hadden gevild, terwijl de eens zo vitale en actieve man al ten dode stond opgeschreven. Dat was al vele jaren nadat ik Roelants in 1935 had leren
kennen, toen ik te Brussel mijn legerdienst moest komen verrichten.
Als ongemanierde jongeman was ik, in plaats van met andere dienstplichtigen een pintje te gaan drinken in de soldatenkroegen in de nabijheid van het Dailly-plein, zonder voorafgaande verwittiging naar
Woluwe getremd, waar, achter het Collège Saint-Michel in de Pater
Eugène Devroyestraat Dr Jan-Albert Goris, ook Marnix Gijsen geheten, met zijn eerste vrouw Julia De Bie, op een flat woonde. Ik moet
zeggen dat zij me dat helemaal niet kwalijk namen en na wat over en
weer praten, maar veel zal ik wel niet gezegd hebben, want dat lag
niet in mijn gewoonte, stelde Gijsen voor dat we ook even tot bij
Maurits Roelants zouden lopen, die samen met hem, Walschap en
Raymond Herreman de Vlaamse vleugel van de redactie van het tijdschrift Forum vormde. Roelants woonde daar kortbij aan de Gribaumontlaan, uitgevend op het Leopoldplein, één van de bobbels in de
Tervurenlaan. Op die afstand van het Brussels centrum waren in die
jaren pas de eerste sporen van de groeiende voorstad te bemerken.
Roelants vriend, de schilder Edgard Tytgat, had daar in de buurt een
huis gebouwd en is jarenlang niet door zijn voordeur naar binnen
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kunnen gaan omdat die meer dan twee meter boven de begane grond
stond. Bij die eerste ontmoeting kreeg ik dadelijk een Roelants in optima forma te zien. Iemand die zich makkelijk over iets kon opwinden,
ofschoon hij in andere omstandigheden ook heel diplomatisch en omzichtig kon te werk gaan. Hij kwam die avond juist thuis uit de stad,
waar men zich druk had gemaakt over de vertoning van de film , , La
Kermesse héroïque " een vrij onschuldige prent, waaraan velen zich
bleken te ergeren, omdat men op een bepaald ogenblik een pater met
een vrouw er stiekem van onder ziet muizen. Er was betoogd in de nabijheid van de bioskoop waar de film werd gedraaid en ik denk dat het
de betogingsstemming was, welke in Roelants, correspondent van De
Telegraaf, nog wat nazinderde, die hem de manifestanten min of meer
in 't gelijk deed stellen, maar hij gaf toch toe dat het wel much ado
about nothing was. Wie ik bij Roelants ook aantrof was mevrouw Mariette van de Woestijne, weduwe van de dichter en zuster van Roelants
vrouw, samen met haar dochter Lily, toen een meisje van een jaar of
veertien. Veel meer is me van die eerste kennismaking niet bijgebleven,
behalve dat ik daar voor de eerste maal Diesters bier heb gedronken.
Aan mijn volgend bezoek aan Roelants gaat een stukje van zijn familiegeschiedenis vooraf. Roelants was eigenlijk een Gents armemensenkind. Zijn vader oefende het beroep van kasseier uit. Hij had een
zuster, die een tiental jaren ouder was dan hij en die zich over haar
wees geworden broertje ontfermde en daar zij zelf geen kind had
hem bij haar nam. Dat begaafde jongetjes als Herreman, Leroux,
Mussche en Roelants in de gelegenheid waren te studeren, was te
danken aan het Gentse stadsbestuur, dat geld beschikbaar stelde om
de beste leerlingen uit het gemeentelijk onderwijs aan de Rijksnormaalschool de lessen te laten volgen. De onderwijzer Roelants heeft
echter niet lang voor een klas gestaan. Hij vond eerst een baantje bij
het ministerie van Justitie, waar destijds verschillende schrijvers iets te
verrichten kregen om in leven te blijven, maar dat hij niet lang heeft
aangehouden. Volgens Raymond Herreman zou dat geweest zijn omwille van een vrouwengeschiedenis, waarin een jaloerse Toussaint een
rol zou gespeeld hebben, maar of deze mondelinge mededeling helemaal met de waarheid strookte kan ik niet bevestigen. Ik denk eer
dat Roelants die niet onbekwaam was om iets te gelde te maken, vlug
had ingezien dat hij als correspondent van een Hollandse courant veel
makkelijker veel meer kon verdienen. Van nature was hij ten andere
geen `zittend gat' , een uitdrukking die hij graag gebruikte om te wijzen op zijn bezige aanleg.
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Toen ik einde 1937 met mijn zittend gat te Brussel arriveerde om
er gedurende meer dan veertig jaar te krukken, belandde ik aanvankelijk in de bibliotheek van het octrooienkantoor. Ik moest daar niet
veel verrichten, zodat ik tussendoor ook nog wat kon lezen en, als de
lectuur mij beviel, bleef ik dan soms nog een tijdje aan mijn tafel zitten om voort te lezen als de collega's al met hun kabaske vertrokken
waren. Intussen doken de schoonmaaksters op en het vrouwtje dat bij
mij de papiermand kwam leegmaken, ziende dat ik nog met een
boek voor me zat, zei me met een Gents accent : mijnheer leest zeker
ook veel in ' boeken. Op mijn ja antwoordde zij dat haar broer ook
veel boeken las. Toen ik dan enkele weken later eens op bezoek ging
bij Roelants om hem mee te delen dat ik, na een jaar te Turnhout te
zijn ondergedoken, nu weer te Brussel was, werd mij de deur opengedaan door de schoonmaakster van l'Office des Brevets. Haar broer die
veel boeken las was Maurice Roelants. Zijn zuster Maria, die te Sterrebeek woonde en weduwe was geworden had, na het verlies van haar
man, onmiddellijk uitgekeken naar enig inkomen en zich bij het ministerie gemeld voor het opruimen van de weggooipapieren van het
ambtelijk corps. Maar toen Maurice vernam dat zijn zus dit soort
werk moest gaan verrichten had hij haar dadelijk gevraagd of ze niet
beter bij hem zou komen wonen en haar huisje in Sterrebeek verhuren. Maria kon dan haar schoonzuster helpen in de huishouding. Zij
was op dit voorstel onmiddellijk ingegaan en in latere dagen, toen zij
de 65 al voorbij was en Maurice ondertussen slotvoogd te Gaasbeek
was geworden heeft hij zijn zuster opnieuw bij zich in huis genomen.
Toen ik de conservator tijdens zijn vacantie eens voor een paar weken
ging vervangen heeft deze eenvoudige volksvrouw, die in haar kinderjaren en jeugd zich zeker geen andere dan een schamele oude dag
had kunnen voorstellen, eens een halve voormiddag met mij zitten
praten over de wisselvalligheden van het leven dat haar deze kommerloze nadagen in de zon op het binnenplein van het historisch
kasteel had gereserveerd. Wie had dat kunnen denken, zei ze, toen ik
u, mijnheer Decorte, voor de eerste maal 's avonds in de bureaus van
het ministerie tegenkwam.
Ik zou over Roelants eigenlijk een heel boek kunnen schrijven en
onze collega Hubert van Herreweghen een nog veel dikker, want hij
is in zekere zin de biechtvader van Maurice geweest. Niet om hem
zijn zonden te vergeven, maar door zijn gewillige aanhoorder te zijn
op zijn laatste levensjaren, toen hij, zoals ik al zegde, rabauwig werd
uit de weg geduwd door een deel van de aankomende letterbende en
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bij jongere vrienden troost zocht. Dit vond gedeeltelijk zijn oorzaak
in het feit dat Hubert op Roelants' weg van huis naar Gaasbeek en,
na zijn pensionering, naar Sint-Maartens-Lennik woonde en deze dus
geen omweg hoefde te maken om even binnen te wippen in de
Grilstraat te Sint-Jans-Molenbeek. Ik geloof overigens dat het van
Hubert was dat ik vernam dat onze vriend in het academisch ziekenhuis te Gent was geweest en dat hij heel mager was geworden, maar
dan toch weer wat bekomen was. Tijdens die laatste levensmaanden
heeft hij bij Elsevier nog een bundel gedichten gepubliceerd, waarvan
hij mij op een zondagochtend een exemplaar kwam brengen, juist op
het ogenblik dat mijn vrouw en ik wegreden ik weet niet meer waar
naartoe. Maar we spraken af dat wij beiden in de eerstvolgende dagen
eens bij hem thuis op de Tomberg zouden komen om wat te praten.
We deden dit dan ook en tijdens ons gesprek kwam het kaartspel ter
spraak, naar aanleiding van herinneringen aan Edgard Tytgat, wiens
Kruisweg door toedoen van Maurice in de boskapel van het slot van
Gaasbeek was geplaatst. Roelants was een uitstekend verteller van belevenissen en anecdoten en over Tytgat verhaalde hij dat, ten tijde
dat zij beiden in Woluwe woonden, de echtparen Tytgat en Roelants
om de beurt bij elkaar thuis een avond gingen whisten. Nu kon het,
volgens het verhaal van Roelants, schilder Tytgat maar weinig schelen
of men over zijn artistieke prestaties de loftrompet stak, maar toen hij
eens bij 't kaartspel zat te aarzelen om iets te zeggen en zijn vrouw
Maria al ongeduldig : Eh bien ! Edgard, qu'est-ce que tu fais ? foeterde, hij met een krop in de keel stamelde : Je pense que je joue solo
slem. Ik heb niet het talent van Roelants om de preciese intonatie in
deze plechtige verklaring te leggen, maar ik begreep wel dat voor
Tytgat deze wonderbare gunst van het lot een geluk betekende, dat
slechts nu en dan aan een sterveling te beurt kan vallen.
Sprekend over het kaartspel liet mijn vrouw zich ontvallen dat ook zij
wel graag een kaartje legt en we spraken dadelijk een definitieve datum
af, waarop wij opnieuw naar Tomberg zouden komen om te proberen
of een onzer geen „ solleslum " zou beschoren zijn. Helaas niet alleen
dit door Tytgat zo hoog aangeslagen teken der goden mocht ons niet
ten veel vallen, maar ook van de kaartavond is niets terecht gekomen,
ook al draagt een boek van Roelants, waarvan het hoofdpersonage dezelfde naam en voornaam heeft als ik, de titel „ Alles komt terecht " .
We kregen een paar dagen voor we zouden gaan kaarten een telefoontje dat de zaak moest uitgesteld worden, want dat onze vriend zich minder goed gevoelde. Het was het begin van zijn weg naar 't ogenblik dat
hij al bleef hij zich verzetten van de kaart werd geveegd.

VERKENNINGEN IN VROEGERE VERTALINGEN
DE VERTALER LAAT ZIJN LEZER NIET IN DE KOU STAAN

door
J. F. VANDERHEYDEN
Binnenlands Erelid van de Academie

In dit opstel gaat het hoofdzakelijk over zuiver technische middelen
die vroegere vertalers nu en dan gebruikten om hun lezers een behulpzame hand toe te steken.
Vertalers voelden soms aan, en sommigen onder hen wisten het uit
ervaring, dat wanneer zij zelf enkel en alleen op eigen krachten aangewezen waren, hun vertaalwerk niet alleen moeilijk zou zijn, doch
dat ze soms onmogelijk aan de eisen konden voldoen die zij zichzelf,
plichtbewust als ze meestal toch waren, als vertalers oplegden.
Zij zochten dienvolgens hulp en bijstand elders !
Vandaar
gedeeltelijk althans hun beroep op Gods hulp en/of
op die van een of andere schutspatroon (1).
Bij een gebed bleef het echter niet. Inderdaad, een van de gevolgen van de bijzonder technische aard van de inhoud van een werk,
dat vroegere vertalers af en toe voorgelegd kregen, was dat sommigen
onder hen zich genoopt voelden o.m. in hun onmiddellijke omgeving uit te zien om wat hun tot behulp dienen kon. Dit gebeurde
met het oog op het juist begrip en accurate interpretatie van hun basistekst, tevens met het oog op de correcte verwoording in eigen taal
van bepaalde begrippen, of met het oog op het passend gebruik van
de juiste term in eigen taal bij de benaming van zaken en dingen. Inderdaad soms hebben onze vertalers op deskundige hulp van specialisten beroep gedaan, of het nu ging om het overzetten van gewijde
of van profane teksten ( 2 ).
(1) Cfr. voorgaand opstel.
(2) In verband met de gang van zaken, wanneer het om gewijde teksten handelde, kan hier terloops toch verwezen worden naar de mededeling van Nicolaas
van Winghe in 1548, toen deze hulp vond bij deskundigen bij het maken van zijn
bijbelvertaling. Op fol. [ iijv° J van de Leuvense uitgave van 1548 deelt hij mede
dat hij vaak zoniet uitkomst, dan toch hulp vond in het ter handnemen van een
oude Nederlandse bijbelvertaling en twee Duitse versies van de Gewijde Boeken.
Dat was echter niet al, want, gaat hij voort : , , ... soo heb ick noch sonderlinge
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In sommige gevallen kan zelfs, voor het volledig te kunnen opgaan
in litterair werk, een zekere vertrouwdheid met bepaalde speciale
kennisgebieden nodig blijken. Een voorbeeld ? De bewerker van het
stuk van Jacobus van Teramo, bij name : de Consolatio peccatorum
seu lis Christi et Belial, ondervond aldra dat hij grondig met de oude
rechterlijke geplogenheden moest bekend zijn om een bevredigende
vernederlandsing van deze tekst te kunnen leveren. Zelfs meer : een
grondige kennis ook van de godgeleerdheid was, naar hij meende,
gewenst ! Inderdaad, vragen in verband met de verwoording van bepaalde theologische begrippen kunnen opduiken, niet alleen bij contacten met zuiver-bijbelse teksten, doch ook bij het vertalen van sommige geschriften op het profane vlak. De behandelde materie van
dergelijke werken kan immers raaklijnen met moraal en dogma vertonen, zelfs al zijn deze geschriften door de oorspronkelijke auteurs op
het algemeen publiek afgestemd. Aldus kunnen soortgelijke stukken
soms bij de vertaling in een of andere landstaal bepaalde terminologische problemen verwekken. Dit was alleszins de bevinding die de Nederlandse vertaler van het stuk van Jacobus van Teramo opdeed.
Dienvolgens beriep hij zich , , alst van noode was " op deskundigen
inzake rechtswetenschap en de Heilige Schrift, nl. op , , enighe clercken die in die rechten ende in die heylighe scriften gheleert sijn ",
, , want ' ' zoals reeds vermeld , , die materie [ was ] swaer ende
subtile van begripen ... " ( 3).
Onze Nicolaas van Winghe is niet alleen een van onze grote vroegere Bijbelvertalers ; ook werk van Flavius Josephus trok hem aan. Bij
zijn vernederlandsing van het Oude en Nieuwe Testament had hij
reeds kunnen ervaren hoe doeltreffend de hulp van bevoegde vrienden in een of ander vak bij het overzetten van vreemd werk zijn kon.
Waarom dan aarzelen dezelfde werkmethode toe te passen wanneer
het ging om het vertalen van een niet-gewijde tekst ?

behelp ende onderwijs ghehadt van twee eerweerdighe wel gheleerde heeren ende meesters /. M. Peeter di Corte over Prochiaen der ouerkercken van S. Peeters

te Loeuen / ende nu Rectoor der Uniuersiteyt / ende van M. Godeuaert Strijrode
/ regent der studenten des conuents vanden predicarenorden te Loeuen / beyde
doctooren inder Godtheyt / die dwoort Gods ende die heylighe scriftuere den
ghemeynen volcke ouer langhe tijt in ghemeynder talen met grooten lof ende
vrucht ghepreect hebben ende verclaert / ".
(3) Jacobus van Teramo : Belial. Een rechtelick ghedinghe tusschen Belyal den
helschen procureur als claghere aen dat een deel. ende Jesu christo hemelschen
god antwoerdere aent ander deel. Antwerpen, 1516. Cfr. fol. Aij.
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Op zoek naar „ den rechten sin " die hij af en toe , , wten Latine
niet wel en [ had ] connen begripen " nam hij een Griekse uitgave,
die korte tijd voordien te Bazel verschenen was, ter hand en deed beroep op de ,, hulpe van sommighe [ van sijne ] goede vrienden inder
Griecxscher talen wel gheleert " (4). M.a.w. om bij zijn vertaling
meer zelfverzekerdheid te winnen, om een juist inzicht in de betekenis van zijn basistekst te verwerven, en om dienvolgens een juiste en
heldere vertaling te kunnen leveren greep hij af en toe terug naar de
oorspronkelijke versie en deed daarenboven, bij deze collatie van
teksten, in zijn streven naar een accurate interpretatie van bepaalde
passages, beroep op de hulp van deskundigen.
Zo zal ook de Duitse Josephus-vertaler, Kasper Hedio, rond de jaren dertig eveneens bijstand bij bevoegde vrienden zoeken. Inderdaad, K. Hedio vermeldt hoe hij zichzelf niet spaarde en hoe hij veel
«arbeyt vnnd grosse vnruw " aan deze verduitsing besteedde. Hij
dacht dan gewis o.m. aan zijn collaties van Latijnse teksten, aan zijn
lectuur van, en aan zijn meditaties over de verschillende lezingen,
die hij soms ontmoette, en aan het wikken en wegen van de mogelijkheden die zich hierbij voordeden. Opvallend is echter ook hoe
dankbaar hij twee hulpvaardige geleerde vrienden, die hem op deze
tocht herhaalde malen bijgestaan hadden (s), herdenkt, ni. Melchior

(4) In de „ Prologhe des Translateur " fol. [ ,-.G. iiij VO ] van de Antwerpse uitgave van 1552 van de vertaling , , Seuen Boecken van die Joetsche Oorloghe ' '
schreef Nic. van Winghe : „ ... heb ick dese hystorie verduytscht niet sonder
grooten arbeyt / te veel steden / meer den sin dan die woorden volghende /
hoe wel ick den rechten sin dicmael wten Latine niet wel en heb connen
begripen / maer dyen moeten soecken wten Griecxschen exemplaren onlancx te
Basel ghedruct / door hulpe van sommighe mijn goede vrienden inder Griecxschen talen wel gheleert " .
(5) Flavius Josephus : Josephus Tei tsch. Strassburg, 1531. Cfr. fol. [cr vv°]
C. Hedio heeft het daar over de door hem ontdekte fouten die hij verbeterd
heeft, de , , vil hundert Erraten " ! , , Welche ich zum teil durch Collation vnnd
vergleichung viler Exemplarien geschriben vnnd getruckte / vnd durch bedacht
-lichverwytsndaegvrmckt/shndaugerctb
( einander den gelustet / weltze auch disen stein ) darzu mir auch die frummen
vnnd gelerten. M. Melchior Ambachius Predicant zu Steinach bey dem Strengen
vnnd Christlichen Herrn Hans Landschaden / Ritter / vnnd. V. Musculus predicant zu Augspurg / dennzumal noch mit diener der kirchen zu Strassburg
meine geliebten frezend vnd brueder geholffen Naben " .
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Ambach (6) en Wolfgang Musculus ( 7 ). Hij kon in deze aangelegenheid moeilijk beter gekozen hebben ( 8) !
Ook in de geschiedenis van de moraliserende literatuur kan er op 't
bestaan van bewerkingen van Latijns werk gewezen worden, waarbij
de overheveling van dit laatste in een landstaal soms aanleiding was
tot het zoeken van stut en steun bij bekwame en onderlegde geestesgenoten.
Andries van der Meulen erkent dat hij af en toe toevlucht zocht bij
ter zake beter bevoegden dan hijzelf was, en dit reeds in de proloog
tot zijn vernederlandsing van het de Contemptu Mundi sive de Miseria humanae conditionis van Paus Innocentius III. Andries van der
Meulen schrijft inderdaad :
,, Het es vulbroght hoe zwaer om gronden
Mids hulpe diet bet dan ick verstonden ' ' ( 9) .

(6) Melchior Ambach (1490-1559 (?)) w as een, om zijn onverschrokken rechtschapenheid en strenge levensopvatting en -stijl, door sommigen gesmaad, door
anderen hoog geacht en geprezen gereformeerde predikant te Neckarsteinbach
en te Fr an kfurt a.M. Hij is de auteur van verschillende polemische tractaten in
de volkstaal (Deutsche Allgemeine Biographie. I. Bd. Leipzig, 1875. Cfr. p.
389-390).
(7) Wolfgang Musculus (1497-1563 ), groot Duits exegeet bekend om zijn
uitgebreide talenkennis, inzicht in de bijbelse geschriften en vredelievend zoeken naar waarheid en zielerust. Na studies o.a. in Colmar geraakte hij onder de
invloed van het Humanisme, trad op 15-jarige leeftijd in een Benedictijnerklooster, waarin hij zelfs prior werd ; hij trad echter uit in 1527, vestigde zich in
Straatsburg, huwde, werkte er een tijdje als wever, werd latcr predikant in Augsburg. Studeerde Grieks en Hebreeuws gedurende zijn verblijf in Straatsburg ;
eenmaal in Augsburg vertaalde hij o.m. geschriften van Griekse kerkvaders in 't
Latijn en vatte zelfs de studie van 't Arabisch aan. Twee uitnodigingen om naar
Engeland over te komen wees hij af. Uiteindelijk vestigde hij zich in Bern en
bleef er. (Allgemeine Deutsche Biographie, 23. Bd. Leipzig, 1886. Cfr. daarin
p. 95-97).
(8) De Allgemeine Deutsche Biographie. 23. Bd. (1886), p. 97 schrijft over
Musculus b.v. : „ Gerade die schlichte Einfachheit und Selbstlosigkeit seines
Wesens machte ihn, verbunden mit grundlicher Sprachkenntniss, ganz besonders geeignet, zum Ausleger biblischer Gedanken zu werden, und mehr als gewohnliche Arbeitskraft liess ihn in dieser Richtung bleibend Werthvolles
leisten ".
(9) Een zuuerlic boucxkin vander Ketyuigheyt der menschelicker naturen :
Eerst ghemaeckt in Latyne by Paus Innocentius de iij Ende es daer na ouerghezett vten Latyne in Vlaemschen dichte duer Andries vander muelen.
Gent, J.
Lambrecht, 1543. Cfr. fol. Ai v°.
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Ook uitgevers deden soms beroep op de hulp en het advies van geleerden : een Theodosius Rihel b.v., die uitgever te Straatsburg was.
Ab Urbe condi- In1574gafhije kortDusvieand
ta van de hand van Lucius Florus. In zijn zucht om een vertaling voor
te leggen, die o.m. zijn beschermheer, Keizer Maximiliaan II voldoening schenken zou, zocht hij geleerden en andere notabelen ( 10) aan,
hem, Rihel, met raad en daad bij te staan. (De lezer zou haast gaan
denken dat de vertaling, die hij voorlegt, het werk van een ,, Kollektiv " is (11) !
Een andere vorm van bijstand was de post-factum-controle van een
vertaling : d.i. een deskundige nam het op zich een eerste geut
het resultaat van een eerste bewerking
te hersmeden. De Duitse
vertaling van de de Senectute van Cicero, die Hans Neuber maakte,
werd door Ulrich von Hutten nagezien en verbeterd ( 12 ). Diezelfde
(10) Titus Liuius vnd Lucius Florus Von Ankunfft vnnd Vrsprung des Roemischen Reichs. Strassburg, Th. Rihel, 1574. Cfr. fol. *ij : , , Habe ich doch nit we-

nig sorg getragen / mit was gelegenheyt vnnd form / dises zum besten geschehen konte / Vnd derwegen etlicher Gelehrter ansehenlicher Leuth hilff vnd rath
/ ... gebraucht ".
(11) Titus Liuius vnd Lucius Florus Von Ankunfft vnnd Vrsprung des Roemischen Reichs. Strassburg, Th. Rihel, 1574. Cfr. fol. [ * 111 VO ] : ,, Sonder vil mehr

dises der Oberkeyt Ambt anhaengig / ... vnnd in altweg dem herrlichen Exempel des hohen Priesters / vnnd der Eltesten im Volck Gottes nachzugehn / die
gleichwol auff das freundlich ansuchen vnnd bitten des Koenigs Philadelphi bewilliget / dass die heylig Schrifft auss Hebraischer in Griechische Sprach moechte transferiert werden. Aber solche Leuth vnnd Interpretes darzu selbs verordnet
/ die aller Gottes forcht / geschickligkeyt vnnd hohen Verstandes eyn guten Namen getragen / vnnd solche Buecher gemeynes Raths vnnd huelff fleissig vertolmetschen koennten "..
(12) In de „ Vorrede. Die Vorrede des verteiitschers / inn diss buechlein / das
Marcus Tullius Cicero vom Alter gemacht hat ", gedagtekend 1522, leest men
het volgende : , , Darumb Gott dem Almechtigen zu lob / vnd fiirderung gemeines nutzs / Der Wiirdig Herr Johann Neuber Capelan zu Schwartzenberg / auff
sunderliche bits Herren Johansen Freyherren zu Schwartzenberg / ... / das selbig
loeblich buechlein vom Alter / auss Latein inn Fraenkisch Teiitsch / vnd nit von
worten zu worten / sunder von synnen zu synnen verwandelt hat / vnnd nachmals durch den Hochgelerten vnd Eernvesten Vlrichen von Hutten zum Steckelberg / Poetam Laureatum corrigiert / vnd wes er mangels darinnen erfunden /
gepessert ". Deze lezing wijkt enigszins af van de voorstelling van de feiten in
het onmiddellijk voorafgaande voorwoord, nl. : , , Ein sondere Vorrede zu
naechst nachvolgendem verteiitschten Buechlin ( woelchs Cicero / inn Latein /
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Hans Neuber was ook betrokken bij een Duitse uitgave van de Officiis van Cicero. De vertaling ervan werd vóór de publicatie door meerdere specialisten doorgelicht en nagezien. Met de grootste onbevangenheid wordt ons het toepassen van deze procedure in een , , Vorred " medegedeeld ( 13 ). Trouwens in even ondubbelzinnige termen
en op een even ongedwongen toon erkent Johann Kuffner, de vertaler van de de Medicina van Aulus Cornelius Celsus, dat ook hij zijn
Duitse tekst onderworpen heeft aan het oordeel van , , den hochgelerten Mathematicum / vnnd der Artzney Professorem D. Michahelem
Hernm von Speyr " . Deze geneesheer, die zelf Duitse versies van
werk van Columella, Constantinus Porphyrogennetus, Plutarchus en
Seneca maakte, heeft tijd noch moeite ontzien om de Duitse tekst
van Kuffner te , , vberlesen ", uit te pluizen en te verbeteren ( 14)

vom Alter geschryben ) verordnet ' ' . De aldaar gegeven versie van de bewerking
van de tekst van Cicero luidt als volgt : , , Woelcher herr Hans Neiiber / auff ansynnen seins Herren vonn Schwartzenbergs ( dem zuuor ein vbeluerteiitscht Ciceronisch buechlin vom Alter / zuhanden kommen) widerumm auss dem Latein
ein newe verteutschung gemacht. Die verteutschung volgends durch den Herrn
von Schwartzenberg / wie gesehen wirt / dem synn nach inn Hofffraenkisch
Teiitsch gebracht / ... Vnd solchs nach seiner verteutschung wider / dem von
Hutten etc. (wie auch inn nachuolgender Vorrede gemelt ) zuubersehen geben
etc."
(13) Uit de „ Die Erst Vorred " gedateerd (01-08-1530 ), fol. [ ij "° ] ( druk 1531
(?)) : So aber er dise treflich tugendtlere Ciceronis darauss vernemen mugen /
hat er auss sonderer naygung der tugent / diss volgend Buch / seinen Caplan
( dann er nye kein latein gelernt / noch kiindt ) zuuerteiitschen / gebeten / Das
er Herr Hans von Schwartzenberg saeliger / nachmals in zierlicher Hochteiitsch /
gebracht / Vnd das also andern gelerten / wyder zuubersehen (obs dem lateyn
gemess sey ) zugestelt ".
(14)Aulus Cornelius Celsus : DIe acht Bucher ... von beyderley Medicine ...
Newlich jetzo verdeutscht durch D. Johansen Khiiffner.
Mainz, 1531. Cfr. fol.
aij-[ a ij "° ] : , , Ich hab aber hierinne meinem eygen kopff vnnd verstande (den
ich noch / Gott woelles bessern / fiir gering vnd klein achte ) nit woellen vertrawen / sonder habe darzu den hochgelerten Mathematicum / vnnd der Artzney
Professorem D. Michahelem Hernm // von Speyr erbeten / vnd mich souil bey
jm erworben / das er sich der Correcture diss buchs / mir zu dienst vnnd gefallen guttwilligklich vnnd friindtlich vndernommen / dasselbe nach nodturfft
inn meinem beysein vberlesen / vnnd alles was dem eygentlichen rechten synne
( dess doch nit seer vil gewest) zuwider ware gar aussgetilget / vnnd dasselb aller
ding genugsamlich ( wie man vngezweyfelt wol sehen wirdet ) mit hoechstem
/ miiglichem fleyss / vngesparter miihe vnnd arbeite durchsuchet / vnnd one
clag emendirt hat / ".
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In dezelfde lijn ligt het raadplegen van bestaande vertalingen, in
eigen of in een vreemde landstaal (15).
Een Nicolaas van Winghe b.v. deed dit toen hij belast werd met de
voorbereiding van de Leuvense Bijbeluitgave, die in 1548 verschijnen
zou (16). Kort te voren was er het , , geval ' ' geweest van de anonieme
Livius-vertaler, die, in opdracht van de uitgever J. Gymnick, een Nederlandse versie van de Ab Urbe condita leverde. Deze vertaling gaat
terug of steunt grotendeels of helemaal grondig onderzoek werd in
dezen, bij mijn weten, nog niet ondernomen op de monumentale
in het Duits gestelde Livius-uitgave van de Mainzer drukkersdynastie
van de Schiiffers ( 17) .
In Engeland is er dan A. Golding. Deze heeft echter een pas geschreven fragment van een Caesar-vertaling ter hand genomen, nadat
hij zijn eigen vertaling voltooid had. Van zijn oorspronkelijk plan,
nl. aan een door John Brend ingezette vertaling
die bij zijn inspringen reeds een goei viertal , , boeken ' ' omvatte
verder door te
werken en deze dan ook te voltooien, had hij op aanraden van vrienden afgezien ; hij was ab ovo aan een nieuwe vertaling van Caesar begonnen ( 18 ).
Sigmund Feyrabent, de dynamische Frankfurter uitgever, die de
drijfkracht was achter de nieuwe Duitse editie van de Vitae van Plu-

(15) Op het probleem van de vertalingen in westerse landstalen van Griekse
auteurs uit de Oudheid via Latijnse overzettingen kan beter later ingegaan worden.
(16) Den gheheelen Bybel. Leuven, B. Van Grave, 1548. Cfr. fol. [ C iijv° ] :
, , Maer hier teghen is my beloeft ende ghedaen groot behelp daer toe dienende.
Want sonder een duytsche Bybel ouer tseuentich iaer in Hollant ghedruct. Item
noch twee voorseyden hoochduytsche bybelen / waeraff die eene ouerghesedt
was vanden hooghe geleerden heere Joannes Eckius / die ander vanden eerweer
-dighenJoasDtbrgiuvndepcaor."
Iets anders is het vertalen van een Latijns of Grieks werk via een reeds bestaande
vertaling ervan in een andere landstaal.
(17)Titus Livius : Titus Liuius, Dat is de Roemsche historie oft Gesten... nv
eerstmael in onser Nederlantscher spraken ghedruckt. Antwerpen , 1541.
(18) C. Julius Caesar : The eyght booker of C. Julius Caesar conteyning his
martial/ exploytes in the Realme of Gallia ... translated oute of latin into English by A. Golding. London, W. Seres, 1565. Cfr. fol. [ * III° ] _ fol [ *III ] :

, , And there vpon laying aside Maister Brendes copie, to vse it rather as a counseller whan the thing was done, than as a pr a^ sident / in doing, I haue begonne
the whole worke now againe, and accordinge to the first // Authors meaning
(as nere as I could ) translated it throughout ... ".
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tarchus in 1580, gaat er zelfs prat op te kunnen mededelen dat hij
niet alleen , , een ' ' vroegere druk van een Duitse vertaling met gans
bijzondere zorg heeft laten herzien, doch dat hij tevens
en dit met
positief resultaat, erkent hijzelf
een stelselmatige collatie van de
nieuwe Duitse versie met bestaande vertalingen in andere talen heeft
laten uitvoeren ( 19) .
Dit drietal gevallen slechts ter herinnering ; in een voorgaande bijdrage werd dit probleem immers al even onder ogen genomen.
Het ligt voor de hand dat door hunne verklaringen, o.m. inzake
hun beroep op hulp van deskundige buitenstaanders en door hunne
gebeurlijke erkenning van hun raadplegen van een of meer reeds
bestaande vertalingen, in eigen of in vreemde taal, vertalers én uitgevers nog andere bedoelingen konden hebben dan de lezer door een
schijnbaar casuele aanmerking eenvoudig te verwijzen naar een deel
van het materieel, dat ze opgesteld en ingezet hadden, of naar de
hulptroepen die ze ter versterking gemobiliseerd en laten aanrukken
hadden. Beide groepen vertalers én uitgevers waren er ook op
uit, meen ik althans, om alzo hun lezerspubliek of cliënteel te wijzen
op hun inspanningen op het intellectuele en financiële plan
om het welslagen van hunne onderneming, hun lezers en afnemers
ten bate, te verzekeren. Meteen herinneren ze immers eens te meer
hun lezers en hun kopers aan de ernst waarmede zij hun vertaalwerk
en hun bijdrage tot de verspreiding van vreemd cultuurgoed in de
landstaal onder hun volks- en taalgenoten opnamen. Daarenboven
moest deze zakelijke voorlichting de degelijkheid van de werkmethode van de vertaler doen uitschijnen, en dientengevolge meende vertaler (of uitgever) dan ook te mogen hopen dat het geloof in de betrouwbaarheid van de versie, die hij voorlegde, versterkt zou worden.

***
Deden vertalers soms beroep op hulp van deskundigen, o.m. met
het oog op een juist begrip en meteen op een correcte weergave in
hun eigen taal van de basistekst, vastgesteld kan worden dat zij ook
( 19) Plutarchus : Historien / Leben / handlungen vnd Ritterthaten. . . Durch
... G. Xylandrum ... angefangen / vnd ... durch Jonas Lóchinger vollendet.
Frankfurt a. M . , 1580. Cfr. fol. ( ? )iij : , , Derentwegen nicht one Muehe vnnd
Vnkosten es auffs new mit besonderm fleiss Reuidiren / mit andern Spraachen
Conferiren vnd etlichs besser darauss verteutschen / . . . ".
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vaak geen moeite spaarden om, door allerlei middelen, een juist inzicht in en een lichte lectuur van hun nieuwe versie mogelijk te maken. Deze zou, zo accuraat als het kon, in een klare, gemakkelijk
verstaanbare d.i. in een licht leesbare vorm de oorspronkelijke
bedoeling van de eigenlijke , , maker " van de grondtekst, of althans
deze van de auteur van de gebezigde basistekst, weergeven . Zeldzaam zijn inderdaad de vertalers die in hun programmatische verklaringen in het voorwerk van hunne uitgave expliciet melden zullen
dat zij erop uit zijn iets van de formele eigenaardigheden
m.a.w.
van de stilistische karakteristieken
van hun basistekst weer te geven. Dit komt voor ; doch betrekkelijk zelden ( 20 ). Het is immers de
inhoud die, volgens de meesten onder hen, primeert : deze juist te
begrijpen en juist te interpreteren, en een accurate weergave ervan in
een heldere, licht bevattelijke taal te leveren, dit was hun eerste
zorg.
Inderdaad, bij zijn werk dacht de vertaler niet slechts aan zichzelf
en aan zijn verplichtingen jegens „ zijn auteur " ; hij was ook met het
lot van de lezer van zijn overzetting begaan. Deze bereidheid tot
dienstbetoon voelde hij zelfs als een plicht aan. Zelfs meer : deze
houding aannemen leek hem een van de zekere wegen kiezen die
hem naar onfeilbaar succes bij zijn lezerspubliek leiden moest. Zijn
eigenbelang zelf was hem hierin een prikkel ; geen schrijver, geen
dichter of vertaler zou of zal voor dergelijke bedenking ontoegankelijk zijn of blijven.
Dit wist en schreef reeds Horatius die velen onder hen toch
rechtstreeks of onrechtstreeks kenden (21).
Doch werd hij
in casu de vertaler
graag geholpen, ook hij
moest de tastbare bewijzen voorleggen dat hij bereid was en paraat
stond om zijn lezers een helpende hand toe te steken.
Nu, één van de voornaamste betrachtingen, één van de diepste bekommernissen van een vertaler als vertaler was dat hij een gemakkelijk verstaanbare tekst zou leveren. Dit lag voor de hand ; dit was
vanzelfsprekend. Dit was plicht. Opvallend is dan ook hoe in de
XVIde-eeuwse vertalingen, met nadruk en herhaaldelijk
zelfs in
één en hetzelfde voorwoord
gewezen wordt op de betrachting en

(20) In een volgend opstel, over stijlproblemen, meer daarover !
(21) Horatius : Ars Poetica ingeleid, verantwoord, vertaald... door P. H.
Schrijvers. A'dam, 1980. Cfr. o.m. p. 8.
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wens deze zichzelf opgelegde verplichting na te komen ( 22 ). Verstaanbaarheid is immers ook een van de slagwoorden die elke fiere en
plichtbewuste vertaler in zijn banier hoopte te kunnen voeren. De
zorg, die hij aan de keuze en aan de studie van de basistekst besteedde, en de toewijding, waarvan hij bij het overzetten van zijn stuk getuigenis aflegde, wijzen eveneens op deze ingesteldheid .
En zou ook niet in deze drift om een licht verstaanbare tekst te
leveren gedeeltelijk althans de reden te zoeken zijn waarom
in talrijke vroege gevallen een zgn. , , vertaling " in feite een , , bewerking " is geworden ? Bij een dergelijke aanpak van zijn tekst
voelde de ,, vertaler" zich veel vrijer om zich aan de kennis, gevoel
en smaak van zijn prospectief lees- en luisterpubliek aan te passen !
Dit alles in de goede klassieke traditie van de grootmeesters van de
theorie van de Latijnse woordkunst, o.a. een Horatius. Of sprak deze hier in eigen naam alleen ? Doch hij was het toch die voorhield
dat succes bij eigentijds en later publiek een doelwit was dat de
dichter beogen moest. Dit gold en geldt uiteraard ook voor de vertaler (23).
Was lichte verstaanbaarheid de betrachting van de vertalers en beleden zij soms in hun voorberichten, opdrachten of inleidingen dit
credo in ondubbelzinnige bewoordingen, de concrete bewijzen van
de verwerkelijking van dit streven om de bevattelijkheid van hun versies in de hand te werken, zijn talrijk en zeer verscheiden. Bedoeld
worden hier hoofdzakelijk de practische middelen die de lichte leesbaarheid en het juist en volledig begrip van hun vertaling begunstigen zouden, en die ten behoeve van de lezer in de druk door de vertaler ( of diens uitgever ) ingelast werden. Deze getuigen van de bedoeling van vertaler ( of uitgever ) om de verstaanbaarheid van de
overzetting te verhogen, liggen over vele uitgaven en in verschillende
onderdelen van deze drukken verspreid. Hun aanwezigheid wordt
soms in de opdracht, het woord-vooraf of de inleiding gesignaleerd.
Zelfs in de titel van de vertaling maakt de vertaler ( of zijn uitgever )
toespeling op of uitvoerige vermelding van de hulpmiddelen die hij
de lezer voor een licht lezen en een juist interpreteren van zijn versie
verstrekt. Op het titelblad van de Duitse vertaling van de Odyssea,

(22)Reeds in een vorig opstel werd daarop gewezen ; later komen we wellicht
hierop terug, in een stuk over , , Hoe te vertalen ? "
(23) Cfr. supra, voetnoot nr. 21.
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die Simon Schaidenreisser maakte, wordt aangekondigd dat de tekst
van , , samenvattingen " en korte , , scholiën " voorzien werd (24).
De aard en vorm van deze hulpmiddelen, die de lezer van de vertaling ter beschikking gesteld worden, zijn verscheiden. Practische
raadgevingen voor het lezen van het stuk, omschrijvingen van de gebruikte formulering van sommige begrippen of van benamingen van
, , personen en dingen ", glossen, en zelfs woordenlijsten, scholiën,
uiterst gebalde samenvattingen vergezellen af en toe de vertalingen
die toen in druk voorgelegd werden. En daarbij bleef het niet altijd !
Inderdaad, sommige gedrukte uitgaven van overzettingen leveren af
en toe, in één en dezelfde uitgave en band, tezamen met de vertaling
zelf, een bijwijlen zeer uitvoerige systematisch opgezette commentaar, die uiteraard veel meer is dan een zuiver-taalkundige verklaring
van het stuk.
***

Een niet alledaagse wenk vanwege de vertaler is de raad de voorrede of inleiding te lezen vooraleer de lectuur van de vertaling zelf aan
te pakken en zich gebeurlijk aan een oordeel over het werk te wagen.
Normaal was dat deze suggestie
of zo men verkiest : deze aanmaning
de lezer reeds van uit het voorportaal van het pand, dat
hij betreden gaat, tegenklinken zou. M.a.w. het paste dat deze gulden raad in de formulering van de titel zou mede ingekapseld worden, of althans op een andere, niet te missen plaats op het titelblad
zelf de aandacht van de lezer ongehinderd trekken zou.
En dat komt voor ! Zelfs in de vertaling van een litterair werk, nl.
in de uitgave van 1538 van een Duitse versie van een Homerus-tekst !
Van op het titelblad van deze vertaling richt Simon Schaidenreisser,
die huivert van vrees bij de gedachte aan de onbillijke kritiek die komen kon, een zakelijke oproep tot de lezer. Deze aansporing of verzoek luidt : , , Laeser ee du iudicieret / lass dich nit beuielen die vorred zulesen " ( 25). Moest elkeen die deze band ter hand nam dit
voorbericht willen lezen dan bestond er toch enige kans, meende hij,
(24) Homerus : Odyssea... durch Mahler Simon Schaidenreisser... zu Teutsch
transsferiert mit argumenten vnd kurtzen scholijs erkláret. Augsburg, A. Weissenhorn, 1538.

(25)Homerus : Odyssea... erst durch Simon Schaidenreisser ... zu Teutsch
transsferiert. Augsburg, A. Weissenhorn, 1538.
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dat het hem mogelijk zou zijn , , vor den gifftigen zungen der misgiinner I sicher vnnd vnuerletzt [ zu j besteen " ( 26).
Raad die goud was, inderdaad ! Die ook van alle tijden is ! Hoeveel
misverstand zou er niet kunnen vermeden worden, hoeveel leed zou
romanschrijver, dichter, essayist
er niet nu of vroeger, een auteur
bespaard kunnen worden of geof geleerde in welk domein ook
worden zijn, indien sommige recensenten zich de moeite wilden getroosten of zich hadden getroost, om in alle onbevangenheid en met
milde openheid, aandachtig en gewetensvol het voorbericht of de inleiding van een werk te lezen !
Begrijpelijk is het dan dat een vertaler
ook een van de vroegenen
een poging doet om de kwijlachtige en kwaadaardige aan- en opmerkingen van sommige criticasters te voorkomen. Hij wist immers
maar al te best dat bij het beoordelen en ... veroordelen van litteraire
teksten, ook in vertaalde vorm, al te vaak
buiten overwegingen
van persoonlijke aard
imponderabilia, die moeilijk omschrijfbaar
zijn en best onomschreven blijven, een soms niet onbelangrijke rol
spelen. Had hij , zoals dit hier het geval was, , , mit fleiss "
ook dit
staat op het titelblad te lezen !
zijn vertaalwerk volbracht, dan
achtte hij het billijk te mogen verwachten dat de lezer voorafgaandelijk een bijzondere inspanning zou doen. Deze zou zich vooraf moeten vergewissen van sommige feitelijke sleutelgegevens betreffende
o.m. de wijze waarop deze vertaling werd gemaakt, onder welke omstandigheden ze werd verwezenlijkt, voor wie ze bestemd werd inlichtingen die veelal uit de opdracht, voorrede of inleiding samen te
lezen zijn.
*

Van practische aard
gedeeltelijk althans
is eveneens de raad
vanwege sommige vertalers rekening te willen houden met de aangebrachte interpunctie en met bepaalde typografische tekens. Dit met
het oog op een gemakkelijke lectuur en een juist begrip van de tekst.
Gedeeltelijk althans ! Inderdaad, leestekens konden ook af en toe ingeschakeld worden , , vmb ziende " . Leestekens speelden immers niet
altijd in de ogen van een schrijver een blote functionele rol om de

(26 ) Homerus : Odjissea... erst durch Simon Schaidenreisser ...
zu Teutsch
transsferiert. Augsburg, 1538. Cfr. fol. ij in de opdracht aan Johann Ferrenberger (08-12-1537).
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leesbaarheid en verstaanbaarheid van een tekst te verhogen. Af en
toe werden ze dan ook in zestiende-eeuws drukwerk , , vmb ziende " ,
als siertekens ingeschakeld ( 27). En inderdaad, zintekens werden door
sommige vertalers beschouwd als typografische elementen die het
tekstzetsel van het gedrukte proza of gedicht palleren moesten. Zo
zag het althans een Niklas von WyJe, een Duitse vertaler uit de incunabeltijd. Dit betekent echter niet dat deze vertaler de wezenlijke rol
van de interpunctie miskende. Ook voor hem was deze eerst en vooral een stel oriënteringsmiddelen voor de lectuur en steunpunten voor
een juiste benadering, begrip en interpretatie van een tekst. Inderdaad, herhaaldelijk heeft hij in zijn voorberichten het probleem van
de interpunctie in het zestiende-eeuwse Duitse proza aangesneden,
soms zelfs zeer uitvoerig behandeld. En terecht ! Niet elke vertaler
van toen kon of wilde zich, zoals een Hedio, vertrouwend in de goede wil en bekwaamheid van de drukker, op diens spelvaardigheid
verlaten (28 ). En zeker een Niklas von Wyle niet ! Want zelfs al zag
hij in de interpunctie ook een sierelement van de bladspiegel, toch
drukte hij erop dat leestekens er waren om de lectuur van een tekst
te vergemakkelijken en om de verstaanbaarheid van een passus in de
hand te werken. Derhalve stak hij een vermanende vinger op om de
lezer dringend te verzoeken rekening te willen houden met de interpunctie die in de tekst van zijn vertaling, zowel als in deze van zijn
betoog over de leestekens, toegepast werd. Zo meende dan ook Niklas von Wyle, die o.m. werk van Aeneas Silvius vertaalde en drukken liet, dat de vertaler, die zich zo ingespannen had om een trouwe
voorzover het Duits van toen en de mentalivertaling te leveren
zich ook gerechtigd
teit van het Duitse lezerspubliek dit toelieten
achten mocht te hopen dat de lezer, die een juist begrip van zijn
versie zou willen hebben, ook aandacht aan schijnbaar petieterige details zou willen schenken, o.m. aan de leestekens , , virgel, puncten
vnd vnderschayd " die hij , Niklas von Wyle, in zijn tekst gebezigd

(27) Cfr. voor dit citaat en de context ervan voetnoot nr. 29.
(28) Flavius Josephus : Josephus Teiitsch ... Durch D. Caspar Hedion. Strassburg, 1531. Cfr. , , Vorred D. Caspar Hedions in alle buecher Flauij Josephi " ,
fol. cr [ v"0 ] : , , Meines teiitschen halben hab ich mich weder grosser subtiligkeit nach besunderer regulierten Ortographi beflissen den trucker solchs lassen
verwalten ... "..
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heeft ( 29 ). Want z.i. was het volstrekt noodzakelijk dat de lezer of
voorlezer de interpunctie in aanmerking nemen zou wilde hij o.m. de
juiste betekenis van een tekst achterhalen, of haar zijn toehoorders
bijbrengen .
Ook Dietrich von Pleningen, een andere prolifieke vertaler, drukt,
verscheidene keren zelfs, op de vereiste : oog te hebben voor de
leestekens. Hij verzoekt dan ook zijn lezers, herhaaldelijk, om de interpunctie niet te verwaarlozen. Wie in dit opzicht te kort schiet zal
meer dan eens bevinden moeten dat een passus hem duister en onverstaanbaar voorkomen zal ( 30). Want de leestekens zijn de bakens
die aanduiden welke weg de lezer opgaan en volgen zal om een juist
inzicht in een tekst te bereiken en die een gebeurlijke voorlezer zo
oriënteren dat hij, door zijn leeswijze, ook zijn toehoorders tot een
juist begrip van een passus leiden kan ( 3 1). Hij dringt dan ook bij de
lezer erop aan een inspanning te willen doen en de aanduidingen terzake, die de vertaler verstrekte, welwillend te volgen ( 32 ).
(29) Niklas van Wyle : Translation ... des hochgeachten Nicolai von Weil.
Augsburg, 15 36 . In zijn , , Vorred ... / die erst translation " fol. [ Aiiij VO ] :
„ Weil ich aber dise Translats nach dem Latein so genawest ich mochte / vnnd
so ferr sich auch gepiurt / gethon hab : , , So ist noth / woellicher diss buechlin
recht schreiben / lesen oder verstehen will : das der acht hab vnd merck auff die
virgel puncten vnd vnderschayd / die also hierein gesetzt werden etc. / :. (•)•"
auch etwann vrnb zierd willen gebraucht dise puncten / dann das klain erst
strichlin / bedeut ein schlechte siinderung eins worts / oder einer Oration von
der andern an / Volkommenhayt einichs gantzen sinns ".
(30) C. Plinius Caecilius Secundus : Gay Pliny des andern Lobsagung ...
Durch... Dietrichen von Pleningen... getheutsch. Landshut, 1515. Cfr. fol.
[ ANT] : , , Woelliches auch auff die punckten : Auch auff sich selbs jm loesen
merckung haben : vnd auf sins yeden puncten / aigenschafft zw pausiern sich
fleissen will / der wurdet an grosse mue : die verstantnus paid haben. wo nit : so
moechte einem yeden Loeser nit allain der sententz sonnder auch dy wort tunckl
vnd onuerstendig pleiben " .
(31) C. Plinius Caecilius Secundus : Gay Pliny des andern Lobsagung ...
Durch ... Dietrichen von Pleningen ... getheutscht. Landshut, 1515. Over het
belang b.v. van rekening te houden met het voorkomen van het punt : Cfr. fol.
B : ,, Dann wann der [ = der Punct ] durch die feder gerecht formirt : so zaigt er
dem loesen : an den wege aus zu sprechen vnnd verstentlichen zu lósen. Vnd domit thuet er aus trucken vnnd ein pilden im selbs vnnd den zuhoerern dy begirlichen vnnd rechte verstentnus der woerter vnd der Oration ".
(32) C. Plinius Caecilius Secundus : Gay Pliny des andern Lobsagung ...
Durch ... Dietrichen von Pleningen ... getheutscht. Landshut, 1515. Cfr. fol.
[ ANT] : , , Den pite ich aber : Das der selbs sich fleiss nach den puncten zw loesen
/ So wurdet auff hoern sein onverstaentnus vnd tunckelhait / ... ".
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En Dietrich von Pleningen
zomin als Niklas von Wyle
laat
zijn lezers in de steek. Inderdaad, in zijn „ vorroede " blijft het niet
bij de laconieke vaststelling van de onontwijkbare noodzakelijkheid
om met het interpunctiestelsel van een auteur rekening te houden,
wil men o.m. hem en zijn geschrift recht laten wedervaren ; evenmin
ebt deze verklaring weg en vervloeit ze in een stil en rustig verzoek
even ook oog te willen hebben voor deze grafische of typografische eigenaardigheid van de tekst. Dietrich von Pleningen neemt zijn lezer
bij de hand en leidt hem langs de kronkelige wegels en paden van
zijn systeem, m.a.w. hij wijdt hem in de arcana van zijn stelsel van
zintekens in. Dietrich von Pleningen schrijft inderdaad een tractaatje
over het interpunctiesysteem dat hij in deze druk heeft toegepast en
over de zin in dewelke hij dit stelsel geïnterpreteerd wil zien. Bij de
losse belofte, die hij in zijn woord vooraf deed, is het derhalve niet
gebleven. En opdat de lezer deze , , handleiding ' ' niet missen zou begraaft hij ze niet achteraan in een bijlage ; ze volgt onmiddellijk op
zijn , , vorroede " tot de Duitse versie van de Panegyricus van Plinius
de .jongere (33).
Deze Plinius-uitgave is echter niet de enige druk waarin Dietrich
von Pleningen zijn ideeën over interpunctie, lees- en interpretatiekunst uiteenzet. Ook in de opdracht aan Keizer Maximiliaan van zijn
Duitse vertaling van de Bellum Catilinae en van de Bellum Jugurthinum van Sallustius beklemtoont Dietrich von Pleningen andermaal
de noodzakelijkheid acht te slaan op o.m. de interpunctie. Voor wie
dit doet, blijft de beloning niet uit : een juist begrip van de tekst
wordt zijn deel ( 34)
(33)C. Plinius Caecilius Secundus : Gay Pliny des andern Lobsagung ...
Durch ... Dietrichen von Pleningen ... getheutscht. Landshut, 1515. Cfr. fol.
[ Av ]-[ Av"° ] : , , Die puncten habe ich auch mit einer kurtze // gleich nach diser
Missiuen vnnd vor des puechs anfanng : wie man : nach eins yeden puncten aigenschafft : pausirn solle : endeckt vnnd angezaigt " . Deze uiteenzetting vindt
de lezer dus vooraan fol. B ; de aanhef luidt als volgt : , , Ich Dietrich von pleningen hab in meiner vorroede versprochen Natur der puncten in einer kurtz :
vor anfanng der lobsagung anzuzaigen das thun ich also /. ". Dan volgt zijn miniatuurtractaatje over , , zijn " interpunctiestelsel.
(34)C. Sallustius Crispus : zwo schon historien : ... von des Catilinen vnd
auch des Jugurthen kriegen... Durch ... Dietrichen von Pleningen ...
ge
Landshut, 1515. Cfr. fol. A iij : , , er ist dar innen kurtzer : scharpfer :-theuscht.

vnnd spitziger sententz : wie dann einem gerechten zornigen oeberer zusein gezimpt. so findt mann auch inn des Catilinen verantwurtung : sein geschicklichait
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Buiten de leestekens werden er af en toe ook pictogrammen gebezigd om de aandacht van de lezer op elementen in de vertaalde tekst
te vestigen die de vert al er ( of de drukker-uitgever ) in een of ander
opzicht bijzonder belangwekkend schenen.
In de druk van 1532 van de Duitse versie van de de Bello judaico
van Hegesippus wordt nu en dan in een regel het teken van een sterretje geplant — wij spreken nu van een asterisk ( 35 ), wat hetzelfde
betekent — en dit om de blik van de lezer te vangen en naar een
treffende uitspraak of een andere opmerkelijke bijzonderheid in de
tekst te leiden. Het teken van het gestrekte zwaard verwijst naar de
behandeling van een of ander bloedig treffen en naar de vermelding
van het aantal gevallenen (36).
De vraag kan natuurlijk altijd gesteld worden : was het de vertaler
of de drukker-uitgever die het initiatief nam om deze pictografische
tekens in te l assen !? Uit het werk zelf is dit m.i. niet uit te maken.
*

Waren dit een paar curiosa, inniger met de vertaling als dusdanig
verbonden was het gebruik van bepaalde tekens, o.m. van vierkante
of ronde haakjes. In een druk van 1531 van een Duitse vertaling van
de de Officiis van Cicero werden deze tekens aangewend om de commentaar en de verklaringen, die van de vertaler herkomstig zijn, en
die in de tekst van de vertaling ingebed werden, van wat Cicero zelf
geschreven heeft, te kunnen onderscheiden ( 37). Ronde haakjes kovnnd wol reden. vnd thut not das man der puncten vnd figurn guet acht neme :
so wirdet der verstandt nymants mangein ; " .
(35) Ook nu nog is de asterisk een teken dat de aandacht op een bepaald
tekstgedeelte kan vestigen, zowel als het ook een teken is dat eenvoudigweg verwijzen kan.
(36)Hegesippus : Egesippus Teutsch ... Durch ... Caspar Hedion vertolmetscht. Strassburg, Balthasar Beck, 1532. Cfr. fol. A iiij : , , * Das Sternlin soli
den leser erinnern der aussbiindigsten ort vnnd fiirtreffelichsten sententzen in
Egesippo / oder was sunst zu mercken fiirauss ist etc ".
(...) Das schwertlin zeigt zum merer mal blut vergiessen an / vnnd zal der erschlagnen . etc . ".
(37)M. Tullius Cicero : Officia M. T. C. ... Von den tugentsamen dmptern
vnd zugehd rungen . Augsburg, H. Steiner, 1531. Cfr. , , Die ander Vorred " fol.
[ lij vo ] : , , Vnnd nach dem yhe zu zeytten vmb bessers verstandts willen / vnder
dem Text kurtze gloss eyngemischt werden / solche gloss wirt zwyschen zweyen
Paragraphen funden / Im anfang mit einem S [ vnnd am end mit eynem ) t gezeichnet ".
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men elders eveneens voor : daar omklemmen ze gewoonlijk bondige
betekenis-omschrijvingen ( 38). Het onderscheid, inzake functie, tussen de twee soorten haakjes is echter niet immer gemakkelijk uit te
maken (39).

* **
Een van de manieren om de moeilijkheden te ondervangen, die
uit het gebruik van technische termen of van andere vreemdaandoende benamingen of van woorden, die slechts zelden voorkwamen, voortvloeien konden, was b.v. in de tekst zelf een verklarende
omschrijving van deze ongewone woorden of uitdrukkingen, of deze
speciale uitheemse vaktermen die soms ongewijzigd of quasi zo
uit de basistekst overgenomen werden, in te schakelen. Dit was
een vorm van dienstbetoon eerst en vooral aan de lezer, daar deze
verklaringen de lectuur en het begrip van de tekst konden vergemakkelijken. Hun opname in de vertaalde versie was tevens een tegemoetkoming aan de drukker-uitgever daar dit procédé ook de spreiding anders gezegd : de verkoop van de uitgave bevorderen
kon. Is het wellicht dan ook, met het oog op het versterken van de
aantrekkingskracht van het werk, of met het oog op het verhogen
van de kansen van zijn verkoopbaarheid, dat de aanwezigheid van
„ scholiën " of van „ glossen " soms reeds op het titelblad
zij het
ook bijwijlen in kleinere lettertype dan de rest
vermeld wordt (40)?
Zelfs meer ! Dit procédé van aankondiging, dat vroeg en vaak toegepast werd, vond zelfs af en toe zijn neerslag in de formulering van de
titel zelf (41) .
(38) M. Tullius Cicero : Officia M. T. C... Von den tugentsamen ámptern vnd
zugehórungen. Augsburg, H. Steiner, 1531. Cfr. fol. [ iij v° ] : „ Derhalben dann
das Buch so Marcus Tullius Cicero von den aemptern der Gepiirlichen Tugentlichen werck (zu latein Officia genant ) gemacht, hoch gelobt ... wirt " , of
, , Buecher der sittlichen Philosophey ( das ist loeblicher sytten vnnd zucht ) " .
(39) M. Tullius Cicero : Officia M.T.C. ... Von den tugentsamen ámptern vnd
zugehórungen. Augsburg, H. Steiner, 1531. Cfr. fol. IV. : „ Als wir dann Caiurn Sulpicium inn der Astrologia [ das ist in der erkantnus des gestirns ] ver
gekant ) in Geometria [ das-numeAchSxtPompiu(denchslbt
ist in der auszmessung himels vnd ertreichs ] . Vnd vil andere in Dialectica [ das
ist in bewerlichen Argumenten]".
(40) Flavius josephus : , jOsephus Teutsch. Strassburg, 1531. Cfr. titelblad :
, , Mit nutzlichen Scholien vnd ausslegungen der schweren sententzen... " .
(41) Aristoteles : The Ethiques of Aristotle, that is to saye, preceptes of good
behauoure and perfighte honestie. London, 1547. — Aristoteles : Politiques or
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In feite gaan sommige vertalers te werk zoals de vroegere bezorgers
van tekstuitgaven van klassieke geschriften, (of zelfs sommige kopiisten). Glossen, scholiën en commentaar moesten o.m. de lezer helpen (42 ). Vertalers hebben dan ook vroeger meer dan eens deze drie
editoriale middelen gebruikt. Het de lezer daardoor gemakkelijker te
maken was uiteraard hun eerste bezorgdheid. Zo vlecht b.v. de Duitse vertaler van de de Officiis van Cicero in zijn vertaling niet alleen
persoonlijke zedelijke bedenkingen, o.m. over de gedragingen van
bepaalde personen ( 43) ; hij weeft in zijn tekst eveneens , , verklarinDiscourses of Gouerment. London, 1598. — Vergilius : Virgils Eclogues, with
his bootre De Apibus, concerning the gouernment and ordering of Bees. London, 1620. — Valerius Cordus : Dispensatorivm van Valerius Cordus. Dat is De
Maniere vande Medicynen te bereyden. A'dam, 1592. — Erasmus : Lingua Erasmi dat is dye tonghe wt den Latine ... ouer gheset. Antwerpen, 1555. La PerAntwerpen,
rière : Tpalays der gheleerder ingienen / oft der constiger gheesten.
1554. — T. Livius. Dat is de Roemsche Historie oft Gesten. Antwerpen 1541.
— Ovidius : Metamorphosis dat is, Die Herscheppinghe of veranderinghe. Antwerpen, 1552. — M. T. Cicero : Paradoxa : Das seind wunderbarliche vnd in
dem gemainen wove oder verstand vnglaubliche spriich. Augsburg, 15 38. —
M. T. Cicero : Officia. Ein Birch ... von den tugentsamen ámptern vnd zugehbrungen . Augsburg, 15 31. — Constantinus Porphyrogennetus : Der veldtbaw /
oder das birch von der veld arbeyt. Strassburg, 1545. — Aulus Cornelius Celsus :
Dje acht Bucher ... von beyderley Medicine : das ist von der leib vnd wund artznei. Mainz, 1531. — Demosthenes : VJer Schóne ... Orationes oder Reden.
Augsburg, 154 3 . — Speciale gevallen : o.m. M . T. Cicero : The worthye Booke
of Old age otherwyse entituled the elder Cato. London, 1569. — Ovidius : Der
Griecxser Princerssen ende jonckvrouwen clachtige Sendtbrieven Heroidum
Epistulae ghenaemt. Antwerpen, 1553. — Summe Le Roy. Of des Conincs Summe ... Hasselt, 1481. — L. Vives : ... Von geburlichem thun vnd lassen eines
Christlichen Ehemanns. Zu Latein De Officio Marsti genannt. Frankfurt a.M.,
1566. — Horatius : A Medicinable Morall, that is, the two Bookes of Horace his
Satyres, Englyshed London, 1566 . —
(42) , , Glossen" wordt nu nog opgevat als , , woordverklaringen" die gewoonlijk in de tekst ofwel interlineair aangebracht worden ; wie „scholiën" zegt
denkt meestal aan zakelijke commentaar die veelal in de marge verstrekt wordt,
terwijl „commentaar" tout court, op verklaringen van tekstuele, zakelijke en
litteraire aard slaat en meestal onderaan het blad of bladzijde te zoeken valt.
Scherp en klaar kan het onderscheid tussen deze drie kategorieën niet immer ge-

maakt worden.
(43) M. Tullius Cicero : Officia M. T. C... Augsburg, H. Steiner, 1531. Cfr.
fol. X"° : „ [ Ich halt fiirwar / das Cicero allhie recht beschlossen hab / vnnd das
Regenten vnnd Richter / dye vnder gutter gestallt / felschlich vnnd betryeglich
handeln / vil schaedlicher / schaentlicher / boeser vnd haessiger / wann rauber
vnnd andere gewalt thaetter sein j". Ook nog fol. X : , , [ Dye Roemer hielten /

165

gen " in, die als , , scholiën" bedoeld zijn, doch in feite veeleer als
„ commentaar " zouden kunnen beschouwd worden ( 44). Ook lexicale
ophelderingen in verband met Latijnse termen verstrekt hij in zijn
versie om zijn tekst de lezer uit de XVIde eeuw lichter bevattelijk te
maken. In feite gaat het hier om zgn. , , Kontext-Glossen ' ' (45), d.i.
omschrijvngeadbtkisvnrem ;dzoschrijvingen werden meteen in de tekst van de vertaling ingelast wijl
er toen blijkbaar nog geen passende woorden in de landstaal gevonden werden en ogenschijnlijk nog niet voorhanden waren, als b.v.
woorden ter vertaling van termen als , , Astrologia" , , , Geometria" ,
, , Dialectica ' ' , etc. (46). Zo worden er dan verklaringen in de tekst
zelf ingebed die in feite als aantekeningen bij eigennamen kunnen
beschouwd worden. Matthias Ringmann b.v. neemt in het voorwoord
tot zijn Caesar-vertaling zijn toevlucht tot dit procédé. Wordt Aeschylus voor de Areopagus te Athene gedaagd dan verklaart Ringmann deze term „ Areopagus " in zijn tekst zelf als „ dass ist in
der gassen des abgotes Martis" ( 47). Ook in de vertaling door Schwarzenberg / Neuber van de de Amicitia van Cicero werden in de tekst
zelf, met het oog op een grotere bevattelijkheid ervan door de Duitse
Wer das zehent theyl seiner gueter / dem Got Herculi za eeren auszgeb / der
wurde inn seynen guetern vast zunemen. Disen nutz hat gesticht genanter
Orestes inn gemelter reylichen wirdtschafft zu sampt der gunst des voicks ] ".
(44) Gero von Wilpert : Sachwórterbuch der Literatur. 5. Aufl. Stuttgart,
1969 (6. Aufl. 1970 ). P. 400 : ,, Kommentar fortlaufende sprachliche (grammatische, stilistische) and sachliche Erauterung eines Textes in Anmerkungen oder
gesondertem Anhang " .
(45) Gero von Wilpert : Sachwórterbuch der Literatur. 5. Aufl. Stuttgart,
1969. Cfr. p. 301-302 : „ Glosse. 1. Mundartlicher, veralteter, seltener oder
sonstwie unverstándlicher and erklarungsbediirftiger Ausdruck, dann bes. die
Erklrung oder Uebersetzung e. solchen , und zwar :
1. als Interlinear- Glosse zwischen den Zeilen (nachste Stufe : Interlinearversion)
2. als Kontext- Glosse im Text selbst oder
3. als Marginal-Glosse am Ran de ' ' .
(46) M. Tullius Cicero : Officia M.T. C. Augsburg, H. Steiner, 1531. Cfr. fol.
IV : , , Als wir dann Caium Sulpicium / inn der Astrologia [ das ist in der erkantnus des gestirns ] vernummen / Auch Sextum Pompeium ( den ich selbst gekant)
in Geometria [ das ist in der aussmessung himels vnd ertreichs ] Vnd vil andere
in Dialectica [ das ist in bewerlichen Argumenten... ".
(47) C. J. Caesar : Julius der erst Rómisch Keiser von seinen kniegen. Strassburg, J. Groninger, 1507. Cfr. fol. A iij : „Wie wir dann lesen dass der berombt Poet Eschilus von den Atheniensern in Aeropago (class ist in der gassen
des abgots Martis) schwerlich vor gericht verclagt ist worden / ... ".
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lezer, zuiver Duitse verwoordingen ingeschakeld. Speciale typografische tekens bakenden nochtans deze verklarende interpolaties af : een
S duidde het begin van deze inlassing aan ; een t sloot deze af (48).
Soms wordt zelfs een uitvoerige verantwoording voor de toepassing
van het procédé gegeven, o.m. in een van de drukken van 1531 van
de vertaling van de de Officiis van Cicero ( 49). Inderdaad, om elk
misverstand over de herkomst of het auteurschap van deze glossen te
of ze reeds door de auteur van de basistekst gebezigd
vermijden
kon de
werden, dan of ze pas door de vertaler zelf werden ingelast
lezer in het voorwoord erop gewezen worden dat bijzondere typografische middeltjes gebruikt werden om de ene groep van de andere te
onderscheiden. De zin en de functie van deze tekens werden hem
daar eveneens medegedeeld . Zo licht een vertaler zijn publiek in over
de betekenis van het bezigen van vierkante haakjes in zijn versie ; dit
is, van de haakjes die een explicitering, die hij ter verklaring van een
zogedrukt tekstgedeelte voorstelde, omsluiten ( 50). Elders worden
letters als
als daareven in de Cicero-vertaling van 1534 gezien
openings- en afsluittekens voor een verklarende interpolatie gebruikt (S 1 ).
Opvallend is dat de vertaler soms de oorspronkelijke vreemde term
overneemt en hem door een omschrijving in eigen taal volgen laat,
(48)M. Tullius Cicero : Der Tei tsch Cicero. Augsburg, 1534 (?). Cfr. Das buechlein / so Marcus Tullius Cicero / von der Freiintschafft geschriben hat. Die Vorrede der verteiitschung. Fol. iij : , , Der leser / ... soli wissen / das Herr Hans von
Schwartzenberg saeliger / je bissweilen zwischen den text / aigne wort / bessers verstands halben / eingemischet / Vnd solchs zii erkennen / hat er im anfang seiner
won / ein S / zu bedeutung der glos / vnd am end ein t / das da der text wider anfacht / gesetzt ". Vergelijk deze formulering met deze die in de uitgave van de
Duitse versie van de de Officiis in 1531 gebezigd werd. Cfr. supra voetnoot nr. 37.
(49)M. Tullius Cicero : Officia. Augsburg, H. Steiner, 1531. Daarin in „ Die
Ander Vorred ' ' fol. [ iij VO ] : , , Bey dem allen ist zii mercken / dy eweyl eyns
theyls Roemischer aempter / der etliche offt in gemeltem verteutschten Buch
beruert werden / dyser zeyt nit in vbung oder wesen seyn / vnnd eynem yeden
solchen namen / mit eynem oder zweyen worten / on weyttere ausslegung vnnd
vmbschreybung / keyn bequemlicher vergleychlicher teiitsch / gegeven werden
mag. Das darumb die namen derselben aempter / an allen enden / wie sy yngedachtem Buch steen / vnuerwandelt gelassen / Aber was eynes yeden sollichen
ampts eygenschafft / bey den Roemern gewest / vnnd durch Pomponium Letum
/ in Lateinischer sprach kiirtzlich beschriben vnd aussgelegt worden / ... " .
(So) M. Tullius Cicero : Officia. Augsburg, H. Steiner, 1531. Cfr. fol. [ iij ]
in , , Die Ander Vorred " .
(51) Cfr voetnoot nr. 48.
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wijl hij elders andersom eerst een vertaling van een uitheemse benaming geeft en dan daarop onmiddellijk de oorspronkelijke term toch
laat overdrukken. Er zijn zelfs vertalers die in één en dezelfde versie
afwisselend het ene of het andere procédé toepassen. De overzettingstechniek die bij de vertaling in het Duits van de de Officiis van
Cicero aangenomen werd (Uitg. 1531 ) is een illustratie van dit dubbel systeem (52) .
Waarom deze oorspronkelijke term herhalen ? d.i. waarom hem in
de vertaalde versie eveneens opnemen ? Vraag waarop geen enkele
vertaler tot hiertoe een antwoord gegeven heeft ! Is het uit oorzake
van een gevoelen van onzekerheid inzake beheersing van de taal waaruit hij vertaalde ? Of was dit oppikken van de vreemde term een uiting van mistrouwen ten opzichte van de uitdrukkingsmogelijkheden
van zijn eigen taal ? Dacht hij, de vertaler, zeker wanneer het om een
niet-litterair werk ging, nog immer zijn opleiding getrouw in 't
Latijn, zelfs wanneer hij zijn eigen moedertaal hanteerde ; sommige
moderne historici beweren zulks van een Simon Stevin en van een
Hugo de Groot toen dezen persoonlijk werk in het Nederlands schreven (53). Of is het eenvoudig een blijk van voorkomendheid, en zelfs
van waardering voor zijn lezer en toehoorder ? M.a.w. het herhalen
van de oorspronkelijke technische term of uitdrukking, die hij ongewijzigd uit het te vertalen stuk lichtte en in zijn nieuwe versie heropnam en inschakelde naast de vertaling ervan, die hij voorstelde, zou
een tweevoudige betekenis kunnen hebben. Inderdaad, het zou een
concrete uiting kunnen zijn van de wens en betrachting van de vertaler om alle misverstand te vermijden. Het zou daarenboven als een
bewijs kunnen opgevat worden van de impliciete erkenning, die in de
vertaler van toen leefde, van de kunde van zijn lezer of toehoorder en
van diens vermogen om alsof deze een deskundige ter zake zijn zou
(52) M. Tullius Cicero : Officia. Augsburg, H. Steiner, 1531. Cfr. fol. [ iij VO]
in , , Die Ander Vorred " . In de titel van deze uitgave staat , , Officia " vooraan,
de Duitse vertaling volgt ; in „ Die Ander Vorred ", fol. [ iij VO ] van dezelfde
druk leest men , , Derhalben dann das Bich / so Marcus Tullius Cicero / von den
aemptern der Gepiirlichen Tugentlichen werck ( zi latein Officia genant ) ge macht / hoch geloot vnnd gepreyst wirt". Cfr. ook supra.
(53) Cornelis W. Schoneveld : Intertraffic of the Mind. Studies in seventeenth
century Anglo-Dutch translation with a checklist of books translated from English
into Dutch 1600 1700. Leiden, Brill, 1983. Cfr. p. 114 : „ Authors like Stevin and
Grotius, even when writing original works in Dutch, could still be seen consciously
replacing the Latin that came so naturally to them by a native vocabulary " .
-
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over de juistheid of onjuistheid van de , , vertaling ' ' van de term
of uitdrukking, die hij voorstelde, te oordelen. Of is het een banale
paedagogische kneep om de verruiming van de taal- en talenkennis
van gebruikers van deze overzetting in de hand te werken meer algemeen gezien : om hun geestelijke vorming te bevorderen ? M.a.w.
zouhetknig zjvaenkrsocil-f
nationaal-getinte paedagogische bezorgdheid, die ook sommige vertalers bezielde, en die hen dreef tot het zich inzetten voor de culturele
en geestelijke verheffing en verrijking van hun taal- en tijdgenoten ?
Of is er wellicht met nog andere overwegingen rekening te houden
dan met deze die zoals gesuggereerd verband houden met een
gevoel van twijfel en onzekerheid vanwege de vertaler over zijn eigen
kunnen en kennen of over de mogelijkheden van zijn taal, of met
zijn zucht om een juiste en klare versie te leveren, en meteen met
zijn wens de lezer of toehoorder gunstig te stemmen en hem zelfs in
't gevlei te komen ?
Wie zal ooit dit kluwen van mogelijke drijfveren uiteenrafelen ?
De geschriften van de vertalers zelf, en ook deze van hun uitgevers,
zwijgen hierover. Slechts over één betrachting, die hiermede enig verband zou kunnen hebben, spreken ze zich soms uit, nl. over hun
waar ook mogelijk of vereist, en hoe het ook verwewens en wil
zenlijkt kon worden
de bevattelijkheid van hun versie, d.i. de verstaanbaarheid van hun tekst, na te streven.
*

Datun aanwenden van glossen, scholiën en „ commentaar " geen
innovatie was heeft nooit een vertaler beweerd. Het procédé was ten
anderen toen niet nieuw. In feite zetten de vertalers hier een traditie
voort waarvan sporen in de geschriften van woordkunstenaars van
vroeger en van toen, of in de bijdragen van „ bewerkers " van klassieke teksten in de landstaal te vinden zijn (54).

***
Naast deze aantekeningen in de tekst van de vertaling zelf zijn er
nog de zgn. marginale nota's. Inderdaad, niet alleen binnen het
(54) Jan van Mussem : Rhetorica. Antwerpen, 1553. Cfr. fol. [ A ij VO ] : „ duet
die groue ignorancie van ons grammatica dat is die const van een goede suyuer
tale".
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strakke raam van de zetspiegel kon de vertaler
naar het voorbeeld
van scheppende kunstenaars, geleerden, „ bewerkers " van teksten en
tekstuitgevers verklaringen, meestal van lexicale, soms van zakelijke aard of zelfs moraliserende overwegingen of bondige factuele commentaar in de tekst inbedden. Ook in margine werden door de vertaler aantekeningen aangebracht N.
Deze randaantekeningen waren zeer verscheiden in wezen en in
omvang : bronnenopgaven, titelvermeldingen, zelfs samenvattingen
in trefwoordenvorm van paragrafen of onderdelen daarvan vindt de
lezer in beide zijmarges.
Opmerkelijk in dit verband is dat de vertaler in deze marginale
aantekeningen, werkend als hij was in de geest van het toenmalig gevierde utile-dulci-ideaal, bij de behandeling van een of ander vreemdaandoend geval uit het verleden al eens naar eigentijdse toestanden
of voorvallen verwees.
De bedoeling om op deze wijze, d. i. door het leggen van deze
band tussen de wereld en situaties waarin de toenmalige lezer van de
vertaling leefde en las, en deze waarin de auteur van de grond- of van
de basistekst had geleefd en geschreven, of waarin de verhaalde gebeurtenissen zich afspeelden of waarin de optredende personages zich
bewogen, was denkelijk zoveel mogelijk het effect van bepaalde factoren af te zwakken of zelfs te ontzenuwen. Inderdaad, wat voor de
lezer van toen een bron van vervreemding zou kunnen worden werd
niet omzeild, doch binnen, of althans zo dicht mogelijk bij zijn eigen
levenskring en eigen wereld gehaald. Het gebruik van soortgelijke
marginale aantekeningen ligt, zogezien, in zekere mate toch, in het
verlengde van de op eerste gezicht ietwat onthutsende vertalingen,
zoals b.v. , , consul " door , , burgemeester " (S 6). Dat anderzijds bij
sommige vertalers een zekere moraliserende bijbedoeling bij dit soort
randaantekeningen een rol speelde valt moeilijk te ontkennen. Ik
meen dat dit alleszins het geval is met onze Nicolaas van Winghe. In

(55) Niet alleen bij hun vertalingen zelf, doch ook soms bij hun inleidingen
of voorwoorden. Cfr. b.v. Hegesippus : Egesippus Tei tsch ... Durch ... Caspar
Hedion vertolmetscht. Strassburg, 15 32. Daarin zijn opdracht aan „Landgraf
Philipp von Hessen" fol. ij - fol. [ vij ] . Of bij ons het tractaatje van Nicolaas
van Winghe „Een
Een goet onderwijs van die weerdicheyt nutticheyt ende diepheyt der heyligher Scriftueren ... " . Fol. [ A i"° ] - fol. [ C ij Vo ] in : Den gheheelen Bybel. Leuven, 1548.
(56) Cfr. supra.
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de vertaling van de , , seuen boecken " van de Bellum judaicum van
Flavius Josephus heeft hij het in een passus over de woelige tijden van
weleer. Hij schrijft : , , Die machtigen [ van toen ] waren seeer [ sic ]
ghierich om heerschappie te hebben / die ghemeynte was heel gheneyght om ghewelt te doen / ende der rij eken lieden goeden te roouen " . In een dergelijk klimaat barst het geweld los en komen de
, , moordenaers diemen sweerdelaers biet " , en dezen zaaien, door en
in hun ,, wreetheyt ende boosheid ", terreur in het land.
In de marge pende dan onze Nicolaas van Winghe de sobere bedenking neer die elke zelfvoldane lezer ontnuchteren moest : , , Aldus
gheschiedet nv oock hedendaechs in veel landen ende steden " (S 7). Is
het niet opvallend dat op deze amper tien woorden tellende laconieke bedenking er tenminste twee zijn die nadrukkelijk op de actualiteit van het geval wijzen. Zijn bewering is daarenboven suggestief geformuleerd . Inderdaad, de lezer kan niet anders als onder de indruk
komen dat gering het aantal ,, landen ende steden" moet zijn, waarin ook nu geen geweld zou gepleegd worden ! Lijkt dit niet sterk op
een opvordering voor elke lezer om de hand in eigen boezem te steken ?

***
Een andere manier om de lezer een helpende hand toe te steken en
om hem te begeleiden door een wirwar van vreemdklinkende termen
of eigennamen, die in een vertaling in een wèl bepaalde zin gebezigd
werden, was het voorleggen door de vertaler van een begeleidende
verklarende woordenlijst ; deze zou richting en voorlichting inzake
zin en betekenis van deze woorden geven.
Dit , , glossarium " vindt men nu eens vooraan, dan weer achteraan
in het werk. Gewoonlijk is het alfabetisch aangelegd. Soms is het echter volgens een bepaald „ inhoudelijk " criterium uitgebouwd, en
worden de woorden „ systematisch " gerangschikt ; in andere gevallen
is deze woordenlijst verre van gaaf inzake aard, d. i. categorie, of herkomst van de woorden die in dit glossarium samengebracht werden.
Zo komt het b.v. voor dat in een lijst van geografische eigennamen, bij dewelke verklarende aanduidingen worden verstrekt, ook ge( 57 ) Flavius Josephus : Seuen boecken van die Joetsche oorloghe. Antwerpen,
1552. Cfr. fol. [ S vivo].
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wone naamwoorden met hun verklaring opduiken. Bij 't afsluiten
van de , , Vorred " tot zijn vertaling van Julius Caesar legt Matthias
Ringmann Philesius een alfabetische lijst voor van verouderde vormen
van geografische vaktermen en van aardrijkskundige benamingen, die
niet langer als dusdanig algemeen bekend zijn ; de zestiende-eeuwse
naam en vorm worden hierbij dan aangeduid ( 58). Welnu zelfs in een
reeks als deze werden soms gewone substantieven opgenomen. b.v.
„ barbari ", en wellicht kon hier ook „ provincia " vermeld worden (59).
Ook glossaria van vaktermen op het gebied van techniek, antieke
politieke instellingen en openbaar bestuur komen herhaaldelijk in
zestiende-eeuwse drukken van vertalingen van „ klassiek " werk voor.
Het geldt hier dan meestal lijsten van Latijnse termen met de tegenhangers ervan in de landstaal die door de vertaler voorgesteld worden.
Deze „ vertalingen " of omschrijvingen in de taal van de vertaler
groeien soms uit tot uitvoerige cultuur-historische uiteenzettingen (60 ). Hier vindt men dan tevens soms nieuwe woorden of uitdrukkingen in de landstaal die de vertaler in eigen taal zou
„ gesmeed " hebben, of bestaande woorden die hij in een bijzondere
betekenis zou gebruikt hebben. Dit laatste gebeurde af en toe op 't
gezag van anderen, d. i. meestal van schrijvers of geleerden die zich
met de studie van antieke geschiedenis ingelaten hebben. Min of
meer alfabetisch gerangschikt worden deze woorden met hunne verklaring of „ vertalingen " ten gerieve van de lezer in een handzame
bijlage in de uitgave van de nieuwe versie in de landstaal ingelast. Zo
b.v. wordt in de uitgave in 1536 van een Duitse vertaling van Suetonius door Jakob Vielfeld een speciale lijst van benamingen in verband

(58) Dit werd al vroeger opgemerkt ; cfr. o.a. : Charles Schmidt : Histoire litteraire de l' Alsace à la fin du XVe et au commencement du XVIe siècle. Nieuwkoop, De Graaf, 1966. 2 vol. (Reprod. van uitg. Parijs, 1879). Cfr. o.a. Vol. II,
p. 107.
(59) C.J. Caesar : Julius der erst Rómisch Keiser von seinen kriegen... Strassburg, J. Gri ninger, 1507. Cfr. fol. [ A iiiv ] en fol. A iiii : ,, Barbari heisset
mann vnmitsam lilt es seind aber alle die nit latyn oder Kriechisch reden die
Barbarischen " . — , , Prouincia wart hie innen gemeinlichen fur ein ort des Gallierlandes genummen * Wie wol sunst lender auch prouincen heissen " .
(60) Cfr. b.v. de lijst in de Duitse versie van de Facta et dicta memorabilia
van Valerius Maximus van de hand van Petrus Selbet. Cfr. infra.
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met antieke Romeinse instellingen ingeschakeld ( 61 ). Bij dezelfde
drukker, die deze Suetonius-uitgave op de markt bracht, bij name Jakob Cammerlander, verscheen, eveneens te Straatsburg, in 1533,
1535 en 1541 nog een andere vertaling, nl. deze van Facta et dicta
memorabilia van Valerius Maximus die Petrus Selbet maakte. Ook
deze vertaler gaf een soortgelijke verklarende woordenlijst mee, onder
de titel : , , Verstandt vnd auszlegung etlicher ámpter Namen so vileicht in disem Buch gebraucht seindt worden ' ' . Deze lijst begint op
fol. [ ij v° I ; dan schakelt hij ook zijn verantwoording in, en legt daarenboven een verklaring over zijn opzet af ( 62 ).
Merkwaardig lijkt me toch dat in uitgaven van twee andere vertalingen, die dezelfde uitgever, nl. Jakob Cammerlander, op de markt

(61)C. Suetonius Tranquillus : C. Suetonius Tranquillus von Geburt / Leben
/ Thaten vnd Tode / Julij / Augusti / Tyberij / Caligule / ... / der XII. ersten
Rbmischen keyser. Strassburg, 1536. Cfr. fol. ij - fol. [ ij VO ] in de voorrede die
terzelfdertijd een opdracht is : „ Dann ich musz ja vor allen dingen bekennen /
das mir wol hierinn mag widerfaren / als der Poet sagt / das ich Kett woellen eyn
hafen formiren / aber im lauff dess radts eyn krug darauss worden / besser im
kopff gehabt / dann ich es inns teutsch mocht bringen / Vnd auch an vil omen
dessen Commentatores zuzeitten wenen / da babe ich / alss eyn Saul // vnder
den Propheten / nitt wol kunnen glauben. Hab aber doch keyn fleiss gespart /
als vileicht wol auff eyn zeit im Latinischen Suetonio gespuert soil werden ".
... Wer wolt alle ihre spiel / spielheuser / sael / gewelb / furgebew / plaetz /
„•••
strassen / wasserleytung / vnnd aempter etc. auf vnser teutsch / das jedermann
gefiel / ausssprechen ? Damit mann aber die meynung in vilen woertern dester
bass versthe / so hab ich auss den aller berhuembtisten scribenten / etliche woerter / die vileicht auff gerupfft moechten werden / dem teutschen leser zulieb /
hernach gesetzt nach jrer eygentlichen beschreibung / vnd vast auff deren meynung / welche hieuor auch histori verteutscht vnd im truck aussgangen / vestig
gehalten / dann ich wil eben als mer mit vilen jrren / als mit wenigen-klich
zustimmen... ". In de laatste zinsneden maakt hij toespeling op een lijst met
„ Erluterung and Uebersetzung rómischer Aemternamen " die hij heeft aangelegd en ingeschakeld.
(62)Valerius Maximus : Valerius Maximus von geschichte der Rómer ... durch
Petrum Selbet ... verteutscht.
Strassburg, Jakob Cammerlander, 1541. Cfr.
fol. ij - fol [ ij "° ] : , , Darinn moecht vil = // leicht ettwas in den namen der
wurde bei Rómischem Senat / das mir doch nit baldt kundtlich / geirrt sein /
vnd das zuuorkummen / auch den schaden zubessern / so wil ich ettlich digniteten der sich Valerius am meysten gebraucht / dem leyen za lieb melden /
auch verteutschen nach meinem kleynen verstandt / Wa darnach diese woertlin
der aempter im Text zu latin gemeldet werden / so magstu wol hie jr ausslegung suchen ".
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één van een werk van Cornelius Nepos (G 3 ) en een van een
bracht
er ook telkens een gespecialiseerde verklastuk van Sallustius (64 )
rende woordenlijst afgedrukt wordt.
Deze gemeenzame karakteristieke trek,
bedoeld wordt : het inlassen van dergelijke glossaria in vertalingen die door hetzelfde drukkersbedrijf bezorgd worden is als een waarmerk dat sommige uitgaven van dezelfde , , officina " van soortgelijke publicaties van andere drukkersateliers of uitgeverszaken onderscheidt. Deze eigenaardigheid herinnert aan de opvallende gelijkluidendheid die soms merkbaar is in de formulering van titels van vertalingen die door hetzelfde
uitgeverijbedrijf op de markt gebracht werden (65 ). Uitgevers ( en
drukkers ) van toen hadden dus blijkbaar hun zeg ook bij de , , vormgeving " en presentatie van een werk dat door hun zorgen van de
pers komen zou.
Ingrepen door drukkers in de spelling, zelfs in de tekst, kwamen,
alleszins in de eerste eeuwen van de geschiedenis van de typografie,
geregeld voor. Soms was dit een soort face-lift ; doch bij deze kosmetische chirurgie is het niet altijd gebleven ; scalpel en schaar werden
soms fluks gehanteerd. Trouwens voor wie zich niet blind staart op de
mythe van de haast sacrale figuur van de woordkunstenaar moet dit
een gewoon verschijnsel zijn . Het past alleszins dat de „ filoloog "
het woord in zijn wonderschone en edele klassieke betekenis genomen hiermede rekening houden zou.
Hier wordt in elk geval een gegeven aangevoerd dat gebeurlijk gebruikt kan worden om het vermoeden te versterken dat de drukker of
uitgever in de zestiende eeuw in de voorstelling, en zelfs in de , , uitbouw ", van een gedrukte tekst ingrijpen durfde.
Een tweede, korte opmerking hierbij zou wel de banale herhaling
kunnen zijn van de ietwat voos klinkende uitspraak dat er inderdaad
weinig nieuws onder de zon is, ook in de wereld van het schrijvers(63) Cornelius Nepos : Vom vrsprung des Rómischen Reichs. Strassburg, Jakob
Cammerlander, 1538 (?). Cfr. p. 108-109 in : Franz Josef Worstbrock : Deutsche
Antikerezeption 1450-1550. Teil I. Boppard am Rhein, 1976.
(64) C. Sallustius Crispus : Chronica C. Crispi Sallustij von dem Rbmischen

Bundtschuch j Rottung oder Empbrung ... durch Lucium Catilinam angestifft
vnd practicirt. Strassburg, Jakob Cammerlander, 1534. Cfr. p. 128-129 in :
Franz Josef Worstbrock : Deutsche Antikerezeption 1450-1550. Teil I. Boppard
am Rhein, 1976.
(65) In een van de vorige opstellen werden hiervan enkele voorbeelden geci-

teerd.
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schap en het uitgeversbedrijf. Welke auteur van nu zou inderdaad
kunnen of durven beweren dat een uitgever
somtijds , , zijn uitgever "
met of zonder ruggespraak niet een of ander „ vormelijk " of
„ inhoudelijk " element van zijn stuk zou gewijzigd hebben ? Zelfs
zgn. wetenschappelijke bijdragen ontsnappen niet altijd aan de
kerfmes- of hakbijlaanvallen van „ redacteuren " of van leden van een
leescomité ! Belangwekkend alleszins zou het zijn moesten enkelen
van onze eigentijdse auteurs en anderen die de pen hanteren hun belevenissen terzake eens willen ,, te boek stellen ", zoals men dit nu
zegt. Uiteraard voor posthume publicatie !
*

Deze enkele ,, glossaria", die tot hiertoe vermeld werden, zijn natuurlijk de enige niet die in vertalingen van werken uit de Oudheid
ingeschakeld werden.
Opvallend is hoe talrijk deze lijsten in het vertaalwerk, dat in de
1 ste helft van de XVIde eeuw in de Duitse gewesten verschenen is,
voorkomen.
Het verschil inzake rechterlijke, bestuurlijke en politieke instellingen, krijgswezen en oorlogsvoering tussen het oude Griekenland en
het antieke Rome enerzijds, en de westerse landen in de middeleeuwen anderzijds moet het juist begrip en de correcte overzetting in onze landstalen van Latijnse teksten, waarin over antiek recht, bestuur,
landsbeleid en krijgsvoering gehandeld werd, ergerlijk bemoeilijkt
hebben.
Vandaar dan ook dat het vooral op deze gebieden is dat de samenstelling en publicatie van verklarende woordenlijsten te zamen
met de vertaling van een Latijnse tekst het zinvolst en nuttigst voorkwam. Dit hadden de vertalers al vroeg ingezien. Reeds in de incunabeltijd voelde men soms de nood aan een dergelijke verklarende lijst
van vaktermen aan te leggen en in de uitgave van de vertaling zelf in
te schakelen.
In de Duitse vertaling van de Epitome rei militari.r van Flavius Vegetius Renatus, die in Augsburg rond 1476 verscheen, is reeds een gelijksoortige lijst te vinden (66).

(66) Van Flavius Vegetius Renatus : zonder ritel rond 1476 bij Johann Wiener
te Augsburg verschenen. Cfr. p. 154-155 in : Franz Josef Worstbrock : Deutsche
Antikerezeption 1450-1550.

Teil I. Boppard am Rhein, 1976.
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En dit is slechts een schakel in een blijkbaar eindeloze keten !
In de uitgave van 1531 van de Duitse versie van de de Officiis van
Cicero wordt, aansluitend bij het tweede voorwoord, een verklarende
lijst van „die namen derselben aempter" geleverd ( 67 ).
Het jaar daarop, nl. in 1532, komt er van de persen van Balthasar
Beck te Straatsburg de Duitse versie van een vrije Latijnse bewerking
van het werk van Flavius Josephus, nl. van diens de Bello judaico . De
bewerker was Hegesippus ; de Duitse vertaler Kasper Hedio. Ook
hierin verscheen een verklarende woordenlijst ( 68), waarin niet alleen
eigennamen, doch ook gewone uitdrukkingen opgenomen en omschreven worden, b.v. „ intestina bella " als „ innerliche oder burgerliche krieg " ( 69).
Ook in overzettingen van niet klassieke werken komen dergelijke
lijsten voor.
In de Straatsburgse uitgave van 1546 van de Duitse vertaling van
het werk van Sacchi de Platina over de geschiedenis der pausen en keizers door K. Hedio werd, benevens een heel stel andere lijsten en bijdragen, een glossarium voorgelegd. Volgens de inhoudstafel zou dit
heten te zijn : ,, Erklárung etlicher Latinischer worter / die in diser
Histori seind gantz niitzlich ' ' ; op fol. [ CC ij VO ]-[ CC iij vo ] is er echter
een stuk te vinden : , , Verklaerung etlicher woerter / die Latinisch vnd
Griechisch in Platina gelassen" ( 70). Het monopolie van het Latijn
werd trouwens in andere vertalingen van hem eveneens doorbroken ;
vanwege een K. Hedio moet ons ten anderen deze verruiming van het
(67) M.T. Cicero : Officia. Augsburg, H. Steiner, 1531. Cfr. o.a. fol . [iij"° ] .
(68)Hegesippus : Egesippus Teiitsch ... Durch ... Caspar Hedion vertolmetscht.
Strassburg, 1532. Cfr. fol. A iij - A iiij onder de titel : , , Erleiitterung vnd bericht auff etliche woertlin eigentlicher zu verston". Daaruit kan men o.a. leren
wat K. Hedio onder , , Aristocracia ", , , Democratia " of , , Tragedia " verstond.
(G9) Hegesippus : Egesippus Teiitsch ... Durch ... Caspar Hedion vertolmetscht. Strassburg, 1532. Cfr. fol. [ A iij v° ] : , , Intestina bella / seind innerliche oder burgerliche krieg / die am schedlichsten sein / wiewol auss den historien vermerckt wirt / das ausserlicher krieg den burgerlichen offt gelest vnnd
gestillet hat / wie man lisst von dem der zwen hund an einander gehetzt / vnd
nachmals ein wolff vnder sy gelassen / an den beyde hund gefallen etc. ".
(70) Sacchi de Platina : Bap. Platinae Historia, Von der Baepst vnd Keiser Leben. Strassburg, 1546. Onder de rubriek helemaal vooraan, nl. „ Inhalt dises
buchs oder Historien ", wordt onder viij een ietwat anders geformuleerde titel
van deze lijst gegeven, nl . , , Erklárung etlicher Latinischer wórter die in diser
Histori seind gantz niitzlich " .
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vreemd taalgebied dat bestreken werd, niet verwonderen. Had hij
niet reeds enkele jaren te voren, nl. in 1531, in een uitgave van een
„ Duitse " Josephus bij Balthasar Beck voor een verklarende lijst van
Chaldeeuwse, Hebreeuwse en Griekse woorden gezorgd ( 71 ) ? Reeds
op het titelblad, zowel als in de inhoudsopgave, wordt deze lijst gesignaleerd ( 72). In zijn latere Platina-vertaling neemt Hedio andermaal zijn toevlucht tot hetzelfde procédé. De „ lijst ", die hij in deze
Duitse overzetting inschakelt, is een soort „ realia-lijst " . Hierin zijn
de lemmata overwegend Latijnse termen, en de eenvoudig-gehouden
Duitse omschrijvingen ervan worden meestal gevolgd door enkele
bondige , , cultuur-historische " aantekeningen. K. Hedio heeft
zoals reeds vermeld
niet alleen Latijnse termen met hunne Duitse
omschrijving behouden ( 73), ook Griekse heeft hij overgenomen ; in
zijn , , Verklaerung " had hij reeds hun aanwezigheid aangekondigd ;
en in deze korte lijst van hem komen inderdaad termen als , , cerostrata " en „ apsis " voor (74).
Zelfs indien de uitgevers van toen uit het inschakelen van dergelijke lijsten meenden munt te kunnen slaan wat toch hun recht was
of zelfs indien het initiatief ervan uitging van de vertalers zelf, die
daarmede een staalkaart gaven van de middelen die zij aanwendden
om bepaalde taalkundige moeilijkheden van lexicale aard op te lossen, dan lijdt het nog geen twijfel dat, afgezien van hun belang voor
ons nu, deze lijsten zoals het trouwens bedoeld was ook som(71) Flavius Josephus : JOsephus Teiitrch . Strassburg, 1531. Op het titelblad
onder het drukkersmerk : , , Mit nutzlichen scholien vnd ausslegungen der schweren sententien / Chaldeisch Hebreisch vnd Griechischen - etc. — woerter / dem
Lateinischen vnnd Teiitschen lesser hoch dienstlich / ... ". In de uitg. van 1544
„ Zweyntzig biicher ... " werd deze lijst van een goei honderd „ moeilijke "
woorden, meestal echter eigennamen, op fol. b ij - b iij ingeschakeld.
(72) Flavius Josephus : JOsephus Teritsch . Strassburg, 1531. Cfr. fol. [c7- j VO ]
Onder de titel : , , Innhalt dises gantzen wercks " als nr. iij : , , Entscheid schwerer
woertter / der Chaldaischen / Hebraischen / Griechischen etc. so hin vnd wider
in disen buechern gebraucht werden in ordnung des Alphabets ".
(73) Sacchi de Platina : Bap. Platinae Historia, Von der Baepst vnd Keiser Leben. Strassburg, 1546. Cfr. fol. [ CC ij VO ] : „ Discs rahts ich in dem Platina so
viel muglich mich beflissen / vnd so ich vmb mercklichers verstand willen die
Griechischen oder Latinischen wort gelassen stohn zum offtermal, hab ich doch
gemeinlich das Teiitsch darzu gesetzet / vnd umb mehrers berichts willen dise
kurtze verklaerung auch hierher gestellet ".
(74) Over zijn lijstje van „ bastaardwoorden " en hun zuiver Duitse tegenhangers ( Cfr. fol. [ CC ij VO ] ) in een volgend opstel !
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mige lezers van toen, in hun lectuur of studie, een zeker houvast
moeten gegeven hebben. Wellicht hebben ze het de lezer tevens mogelijk gemaakt een klaarder inzicht te verkrijgen in sommige vreemde
toestanden en verhoudingen.
Trouwens, wie van ons is soms nu niet gelukkig bij het lezen van
een exotische roman, vooraan of achteraan in zijn exemplaar, een verklarende lijst van sommige vreemde termen te vinden, temeer daar
deze in hun haast ongerepte exotische staat, met de hun eigen vorm
en klank, door de schrijver en/of door de vertaler in de tekst ingebed
werden. Wie daarvan stichtende voorbeelden wenst kan o.m. even
enkele van de bandjes naslaan die in de African Writers Series verschenen zijn, en nog verschijnen (7 5 ).
In deze zestiende-eeuwse lijsten, o.a. deze van benamingen van
antieke instellingen en ambten, zowel als in de vertalingen zelf of in
het woord vooraf of inleiding tot deze versies in de landstaal komt de
lezer nu en dan voor schijnbaar onthutsende anachronismes te staan ;
een „ consul " wordt b.v. een „ burgemeister " geheten, een „ tribunus plebis " een „ zunftmeister " ( 76).
Men vergete echter hierbij niet dat gelijkaardige overzettingen zelfs
in de Rdmische Geschichte van een Theodor Mommsen voorkomen.
Daarenboven is het billijk hierbij indachtig te zijn dat wat deze
vertalers, en zelfs latere historici eerst en vooral beoogden, was de lectuur van hun geschriften zo licht mogelijk te maken. In die geest gezien waren hunne bewuste anachronismes niet te verwaarlozen middelen om de verstaanbaarheid van het antieke werk te verhogen. Verwaande lezers die soms al te hooghartig op de antieke geschiedenis
neerzagen wilden zij daardoor niet in 't gevlei komen. Ze waren er
veeleer op uit om de verre, verre Oudheid dichter bij de lezers van
toen brengen, en , , hun auteur " in het leven en in de wereld, die de
zestiende-eeuwse lezers kenden en beleefden, als het ware integreren (77).

(75) Deze reeks wordt door Heinemann te Londen, Ibadan, Nairobi en Lusaka
uitgegeven.
(76) Titus Livius : Romische historien. Mainz, 1523. Cfr. fol. [ lij VO ] in de korte voorrede tot deze vertaling heeft Bernhard Schofferlin het o.m. over , , Burgermeister ( die sie Consules genent haben) " en over , , Zunfftmeister ( die sie Tri
-bunsPleigathbn)".
(77) Peter Gay : Style in History. New York, Mc Graw-Hill, 1974. Cfr. p.
201-202. Cfr. ook Bernhard Wenzel : Cammerlander and Vielfeld. Ein Beitrag
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Ook zij wisten dat vertalen méér was en is dan het eenvoudig weergeven in eigen taal van in een vreemde spraak van toen of van eertijds staalkil en scherp geformuleerde begrippen en ideeën, of van het
relaas van de gedragingen van enkelingen of gemeenschappen in een
ver en vreemd verleden. Tot hen was ook doorgedrongen dat het
méér was dan het overzetten van het verhaal van vroegere gebeurtenissen hier of elders, of van de zakelijke beschrijving van feitelijke
toestanden, dingen' of personages van weleer, in eigen land of in
vreemde streken.
Vertalen was ook voor hen een poging om deze vreemde en voorbije wereld aan de eigentijdse en latere lezer ook door vergelijking
met zijn eigen hem bekende gedachtengoed, weten en omgeving gemakkelijker toegankelijk te maken. Vertalen is in wezen toch zijn lezer in een hem soms totaal onbekende wereld binnenleiden. Deze
lijsten, die vaak vezelvast met 't werk vergroeid waren, waren wegens
hun soms uitvoerige cultuur-historische verklaringen en beschouwingen zovele gidsen voor de lezer in zijn contact met de vreemde wereld van weleer waarin deze zich waagde ; een soort toeristische folders, soms met historische inslag, al waren ze in 't werk en de band
ingewerkt en vastgeklemd. Tot op een zekere hoogte echter vormden
zij veilige leidraden voor hem die de vertaler in het avontuur van de
ontdekking van een nieuwe wereld volgen wilde.
Men late zich dan ook niet misleiden door deze schijnbare naïviteit
of onkunde inzake de equivalentie van bepaalde Latijnse vaktermen
en de voorgestelde benamingen in de landstaal. Vertalers van toen
• wisten beter. Zij waren er zich van bewust dat de term, die zij soms
bezigden, niet de juiste en volwaardige weergave was van de Latijnse
in hun basistekst. Een ,, consul " b.v. was niet helemaal hetzelfde als
een zestiende-eeuwse „ Burgermeister " . Marcus Tatius, die een
handboek over krijgsvoering vertaalde, besefte in alle scherpte en erkende ten volle dat Duitse begrippen en termen, waarmede hij in
zijn Duitse versie van Frontinus speelde, niet immer de schijnbaar-

Berlin, 1891. Deze
zur Litteraturgeschichte des 16. Jhts. Inaug. -Disc. Rostock.
schrijft o.m. , , Die Geschichte Roms verwandelt unter den Hinden dieser elsassischen Uebersetzer des XVI. Jhts in die Geschichte einer deutschen Stadt ihrer
Zeit. Die Konsuln das sind die Burger ii meister, der Prátor der Schultheiss, der
Quastor der Pfennigmeister oder Unterhauptmann (nach seiner jeweiligen Funktion) u.s.w. ". Cfr. p. 15 16.
-
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overeenkomende Latijnse ten volle dekten ( 78). Doch dit procédé
, , actualiseerde " het verleden en droeg bij tot een lichtere verstaanbaarheid van de nieuwe versie.
Het heeft weinig zin elders een betere verantwoording voor 't inschakelen van deze lijsten in vertalingen van antiek werk te gaan zoeken.
***

Het voorleggen van een zeer kort gehouden samenvatting van het
werk, of van een of meerdere onderdelen ervan, was een ander middel dat een vertaler (of zijn uitgever ) gebruikte om de blik van een
lezer te vangen, diens nieuwsgierigheid of leergierigheid te prikkelen
of diens op bepaalde ogenblikken verflauwde opmerkzaamheid aan te
wakkeren. Soms kon dit kort résumé de lezer van een ingewikkeld
verhaal of langgerokken betoog eveneens helpen om wegwijs te worden tussen de schijnbaar grillig-ingeplante stammen en onder de
dichte koepel van de zware kruinen in 't donkere woud waarin hij
zich gewaagd had.
De mogelijkheden inzake de verscheidenheid van vormgeving en
van plaatsing in de druk waren betrekkelijk talrijk ; de speelruimte,
waarover vertaler (of uitgever ) beschikken kon, groot.
Eén enkel welgekozen trefwoord, één zinsnede, één in sobere bewoording geformuleerd résumé waren de mogelijke traditionele vormen ervan.
Afzonderlijke publicaties van belangrijke uittreksels van een werk
of bloemlezingen van gevatte uitspraken en zegswijzen, die uit een
vertaling opgevangen, gelicht en samengebracht werden, kunnen als
uitgroeisels van deze tak van hulpmiddelen beschouwd worden. In(78) Sextus Julius Frontinus : Sexti Ivlii Frontini Kriegsanschlege. Ingolstadt,
1542. Cfr. fol. [ A iij ] : , , Halt auch der Kriegrische wort balben mich von niemand zeschelten / dann ob ich schon Weiss zu Latein / was Pedites, Equites,
Classes, Imperator, Dux, Legatus, Tribunus, Signifer, Tessararius,

Centurio, Pa-

pilio, Prohastatus, Ferentarius, etc. seind / vnnd zu Ceiitsch ( sic ) auch / was ein
Feldhaubtman / Musterherr / Marschalck / Vndermarschalck / Reissigenobrister,
Kriegsrhaet / Schultheiss / Zeugmaister / Lutinant / Zeugwart / Quastor /
Quartiermaister / Startmaister / Profandmaister / Kreysshaubtman / Fendrich /
Quastator / Weibel / vnnd der gleichen / noch dennocht / ist kain Lateinischer
nam / der etwann mit eim obermeltem Teiitschen wort / sich durchauss vergleiche... ".
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zicht in het nut en in de aantrekkelijkheid van een bepaald werk verspreiden was toch één van de voornaamste effecten die door dergelijke publicaties beoogd werden.
*

Waar vindt men deze ,, samenvattingen" ?
Soms op het titelblad zelf !
De uitgesponnen lengte van de titels van middeleeuws werk en van
sommige zestiende-eeuwse drukken is gekend. Over de materie van
het geschrift, over de wijze van behandeling ervan, over de gebeurlijke
interessenten worden daarin soms uitvoerige gegevens verstrekt ( 79).
Inderdaad, 't is niet altijd op het nieuwe van het werk of op het nuttige en aantrekkelijke van de stof en van haar bewerking alleen dat het
lees- en leergierig publiek hier attent gemaakt wordt. Deze band
wordt soms doorbroken : een overzicht van het werk en van zijn indeling wordt af en toe reeds op 't eerste blad van het boek voorgelegd.
Gebeurt dit niet immer op het titelblad zelf, dan kan
zoals bij
een Dioscorides-vertaling
onmiddellijk na het titelblad niet alleen
een skeletachtige inhoudsopgave van het werk opgehangen worden,
doch kan bovendien de korte inhoud van elk van de zes , , boeken "
van dit Kreutter Buch gegeven worden (80).
*

Kon de lezer reeds uit de formulering van de titel soms leren wat
hij verder in het boekdeel zelf vinden kon ; hij kon van daaruit ook
verwezen worden naar een overzichtelijk résumé van de materie en
haar behandeling in het werk, résumé dat vaak de reeks van de liminaria van de druk opende. Inderdaad, in het raam van de opdracht,
inleiding of woord vooraf laste de vertaler soms een samenvatting van
zijn vertaling in.
(79) Om een geval te citeren, b.v. de titel van een Seneca- vertaling van Dietrich von Pleningen van 1515 : , , Hienach volgt ain kurtzer ausszuge den ich
Dieterich von Pleningen ... vom Seneca gethon hab : darjnnen angezaigt wye
man die kinder auf tziechen solt : vnd sy zur senffmutikait gewenen : do mit
sye den tzorn fliechent. Es volgt auch ain kostliche kurtze lere : wie Jung vnnd
alt menschen : sitten jn jrem leben : an sich nemen sollen. Auch vom Seneca vns
anzaigt vnnd durch mich gethutscht... "
(80) Dioscorides : Kreutter Buch ... verteutscht. Durch Johan Dantzen. Frankfurt, 1546.
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Een Michael Herr deed dit ! In 1536 bezorgde hij de eerste uitgave
van zijn bewerking van een achttiental tractaten van Seneca
auin hun geheel of in uittreksels ( 81 ). Hij vulthentieke of apocriefe
de de voorstelling van zijn vertaling met een stel bondige overzichten
van de inhoud van veertien geschriften van Seneca aan ( 82 ). En zo
schraal viel dit schijnbaar toemaatje nu ook niet uit : drie folio's groot
formaat vulde hij met zijn samenvattingen ( 83). Kennisneming van
zijn stuk hoe omstandig zijn résumé's ook uitvielen maakte
nochtans de lectuur van deze Seneca-verhandelingen en betogen zelf
niet overbodig. Want stelt hijzelf zijn eigen proza is slechts een
afglans van wat de lezer in Seneca's tekst zelf „ volkummenlich lesen
I oder hoeren lesen kan ", zegt hij . Daarin wordt immers alles mooier, uitvoeriger en krachtiger verwoord (84).
En Michael Herr had in dit opzicht, althans in zekere zin en mate,
minstens één opvolger, nl. Johann Sieder. In de druk van 1538 van
diens Apuleius-vertaling wordt in het woord-vooraf aan de lezer een
, , korte inhoud ' ' van het verhaal van de avonturen van zijn , , held "
aangekondigd. In kloeke taal heet dit : „ Die gemain summarien
vnnd inhalt disex ailff biechec L. Apuleij von seinem guldin esel ist
dise ' ' (85 ) . Of dit , , summarien ' ' van de hand van de vertaler of van
(81) L. Annaeus Seneca : SJttliche Zuchtbuecher ... Lucij Annei Senece ...
Durch Michael Herr ... neiilich verteiitscht. Strassburg, 1536. Latere uitgaven in
1540, 1545.
(82)Voor de lijst van de Latijnse titels van deze Seneca- geschriften Cfr. nr.
395, p. 144 in : Franz Josef Worstbrock : Deutsche Antikerezeption 1450-1550.
Tl. I. Boppard a. Rhein, 1976. ( Veróffentlichungen zur Humanismusforschung ). Michael Herr sluit zijn reeks van samenvattingen af met de korte inIn den letsten drey
houdsopgave van de drie , , Consolationes " , nl. als volgt : „In
buechlin troestet er Polybium / Martiam vnd sein muter Albinam / ... ". Cfr.
fol. [ a iij"° ] . Van een verklaring voor het uitblijven van samenvattingen van de
, , de Quattuor virtutibus cardinalibus " of van de , , de Moribus " geen spoor !
(83) Het begint op fol. [ aij VO ] en loopt door tot fol. [ a iij Yo ], groot formaat.
(84) L. Annaeus Seneca : SJttliche Zuchtbuecher ... Lucij Annei Senece ...
Durch Michael Herr ... neiilich verteiitscht. Strassburg, 1536. Cfr. fol. [ a iij"° ] :
„Das
Das alles wirt herrlicher vnd weitschweyffiger auch gwaltiger dargethon vom
Seneca in seinen buchern / welchs E. Ku . May. daselbs volkummenlich lesen /
oder hoeren lesen kan / ... ".
(85) Apuleius : Ain Schoen Lieblich auch kurtzweylig gedichte ... von ainem
gulden Esel ... grundtlich verdeutscht durch ... Johan Sieder. Augsburg, 1538.
Cfr. fol. [ a iiij J.
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de uitgever is valt moeilijk uit te maken ( 86 ) ! Trouwens, in feite is dit
stuk grotendeels een verwijzing naar de bron waaruit L. Apuleius zijn
stof geput heeft ; buiten deze crenologische uiteenzetting omvat dit
geschrift tevens toch enkele beschouwingen over de taal en stijl waarin
het relaas van de verscheidene avonturen van de , , ezel ' ' geschreven
werd en over de wezensveranderingen die mensen en dieren beleven
kunnen ; Fulgentius en Beroaldus kunnen hierover getuigen. En daarbij blijft het ! Of dit opstel dan ook beantwoordt aan wat de titel beloofde en aan wat de auteur ervan de lezer in het vooruitzicht stelde,
nl. kort en bondig uiteen te doen , , den begriff / inhalt / summa /
vnnd die gantze mainung Apuleij " ( 87), laat ik hier in 't midden.
*

Een tekst , , vertalen " was toen voor sommigen zoveel als een tekst
,, bewerken" . De ,, vertaler" laste nieuwe elementen in, liet soms
bepaalde delen „ vallen " . Nu en dan gebeurde dit interpoleren of
verminken stilzwijgend ; elders komt het dan weer voor dat in een
voorbericht of zelfs in een opdracht de vertaler in een algemene bemerking over zijn „ behandeling " van zijn basistekst de lezer op zijn
soms zeer eigengerechtige wijze van uitspinnen of beknotten van zijn
versie wijzen kon, bezonder inzake het „ wegwerken " van bepaalde
tekstgedeelten (88).
Want aarzelden sommige vertalers niet mild met interpolaties hun
versie te oversprenkelen, voor het weglaten van woorden, zinnen en
... paragrafen zelfs, deinsden sommigen evenmin terug. Soms voelden ze zich om ethische redenen genoopt bepaalde termen, uitdruk(86)Het stuk is niet ondertekend, noch gedagtekend. Ik geloof dat het van de
uitgever komt : zijn nadruk op de aantrekkelijkheid en nut van dit verhaal, de
„ drieledigheid van de stijl ", het gebruik van „ wir " én „ ich " (Joh. Sieder bezigt alleen , , ich " en ondertekent zijn woord-vooraf ; zijn schriftuur is sober, de
structuur van zijn voorwoord is evenwichtiger ).
(87)Apuleius : Ain Schoen Lieblich auch kurtzweylig gedichte ... von ainem
gulden Esel ... grundtlich verdeutscht durch ... Johan Sieder. Augsburg, 1538.
Cfr. fol. [ a iiij ] : , , ZV mererem verstandt / dises lustigen lesens / vnd buches
Apuleij vonn dem guldin esel / kan ich nicht vnderlassen / am anfang den begriff / inhalt / summa / vnnd die gantze mainung Apuleij / auffs kiirtzest verfassen / dass gleich jm anfang / als bald der leser verstendiger muege werdenn /
wie kurtzweilig / lieblich / vnd auch nutzlich diss lesen sein werde / ... " .
(88)In een volgend opstel over , , Hoe vertalen ? " worden deze ingrepen vanwege de vertaler van naderbij bekeken.
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kingen of zelfs ganse passages te laten vallen. Ook achtten ze zich
bijwijlen gerechtigd om tekstgedeelten te negeren omdat zij oordeelden dat de meesten van hun lezers voor deze bepaalde fragmenten
van hun basistekst geen belangstelling zouden of zelfs konden overhebben. Soms oordeelden zij dan ook dat een weergave van de basistekst in-extenso niet verantwoord was omdat zij meenden het niet te
kunnen rechtvaardigen naar-hun-oordeel al te veel tijd van hun lezers
door een integrale vertaling in beslag te nemen ( 89). Wellicht zijn het
hoofdzakelijk deze laatste overwegingen die de doorslag gegeven hebben om af en toe een compromis aan te nemen. Inderdaad, een verhaal dat de vertaler in zijn basistekst al te lang uitgesponnen achtte
en dat, indien het onverkort overgenomen werd, te veel tijd en te
lange aandacht van de lezer vergen zou, werd in geresumeerde vorm
in het nieuwe geheel ingelast. Een uitvoerig betoog of een uitgebreide beschouwing kon hetzelfde lot ondergaan. Paradoxaal mag het
dan ook wel heten dat sommige weglatingen aanleiding geweest zijn
tot het inschakelen van een bepaalde soort interpolaties vanwege vertalers, nl. samenvattingen van eigen makelij van sommige gedeelten
van hun basistekst
Ik meen ook te mogen aannemen dat de laatste overwegingen over
het belangwekkende en het omvangrijke van sommige werken of van
onderdelen hiervan enerzijds, en de belangstelling en de beschikbare
tijd van de gebeurlijke lezer anderzijds, ook gedeeltelijk dan toch
aan de basis liggen kunnen van het aanmaken en het verspreiden
in drukvorm van epitomes van grotere werken of van het aanleggen
en uitgeven van verzamelingen van uittreksels. Vertalers zelf namen
bijwijlen het initiatief in dezen. Dietrich von Pleningen b.v. ! Deze
voelde scherp aan dat ook een vertaler rekening houden moest met
(89) Om hier een enkel geval te citeren — later wordt in een andere bijdrage
daarop verder ingegaan — cfr. een uitspraak van Michael Herr in een Duitse uitgave van sommige filosofische geschriften van Seneca. L. Annaeus Seneca : SJttliche Zuchtbuecher ... Durch Michael Herr ... neiilich vertel tscht. Strassburg,
1536. Cfr. fol. a iiij : Wie de vorm van zijn versie aanvallen, , , Denen will ich
kurtzlich geantwort haben / dass mein furnemmen vnd gemut also gestanden ist
/ dass ich alleyn dem leser an die hand hab woellen geben / was yhn zu guten
tugenten vnd Gotsgefelligem leben bringen kiind / ... Das ist die vrsach auch
gwesen / dass ich das meertheyl der buecher vnderwegen vnd anston hab lassen /
vnd auch in denen so ich vorhanden gehabt ettliche ding aussgelassen vnd ubergangen / dieweil das Iiberhupfft nichts dienstlich wer gewesen zu tugentsamen
leben / damit das gemut des menschens dester groesser vnd besser worden wer ".
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het lezerspubliek : veelkoppig, ja ! doch ook veelzinnig. Daarenboven
er zijn , , faule vnd trage lóser " tragen en gemakzuchtigen ( 90).
Daarenboven wist hij zeer goed dat niet elkeen graag zware folianten
hanteerde, noch zich veroorloven kon zich deze grote uitgaven aan te
schaffen. Inderdaad, ,, volumineuze boeken en lange preken bevielen
niet elkeen, alleszins de gewone man niet " schreef Dietrich von Pleningen in het voorwoord tot zijn vertaling van de de Ira (91). Zware
folianten schrikten de doorsnee-lezer af ! Trouwens, waarom zou een
boek lijvig en zwaar moeten zijn ? Verwacht, geëist zelfs, wordt dat
het eerst en vooral nuttig zijn zou. Dienvolgens heeft hij dan ook
zijn werk zo ingericht en geschreven , , damit nit das buch gross /
vnd der nutz darinn klein vuurde" ( 92 ), doch opdat het op een aantrekkelijke manier zou kunnen bijdragen tot de geestelijke verheffing
van de lezer. Een bondige schriftuur en een handzaam formaat waren
in de ogen van sommige vertalers twee aspecten van een publicatie
die in dit verband ook hun belang konden hebben.

***

(90) L. Annaeus Seneca : Hienach volgt ain kurtzer auss zuge ... vnnd durch
mich [Dietrichen von Pleningen] gethutscht. Landshut, 1515. Cfr. fol. [ A
ij vo ] - A jij . Hij, de vertaler, zorgde ervoor dat de gewone lezer een vertaling
van de de Ira ter hand nemen kon ; de gewone lezer, „ der selb Seneca an allen
orten nach der leng // zu ersechen vnnd sich daraus zu vnderweysen : mocht vil
tragen loeser zuuerdrossen werden / wolt ich aber ye-leichtdmfaulenvd
gem : das die selben verdrossnen loeser doch irn kinden zu guet souil den zorn
betrifft dannoch ainn ausgezogne kuertz vom Seneca gehaben moechten / ... " .
(91) L. Annaeus Seneca : Hienach volgt ain kurtzer auss zuge den ich Dieterich von Pleningen ... gethon hab : darjnnen angezaigt wye man die kinder auf
tziechen soil : vnd sy zur senffmutikait gewenen : do mit sye den tzorn fliechent ... Vnnd durch mich gethutscht. Landshut, 1515. Cfr. fol. [ A 2O] :
,NunhabicDetrvoPlng.desbScam.jnetlih
Bueechern [ sic ] zu hochem teutsch gepracht : vnder den ist such das Buch vom
zorn begriffen / vnnd besorg doch das dem gemainen mann der nit gem grosse
Buecher list oder lanng predig hoert : ... " .
(92) L. Annaeus Seneca : SJttliche Zuchtbuecher ... Durch Michael Herr ...
neiilich verteiitscht. Strassburg, 1536. Cfr. fol. [ a iiij VO ] : , , Desshalben hab ich
mit fleiss aussgelassen / was solcher ding in den verteiitschten buechlin funden
ist worden / damit nit das buch gross / vnd der nutz darinn klein wurd ".
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Vertalers meenden hun lezers ook ter wille te kunnen zijn door
hunne teksten van zgn. registers van eigen makelij te voorzien (93).
94 ) ofBedolzijnhrbteam-,zkofwrdegist(
inhoudstafels. Die kenden ze ook. Het gaat hier veeleer over twee andere soorten , , registers " of lijsten die soms door vertalers (of wellicht
door hun uitgevers ( 95 ) ! ) opgesteld en voorgelegd worden ( 96 ).

(93) Registers komen o.m. voor in de Roemischer Historien Bek urtzung van
de hand van Heinrich von Eppendorf, naar de Epitoma van L. Annaeus Florus
(Strassburg, 1536. Ditmaal een druk van Johann Schott ! ). Ook in de drukken
van de Duitse vertaling van Herodianus (15 31 en 1 5 3 2) vindt men een „Register".
Cfr.okindtvebaFzJosfWrtbck:
Deutsche Antikerezeption 1450-1550. Teil I. Boppard a. Rhein, 1976. Daarin o.m. Flavius Josephus,
Nr. 207, p. 82 ; Jus Romanum, Nr. 233, p. 89 & Nr. 237, p. 91 ; Titus Livius,
Nr. 246, p. 95, Nr. 247, p. 95. Nr. 248, p. 95 ; Plutarchus Nr. 297, p. 118 ;
Nr. 298, p. 118 & Nr. 316, p. 124 ; Suetonius Nr. 401, p. 147 ; Tacitus Nr.
403, p. 148 & Valerius Maximus Nr. 414, p. 153.
Het is dus blijkbaar in vertalingen van historisch werk dat registers de lezer aangeboden worden ; litteraire teksten, zelfs filosofische geschriften blijken zich
minder tot het opstellen van dergelijke naslagmiddelen te lenen ; uiteraard
dringt hun noodzakelijkheid zich hier niet op, al komt er een uitvoerig, d.i.
lang register voor in de Augsburgse uitgave van 1531 van een Duitse vertaling
van de de Officiis van Cicero. De aanwezigheid van tijdtafels wordt o.m. gesignaleerd in Duitse vertalingen van T. Livius, o.a. in de druk van 1531. ( Cfr.
Franz Josef Worstbrock : Deutsche Antikerezeption 1450-1550. Teil I. Boppard
a. Rhein, 1976. P. 80).
(94) Cfr. o.a. supra waar sprake van „Lijsten".
(95) Dat zestiende-eeuwse uitgevers zelf „registers" opstelden of lieten
opstellen en deze ook in een oorspronkelijk uitgave, die zij op de markt brachten, inlasten bewijzen het register en de verklaring van de drukker van de 3de
uitgave (1574) van de Byencorf van Marnix van St. Aldegonde. Inderdaad, een
uitvoerig zaak- en naamregister nam hij in zijn uitgave van Marnix op. Daarenboven belichtte hij zijn initiatief en het waarom en waarvoor ervan als volgt :
, , Aenghesien dat wy ( Beminde Leser) int drucken van desen Byencorf, ghevolght hebben den eersten Byencorf, die sonder Register gedruckt is gheweest,
soo hebben wy goet ende grotelijck van nooden bevonden, een Register oft Tafel
daer by te voeghen, opdat de Leser, alle dinghen, daer toe syn begheerte strecket, sonder groote moeyte ende arbeydt ( als met der handt aengheleydet) soude
moghen soecken en vinden". Cfr. Marnix van St. Aldegonde : De Bijenkorf
Met inleiding en varianten door A.W. 2 dln. Brussel, Van Meenen, 1858. Cfr.
Dl. II, p. 219.
(96) Het naslaan van terminologische wdbb. haalt niet veel uit. Ten anderen
zelfs de historische wdbb . van onze westerse talen geven omschrijvingen die niet
scherp noch klaar zijn, en de band die de opstellers ervan leggen tussen de definitie, die zij geven enerzijds, en de voorbeelden, die zij laten volgen, is ook niet
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althans, geestelijk verrijkt uit deze vluchtige ontmoeting te komen (loo).

***
Dan zijn er de „ argumenta "of „ argumenten ". De term zelf is al
een probleem. Inderdaad, afleidingen van , , argumentum " komen
thans geregeld in de moderne litteraire vaktaal van 't Westen
voor ( 101 ). Ze worden echter in verschillende betekenissen gebezigd ;
bewijsgrond, behandelde materie of thema, samenvatting zelfs van
een letterkundig werk ; al een keer zelfs résumé van een onderdeel
van een omvangrijk geschrift ( 102 ). Dit laatste komt echter slechts uitzonderlijk voor. Een strak parallellisme is er derhalve in het woordgebruik in de westerse talen niet vast te stellen.

(100)L. Annaeus Seneca : SJttliche Zuchtbuecher ... Lucij Annei Senece ...
Durch Michael Herr ... neiilich verteiitscht. Strassburg, 1536. Cfr. fol. V :
, , Freiindtlicher lieber leser of Bass du in einer kiiirtz vnd gleich als in eim biischelin hettest zu uermercken was wichtiger leren du in disem buch (inden
moechst haben wir im fiirgang des trucks da wir ein yedes blatt wider iiberlesen haben muessen ettlich schoene spriich gleich als in ein register aussgezogen durch alle buecher nit dass dise alleyn gut vnnd wichtig seyend ...
sunder dass dem vnmuessigen damit gedienet wurd so einer nitt allweg zeit
hat ein gantz buch ausszulesen dass er dennocht die heylsamen leeren gleich
als vil wolriechender rosen in eim koerblin bey einander fund / dardurch sein
begirige seel gespeiset wurd dass also niemandts on nutz auss diser zuchtschul
gon doerfft "..
(101) Cfr. o.a. J. A. Cuddon : A. Dictionary of Literary Terms. Rev. ed.
London, 1979 ; of Dictionnaire international des termes littéraires. Sous la direction
scientifique de Robert Escarpit. Berne, 1979 ; of een Bernard Dupriez : Gradus.
Les procédés littéraires. (Dictionnaire ). Paris, 1980 ; of een H. van Gorp : Lexicon van litteraire termen. Leuven, 1980. — Dictionary of World Literary Terms.
Ed. by Joseph Shipley. New ed. London, 1972. G. von Wilpert : Sachwórterbuch der Literatur. 6. Aufl. Stuttgart, 1979.
(102) Cfr. ook voetnoot nr. 104. We laten hier buiten beschouwing de betekenis in dewelke deze term, , , argumentum " , soms in het letterkundig bedrijf van
o.m. de Middeleeuwen ook gebruikt werd, nl. o.m. als een verhaal van een gebeurtenis die zich niet echt voorgedaan heeft, doch die niettemin echt en waar
zou kunnen voorgevallen zijn. In de Ad Herennium werden trouwens naast de
, , fabula " en de , , historia " het , , argumentum " opgesteld ; de betekenis van
dit laatste werd omschreven als een , , ficta res quae tamen fieri potuit. " Ad
Her. 1.13. Quintilianus kende natuurlijk ook deze term, zelfs in twee verschillende betekenissen.
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Een van de betekenissen, die vroeger, d.i. in de Late Middeleeuwen en in de XVIde eeuw, in sommige landen althans, o.m. Duitsland, Engeland en naar ik vermoed ook in onze streken aanvaard werd, zou mi. verdienen opnieuw bij ons, en ook elders, volledig in ere hersteld te worden. Wij zouden aanknopen bij een vroegere westerse traditie en we zouden daarenboven een handige korte
term hanteren kunnen, daar waar wij nu op logge omschrijvingen
aangewezen zijn. Inderdaad, wat gebeurde er vroeger in dit verband,
o.m. in 't kamp van de vertalers ?
Wie de lectuur van een vertaling wenste aantrekkelijker te maken
en tevens te vergemakkelijken kon, na het opsplitsen van het dicht en
donker monolithisch blok van het werk, dat hij te vertalen had, in
een reeks van onderdelen in casu : in hoofdstukken elk van deze aldus ontstane fragmenten met een korte samenvatting, meestal in
zinsvorm, van wat er in dit onderdeel verhaald of betoogd zou worden, bekronen. Een dergelijk résumé dat dan als titel van dit nu geheten , , hoofdstuk " gebruikt werd, was een , , argumentum " . Duitse
vertalers noemden in de XVIde eeuw een dergelijke titel van een afdeling in een boek ,, ein argument" ; de Engelsen eveneens gebruikten het woord , , argument ' ' in dezelfde betekenis !
Waarom zouden wij deze term in deze enge vakkundige zin ook niet
mogen gebruiken ? In de XVIde eeuw was hij bij ons in zwang ...
en soms zelfs nu nog ( 103) ! althans in de betekenis van ,, Kort begrip ; samenvatting van den inhoud ", zoals dit toen ook het geval
was in het Engels en in 't Duits. In de regel ging het dan echter bij
ons over de résumé van een geschrift, van een werk in zijn geheel, en
niet over een onderdeel ervan ! Doch, waarom het nu niet in onze litteraire vaktaal ook de waarde toekennen van een in zinsvorm gegoten
samenvattende titel van een hoofdstuk van een werk ? In elk geval,
wat het WNT in 1959 in het Supplement erover schreef is alleszins
nu niet langer te verdedigen ( 104) ; trouwens het woord is thans wel

(103)Cfr. infra.
(104)Cfr. s. v° : Argument. TVNT. Supplement. Pte Dl. 's-GravenhageLeiden, 1956. Col. 1610 : onder 5 : , , Korte inhoud ; thema van een letterkundig werk of ander geschrift. Deze bet. sluit direct aan bij het Lat. ; zij is bij ons,
in tegenst. tot het Engelsch niet meer in gebruik". Onder 5a : „Kort begrip ;
samenvatting van den inhoud in de 16' eeuw nog gebruikt ... ". J. J. Mak. Rhetoricaal Glossarium. ( Assen, 19y5 9) kent dit woord niet in de betekenis van een
samenvattende titel van een boek. Het Tetraglotton van 1562. Opnieuw uit-
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leest b.v. de lezer, die het boekdeel met de Duitse Odyssea-vertaen dit al van het tiling door Simon Schaidenreisser opslaan zou
over het voorhanden zijn van , , argumenten vnd kurttelblad af
zen scholijs " in deze druk van 1537 (108). Soms komt deze vermelding of aankondiging pas in één van de elementen van het voorwerk
voor, b.v. in een voorbericht vanwege de uitgever. Zo is Sigmund
Feyrabent, de ondernemende ,, Buchhaendler" van ,, Franckfort am
Mayn", ook niet vreemd aan het inlassen van ,, argumenta" in de
Duitse Plutarchus-uitgave van 1580. Hij liet in deze editie een lange
opdracht van zijne hand afdrukken. Uiteraard hemelde hij daarin de
studie van de geschiedenis, het schrijven van historisch werk en, meer
in 't bijzonder, het beoefenen van de vergelijkende levensbeschrijving
door een Plutarchus op. Zijn eigen bijdrage bij het tot stand komen
van deze editie vergat hij natuurlijk niet te vermelden, nl. zijn goedwillig ingaan op het verzoek van velen om een „ nieuwe " Plutarchusvertaling op de markt te brengen. Hij weidt eveneens uit over zijn
beslissing de risico's, die aan dergelijke onderneming toen inhaerent
waren, niet te ontwijken, doch manmoedig op zich te nemen.
Wenste hij inderdaad niet een herziene tekst voor te leggen, waarin
rekening zou gehouden zijn met de resultaten van een collatie met
vertalingen in andere talen ? Zij zou ook terloops zij hier vermeld
rijkelijk met originele platen opgeluisterd worden. Deze monumentale uitgave zou daarenboven in een druk van modern formaat
aangeboden worden. Dit was niet alles : elk , , vita ' ' zou voorzien
worden van een nieuw, voor deze gelegenheid geschreven , , Argument vnd kurtzen Innhalt " (109). De reden voor deze kosten en inspanningen ? Zijn wens een uitgave te leveren die afsteken zou tegen
de z.i. misselijke voorgaande editie ! De zijne zou , , viel desto mehr
(los) Homerus : Odyssea ... mit fleiss zu Teiitsch transsferiert mit argumenten
vnd kurtzen scholijs erklaeret... Augsburg, 1538.
(109) Plutarchus : Historien / Leben / handlungen vnd Ritterlichen thaten ...
Durch ... Guilielmum Xylandrum ... angefangen / vnd ... durch ... Jonas Lóchinger vollendet. Frankfurt a. M., 1580. In de opdracht van de hand van de
uitgever Sigmund Feyrabent, fol. (?) iij : , , Derentwegen nicht one Muehe vnnd
Vnkosten es auffs new mit besonderm fleiss Reuidiren / mit andern Spraachen
Conferiren vnd etlichs besser darauss verteutschen / auch eines jeglichen Leben
mit einem sonderlichen Argument vnd kurtzen Innhalt auffs new verfertigen /
vnnd ... trucken lassen ... ".
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vielen behaeglich / gesellig vnd nutzlich sein " ( 110). Welke lezer zou
in dergelijke omstandigheden de uitgever geen bijzondere dank weten voor diens bezorgdheid om zijn welbehagen en baat ! ?
Een specifieke verantwoording voor het inschakelen van deze , , argumenta" heeft S. Feyrabent noch enig ander collega van hem, noch
enig vroegere vertaler, bij mijn weten, ooit gegeven . Het toepassen
van deze techniek moet hun reeds toen blijkbaar voorgekomen zijn
als het beroep doen op een normaal, natuurlijk en gewoon procédé
dat tot het versterken van de aantrekkingskracht van de aldus uitgeruste druk bijdragen kon. Verantwoording leek hun dan ook overbodig ! Uiteraard maakt het gebruik van dit middel de tekst aantrekkelijker, want het massieve aspect van een gesloten blok stoot af ; het
indelen ervan maakt het uitzicht van het geheel minder weerzinnig.
Het inlassen van , , argumenta " schept tevens een nieuwe band tussen de vertaler en de lezer ! Inderdaad, het prikkelt diens nieuwsgierigheid ; het verleidt hem tot verdere lectuur van een eenmaal , , begonnen " verhaat of betoog. Het is een soort tegenhanger van een ander procédé dat o.m. een Herodotus en zijn vertaler vaak toepasten,
nl. het aankondigen, in de laatste zinsnede van een episode, van de
aard en de inhoud van het verhaal van het volgende avontuur ; de lezers en luisteraars worden als in vangarmen omklemd, en lezen en
luisteren verder (111). Geen wonder dan ook dat gewikste zakenlui onder de uitgevers of onder dezen die de pen hanteerden, die hun lezerspubliek voor hun ogen zagen, en dan ook voor hen schreven
en onder deze tweede groep horen vertalers thuis zich soms van
(110)Plutarchus : Historien / Leben / handlungen vnd Ritterlichen thaten ...
Durch ... G. Xylandrum ... angefangen / vnd ... durch Jonas Lóchinger vollendet. Frankfurt a. M. , 1580. Cfr. fol. (?) iij : , , ... also / das ich verhoff / dieweil
es vormahls / da es gantz incorrect / fast jedermaennigklich so werth vnd anmuetig / es werde nun vmb so viel desto mehr vielen behaeglich / gesellig vnd
nutzlich sein " .
(111)Herodotus : Historia ( 15 93 ). Vertaald door Georg Schwartzkopf die in
zijn „ Vorrede " fol. [ ) ( iiij ] het volgende schreef : „ Vnnd ich zwar / fuer meine geringe Person / muss bekennen vnd sagen / als ich diss Werck anfieng /
dass ich nicht aufhoeren kondte / biss ich das End erreichet. Denn nachdem ich
eine Historien absoluiret / habe ich am ende derselbigen befunden / dass noch
etwas folgen wuerde. Inmassen denn Herodotus gemeiniglich den Gebrauch
helt / dass er am ende einer Historien zusagt vnd verheisst / das hernacher etwas
mehr folgen solle / Dadurch denn ein fleissiger Leser bewogen vnd begierig
wirdt / das folgende auch zuwissen. Vnd also kan einer kaum auffhoeren / Herodotum zulesen / er habe denn das ende erlangt " .
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man ( 118 ). Inderdaad, Umberto Eco leidt U zoals vroegere vertalers
(of bewerkers, of zelfs uitgevers van vertalingen ) dit veelal deden in
de vreemde wereld die hij schiep langs een ruim en machtig voorportaal binnen.
wat ons hier bijzonder aanbelangt zijn bewering over
Eerst is er
de schepper of
de identiteit van de vermoedelijke , , maker "
van
de
„
argumenten
"
die
in
dit
werk
voorkomen.
Dan
opsteller
volgt ten tweede zijn stelling over de functie van de zgn. , , ondertitels
in de derde persoon " zoals hij ze noemt !
Filoloog in de ruimste en edelste zijn van het woord is Umberto
Eco als weinigen onderlegd, niet alleen in de literatuur- en taalwetenschap, doch ook in de cultuurgeschiedenis van het Westen. Hij kent
de knepen van 't vak en de conventies van de broederschap waartoe
hij behoort. Normaal mochten zijn lezers van hem dan ook verwachten dat hij de herkomst van de , , argumenten ' ' , die de hoofdstukken bekronen, reveleren zou. Wat hij trouwens doet ! Het is volgens
hem een Frans vertaler onderstreep , , vertaler " ! die naar zijn
verklaring, naar alle waarschijnlijkheid verantwoordelijk zou zijn voor
het invoeren van deze „ argumenten " die hij, Eco, in zijn eerbied
voor de traditie, piëteitsvol overgenomen heeft. Veelzeggend is m.i.
dat hij het over „ sottotitoli, in terza persona " heeft, over „ ondertitels, in de derde persoon ' ' , zoals dit in de Nederlandse vertaling
heet ( 119). Had hij hier de technische term , , argumento " gebruikt ( 120) dan had hij zich wellicht al te vroeg blootgegeven, of zou
(118)In de , , Nota " het volgende : , , I sottotitoli, in terza persona, sono stati
probabilmente aggiunti del Vallet. Ma poiché sono utile a orientare it lettore, né
quest'uso si discosta da quello di molta letteratura in volgare di quel tempo,
non ho ritenuto opportuno eliminarli " . Cfr. p. 16 in : Umberto Eco : Il Nome
della rosa. la ed. Milano, 1980. Mijn bijzondere dank aan Prof. Dr. Franco Musarra ( K.U. Leuven) die zo vriendelijk was zijn exemplaar van de 1ste uitgave tot
mijn beschikking te stellen.
(119)Umberto Eco : De Naam van de Roos. Vertaald door jenny Tuin en Pietha de Voogd met medewerking van Prof dr. Th. van Velthoven. 7e dr. Amsterdam, Bakker, 1984. Cfr. p. 12.
(120) „ Argomento " kan in 't Italiaans van nu in de enge technische betekenis
van , , argumentum " gebruikt worden, d.i. , , argumento " in de zin van titel,
die een samenvatting van de , , materie " van een hoofdstuk geeft. ( Het is dus
gelijkwaardig met „ sottotitulo in terza persona " zoals U. Eco deze uitdrukking
aanwendt ). Cfr. o.a. Nicolo Tommaseo : Dizionario della Lingua Italiana. Vol.
II (1917), col. 68 onder de rubriek : §. 14 : , , la Esposizione compendiata delle
cose raccolte in un libro o in pane di quello ... ". In het wdb. van Salvatore Bat-
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hij ten minste argwaan kunnen gewekt hebben. Nu heeft hij integendeel door deze schijnbaar stuntelige omschrijving van , , sottotitoli in
terza persona " die men van een dilettant verwachten zou de
fictie van het navertellen door hem van een „ kroniek " uit de Middeleeuwen nog aannemelijker gemaakt. Want hij wil het laten voorkomen dat hij een bewerking geeft van de versie van een zekere Abt
Vallet. Deze zou in 1842 een Franse vertaling uitgegeven hebben van
een Latijnse tekst van een monnik, met een naam die het machtig
beeld van de prachtige abdij op de fiere rotskruin langs de Donau in
de Wachauvallei oproept, nl. Adson van Melk. Als novice zou deze
benedictijn in de hoedanigheid van , , secretaris en leerling tegelijkertijd " een geleerde franciscaan, een Brit dan, nl. Frater Willem van
Baskerville, op een missie in een klooster in Italië begeleid hebben.
Zijn relaas is het verhaal van gebeurtenissen die ,, aan het eind van
het jaar Onzes Heren " 1327 plaats vonden. Deze Latijnse „ kroniek "
zou vroeger door niemand minder dan Dom J . Mabillon uitgegeven
zijn. Umberto Eco gebruikte echter als basis voor zijn Italiaanse bewerking of navertelling van deze Latijnse kroniek de Franse vertaling
van Abt Vallet.
Hij bekroonde de hoofdstukken naar moderne trant met harde,
bonkige aanduidingen van de tijd waarin de daarin verhaalde gebeurtenissen hun beloop hadden. Stoer en boud staat daar : , , Eerste Dag.
Priem " ; „ Eerste Dag. Terts " ; „ Eerste Dag. Sext " ; etc. Deze aanduidingen zouden volgens hem, van de hand van de oorspronkelijke
auteur, Adson van Melk, zijn. Logische betiteling ten anderen ! In
feite schreef deze toch een dagboek, zij het ook met veel vertraging !
Hij, Umberto Eco, gaf echter eveneens de vertaling van de zinsnede die hij in de Franse overzetting van Abt Vallet na de dagaanduiding zou gevonden hebben. Aldus ontleende hij zogezegd aan Abt
taglia : Grande Dizionario della Lingua Italiana. Ristampa 1970. Torino, 1970
( la ed . 1961) Vol. I, col. 649 is er alleen sprake van een , , Breve esposizione del
continuto che precede l'opere (specialmente in opere dramatiche a imitazione
dei modelli classici ). Wie dan het , , Novo Vocabulario della Lingua Italiana.
Ristampa anastatica dell'edizione 1870 1897. Vol. I. Firenze, 1979. " ter hand
neemt leest daarin op p. 117 : , , § 4. Breve sunto delle cose trattate in un libro,
che si mette a principio del libro stesso " . Onder de voorbeelden wordt anderzijds geciteerd het geval : „Argumento del canto primo ". Omzichtigheid is dan
ook geboden in verband met de aantekeningen over de Italiaanse term , , argomento " in het Dictionnaire international des termes littéraires. Sous la direction
scientifique de Robert Escarpit. Fasc. I. Berne, Francke, 1979. Cfr. p. 50.
-
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De drukkers ( uitgevers ) hadden er alle belang bij aantrekkelijke en
handzame uitgaven aan te bieden.
Anderzijds moesten ook de vertalers begaan zijn met de verspreiding van hun werk, welke de drijfveer ook mag geweest zijn die hen
ook mocht aangezet hebben tot het vertalen van het vreemde werk.
Er waren vertalers die uit winstbejag, om den brode, vertaalden !
Waarom niet ? Elkeen moet leven !
Er waren vertalers die uit zucht naar eer en roem uitheems werk
overzetten ! Een Horatius zag geen graten in een dergelijke benadering of beoefening van woordkunst ! Wie zal hun dan de steen werpen
Wie anderzijds sceptisch staat tegenover verklaringen van vertalers
die voorhielden dat zij vertaalden enkel en alleen ten gerieve en ten
bate van taal- en volksgenoten die geen talenkennis hadden, zou toch
niet mogen uit het oog verliezen dat een onmiskenbaar sociaal
plichtsbesef, ook op het cultureel plan, bij sommigen van de westerse
zestiende-eeuwse geleerden, leefde. Het is immers niet uit zuiver nationaal gevoel dat sommigen, ook bij ons lijsten, zelfs woordenboeken van uitheemse voor de gewone man onbegrijpelijke woorden aanlegden en uitgaven ; of dat er anderen ijverden voor 't gebruik van de landstaal in de wetenschapsbeoefening of voor de spreiding van de oude en nieuwe verworvenheden van de menselijke kennis, op welk gebied ook. Een gewisse sociale bewogenheid was ook
hier de drijfkracht, en speelde vaak de rol van het stil en staag draaiend drijfwiel. En van 't bent van de vertalers behoorden er sommigen
tot deze ploeg van sociaal-voelende zwoegende maar doorzettende
wroeters.
Vertalen was voor dezen dienstbetoon. Wie zich in die zin voor
vertaalwerk inzette mocht dan ook geen enkele kans verwaarlozen om
de lectuur en het begrip van zijn versie, die hij met zoveel moeite en
in deze optiek verwezenlijkt had, zo aantrekkelijk en zo licht mogelijk te maken. Marginale middelen, zoals enkele die in dit opstel ter
sprake kwamen, leken hem hierbij het handzaam en passend alaam
te kunnen leveren.
?

EEN COMPARATISTISCH PROBLEEM :
HET MAGISCH REALISME
door
j. WEISGERBER

Lid van de Academie

Of men mij wil geloven of niet, met toverkunst, spiritisme en tafeldans heeft deze lezing niets te maken . Wellicht zal men mij achteraf
verwijten dat ik met woorden en begrippen goochel, maar mijn trucjes en kunstgrepen zullen toch niet, hoop ik, de grenzen overschrijden van hetgeen in de literatuurstudie gewoonlijk wordt toegestaan.
Het is inderdaad een heel concreet probleem in verband met de hedendaagse kunst en letterkunde dat ik vandaag wil behandelen, een
probleem dat met behulp van een paar voorbeelden duidelijk kan
worden gesteld.
Het eerste komt voor in de roman die Johan Daisne in 1947 publiceerde, nl. De man die zijn haar kort liet knippen. Daarin vertelt de
hoofdpersoon, Godfried Miereveld, o. m. hoe hij ertoe kwam Fran, de
vrouw die hij liefhad, op haar verzoek te vermoorden. In de tuin van
de inrichting waarin hij tenslotte wordt ondergebracht, vindt hij op
zekere dag een stuk van een krant :
Er kwam geen datum op voor, maar ik heb een bericht erin gevonden, dat
me van vreugde en angst de keel heeft dichtgesnoerd
de aankondiging
dat Franny Veen, FRANNY VEEN, over enkele weken in onze stad zou optreden, met haar nieuwste en grootste successtuk ! Ik ben toen dadelijk naar
de directeur gesneld, om hem te smeken, mij te willen verzekeren, dat hier
toch geen vergissing mee gemoeid kon zijn ; dat het alles wel zo was, en
geen mededeling uit een oude krant van vóór de vreselijke gebeurtenis, die
me hierheen heeft gebracht. De directeur heeft me, vrij lang, peinzend aangezien, en toen heeft hij voorzichtig, glimlachend, gezegd : , , Het is geen
vergissing" . , , Dus, heb ik haar niét vermoord ? " heb ik, ijlend van
blijdschap, nog gevraagd. „ Of, in elk geval, heeft het schot haar niet gedood, en is ze thans hersteld ? " De directeur heeft me nogmaals, vriendelijk
nadenkend, aangekeken ; en toen, na een poos, toén heeft hij het bevrijdende woord losgelaten : , , Inderdaad, Godfried... " heeft hij gez e gd ! ( 1 ).
(1) Johan Daisne, De man die zijn haar kort liet knippen,
Manteau, 1966 7 (filmeditie ; gMP 1), p. 191.

Brussel Den Haag,
-
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Bij Miereveld volgen vreugde en zekerheid op ellende en verbijstering
wanneer hij dat verneemt, maar bij de lezer is het juist andersom.
Wat betekent de mimiek die met dat dubbelzinnige „ Inderdaad "
gepaard gaat ? Wat is er eigenlijk gebeurd ? Miereveld is blijkbaar
over zijn toeren : heeft hij Fran gedood of alleen maar willen doden ?
In welke mate is zijn belijdenis geloofwaardig ? Heeft hij werkelijk de
snipper papier gevonden en de directeur ontmoet ? Aan het eind zijn
wij nog even wijs : alles wordt op losse schroeven gezet en het verhaal
geeft slechts aanleiding tot een reeks onbeantwoorde vragen een
soort van open slot waar je zoals het je in de zin komt op kunt voortborduren. De auteur zelf beschouwde De man als een magischrealistisch werk. Een ander staaltje bezorgt een schilderij van Pyke
Koch, De contorsioniste ( tweede versie, ca. 1955-63? ), waarvan een
reproduktie is opgenomen in de catalogus van de tentoonstelling
„ Magisch Realisme in Nederland " ( Antwerpen, Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten, 18 september-14 november 1971 ). Op de
voorgrond ziet men een acrobate die wegens de inspanning en vooral
haar totaal onnatuurlijke houding strak voor zich uit kijkt, terwijl
achter haar een bevallig meisje met een gracieus gebaar het doek van
de circustent ( ? ) ophoudt. Bij nader inzien echter blijkt uit haast onzichtbare spleten in haar romp en armen dat de mooie kariatide
slechts een houten standbeeld is. De toeschouwer kan zich dan terecht afvragen of de wereld soms niet omgekeerd is, want bij de bekoring van het beeldhouwwerk steekt de levende mens, die daar
tenslotte het prototype van is, niet bepaald gunstig af hij treedt
hier slechts op in de gedaante van een afzichtelijke marionet. Bevreemdend is in ieder geval de confrontatie : schoonheid, normaliteit
het moen menselijkheid zijn louter kunstmatig, terwijl de natuur
alleen maar lelijkheid en monsterachtigheid vertoont. Het ondel
gewone effect dat Koch weet te bereiken, kan ook anders worden beschreven : dat kunst nu eens geruststellend dan weer onrustbarend is,
weet iedereen, maar onverwacht is precies de simultaneïteit van beide
indrukken. Een derde analoge vraag naar de aard van de werkelijkheid wordt gesteld door een recente film van André Delvaux : Benvenuta ( 1983 ). Hier zien wij hoe een cineast de autobiografische roman
van een bekende schrijfster probeert te verfilmen. In de loop van hun
gesprekken , die de , , reële ' ' kadervertelling uitmaken , krijgen wij telkens weer beelden van het z.g. binnenverhaal te zien, d.w.z. de feiten uit het verleden die zij samen geleidelijk aan trachten te reconstrueren . Wanneer hun samenwerking door een auto-ongeval
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wordt onderbroken en de filmregisseur dan afscheid moet nemen van
zijn jonge heldin, Benvenuta, coïncideren beide verhaalstrengen plotseling voor zover hij en zij, de uitvinder en zijn personage, op dezelfde plaats en op hetzelfde ogenblik worden gezien, ook al worden zij
van elkaar door een gracht en door de filmopname gescheiden.
De tegenstelling tussen werkelijkheid en fictie, heden en verleden,
wordt aldus verzoend . Maar staan zij echt tegenover elkaar en hoe is
dat mogelijk ? Wat is waar ? Wat is verzonnen ? Men weet niet meer
uit welke hoek de wind waait. Toen ik in verband daarmee het magisch realisme vermeldde, sprak Delvaux me niet tegen ( 2 ). Immers,
tussen Benvenuta en zijn verfilmingen van De man die zijn haar kort
liet knippen en De trein der traagheid, eveneens van Daisne, is de
verwantschap opvallend. Uit deze voorbeelden kan men intussen al
het volgende afleiden : 1. in Nederland en België is het magisch realisme een zelfbewuste stroming : de benaming is er althans bekend ;
2. het kan in diverse kunsten roman, schilderkunst en film tot
uiting komen ; 3. in geen enkel van de besproken werken komen elementen voor die met het realiteitsbesef van de gewone lezer of toeschouwer in strijd zouden zijn, doch de coëxistentie of juxtapositie
van bepaalde feiten of personen de moord op Fran en het krantebericht, de slangemens en het houten meisje, de cineast en de door
hem uitgedachte vrouw brengen hem ertoe de gangbare visie op
de werkelijkheid in twijfel te trekken . De laatste lijkt ruimer, rijker
en raadselachtiger dan hij doorgaans meent. Er schuilt iets achter de
banale, onschuldige verschijnselen.
Om deze vaststelling te kunnen staven en preciseren, is het wenselijk historisch te werk te gaan en de oorsprong en de ontwikkeling
van de term onder de loep te nemen. Zover ik weet, was Novalis de
eerste schrijver die van magisch realisme sprak. In zijn Allgemeines
Brouillon uit 1798-99 stelde hij het tegenover het sindsdien befaamd
geworden , , magischer Idealismus " ( 3 ). Maar pas in 1925 verkreeg het
op kunstgebied burgerrecht, eerst in het Duits en daarna in andere
talen. In dat jaar organiseerde G. F. Hartlaub inderdaad in Mannheim een tentoonstelling van postexpressionistische schilderijen die
hij Neue Sachlichkeit noemde en publiceerde Franz Roh precies over
hetzelfde onderwerp zijn boek Nach-Expressionismus, Magischer Rea(2) Brief van André Delvaux van 6 oktober 1983.
(3) Novalis, 1Verke, Red. G. Schulz. Munchen, C. H. Beck, 1969, p. 479.
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Van meet af
aan werden beide benamingen dus door elkaar gehaspeld : de boze
fee der verwarring die bij de wieg van het magisch realisme waakte,
zou nog vaak van zich laten horen. Roh vermijdt de formule Neue
Sachlichkeit ; hij geeft de voorkeur aan een term die hij in feite lanceerde zonder daar zelf veel betekenis aan te hechten : , , Auf den Titel `Magischer Realismus' legen wir keinen besonderen Wert" ( 4).
Het klinkt wel paradoxaal dat juist deze naderhand toegevoegde
bijstelling opgang maakte. Intussen laat wat Roh daarmee bedoelt
aan nauwkeurigheid niets te wensen over. Als hoofdkenmerken van
deze stroming in de schilderkunst wijst hij op koele verstandelijkheid
en statische stijl, duidelijke structuur van de compositie, belangstelling in de geestelijke opbouw ( „ das geistige Gefiige " ) en openbaring van de binnenzijde (het „ innere Gesicht " ) der dingen. De
voorwerpen mogen dan haarfijn worden uitgebeeld, maar met de realistische imitatie van de natuur neemt de schilder geen genoegen
meer : de psyche moet de werkelijkheid weer opbouwen. Hier duikt
het romantische principe, dat zo vele avant-gardisten zich eigen hadden gemaakt, weer op. Kunst is een tweede schepping, met name
een zoeken naar het wezen der dingen, omdat hun zintuiglijk waarneembare aspecten en zelfs hun bestaan in de huidige tijdsomstandigheden problematisch zijn geworden. Wat voor het oog van de impressionist of het visionaire begrijpen van de expressionist nog vanzelfsprekend was, wordt te licht bevonden ; achter de verschijnselen
wil men nu naar hun essentie tasten. Roh spreekt van het ,, ruhige
Anstaunen der Magie des Seins " ( 5 ), waarbij hij later zal doen opmerken dat , , magisch " in dit verband geen etnologische bij betekenis
krijgt ; het woord verwijst alleen naar het geestelijke ( ,, jenes Geistige " ) (9 ) en wel naar een soort rationalisme, een , , magischer Rationalismus'', dat ,, das `rationale' Geordnetsein der Welt als ein Wunder
verehrt " ( 7 ). Met hekserij heeft dat zeker niets te maken, al kan het
zoeken naar het raadsel natuurlijk in het niets terechtkomen. Over literatuur weidt Roh niet uit en wanneer Ernst Jünger dan in 1927-28
lismus. Probleme der neuesten Europdischen Malerei.

(4) Franz Roh, Nach-Expressionismus. Magischer Realismus. Probleme der
neuesten Europdischen Malerei. Leipzig, Klinkhardt & Biermann, 1925 (woord
vooraf).
(5) Ibid., pp. 29-30.
(6) Ibid., p. 30.
(7) Ibid. , p. 68.
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en daarna ook nog in de eerste redactie van Das abenteuerliche Herz
(1929) de term gebruikt, past hij hem eveneens op de schilderkunst
toe. Ook voor hem gaat het om een kunst die naar de metafysische
Idee, min of meer in de zin van Plato, streeft. Vreemd genoeg komt
de uitdrukking niet voor in zijn Sizilianischer Brief an den Mann im
Mond (1930 ), een van de fundamentele teksten van het literaire magisch realisme, en dat is evenmin het geval in de tweede versie van
Das abenteuerliche Herz (1938), waarvan echter een hoofdstuk , , Der
stereoskopische Genuss " heet. Daarin staat o.m. de volgende omschrijving van het verschijnsel te lezen :
Jede stereoskopische Wahrnehmung ruft in uns ein Gefiihl des Schwindels
hervor, indem wir eiven sinnlichen Eindruck, der sich uns zundchst in seiner
Fldche bot, in der Tiefe auskosten. Zwischen dem Erstaunen und dem Entziicken liegt, wie von einem kóstlichen Sturz, eine Erschiitterung, in der sich
zugleich eine Besttigung verbirgt — wir fiihlen, wie das sinnliche Spiel sich
als ein geheimnisvoller Schleier, als ein Vorhang des Wunderbaren leise bewegt ( 8).

Pas veel later, nl. in 1964, zou Jünger de term in verband met Das
abenteuerliche Herz bezigen (9) en toen had hij in die trant al een
aantal verhalen, o.m. Auf den Marmorklippen ( 1939 ), geschreven.
VordelgwashijnDutelr ingzjsort;
tot hetzelfde genre behoren aldus Henri Plard ( 10) ook romans
van Friedo Lampe, Manfred Hausmann en Joachim Maass. Na 1933
echter domineerden de Blut-und-Boden-literatuur en, in de beeldende kunsten, een neoclassicisme à la Arno Breker. Sommige aanhangers van het pas geboren magisch realisme sloten zich daarbij aan en
de benaming verdween in Duitsland tot na W.O. II. Vanaf 1948 verschijnt die opnieuw in de literaire kritiek en in de bellettrie kan men
wijzen op werken van Ilse Aichinger, Marieluise Kaschnitz, Elisabeth
Langgasser, Hermann Kasack en Hans Erich Nossack. Samenvattend
kan men zeggen dat in het Duits , , magisch realisme " een kunst- en
literairhistorisch begrip is geworden dat, hoewel niet heel gewoon,
( 8) Ernst Junger, Werke. Band 7. Essays III,
p. 200.

Stuttgart, Ernst Klett, s.d.,

( 9) Ernst Junger, Werke. Band 10. Erzáhlende Schriften II, Stuttgart, Ernst
Klett, s.d., p. 417.
(10) Hoofdstuk uit het onuitgegeven verzamelwerk Le réalisme magique. Ro-

man. Peinture et cinéma bezorgd door het , , Centre d' Etude des Avant- gardes
littéraires " van de

Universiteit van Brussel ( ter perse).
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toch meestal een scherp omschreven betekenis krijgt. „ Magisch " is
hier vaak synoniem met , , geistig " en , , seelisch ' ' , d.w.z. wat het wezen of de geestelijke kern van de realistisch uitgebeelde dingen uitmaakt. Vermeldenswaard is ook nog dat Jünger van het ,, Wunderbare ' ' gewag maakt. Daar komen wij straks nog op terug.
Naar alle waarschijnlijkheid was Duitsland de bakermat van het
magisch realisme. In Italië komt men de benaming eerst twee jaar na
het boek van Roh tegen, nl. in een artikel dat Massimo Bontempelli
tegelijkertijd in zijn moedertaal en in het Frans publiceerde. Aldus
introduceerde de vierde aflevering (1927 ) van zijn tijdschrift 900
(Novecento ) de term in één keer in beide Romaanse talen :
quel „ realismo magico " che potremmo assumere come definizione della
nostra tendenza.
ce , , réalisme magique ", que nous pourrions prendre comme définition
grossière de notre tendance (11) .

Dat Bontempelli Roh had gelezen, is allesbehalve zeker. Uit de
teksten kan geen afdoend bewijs worden opgemaakt. Weliswaar
spreekt de een van reconstructie en de ander van creatie' ( , , creare oggetti" ) (12) in verband met de werkelijkheid, beroept Roh zich op de
laat-middeleeuwse schilderkunst en Bontempelli op het quattrocento,
citeren zij allebei de , , pittura metafisica ", verzetten zij zich tegen de
avant-garde zonder die in haar geheel van de hand te wijzen enz.,
doch de overeenkomsten zijn te vaag om tot een conclusie te besluiten. Hoogstens is beïnvloeding mogelijk. Inderdaad : Bontempelli
werkte mee aan Der Querschnitt, het tijdschrift waarin Hartlaub de
expositie in Mannheim had aangekondigd, en Georg Kaiser, door
Roh als „ magisch realist " gekenschetst, trad toe tot de redactie van
900. Daartegenover staat dat Bontempelli zijn beginselen reeds vóór
1925 in praktijk had gebracht. Onlangs heeft Nino Frank ( 13 ) beweerd dat hij hem de term had ingegeven, maar daarmee wordt het
probleem slechts op een andere manier gesteld.
(11) Aangehaald door Chr. van de Putte, De magisch-realistische romanpoëtica in de Nederlandse en Duitse literatuur, Louvain, Ed. Nauwelaerts, 1979
(Université de Louvain, Recueil de Travaux d'Histoire et de Philologie, 6e série,
fascicule 16 ), p. 33 ; vgl. Massimo Bontempelli, L'avventura novecentista, Firenze, Vallecchi, 1974 (36 TV), p. 22.
(12) Ibid., p. 15.
(i 3 ) Nino Frank, „ Réalismes italiens entre 1918 et les années 30", in Les re-asmes 1919-1939, Paris, Centre Georges Pompidou, 1980 (cat. expo. 17 december 1980-20 april 1981), pp. 440-448, pp. 444-446.
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Hoe het ook zij , zijn , , realismo magico ' ' vat Bontempelli op als
een verbinding van nauwkeurig realisme met een sfeer van , , stupeur
lucide ", waarbij de magie tot uiting komt. Het is trouwens in deze
context dat hij naar het quattrocento verwijst :
Plus grandes étaient la diligence et la perfection avec lesquelles sa main (nl.
van de schilder, J.W. ) servait les trois dimensions, et davantage son esprit vibrait dans l'Autre. Plus il se sentait fidèle et jaloux de la Nature, et mieux il
parvenait à l'isoler en l'enveloppant de sa pensée figée dans le surnaturel (14).

Terwijl de drie dimensies betrekking hebben op de uitbeelding van
de
de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, slaat , , l'Autre "
op een geestelijk element daaromheen. Bontempelli dacht
vierde
hierbij aan het bovennatuurlijke , , le surnaturel " , het oneindige buiten de mens of zelfs God, maar nog steeds in de speculatieve
zin van de traditionele filosofie. Wij mogen het als zijn verdienste
beschouwen dat hij, juist vóór Jünger en lang vóór Daisne, het eerste
literaire programma op dat gebied opstelde. Overigens evolueerde de
, , pittura metafisica " van De Chirico sinds haast tien jaar ongeveer in
dezelfde richting, maar een paar verhalen van Bontempelli daargelaten is van deze stroming in de Italiaanse literatuur niet veel overgebleven ( o.m. bij Buzzati en Calvino ).
Kan men in de stamboom een , , missing link ' ' tussen Duitsland en
Italië slechts veronderstellen, dan is voor het Nederlands de filiatie
heel duidelijk. Meteen toont de literatuurgeschiedenis ook aan hoe
zinloos het is tot elke prijs jacht op invloeden te maken. Wij zullen
straks zien dat in al die taalgebieden de tijd al lang rijp was voor het
ontstaan van een vernieuwd realisme. Na Gojim (1939 ) schreef Johan
Daisne de roman De trap van steen en wolken ( 1942 ), volgens de
oorspronkelijke , , Narede " een , , fantasie " of, liever gezegd, een
, , fantastisch-realistisch ' ' werk ( 15 ) dit is wellicht een herinnering
aan de Réalités fantastiques (1923 ) van zijn landgenoot Franz Hellens —, maar achteraf verdoopt. In een noot die de auteur in 1944
aan de tweede druk toevoegde, bracht hij De trap zonder aarzelen in
het magisch realisme onder. In de tussentijd had hij inderdaad in Le
(14) Chr. van de Putte, De magisch-realistische romanpoëtica ... , p. 46 en
Massimo Bontempelli, L'avventura.... , p. 21.
(15)Johan Daisne, De trap van steen en wolken, Brussel- Rotterdam, Manteau - Nijgh & Van Ditmar, s.d., pp. 353, 354 en 357.
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Nouveau Journal (20 aug. 1943 ) een kroniek over Bontempelli gele-

zen en het voor hem nieuwe etiket zo maar op zijn verhaal geplakt. Van navolging kan dus geen sprake zijn : alleen de naam is
ontleend ; trouwens bedoelde Daisne iets anders dan Bontempelli.
Kunst, zo zegt hij in zijn , , Narede " uit 1942, is geen exacte weergave, maar een bij voorkeur romantische „ overzetting " of transpositie
van de werkelijkheid ; volgens hem , , beweegt (kunst ) zich op de onnaspeurbare grens van realiteit en droom" , waarbij de romantische
intuïtie het leven openbaart niet alleen als „ psycho-fysisch ", maar
ook als „ parapsychologisch, metafysisch, zelfs mystiek verschijnsel " .
Beide aspecten lopen in en door elkaar in dat grensgebied, , , waar
( ... ) de „ fantastische " ommekant van de realiteit zichtbaar wordt " .
Daisne vermeldt wel het sprookje, maar in verband met het ,, bovenzinnelijke " ; overigens spreekt hij uitdrukkelijk van Plato, van de
,, schijn" die ,, onze werkelijkheid hier beneden" is in tegenstelling
tot de „ paradeigmata " (16). In de theoretische bijdragen die hij later
aan het onderwerp wijdde ( , , Losse beschouwingen voor het dossier
van het magisch-realisme ", in Nieuw Vlaams Tijdschrift, III,
1948-49, aug. 1948, en Letterkunde en magie, 1958 ) preciseerde hij
de aard van de magie. In 1958 betekent dat : , , bovenzinnelijkheid
bewerkt door menselijke tussenkomst" ( 17 ) ; het sprookje en ook het
wonder worden nu uitgesloten. Van alle beschouwingen over het magisch realisme die tot nu toe de revue hebben gepasseerd, zijn die
van Daisne ongetwijfeld de meest systematische. Hij behoort tot een
in België zeldzaam soort van schrijvers : de denker, de theoreticus, de
bespiegelende geest. Wij hebben hem dan ook de beste definitie van
het genre te danken :
Droom en werkelijkheid vormen ( ... ) de twee polen van de menselijke conditie, en het is door het magnetisme van deze polen dat de magie ontstaat,
met name wanneer er een vonk overslaat, welks licht even een bovenzinnelijkheid onthult, een waarheid achter de werkelijkheid van leven en
droom ( 18) .

Het duurde niet lang of Daisne maakte school. Reeds in 1945 was
Hubert Lampo, althans in Regen en gaslicht, een geestverwant ; toch
(16)Ibid. , pp. 353-358.
(17)Johan Daisne, „Wat is magisch-realisme ", in Het geluk / W"at is magischrealisme. Brussel-Den Haag, Manteau, 1966, p. 67.
(18) Ibid., p. 68.
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vóór 1960, d.w.z. voordat hij Jung ontdekte, gebruikte hij de term
niet om zijn eigen werken aan te duiden. Sindsdien heeft hij dat verzuim ruimschoots goedgemaakt, want hij heeft op dat gebied een indrukwekkende reeks essays en verhalen gepubliceerd . De leerling gaf
dadelijk blijk van zelfstandigheid. Met Lampo ontwikkelde zich een
belangwekkende variatie die in de typologie van het magisch realisme
de overgang vormt tussen de erudiete werken van Jünger of Daisne en
de etnologische richting van bepaalde Zuidamerikaanse auteurs. Z.i.
is het verschijnsel weliswaar niet van het intellect te scheiden, maar
het is evenzeer verbonden met het groepsonderbewustzijn, nl. met de
archetypen die het emotionele erfgoed uit alle tijden concretiseren en
zowel in de mythe, het bijgeloof van het volk en de dromen van het
individu als in de gekunstelde literatuur worden aangetroffen. Doordat Lampo zich bij Jung aansluit, maakt hij van een historisch en artistiek gebeuren een , , zuiver existentieel ervaren van het leven en het
wezen van de kosmos " ( 19) ; het wordt een wijze van zien en zijn,
zelfs een , , genade " ( 19), zo zegt hij . Dat hij tot de uitverkorenen behoorde, bewees hij o.a. in Terugkeer naar Atlantis (1953 ) en De
komst van Joachim Stiller (1960).

In Europa vertoont het magisch realisme een onbetwistbare samenhang. Jammer genoeg werd dat evenwicht verbroken, zodra het werk
van Roh in het Spaans werd vertaald en in de Nieuwe Wereld bekend
raakte. De vertaling verscheen eerst gedeeltelijk in juni 1927 in de
Revista de Occidente en nog hetzelfde jaar in boekvorm. Daarbij
werd de volgorde van titel en ondertitel omgekeerd en de nadruk dus
op Realismo mágico gelegd. In deze redactie las men Roh vanaf 1928
in Buenos Aires waar zijn neologisme zowel op Cocteau of Kafka als
op Bontempelli werd toegepast. Wie met Latijns-Amerika ook maar
enigszins vertrouwd is, weet dat de Europese terminologie daar vaak
ten koste van ingrijpende wijzigingen wordt geassimileerd. Het is erg
moeilijk b.v. de benamingen en hoofdkenmerken van de Europese
avant-gardetypen zo maar over te nemen en op de lokale avant-garde
over te dragen. Dat was al eerder het geval geweest met het modernisme en het magisch realisme stelde een gelijkaardig probleem. Om
dat te begrijpen, dient men in de eerste plaats rekening te houden
met historische, sociale en politieke omstandigheden, zoals het kolo( 19) Hubert Lampo, De ring van Móbius, Brussel -Den Haag, Manteau, 1967,
p. 109.
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niale verleden, de acculturatie van Indianen en immigranten of de
rassenvermenging, en ook nog met de weerbarstigheid van een nationaal bewustzijn dat zich in de loop van een langdurige strijd om het
bestaan heeft doen gelden. De verspaanste formule van Roh onderging het lot van vele vertalingen : zij werd bewust of onbewust verdraaid, halfbegrepen, en de inhoud ervan soms helemaal uit het oog
verloren. Critici gebruikten ze tot velerlei individuele doeleinden en
bovendien schreven sommigen liever in het Engels dan in het Spaans.
Kortom, het boek van Roh bracht in Amerika een Babylonische
spraakverwarring teweeg, die de benaming wel eens verdacht maakte.
Aanleiding tot polemieken gaf b.v. het referaat dat Angel Flores in
1955 in Hispania (XXXVIII, 2, May 1955, pp. 187-192 ) liet verschijnen : „ Magical Realism in Spanish American Fiction " . Hoewel hij
de Europese opvattingen
, , the cold and cerebral and often erudite
story-telling which concerns us here ' ' (p. 189 )
vrij getrouw
weerspiegelde of misschien juist daarom, lijfde hij Borges zonder
vorm van proces bij deze stroming in. Nu had Borges voor de verteltrant van zijn Ficciones (1944) reeds een andere naam gevonden, nl.
, , fantastisch ' ' , c . w. z . , , imposible ' ' , het onmogelijke. Er zouden in
het vervolg nog heel wat artikelen en boeken uitkomen waarin zijn
, , fantástico " en het magisch realisme op één lijn werden gesteld.
Tot overmaat van ramp werd het laatste ook verward met het z.g.
,realmvios"ntrdeCapi1948smed.Carpentier kende het Franse surrealisme door en door en was gedurende
een verblijf op Haïti getroffen door de fundamentele tegenstelling
tussen het „ merveilleux " van Breton en het bovennatuurlijke dat
voor de folklore en het volksgeloof van de Caraïbische boeren karakteristiek is. Het een beschouwde hij als literair en kunstmatig ; het
ander, dat ook het sprookjesachtige omvatte, als echt beleefd : het
was a.h.w. een geloofsartikel en evenals de dingen uit het dagelijks
leven maakte het een integrerend deel van de Amerikaanse realiteit
uit. In dat milieu was magie niets anders dan een aspect
nl. de
oeroude mythen
van de primitieve cultuur ; om die op te roepen,
waren geen poëtische kunstgrepen vereist ; er moest trouwens niet
naar worden gezocht, want het was een zakelijk en alledaags gegeven.
Het , , maravilloso ", aldus Carpentier ( 20), vloeide voort uit , , een on(20) Alejo Carpentier, „De lo real maravilloso americano ", in Tientor y diferencias, La Habana, Ediciones Union, 1966 (Contemporáneos ), pp. 85 99, p . 96.
-
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verwachte storing in de werkelijkheid (het wonder ), uit een uitzonderlijke openbaring van de werkelijkheid, ( ... ) uit een vergroting van
de verhoudingsmaatstaven en categorieën van de werkelijkheid, wanneer die bijzonder scherp worden waargenomen in een toestand van
geestelijke overspannenheid die een soort van uiterste grens bereikt " .
Carpentier repte niet van magisch realisme, maar de kritiek stoorde
zich daar niet aan.
In Latijns-Amerika kan de term dus enerzijds hetzelfde als „ fantastisch " betekenen. Anderzijds hangt hij daar samen niet alleen met
de helderziendheid van de schrijver, zijn individuele houding tegenover of zijn inzicht in een problematisch geworden werkelijkheid,
maar ook met een specifieke hoedanigheid daarvan, gewone ervaringsfeiten of althans de cultuur en de geloofsovertuigingen van de
Indianen, de negers en de kleurlingen.
Duits, Italiaans, Nederlands en Spaans zijn de vier talen waarin het
woord en het begrip gangbaar zijn geworden. In het Frans en het Engels komen zij nauwelijks voor en dan meestal in verband met de
buitenlandse literatuur en kritiek of met randverschijnselen ten opzichte van de grote literaire centra, nl. Parijs, de Britse eilanden en
de Verenigde Staten. Men komt ze daarentegen wel tegen bij FransBelgische schrijvers (Plisnier, Ayguesparse ), in de Amerikaanse kunstkritiek ( b .v. Seymour Menton, Magic Realism Rediscovered,
1918-1981, 1983 - over schilderkunst ) en onlangs in Canada (Magic
Realism : An Anthology Edited and With an Introduction by Geoff
Hancock, 1980 ). Maar M. Jourdain deed aan proza zonder dat te weten en het is niet moeilijk om , , magische " praktijken bij b. v. Julien
Green, Julien Gracq of Jacques Stephen Alexis in het licht te stellen.
Tot in Polen toe ( Schulz, Gombrowicz ) kan men de aantrekkingskracht van deze richting constateren. Van Vancouver en Buenos Aires
tot Midden-Europa spaarde de epidemie, waarvan de literatuursociologie de uitbreiding kan verklaren, haast geen enkel land, ook al
werd alles wel beschouwd slechts een klein aantal onder de schrijvers,
schilders en filmregisseurs aangetast.
***

Nu is het zaak om in deze terminologische warboel krachtlijnen te
doen uitkomen. Het was, geloof ik, raadzaam eerst en vooral het materiaal bij elkaar te brengen en een beeld te geven van zijn complexiteit, de haast onoverzichtelijke massa varianten, vertakkingen en werken waar men vanaf 1925 mee wordt geconfronteerd.
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De samenstelling ,, magisch realisme" heeft iets weg van een oxymoron. Wat het woord , , magisch ' ' betreft : Franz Roh mag dan elke
associatie met de etnologie van de hand wijzen, maar die is nu eenmaal niet uit te schakelen. Ook bij de schrijvers slaat , , magie " op de
natuur, de concrete dingen waarop b.v. de Europeanen macht trachten uit te oefenen en die precies de grondslag van het realisme uitmaken. Aan de andere kant verwijst het woord in deze context eveneens
naar de totaliteitsidee : er wordt daarbij gesteld dat alle dingen in betrekking tot elkaar staan en dat zij niet op zichzelf mogen worden beschouwd, zoals in het analytisch denken wel het geval is. Pas wanneer
, , in Fuhlung mit dem
men ze als delen van een geheel opvat
worden zij zinvol. Dat
Ganzen ", om met Jünger te spreken ( 21 )
neemt echter niet weg dat de literaire toverkunst gewoonlijk een uitgesproken intellectueel en erudiet karakter vertoont. Dat blijkt uit
het ontzag van Novalis en later van Jünger en Daisne voor waarneming en wetenschap. Hekserij en verstandelijkheid handelen hier in
volledige overeenstemming : de een vloeit uit de ander voort, want in
tegenstelling tot de natuurmens moet de schrijver de cultuurmens
zich hard inspannen om zich de magie eigen te maken. Bij Borges
wendt de logica zich zelfs zozeer van de ervaring af, zij wordt zodanig zelfstandig dat haar uitspraken niet verifieerbaar meer zijn en
tenslotte op het onmogelijke, het zinledige en een metafysische levensangst uitlopen. In El arte narrativo y la magía (1932) noemt hij
de magie , , de bekroning of de nachtmerrie van de causaliteit, niet de
weerlegging daarvan" . Borges is een grensgeval dat overigens veel
dichter bij de Europeanen staat dan bij Rulfo of Carpentier, maar zo
iets spreekt boekdelen. Zijn hersengymnastiek wijst op ondubbelzinnige wijze op de filosofische grondslag van de z.g. toverpraktijken.
Roh sprak van een , , Geheimnis, ( das ) sich hinter ( der dargestellten
Welt ) zuriickhdlt " ( 22), Jünger van een , , zauberhafter Hintergrund ' ' (23), Bontempelli van , , l'Autre ' ' ( de , , andere " dimensie ),
Daisne van ,, bovenzinnelijkheid" : aldus onderstrepen zij allemaal
de ontologische portee van de stroming. Nu eens is het wezen der
dingen zuiver intellectueel van aard een model, een structuur of
(21) Ernst flinger, Kerke, Band 7, p. 195.
(22) Frans Roh, Nach-Expressionismus... (woord vooraf).
(23) Ernst flinger, ,, Nationalismus and modernes Leben ", in Arminius, VIII,
1927 28, 8, pp. 4-6, p. 5. Aangehaald door Chr. van de Putte, De magisch
-realistche
romanpoëtica... p. 24.
-

,
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een idee, dan weer krijgt het een religieuze connotatie. Duidelijk is
in ieder geval de invloed van het idealisme, o.m. van Plato, hoewel
de magie hier doorgaans de wereld immanent is. „ Bovenzinnelijk "
slaat inderdaad meestal niet op een andere orde van dingen, die voorgoed boven het bereik van de mens blijft, maar op de kern van de alledaagse werkelijkheid, gewoonlijk buiten het bereik van de zinnen.
Het is geen synoniem van , , bovenaards ' ' , maar van , , buitenzintuiglijk " ; het bovenzinnelijke zit in de dingen zelf, achter hun
verschijningsvormen of in hetgeen daarop door de waarnemer wordt
geprojecteerd. De totaliteitsidee brengt mee dat zijn en schijn één
zijn ; in het , , real maravilloso " lopen zij voortdurend in en door elkaar en wat in Europa ten koste van moeizame manoeuvres moet worden voorgetoverd , doet zich in Amerika om zo te zeggen spontaan
voor. De ontologie van het magisch realisme berust op immanentie.
De zaak wordt moeilijker gemaakt door essentiële verschillen tussen
de Oude en de Nieuwe Wereld. Dat men naar het bovenzinnelijke
zoekt, betekent in Europa niet steeds dat men dat kan vinden en soms
eenvoudig weg dat men niet langer genoegen neemt met de fenomenale wereld en aan de geldigheid daarvan ook aan die van het
waarnemingsvermogen twijfelt. De drie voorbeelden die ik aanvankelijk vermeldde
De man die zijn haar kort liet knippen, De contorsioniste en Benvenuta , stellen slechts vragen omtrent de realiteit ; zoals gezegd, blijft het einde open of de indruk ambivalent, wat
de lezer of toeschouwer tot gissingen, reflectie en medeschepping aanspoort. In de , , Narede " van De trap schrijft Daisne : , , er is geen slot
aan dit boek, de som is essentieel twijfel en dubbelzinnigheid " (24)
en Borges lokt ons in veel gevaarlijker hinderlagen. Deze probleemstelling is in het , , real maravilloso ' ' onbekend. Om hun
bespiegelingen in de hand te werken, maken de Europese auteurs
vaak gebruik van mythen als springplank, maar die verhalen moeten
zij op hun eentje verzinnen of doen herleven. Bij Lampo ontstaan de
archetypen reeds uit het groepsonderbewustzijn. Maar bij Carpentier
en Garcia Márquez maakt het mythologische element zogezegd deel
uit van de dagelijkse ervaring van de plattelandsbevolking. Hetgeen
bij ons essentie heet en opgespoord moet worden, heeft daar de
kracht van het vanzelfsprekende. Zo zei de auteur van Honderd jaar

(24)

Johan Daisne, De trap van steen en wolken, p. 359.
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eenzaamheid dat hij een realist was omdat in Latijns-Amerika alles
mogelijk is (Z5).
Op die manier roeren wij al het andere aspect van de kwestie aan :
voor Garcia Márquez is „ realistisch " hetzelfde als „ mogelijk ".
Geen wonder : ,, realisme" is één van die literaire categorieën waar
je van alles instopt. Alvorens dit begrip te hanteren, is het dan ook
noodzakelijk aan te duiden op welke realiteitsopvatting het betrekking heeft. Het , , realisme " van Defoe is niet te verwarren met dat
van Beets, dat van Flaubert, dat van Dostojevski, dat van Conrad of
Couperus. Als periodebegrip kreeg het omstreeks 1850-60 een engere
zin dan de vage natuurgetrouwheid die men daar in het algemeen
mee bedoelt. Bij Courbet, Champfleury en Duranty worden de toepassingssfeer en de werkwijze van het realisme scherp omschreven.
Het legt zich nl. toe op de getrouwe uitbeelding van de reële wereld, waaronder de positivistische, materialistische en wetenschappelijke tijdgeest in de eerste plaats de zintuiglijk waarneembare dingen
en het dagelijks leven verstaat ; daarbij worden pathetische en schilderachtige effecten, onwaarschijnlijkheid en bovenzinnelijkheid alsook de conventies van het genrestuk verworpen ; het komt er verder
op aan nauwkeurig en objectief te werk te gaan. Het ligt voor de
hand dat die denkbeelden op een stilzwijgende overeenstemming
berusten omtrent de fenomenale aard van •de realiteit en de waarde
van de zintuiglijke data, de geldigheid van waarneming èn taal. De
mens leeft nog in een gestabiliseerde wereld die voor iedereen toegankelijk en verstaanbaar is en nagenoeg dezelfde betekenis heeft.
De ontwikkeling van het realisme van 1860 tot heden volgt in feite
die van ons werkelijkheidsbesef op de voet, d.w.z. de uitbreiding van
het woord „ reëel " en de diversifiëring van de middelen waar wij de
realiteit mee bevatten . Reeds aan het einde van de 19de eeuw, op het
ogenblik dat de Russische roman in het Westen in zwang komt,
wordt een psychologisch element aan het terrein van het zintuiglijk
waarneembare toegevoegd : het z.g. , , psycho-realisme " past op gemoedstoestanden dezelfde methode toe als op de buitenwereld. In de
loop van een verinnerlijkingsproces, dat onder invloed van Bergson,
Freud en Jung altijd maar door wordt voortgezet, slokt de werkelijkheid achtereenvolgens de droom, het onderbewustzijn en zelfs het
(25) Aangehaald door James Irish, , , Magical Realism : A Search for Caribbean
and Latin American Roots", in The Literary HalfYearly, XI, 2, July 1970, pp.
127-139, p. 132.
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onbewuste, nl. in het surrealisme, op. Uiteindelijk acht de realist
niets menselijks hem vreemd hij interesseert zich voor alle mogelijkheden, de totaliteit van de menselijke ervaring. Ook het objectiviteitsideaal, dat met de gangbaarheid van de zintuiglijke kennis samenhing, heeft hij intussen overboord gegooid : de individuele, versnipperde visie wint meer en meer veld. Zo geeft Henry James de situatie van het meisje in What Maisie Knew weer , , only as it might
pass before her and appeal to her, as it might touch her and affect
her" ( 26) en vervangen Dostojevski en Conrad het bericht van de alwetende verteller door het twijfelachtige getuigenis van een personage, een spreekbuis of woordvoerder die evenmin als wie dan ook zou
kunnen beweren dat hij de waarheid in pacht heeft. De gedaanteverwisselingen van het vertelperspectief beantwoorden aan het steeds beperkter vertrouwen dat wij hebben in de wereld, ons wereldbeeld en
onszelf of, liever gezegd, in de algemeengeldigheid van onze waarnemingen, gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd krijgen erkende begrippen als chronologie en causaliteit eveneens een geduchte knak.
Zo zien wij hoe het realisme, dat tenslotte niet langer aarzelt op intuïtie en verbeelding een beroep te doen, stilaan in modernisme verandert. Daar behoort ook het magisch realisme toe. Karakteristiek
voor het modernisme is precies het verzet tegen heersende denkbeelden in verband met de realiteit, de waarneming en uitbeelding daarvan, dat ik zoëven heb geschetst. B.v. in de jaren 20 en 30 wordt de
werkelijkheid veelal niet meer beschouwd als een algemeen aanvaard
en onaantastbaar gegeven, maar als een probleem dat telkens anders
wordt gesteld en uit een voorlopig, individueel oogpunt en zelfs simultaan uit diverse oogpunten moet worden opgelost. De literaire
schepping gaat nu gepaard met het stellen van vragen, in de eerste
plaats over zichzelf. De poging van het magisch realisme om de alledaagsheid te verdiepen door de geestelijke keerzijde daarvan te belichten, ligt in de lijn van het modernisme. Het is één van de talrijke
vertakkingen daarvan en zijn evolutie loopt daarmee parallel. Men
weet b.v. dat het z.g. postmodernisme zelfs de mogelijkheid van een
particulier wereldbeeld in twijfel trekt : de beschrijving
hoe onsamenhangend en zinledig ook
vervangt de verklaring en het onderscheid tussen waarheid en leugen, heden en verleden, mogelijk en
onmogelijk vervaagt helemaal. Ik verwijs nog even naar Benvenuta.
(26) Henry James, What Maisie Knew,
1966, p. 9 (woord vooraf) .

Harmondsworth, Penguin Books,
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Het is nu mogelijk het magisch realisme vanuit een comparatistisch
standpunt te definiëren. Daar wordt zeker geen avant-gardebeweging
mee bedoeld ( daarover straks ), ook geen school of periodecode, maar
een literaire en artistieke richting waarvan de denkbeelden omstreeks
1925 gedeeltelijk uit de schilderkunst zijn overgewaaid, die een aantal geïsoleerde individuen omvat en waarvan de afhankelijkheid ten
opzichte van het modernisme opvallend is. Behalve de fenomenale
aspecten van de dingen worden daarbij hun verborgen relaties beklemtoond : in dat opzicht vormt het universum een geheel. Via het
intellect, de intuïtie of de verbeelding wordt ernaar gestreefd de ontologische kern bloot te leggen waar de zintuiglijk waarneembare
werkelijkheid op berust en door verrijkt maar eventueel ook ondermijnd wordt. De magie in kwestie is de realiteit of de waarneming
daarvan immanent en werd mogelijk gemaakt door de verruiming
van de in het 19de-eeuwse realisme heersende postulaten op het gebied van werkelijkheid, perceptie en logica. Uit deze ideeën zijn twee
uiteenlopende literaire stromingen ontstaan, nl. de Europese die ook
in Latijns-Amerika vaste voet heeft gekregen en waarbij een hypothetisch geworden wereld onder de aandacht wordt gebracht of met
kunst- en vliegwerk weer samengesteld, en het , , real maravilloso ",
d.w.z. de nauwgezette weergave van een werkelijkheidservaring die in
de Amerikaanse boerenbevolking wijdverbreid zou zijn en het geloof
in wonderen niet uitsluit.
Het komt er nu op aan het magisch realisme beter te situeren ten
aanzien van een aantal aanverwante literaire genres en richtingen.
Men kan zich inderdaad afvragen in welke mate dat begrip een leemte in het instrumentarium van de historicus en de criticus aanvult.
Zijn semantische veld grenst aan dat van twee woorden waar literaire genres of, liever gezegd, literaire modi die te allen tijde kunnen
voorkomen, mee worden aangeduid. Ik bedoel enerzijds het bovennatuurlijke
het ,, Wunderbare" dat Jiinger vermeldt en het
Latijns-Amerikaanse , , maravilloso "
en anderzijds het , , fantastische " van Todorov. Het is zelfs overduidelijk dat het magisch realisme daar althans gedeeltelijk mee overeenstemt. Dat onze opvatting
van het bovennatuurlijke en het fantastische van onze cultuurkring
afhangt, behoeft geen betoog : de tijdgenoten van de Legende aurea,
de discipelen van Darwin en de bewoners van Macondo, het fictieve
dorp dat Garcia Márquez heeft beschreven, zijn in dat opzicht vast en
zeker niet dezelfde mening toegedaan. B.v. in de westerse beschaving
uit de 20ste eeuw bedoelen wij daarmee gewoonlijk wat volgens het
gezond verstand van de ontwikkelde mens niet aan de werking van de
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natuurwetten onderworpen is. In grote lijnen houdt het bovennatuurlijke ( met name het wonder ) voor ons verband met geloof of bijgeloof, terwijl het fantastische de geseculariseerde vorm daarvan is en
naar de willekeur van het toeval of het onmogelijke verwijst. Todorov
bekijkt de zaak op een andere manier. Volgens zijn Introduction a la
littérature fantastique (1970) zou dit genre bij de lezer aanleiding
geven tot aarzeling. Wanneer de lezer dan tot het besluit komt dat
de uitgebeelde situaties op de natuurwetten geen inbreuk maken,
noemt hij het werk wel , , vreemd" , , , zonderling" of , , ongewoon ",
maar niet , , onnatuurlijk " . Oordeelt hij daarentegen dat de beschreven verschijnselen in strijd zijn met de gewone gang der dingen, dan
ressorteert het werk onder het bovennatuurlijke. In ieder geval, aldus
Todorov, is het fantastische element uiteraard kortstondig : het duurt
even lang als onze aarzeling en wordt, zodra wij ons uitspreken, door
andere categorieën vervangen, nl. , ,1' éírange " of , , le merveilleux ".
Het is echter best mogelijk dat elke keuze ons wordt ontzegd omdat
de nodige gegevens ontbreken. Van beslissing kan dan geen sprake
zijn en aan de aarzeling wordt geen einde gemaakt. Ik weet b.v. nog
niet of Godfried Miereveld Fran werkelijk heeft vermoord, welk gevaar de acrobate van Koch precies belichaamt en of de cineast van
Delvaux Benvenuta, het personage dat hij heeft verzonnen, met eigen ogen ziet en ik zal dat waarschijnlijk nooit te weten komen, al
kan ik over het probleem blijven nadenken. Hoezeer het magisch realisme ook met het fantastische en het bovennatuurlijke mag samenhangen, toch is het daarmee nog lang niet identiek. Het voornaamste
verschil bestaat wel hierin dat die categorieën het ingrijpen van externe of hogere krachten in de natuur kunnen impliceren, zoals in traditionele sprookjes gebeurt, maar dan gaan zij de grenzen van het magisch realisme te buiten. Alleen wanneer zij de fictieve werkelijkheid
immanent zijn en als het ware verinnerlijkt worden, kunnen zij zich
met die stroming identificeren. De terminologische verwarring in
Latijns-Amerika is in dat opzicht veelbetekenend : niet zonder reden
worden hier , , realismo mágico " , , , fantástico " (Borges ) en , , real
maravilloso " ( Carpentier ) wel eens door elkaar gebruikt. In het
, , real maravilloso " maakt het bovennatuurlijke, rekening houdend
met de lokale cultuur waarin het wortel schiet, deel uit van een samenstel van natuurlijke gegevenheden ; het speelt er dan ook een
veel belangrijker rol in dan in de Europese of vereuropeeste literatuur, waarin het vaak twijfelachtig blijft. In bepaalde gevallen, b.v.
bij Koch, kan het „ magisch " effect inderdaad noch aan het geloof
of het bijgeloof noch aan het toeval of een of andere onmogelijkheid

218

worden toegeschreven. Laten wij dus onthouden dat de toepassingssferen van die drie begrippen elkaar soms overlappen.
Zijn het bovennatuurlijke en het fantastische niet strikt historisch
bepaald, hoewel die door de eeuwen heen telkens anders worden opgevat, dan geldt deze opmerking niet voor een stroming zoals de
Neue Sachlichkeit en voor de avant-gardebewegingen. Het magisch
realisme is daaraan verwant in die zin dat het een aan tijd en ruimte
gebonden verschijnsel is. Poe, Baudelaire ( „ La chambre double " ),
het Spaans-Amerikaanse modernismo, Henry James, Kubin (Die andere Seite ), Apollinaire en Pirandello zijn er de voorlopers van ; het
ontstaat in Duitsland na de nederlaag van 1918 en bloeit er weer op
na die van 1945, waarbij zijn metafysisch idealisme lijkt op te wegen
tegen zuiver materialistische verklaringen van de politieke catastrofe.
In Vlaanderen neemt het aanvankelijk, nl. omstreeks 1942, de vorm
aan van een verkapt protest tegen oorlog en bezetting. In LatijnsAmerika wordt het in zekere zin dienstbaar gemaakt aan de dekolonisatie van het continent en aan de bevestiging van het Amerikaanse
zelfgevoel ten opzichte van Europa en de Verenigde Staten. De functie ervan schijnt grotendeels in een heimelijk of openlijk verzet tegen
het materialisme en de vertechnisering van de maatschappij te
bestaan, maar die woorden zijn enigszins misleidend, omdat de
historische context telkens weer verandert . Het idealisme, dat in Europa diametraal tegenover het marxisme staat, kan daar in Amerika
een verbond mee sluiten. Carpentier en Garcia Márquez protesteren
even scherp als Jünger tegen verstedelijking, bureaucratie en technick, maar de waarden die zij aanprijzen, zijn niet die van de eenzame Waldganger. Wat bij ons een toevluchtsoord, een wensdroom of
een Arcadia voor intellectuelen blijft, leeft daar nog steeds in het
volksbewustzijn en in plaats van zich van de kleine man af te zonderen, wil de magiër zich bij hem voègen, althans in principe. Het magisch realisme is in Latijns-Amerika nog steeds springlevend. In
Duitsland daarentegen taant zijn ster wanneer omstreeks 1965 de literatuur meer en meer een politiek karakter krijgt. Maar op dat ogenblik verspreidt het zich reeds in de Antilliaanse literaturen en wat later ook in Canada. Vaak komt het inderdaad voor in de grensgewesten van de Europese talen, b.v. in Zuid-Amerika, de Antillen,
Canada, Frans-België en Vlaanderen, en zijn de schrijvers die het beoefenen merkwaardigerwijs soms dissidenten, ballingen of hoe dan
ook , , verdeelde ' ' mensen. Over dit sociologische aspect kan ik hier
jammer genoeg niet uitweiden, maar ik wil er toch op wijzen dat deze constatering op het probleem van de functie een nieuw licht
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werpt. In sommige gevallen zou het idealistisch zoeken naar het wezen der dingen per slot van rekening samenvallen met het zoeken
naar literaire identiteit, naar de eigen aard en tevens naar waarden
waarvan de erkenning door andersdenkenden daar wringt juist de
schoen een eind zou maken aan de marginale positie van bepaalde
literaturen of individuen. In België en Canada zou dat streven naar
integratie wel een bijzonder belangrijke rol kunnen spelen. Bij vergelijking smelt de invloed van Roh, die de term ingang deed vinden,
als sneeuw voor de zon. Roh beperkte zich ertoe een proces dat al
lang aan de gang was gebracht, te bespoedigen. Kenmerkend is ook
nog dat de magisch-realisten niet erg talrijk en bovendien vaak onstandvastig zijn : in Europa was Daisne welhaast de enige die consequent bleef. Bij voorkeur beoefenen zij het essay ( b.v. Jiinger, Bontempelli, Daisne, Lampo, Borges en Carpentier ), het geschikte uitdrukkingsmiddel van hun gerichtheid op de filosofie en wel op een in
de hedendaagse denkwereld vrij onverwacht essentialisme, en vooral
de roman. Per definitie bestaat een nauwe samenhang tussen het magisch realisme en de mimesis en dus ook het verhalende genre, dat
traditiegetrouw op de uitbeelding van de werkelijkheid afgestemd is.
Het belang van het verhaal en van de beelden of taferelen waaruit
het samengesteld is, verklaart verder waarom deze stroming eveneens
in de film- en de schilderkunst tot uiting komt. Het ligt voor de
hand dat ook toneelschrijvers (Daisne ) en dichters zoals Supervielle
of Giinter Eich zich door de beweging kunnen laten meeslepen, maar
dat is in veel mindere mate het geval dan bij de essayisten en romanciers

Onverklaard blijft intussen nog steeds de verhouding tussen het
magisch realisme en de Neue Sachlichkeit enerzijds en de avant-garde
anderzijds. Het eerste probleem is vrij eenvoudig : benamingen die in
de jaren 20 wel eens synoniem waren, zijn mettertijd duidelijker geworden. Tegenwoordig is men het erover eens dat de Neue Sachlichkeit zich bescheidener voordoet en dat zij ermee volstaat het ongewone of hypothetische karakter van de samenleving en de fenomenale
wereld te suggereren, terwijl het magisch realisme verder wil gaan en
naar de essentie streeft. Bovendien vervangt het de versnipperde visie
van de Neue Sachlichkeit door de totaliteitsidee.
Wat de avant-garde betreft : zoals bekend, staat die aan de spits
van het modernisme, maar die patrouilles zijn op vijandelijke bodem
zo ver doorgedrongen dat zij het gros van de colonne uit het oog
hebben verloren. In feite bestaan zij uit francs-tireurs die hun eigen
oorlog voeren. Chronologisch gesproken, verschijnt het magisch rea-
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lisme ongeveer op het ogenblik dat de historische avantgardebewegingen hun hoogtepunt bereiken, d.w.z. tussen Dada
(1916 ) en het surrealisme (1924 ). Ongetwijfeld reageert het daartegen, ook al ontleent het het een of ander aan het futurisme en het
expressionisme. Zo worden in Duitsland het pathos en de heilsverwachting van de vorige generatie verworpen, maar haar subjectivisme
en haar spiritualisme bewaard, met dien verstande dat die nu met de
alledaagsheid in verband worden gebracht. Belangwekkender zijn de
betrekkingen met het surrealisme, dat zich haast gelijktijdig in alle
Westeuropese literaturen ontwikkelt met uitzondering van die
welke toonaangevende futuristische of expressionistische bewegingen
hadden voortgebracht. Vóór W.O. II heeft het surrealisme in Italië,
Duitsland, Oostenrijk en Vlaanderen heel weinig sporen achtergelaten en het toeval wil maar is het wel een toeval ? dat het magisch realisme juist in die landen tot bloei kwam . Rekening houdend
met de afkeer van het linkse anarchisme in het katholieke Vlaanderen
en in Rome en Berlijn na 1933, is het misschien niet onverantwoord
het magisch realisme op te vatten als een surrogaat voor het surrealisme of, liever gezegd, als een clandestiene, verkapte en onvolmaakte
vorm daarvan. Opvallend zijn de contacten tussen Bontempelli of
Carpentier en Breton en zijn kring alsook bepaalde thematische en
esthetische overeenkomsten. Typisch voor het surrealisme blijven de
het , , dictee van
verheerlijking van het , , psychisch automatisme ' '
en het revolutionaire elan dat een radicale verandehet denken "
ring van de wereld beoogt. Daarentegen zijn in het magisch realisme,
dat veel gematigder en minder dynamisch is, de effecten zorgvuldig
doordacht. Zij hebben wel allebei het begrip „ realiteit " aanzienlijk
verruimd, maar op tegenovergestelde wijze. Het een gaat uit van een
„ innerlijk model " en streeft ernaar de denkbeeldige en de alledaagse wereld samen te smelten ; het ander steunt op de alledaagsheid en
wijst alleen maar op overeenstemmingen met de onzichtbare werkelijkheid. Ditmaal dekken beide termen elkaar niet, zoals in de ,, surreële ' ' synthese wel gebeurt. Zij worden eenvoudig met elkaar verzoend : een tête-à-tête waarbij zich een nu eens opbouwende dan
weer bevreemdende dialoog ontspint in ieder geval een spel voor
de verbeelding (27 ) .
(27) Wat de betekenis van de term , , magisch realisme" betreft, vgl. mijn artikel „Le
Le réalisme magique : la locution et le concept", in Rivista di letterature
moderne e comparate, XXXV, 1, 1982, pp. 27-53.

„ THE READINESS IS ALL ” OF „ HERE LIES FORGOTTEN ".
HAMLET (1601) EN THE MASTER OF BALLANTRAE
(R. L. STEVENSON, 1889) IN HET LICHT VAN DE THEORIE
VAN G. DUMÉZIL EN P. DIEL
door
CHRISTINE D'HAEN

Lid van de Academie

De toepassing van de theorie van G. Dumézil en van P. Diel op twee
Engelse teksten wordt hier met welwillende toestemming van de Academie voorgedragen, omdat een dergelijke analyse ook bij nederlandstalige romans of gedichten mogelijk is.
DE VERHALEN
Laten we eerst het gebeurtenissen -verloop in Hamlet en The Master
of Ballantrae recapituleren.
Hamlet :

Te Elsinore in Denemarken is de oude koning Hamlet overleden. De koningin is
hertrouwd met Claudius, de broer van de koning. Hamlet de zoon, is van de
universiteit thuisgekomen voor de begrafenis, zo ook zijn vriend Horatio. De
geest van de oude Hamlet verschijnt, en draagt de jonge Hamlet op zijn dood te
wreken : hij werd door Claudius vermoord. Hamlet besluit zich daarop toe te
leggen. Hij verbreekt eerst zijn verloving met Ophelia, de dochter van de raadsman van de oude en de nieuwe koning, Polonius. Omdat Hamlet zich eigenaardig gedraagt, laat Claudius zijn twee oude schoolmakkers (Rosencrantz en Guildenstern ) komen, om hem gade te slaan. Aan het hof komen acteurs. In het
stuk dat ze zullen spelen last Hamlet een mime in, waarin de Koningsmoord afgebeeld wordt. Bij het zien daarvan, verraadt Claudius door zijn verwarring de
ware toedracht van de zaak. Hamlet probeert zijn moeder over te halen, geen
omgang meer te hebben met Claudius. Polonius, die zich achter het wandtapijt
verborgen had, wordt door Hamlet gedood. Claudius stuurt Hamlet naar Engeland ( om daar gedood te worden ). Ophelia wordt krankzinnig . Hamlet, na een
piratenaanval op het schip, komt heelhuids terug. De koning geeft Laertes, Polonius' zoon, opdracht Hamlet in een duel te doden. Ophelia, die verdronken
is, wordt begraven. Bij haar graf komen Hamlet en Laertes in twist. Bij de uiteindelijke scherm-competitie tussen Hamlet en Laertes, verwondt Laertes Hamlet
met een vergiftigde degen ; de koningin drinkt de giftige beker die voor Hamlet
bestemd was. Hamlet wondt Laertes met dezelfde degen, en doodt Claudius.
Fortinbras van Noorwegen volgt Hamlet op . , , The readiness is all" zijn Hamlets
woorden als hij het fatale duel aanvaardt.
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The Master of Ballantrae
In het huis Durrisdeer (Z.W. Scotland ) woont in 1746 een oude familie : de vader, oudste zoon James (the Master genoemd ), jongere zoon Henry, en nicht
Alison. Prince Charles (de Pretender) landt om zijn rechten op de troon van Engeland te laten gelden. Het lot duidt James aan om voor Charles te strijden.
Men verneemt dat hij gesneuveld is, en Alison, eerst verloofd met James, trouwt
met Henry uit medelijden. Wanneer de familie na enkele tijd verneemt dat James nog leeft, wordt ze onmeedogend door hem uitgezogen vanuit zijn vermeende schuilplaats ( want Charles heeft de strijd verloren en zijn volgelingen
zijn vogelvrij ). Een relaas van de compagnon van James, de Chevalier de Burke,
vertelt de avonturen van James na de veldslag : eerst op een piratenschip, dan
zwervend in Noord-Amerika ( Zuidelijke staten ), dan in Albany, dan per kano
over allerlei kleine waterwegen naar de Hudson, dan te voet door de wildernis,
waar de Master zijn piratenschat begraaft. Wanneer de Master thuiskomt, begint
de marteling voor Henry pas voorgoed. Er komt een einde aan die toestand wanneer, nadat James Alison beledigt heeft, Henry hem meent te doden in een duel. Zijn lichaam wordt door smokkelaars meegenomen. Na een zware inzinking
is Henry totaal veranderd ; oppervlakkig en onverschillig geworden.
Ondertussen heeft de Burke de Master in Indië ontmoet ; de Master komt een
tweede keer thuis met een Indische dienstbode. Henry ontvlucht hem met zijn
familie naar New-York. Maar James volgt hem. Het is nu Henry's beurt om James te plagen. Wanneer James tenslotte zijn schat gaat zoeken, achtervolgt HenHere lies forgotten... " is het
ry hem. Beide broers komen om in de wildernis. „Here
grafschrift van de Master.
THEORIE EN TEKST

De inzichten van G. Dumézil over de , , trois fonctions " in IndoIraanse maatschappijen en mythes, en de inzichten van P. Diel in de
componenten van de psyche, kunnen die twee teksten op een verrassende wijze belichten en met elkaar vergelijkbaar maken.
In Hamlet erkennen we de volgende actanten-structuur :
Hamlet ( Goede
x Moeder
Horatio +

Vader )

H

en Lijdende zoon )

Polonius ( Dwaze

Vader )

Vader)

..

.1.
Ophelia ( Negatieve

opgevolgd door

!

Bruid)

Laertes ( Negatieve
Hamlet )

4,

Fortinbras ( Nieuwe

Claudius (Skchte
x Moeder
j, gediend dooi

I
Hamlet ( Strijdende

( Goede Hamlet )

F-,

Hamlet )
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In The Master of Ballantrae
Vader ( Moeder afwezig) x Alison
.1.
The Master
( Slechte Broeder)
x

Alison

1
., Henry
( Goede Broeder --. Slechte Broeder)
x

Alison

Volgens Dumézil ( breed geïnterpreteerd ) symboliseren mythes sociale
verhoudingen ; volgens Diel symboliseren ze de strijd in de ziel tussen de psychische functies.
In Diels systeem is het fundamentele levensproces de evolutie. De
psychische krachten zijn het gevolg van vroegere evolutie en reiken
naar verdere evolutie.
De motor van de ziel is de libido. Het doel van de psychische strijd
is de harmonische bevrediging van de menigvuldige libido. De ziel
kiest tussen sublimatie (harmonie) of ontaarding . Het gevaar dat de
psychische instanties bedreigt is het stagneren van de evolutieve
drang. Wordt de libido overprikkeld, onder invloed van een ongebreidelde verbeelding, dan is psychische storing het gevolg. Het nerveuze type is daar bijzonder gevoelig voor. De , , banalisatie " is het
gevolg van de onmiddellijke bevrediging van elke begeerte, het is de
andere perversie-pool van de ziel.
De fundamentele ontaardings-motor is de ijdelheid.
Ieder mens heeft twee mythische vaders : de sublimering (harmonie ) en de ontaarding, een positieve en een negatieve. De psyche is
de zoon van zijn super-ego.
Diel toetst dit theoretisch stramien aan een groot aantal Griekse
mythen en komt tot interessante en verhelderende resultaten.
Het is mijn bedoeling, ook Hamlet als een mythe te interpreteren,
en te laten inzien dat we op die manier een sluitende verklaring voor
de evenementen vinden.
P. DIEL EN HAMLET

Passen we Diels theorie op ,, Hamlet" toe, dan moeten we wel toegeven dat Hamlet een volstrekte onderwerping aan de dag legt t.o.v.
zijn overleden vader. Zijn vader is perfect, hij is schoon, moedig,
rechtvaardig, liefhebbend, trouw en zelfs nederig. Is Hamlet de
, , ziel ", dan is Hamlet-vader ( en met dezelfde naam ! ) het super-
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ego. Het is dan niet moeilijk om de oom, de tweede vader, te interpreteren als de Perverse Vader, de negatieve Vader. Immers, hij
doodde de Goede Vader, en Hamlets strijd gaat tegen hem. Hij is
het symbool van de drie mogelijke ontaardingen : die van de geest,
schuldige ijdelheid gesymboliseerd door de slang 0,5,29 : The serpent that did sting thy father's life Now wears his crown ), die van
de sexuele krachten, gesymboliseerd door het zwijn (III, 4, 94 : ...
and making love over the nasty sty), en die van de sociale verhouding, gesymboliseerd in het feit, dat hij het koningschap ontroofde
aan zijn broer.
De fundamentele oppositie tussen de twee broeders wordt treffend
uitgebeeld in III, 4, waar Hamlet tegenover zijn moeder in de heftigste bewoordingen de twee vergelijkt.
Wat Diel noemt , , l'imagination exaltée ' ' zien we verbeeld in
Hamlets Moeder. Zij is de Ware Vader afgevallen, en haar ongebreidelde libido (III, 4, 82 : Rebellious hell, If thou canst mutine in a matron's bones) heeft haar verenigd met de Perversie.
Wat Diel de „ banalisation" noemt, de exaltatie van materiële begeerten, het verzinken in een constante triviale agitatie, gemis aan
ideaal, gemis aan klaar idee en warm gevoel, een verwarde geestelijke
houding, waarbij de zielevreugde door een algemene euforie vervangen wordt, zien we duidelijk belichaamd in Polonius. (Diel tekent op
p. 126 e.v. in „Le
Le Symbolisme etc. ' ' een zo frappant beeld van Polonius zonder hem te vernoemen, want Diel spreekt niet over Hamlet, dat Polonius naar Diels model schijnt geschapen te zijn. )
, , L' homme atteint par cette forme plate de banalisation perd graduellement sa personalité. Sa vie, dépourvue de toute direction intérieure, se règle sur les conventions sociales, l'opinion publique, les préjugés de l'époque. Il se trouve complètement déterminé par le milieu.
Il n'est plus animé que par une culpabilité conventionelle : la peur
du scandale, l'angoisse devant l'opinion des autres. "
Polonius,
aan wiens conventionaliteit Shakespeare veel plaats besteedt
cfr.
de uitvoerige scène II, 1, waar Polonius Reynaldo op controle van
Laertes uitstuurt, en het vervolg van die scène waar hij zijn dochter
de les leest Polonius, de slaaf van de Perverse Vader, wordt, in die
optiek, daarom door Hamlet gedood : de strijdende ziel, mythisch
uitgebeeld, overwint de , , banalisatie ". .
Het onderdrukken van de libido in het onderbewuste (volgens Diel
een catastrofe) kunnen we briljant terugvinden in Ophelia. Immers
de gehele waanzin-scène is de verbeelding van de toestand die het ge-
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volg is van haar frustratie. Haar finale verdrinking in het symbolische
water versterkt die visie. En alweer is het in die optiek begrijpelijk dat
Hamlet met haar moet breken, haar brutaal bejegenen en haar ondergang moet bewerken : de mythische strijdende ziel heeft als taak
het refoulement te overwinnen. (Diel, La Divinité, p. 26 : ,, Refouler
signifie : détruire l' harmonie ... ' ' ) . In een realistische interpretatie
van Hamlet is het onmogelijk Hamlets schokkend gedrag tegenover
Ophelia goed te praten !
Horatio is zoals Hamlet zou willen zijn. Hij is de ziel die reeds
overwonnen heeft, maar blijkbaar zonder strijd. Hij is een zwak spiegelbeeld, een soort engelfiguur eerder dan een heilige. Hij is het, die
voor Hamlets Vaders begrafenis naar Denemarken gekomen is (hij
staat daar plots naast Hamlet zonder dat Hamlet precies weet vanwaar
hij komt ) ; hij is het, die het eerst de verschijning van HamletVader ziet ; hij is het, die Claudius' ineenstorting ziet na de gemimeerde moord in III, 2.
In de Hamlet-mythe is de Ware Vader gedood, de wereld (Denmark ) is daardoor aangetast en rot, de legale orde is gestoord ; Hamletzoon moet de orde herstellen. Hij doodt de banalisatie eerst, bekeert
zijn moeder (de geëxalteerde libido ), overwint de verdringing.
Dan scheept hij in op zee . Volgens Diel symboliseert de zee de gevaren die de ziel bedreigen ; de redding vanuit de diepten van de
oceaan betekent een nieuwe geboorte, een nieuwe drang naar de evolutie.
We zien inderdaad dat Hamlet, bij zijn aankomst terug in Denemarken, zijn definitieve meditatie over de dood begint, die zal leiden
tot het aanvaarden van zijn eigen dood. In Diels termen „La Sainteté... est l'acceptation en bloc de l'accidentel individuellement contraignant ' ' (p. 263, La Divinité), het aanvaarden van het leven includeert het aanvaarden van de dood en het spel Hamlet kan opgevat
worden als de geschiedenis van de doods-aanvaarding van Hamlet
(vanaf het begin, waar Hamlet-Vaders dood hem het zwarte gewaad
doet aantrekken) .
Laertes dan zouden we kunnen interpreteren als de Negatieve
Hamlet. Hij wordt ononderbroken als Hamlets tegenpool aangeduid, : in I, 2, waar de Perverse Koning hem onderscheidt ; in V, 1,
waar Hamlet en Laertes in Ophelia's graf staan ; en in V, 2 waar hij
Hamlet doodt, en zelf tegelijk sterft.
Fortinbras is de Nieuwe Hamlet, door Hamlet zelf als zijn opvolger
aangeduid, de nieuwe orde.

226
HAMLET EEN CHRISTUS-MYTHE : DE GESLAAGDE PSYCHISCHE STRIJD

Dat we het stuk Hamlet als een mythe mochten interpreteren, konden we al vermoeden doordat de figuur Hamlet zovele in de tekst benadrukte gelijkenissen vertoont met de Christusfiguur, die door Diel
mythisch belicht wordt.
G. Colle had reeds, in „Les Eternels ", gelijkenissen genoteerd.
Hamlet verschijnt van in het begin als de Zoon van de Vader. Hij is
van een zelfde natuur en essentie. Gelijk Christus, is hij de hervormer
van het mensdom : „I know not seems " 0,2,76 ) en „ oh throw
away the worser part of it / and live the purer with the other half"
(111,4,157 ). Zo zegt Christus : „ Go, and sin no more"
(John, 8,11 ). Vanaf het begin van zijn volwassenheid zegt Christus
duidelijk dat hij zijn vaders wil zal doen, niet zijn moeders „Wist ye
not that I must be about my Father's business" (Luke, 2, 49 ) ; en
Hamlet ook verlaat de moederlijke wereld voor die van de vader : ,, I
shall in all my best obey you, madam " (1,2,120), maar „Now,
Now, to
my Word " (I, 5 ,110) : hij gehoorzaamt de vader alleen.
Hamlet kiest Horatio als zijn vriend, met dezelfde woorden die ook
Christus gebruikt tegenover zijn apostels ; als Horatio zichzelf Hamlets dienaar noemt, zegt Hamlet : , , Sir, my good friend, I'll change
that name with you" 0,2,163). Christus spreekt ook zo tot zijn
apostelen : , , Henceforth I call you not servants... but I have called
you friends" (John, 15,15). De twee valse vrienden, die Hamlet verraden tegenover de Kwade Vader, hebben joodse namen ( Rosencrantz, Guildenstern ) en verraden hem voor geld.
Polonius levert Hamlet aan hen uit met woorden die aan Judas
doen denken : „You
You go to seek the Lord Hamlet, there he is" (11,2 ;
223 ) ; in het Evangelie klinkt dit : „Whomsoever
Whomsoever I shall kiss, that same is he" (Matthew, 26, 28 ).
Wanneer Hamlet op het punt staat te sterven, worden de allusies
explicieter. Hamlets , , The readiness is all " (V, 2, 220 ), staat niet ver
van , , Thy will be done " . De Kwade Koning verraadt Hamlet met
een handdruk, zoals Judas Christus met een kus. De woorden van de
koning , , Give him the cup " (V, 2, 28 ) (nl. de vergiftigde doodsbeker ) doen ons denken aan Christus' , , remove this cup from me (Luke,22,42).
Hamlets aangezicht wordt afgewist met zijn moeders doek, zoals
Christus' door Veronica's in de apocriefe legende. Vooraleer te sterven, vergeeft Hamlet aan Laertes : „ Heaven make thee free of it "
(V, 2,330 ) zoals Christus zijn beulen vergeeft.
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Hamlet zoals Christus wordt door de Kwade omgebracht, maar
overwint geestelijk, zijn rijk is niet van deze wereld.
Die Vader-Zoon verhouding, vinden we ook in de verhouding Telemachos Odusseus. En het treft ons, met identieke woorden uitgedrukt te vinden, dat Hamlet zowel als Telemachos hun vader met het
geestesoog aanschouwden. Hamlet ziet zijn vader ,, In my mind's
eye " ( I, 2,84 ), en Telemachos : , , ossomenos pater esthlon ena phresin " ( Seeing his noble Father in thought ) ( I, 115 ). Zoals Hamlet,
moest Telemachos het huis (het rijk ) bevrijden van de vrijers van zijn
moeder, om het voor de Vader weer goed te maken. De kwaden pogen ook Telemachos om te brengen. Deze drie zoons, Telemachos,
Hamlet en Christus, moeten de autoriteit van hun vader herstellen
tijdens zijn afwezigheid. Christus en Hamlet zijn slachtofferande aan
de Vader in een culturele context van schuld en boete.
Marthe Robert wees in een radiogesprek (BRT, jan. 1975), op het
belang van het thema „La
La quète du père " in psyche en roman.
G. DUMÉZIL EN , , THE MASTER OF BALLANTRAE ' '

We verlaten nu even Hamlet en Paul Diel, om ons bezig te houden
met , , The Master of Ballantrae " en G. Dumézil. G. Dumézil, (nu
87, geboren 1898 ), zegt in een interview in Lire 1985/3, dat hij heeft
bestudeerd : , , la conscience prise par toute société indo-européenne
que tout s'organisait en elle et dans le monde autour du travail, de la
guerre et du sacré. " Hij vond diezelfde tri-partite organisatie in de
romeinse triade Jupiter, Mars, Quirinus.
De actanten in The Master zijn weinig talrijk : er is de oude Vader,
de oudste Zoon (the Master, James ), zijn broer Henry, en een nicht
Alison. Zonder enige moeite kunnen we ons de oude heer voorstellen
als de l e functie bij Dumézil (Koning ), James als de Krijger, en Henry als de Voedende functie. Immers, de oude heer is de heerser, James gaat naar de oorlog, en Henry wordt het boek door voorgesteld
als de instandhouder van het familiegoed. Alison is verloofd met James, trouwt met Henry, en is de vertrouwelinge en bondgenote van
de oude heer : als Draupadi in de Mahàbhàrata, behoort ze aan al de
mannelijke helden toe.
We hebben hier ook met een vader-zoon structuur te doen, maar
die is verschoven achter de strijd tussen de twee broeders, het oude
thema van de Frères Ennemis. In de loop van het boek wordt de vader geëlimineerd (hij overlijdt) . Dumézil noteert , , la tendance ... a
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ramener la structure ternaire à deux termes ' ' (M.E.I., p. 631). Twee
termen blijven over : Henry neemt de functie van het koningschap
over en James probeert ze te veroveren. Dumézil zegt, dat de verhouding tussen de functies er ene kan zijn van constante samenwerking,
of ene van constant conflict. ( M.E.I., p . 631). In The Master is de
tweede mogelijkheid verwezenlijkt. In Dumézils visie beantwoorden
de 3 functies aan , , les 3 besoins que tout groupement humain doit
administration du sacré, defense, nourritusatisfaire pour survivre
re ". (M.E.I. p. 48)
En de uiteindelijke destructie, die het boek afsluit, kunnen we motiveren door Dumézils , , le monde et la société ne peuvent vivre que
par la collaboration harmonieure des 3 fonctions superposées de souveraineté, de force et de fécondité' : daar James' verdedigers-functie
naar binnen, tegen zijn maatschappelijke cel gericht is, in plaats van
naar buiten, stort zijn maatschappelijke cel in. We zouden dus The
Master of Ballantrae eveneens als een mythe kunnen interpreteren.
Stevenson schreef dit meesterwerk toen hij 39 was, en reeds een rijp
inzicht had in sociale condities even goed als in psychologische, macrocosmische en microcosmische.

NOOT : Titus Livius bij Dumézil en Stevenson

Bij zijn studie van Romeinse mythe en epos, gebruikt Dumézil onder andere
heel veel Titus Livius. Eigenaardig genoeg is een van de kenmerkende trekken
bij de oude heer, dat hij steeds bij de haard zit te lezen in zijn Titus Livius !
Dumézil beschouwt Romulus en Numa als de twee complementaire aspecten
van het Koningschap. Romulus is de avonturier ( gelijk James ), Numa , , n'a consend à devenir roi qu'avec répugnance, regrettant son repos, pour servir ", precies zoals Henry. Romulus is , , iuvenis ", James is , , a natural wild lad ". Romulus verdwijnt plots, bij mirakel of door misdaad, en onmiddellijk na zijn verdwijning manifesteert hij zich aan een van zijn vrienden, schoner en groter dan
men hem ooit gezien had. Op dezelfde manier verdwijnt James na het duel
( chapter V), als bij toverslag, en reveleert zich even later in volle glorie aan Burke in India ( Chapter VII ).
Bij Numa noteert Dumézil : ,, sa vie a été une longue retraite lorsque le regnum lui est offert " en „ it restera toujours le modèle de la gravitas " — en voor
Henry noteert Stevenson : „ he was of a plain and not cheerful face, an honest
solid sort of lad " (p. 2 en p. 11). In feite , als we de , , fiche structurée " van de
beide protagonisten vergelijken, dan komen de gelijkenissen Romulus/James en
Numa/Henry duidelijk uit. „ Toute l'activité de Romulus est guerrière " zoals
die van James ; en Henry, als Numa, sticht vrede thuis. Numa , , est dépourvu de
toute passion... comme la violence et l' ambition ", , , son grand souci est la justice " , en dit slaat helemaal op Henry, die zelfs het verlaten lief van de Master,
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Les femmes, la famille n'ont presque pas de place
Jessy Brown, geld geeft. „Les
dans la vie de Romulus... in ne fonde pas proprement de geus ... il n'a pas
d' enfants ... sa carrière, d' un bout à 1' autre, est une carrière de garçon " : en dit
is precies zo voor de Master.
We moeten misschien besluiten, dat het karakter van de Master de aspecten
van heersen en strijden condenseert, en Henry die van heersen en voeden. Want
beide broeders zijn in strijd voor de heerschappij, voor het vaderlijk erfgoed.
Gelijk Nakula en Sahadeva in de Mahàbhàrata bezit Henry , , bonté, humilité,
serviabilité, habilité aussi dans l'élevage des chevaux " ( Henry... was an excellent good horse-doctor besides, p. 2 ). We kunnen zelfs zo ver gaan te zeggen
dat James de drie zonden begaat die Dumézil citeert in Heur et Malheur du
guerrier : die, tegen het heilige (de vader die hij bedriegt en het vaderland, dat
hij verraadt) ; tegen de integere moed (hij bedriegt tijdens het duel) ; tegen de
huwelijkstrouw ( hij probeert Alison te verleiden die met Henry getrouwd is) :
hij verraadt op die manier de Mythische Vader of de Geest, het sociale, en het
sexuele (de drie mogelijke perversies volgens Diel ).
Zelfs de uiterst gedetailleerde en verfijnde beschrijving van het huiselijk leven
in The Master, die zo boeit dat ze altijd bijblijft, stemt overeen met Dumézils
opmerking dat , , Ce canevas qui les dirigeait... leur laissait ( aan de eposschrijvers ) l'obligation de fournir, d'inventer des justifications humaines romanesques... pour des rapports ainsi prédéterminés. "
Had Stevenson een intuïtieve kennis van de mogelijkheid, dat die functies die
verbeeld zijn in Livius, algemeen valabel zijn voor menselijke verhoudingen,
m.a.w. heeft hij zijn Master gedeeltelijk op het stramien van dat deel van Livius
opgebouwd ? Heeft hij ook aangevoeld dat die sociale structuren psychische
structuren weerspiegelen ?

P. DIEL EN , , THE MASTER OF BALLANTRAE ' '

Want we kunnen de verhoudingen in The Master óók in psychologische termen van Diel interpreteren : de oude heer is de mythische Vader ; de Master (James ) is de strijdende ziel, drievoudig geperverteerd : geestelijk, sexueel en sociaal ; Henry is de gebanaliseerde ziel.
De twee geperverteerde zielstoestanden strijden voor de mythische vader. De slechte James maakt Henry slecht, de perverterende kracht is
hier de sterkste.
In Freudiaanse termen zou men kunnen zeggen dat het ego, (de
es (de vergaarbak van de psy- defnsivpola yche)nt
chische energie ), strijden voor het super-ego.
VERGELIJKING , , THE MASTER OF BALLANTRAE ' ' EN , , HAMLET "
Niet zoals in Hamlet, strijdt hier een held-psyche voor het rijk van de
vader ( volgens Diel de , , harmonie der begeerten " ), le , , surcon-
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scient " , le , , désir évo lutif " , , , la divinité ' ' , , , le père mythique " )
maar strijden twee aspecten van de psyche, evenzeer op een verkeerd
spoor, (James door de , , exaltation ' ' , van de geest , Henry door de
, , banalisation ", een teveel hechten aan de 3e functie ) voor hetzelfde
rijk van de vader, falen, en gaan gezamenlijk ten gronde, zoals Hamlet ( die wèl slaagt ) gezamenlijk sterft met Laertes. Alison, trouw aan
de oude heer, trouw aan haar liefde voor de Master, trouw aan haar
huwelijk met Henry kan ik in dit verband dan niet anders verklaren dan als de mogelijkheid van deze twee aspecten om tot verzoening te komen met het vadergoed, mogelijkheid die ze allebei verliezen. Alison was de mogelijke Hamlet ; James en Henry zijn de negatieve Hamlet (Laertes).
De allusies op Hamlet, die Stevenson in zijn tekst verwerkt, maken
de vergelijking met Hamlet nog meer aanvaardbaar.
G. DUMÉZIL EN HAMLET

Passen we de theorie van G. Dumézil toe op Hamlet, dan kunnen we
zeggen dat Claudius de drie sociale functies, die van het heersen, die
van het oorlogvoeren en die van het voeden van het land, perverteert.
Hij heeft de macht geusurpeerd, brengt het land in oorlogsgevaar,
perverteert de moeder en veroorzaakt de dood van de zoon. Hamlet is
de redder, die door zijn psychische kracht de usurpator ontmaskert,
een nieuwe opvolger laat komen, (he has my dying voice (V, 2,354))
de moeder aan de usurpator ontrukt, en de mogelijkheid schept voor
een gezond herstel van de drie krachten.
BESLUIT
Totaal verschillend in opzet en structuur, symboliseert Hamlet nochtans de mythe van het welslagen van de sociale strijd volgens Dumézil,
en van het welslagen van de psychische strijd volgens Diel ; The Master
of Ballantrae anderzijds de mythe van het mislukken van de sociale
strijd volgens Dumézil, en van de psychische strijd volgens Diel.
Het aarzelen van Hamlet, de zwerftochten van de Master en Henry, symboliseren de duur van de strijd in de psyche.
Het grafschrift van de Master : Here lies forgotten... en de woorden
van Hamlet vóór hij de dood ingaat : The readiness is all bevatten het
laatste oordeel over hen : degene die het goede niet wil is vernietigd,
degene die het goed wil redt en wordt gered.
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SINT-AERNOUT, PATROON DER BROUWERS
door
DOM ARNOLDUS SMITS O.S.B.

Ik heb ze nog gekend in mijn jeugd, in de streek van West-NoordBrabant, zo'n 65 jaar geleden : de „ kastjesventen " . Dat waren mensen met een kast op hun rug, leurders, marskramers. In die kast zaten
ontelbare laden en schuifjes met daarin allerhande koopwaar : paarlemoeren knopen, elastiek, garen, haken en ogen, drukknopen en alles
wat je maar in kon denken. Ze hadden heel veel in hun mars ! Zij
gingen van deur tot deur, zetten hun kast op de stoep en probeerden
hun waar aan de man te brengen. Dat leverde in een dorp niet veel
op, want daar waren winkels en in een stad zullen ze wel helemaal
niets hebben kunnen slijten. Maar ze gingen ook de boer op en moeten heel veel kilometers hebben afgelegd. Op de boerderijen kregen
ze wel eten en misschien slaping in de schuur.
Maar bij de bewoners in de dorpen stonden die leurders toch nooit
goed aangeschreven. De kinderen waren er bang voor. Later als ik de
schilderijen van Breughel zag, kwam vanzelf de verbinding met de
, , kastjesventen ", die zo maar uit zo'n schilderij konden zijn weggelopen.
Die verbinding kwam ook toen ik indertijd de opstellen las van
mijn leermeester in de Middeleeuwse geschiedenis Prof. Dr. D. Th.
Enklaar over de Vaganten, de Varende Gesellen, Aernoutsbroeders,
de Blauwe Schuit. Er zijn alle mogelijke variaties denkbaar met nu
eens het accent op de bedelarij , drinken, verlopen studenten of
geestelijken, vrolijke carnavalsvierders, mensen die aan de kost
moesten zien te komen, nu eens eerlijk dan oneerlijk, met de verkoop van paarlemoeren knopen of met het aan de man brengen van
hun opgegeven geneeskundige studie (').
Reeds toen ik assistent bij Prof. Enklaar was, had ik met hem
gesproken over de mogelijkheid van een verband tussen Sint-Aernout
( 1 ) Zie D. Th. Enklaar : Varende Luyden. Studiën over de Middeleeuwsche
groepen onmaatschappelijken in de Nederlanden . Assen, 1937. Van zwervende
dichters en reizende meesters, 9 en vlg. Voortaan aan te duiden als Enk. : VL;
G. Knuvelder : Zwervers en Vagebonden. Helmond, z . j .
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van Tiegem of Oudenburg, patroon van de brouwers en de Sint-Aernout van de Aernoutsbroeders. We zijn er toen niet verder op ingegaan, deels omdat Sint-Aernout van Tiegem voor hem in Utrecht
volslagen onbekend was en ik mijn studie voor de Middeleeuwen op
een ander onderwerp richtte. Nu bij het 9de eeuwfeest van de stichting van de Sint-Pietersabdij door Sint-Aernout en het bij die gelegenheid verschijnen van twee belangrijke werken : D. Anse1m Hoste
0.5. b .:
De Geschiedenis van de Sint-Pietersabdij te Oudenburg
1084 1984 en de tentoonstellingscatalogus : Sint-Arnoldus en de SintPietersabdij te Oudenburg 1084 1984 (2), samen met de indrukwekkende tentoonstelling, mis ik toch wel de Sint-Aernoutsbroeders, hun
gilde, hun regel, hun rol in de Middeleeuwen. Is er een aanwijsbare
band tussen die Aernoutsbroeders en Sint-Aernout van Oudenburg,
geboren te Tiegem vóór 1060, monnik en later bisschop te Soissons,
pauselijk gezant voor herstel van de vrede in Vlaanderen en stichter
van de Sint-Pietersabdij te Oudenburg ? Is het van den beginne af aan
deze Arnoldus geweest, die in de loop der tijden gepromoveerd is tot
patroon van de brouwers ? Of is er een andere Arnoldus : de bisschop
van Metz misschien of Arnoldus van Brescia of nog een andere ?
-

-

***

Laten we eerst iets vertellen over de Sint-Aernoutsbroeders. Over heel
Europa komen in de Middeleeuwen clerici vagabundi voor, vagantes,
verlopen studenten. Zij vormen het geleerde proletariaat. Dikwijls
valt de sociale scheidingslijn met gewone zwervers weg. Toch vormen
de intellectuelen een zekere elite , , die zich nog wel kennen laat van
de ordinaire vagebonden, landlopers en kermisgasten " ( 3). Zij vormen in Europa een orde : de Goliaerden ( 4), leerlingen van Abélard
die ook Goliath genoemd wordt. Die leerlingen of volgelingen staan
hier te lande bekend als , , Aernouts arme broederen ' '
Tot Abélards leerlingen behoorde ook Arnold van Brescia, patroon
van de , , verlopen intellectuele vagebonden, geestelijken zowel als
studenten " (5) .
(2) Beide uitgaven : Oudenburg, 1984. De tentoonstellingscataloog verder
aan te duiden als Cat.
(3) Enk. : VL, Broeder Aernout, Broeder Everaert en Zuster Lutgart, 91.
(4) D. Th. Enklaar : Winkler Prins, 1950, IX, 656-657.
(5) Enk. : VL, 92.
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Arnold van Brescia ( 6) werd te Brescia tegen het einde van de 11de
eeuw geboren. Hij werd priester, regulier kanunnik en prior van zijn
convent. Hij was een goed spreker, van strenge en onberispelijke levenswandel. Hij werd in 1139 veroordeeld door het Lateraans concilie
op aanklacht van de bisschop van Brescia en verbannen uit Italië. Hij
vertrekt naar Frankrijk, maar wordt hier samen met Abélard veroordeeld op het concilie van Sens (1141). Te Parijs treedt hij op tegen
Bernard van Clairvaux. Deze laat hem uit Frankrijk drijven, waarop
Arnold naar Rome trekt en er in 1146 leider wordt van het verzet tegen de paus, met op de achtergrond een streven naar een Italiaanse
republiek. Hij wil alle goederen weg uit de Kerk en terug naar de
apostolische armoede. Monniken moeten van aalmoezen en tienden
leven. De paus moet voor deze revolutionaire dreiging vluchten en
Arnold wordt geëxcommuniceerd (7). Deze moet Rome verlaten,
wordt door de troepen van Frederik Barbarossa aangehouden en in
1155 opgehangen. Zijn lijk werd verbrand.
Zijn volgelingen, de Arnaldisten, smelten soms samen met de Armen van Lyon ( Waldenzen ) en de Armen van Lombardijen ( 8 ). Als
ketters zijn zij door de Kerk veroordeeld en vervolgd.
Door hun kritiek op de Kerk en haar rijkdom hebben de Arnaldisten
zich aan de ene kant ontwikkeld tot onze Aernoutsbroeders met de nodige ironie en spot. Ik denk bv. ook aan een figuur als het ,, Lombardje " een soort carnavalsclown te 's-Hertogenbosch waarnaar onlangs aldaar nog een nieuwe wijk werd genoemd. Aan de andere kant is het
ook mogelijk dat de meer revolutionaire tendens naar boven komt in
o.a. het optreden van de Wederdopers. Of herhaalt zich de geschiedenis niet min of meer bij het optreden van Cola de Rienzo ( t 1353 ) als
hij , gedurende de Babylonische gevangenschap van de pausen, te Rome eveneens een soort republiek sticht en zich later aansluit bij de Spiritualen ? En wat in dit verband met de sociale opstand in Parijs
(Etienne Marcel, t 1358 ), de Jacquerie, en die in Engeland van Watt
Tyler, John Ball en Wicliffe ( alle in de 14de eeuw) ?
(6) Dictionnaire de Théologie Catholique, I, 1972. Artikel van F. Vernet : Arnaud de Brescia.
(7) De Jong : Handboek der Kerkgeschiedenis, II. Utrecht, Antwerpen, 1947,
176.
(8) Zie P. Fredericq : De secten der Geeselaars en der Dansers in de Nederlanden tijdens de 14de eeuw. Mémoires de l'Académie Royale, T. LIII, Brussel, oktober 1895 -juni 1898.
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Naast het optreden van Arnold van Brescia in Frankrijk hebben we
rond die tijd in Vlaanderen, Frankrijk en Duitsland de prediking van
een kruistocht door de priester Arnold. P. J. Blok schrijft in verband
met de prediking van de kruistocht door Sint-Bernardus, zonder verdere aanduiding : , , In Vlaanderen klonk de stem van den monnik
Arnold " . Hij bedoelt Arnulphus Flamingus die in navolging van
Sint-Bernard de kruistocht predikt naar Palestina en Spanje. Hij
schrijft circa 1147 een verslag van de reis en de inname van Lissabon
i n dat jaar aan bisschop Milo van Terwaan . Om in de schare die zich
rond deze Aernout verzamelde en optrok naar het Iberische schiereiland al een soort Aernoutsbroeders te zien, is misschien wel te overmoedig geoordeeld. Maar we moeten toch ook in aanmerking nemen
dat heel die expeditie onder leiding staat van de graaf Arnold van
Aerschot die, in het verslag aan bisschop Milo, wordt genoemd. Deze
Arnoldus ging met zijn mannen scheep naar Engeland en vandaar
vertrok de vloot naar het Zuiden. Onderweg bracht de priester Arnold met zijn mannen nog een bezoek aan het graf van Sint Jacob in
Compostela. We zullen straks nog uitvoerig bespreken het schip van
Sint-Reinuut waar Aernoutsbroeders en pelgrims naar Sint Jacob zich
op inschepen ( 9). Priester Arnold volgt het voorbeeld van SintBernard en Arnold van Brescia wordt ook door hem verketterd. Een
en ander zal wel voor de nodige verwarring hebben gezorgd.
J. W. Muller die in zijn studie Aernout en Consorten ( 10) helemaal
niet wil weten van enig verband met of afleiding van de Aernoutsbroeders van Arnold van Brescia, heeft zijn mening herroepen in Aernout en Everaerts Broeders

(11) :

Wanneer nu de Goliaerden aldus heeten naar Goliath, den schimpnaam voor
hunnen meester Abailard, is er zeker geen bezwaar meer tegen de afleiding
van den naam hunner verwanten of nazaten, de filii Arnaldi, Aernouts broederen enz. van Abailard's, met Goliaths schilddrager vergeleken leerling

(9) P.J. Blok : De geschiedenis van het Nederlandsche Volk, I, 134 ; L. van
Acker : De Latijnse literaire cultuur in Noord en Zuid van circa 1050 tot circa
1350. AGN. III (1982), 335 ; Migne : PL, 179, 1811 en vlg. ; Dict. d'Hist. et de
Géogr. Ecclés, (1930), IV, E. Lousse : Arnoul, prédicateur flamand, 600 en H.
Nelis : Arnoul comte d'Arschot, 601 602 ; A. van Hasselt : Arnulf, comte d'Arschot, Biogr. Nat., I, 473 476 ; zie verder blz. 257 en 258.
(10) Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde, XXXVIII, Leiden,
1919, 144. Voortaan aan te duiden als TNTL.
-

-

(11) TNTL, XXXIX,

1920, 135 136.
-
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Arnold van Brescia. Immers dat de „ Aernouts broeders" enz. van de 14de
tot de 16de eeuw in Frankrijk en in deze landen inderdaad — zij 't ook vermengd met velerlei ander wereldlijk , , varend volk", en dien volgens ook in
stand, leefwijze en ook in kennis en „ beschaving" tot een veel lager peil
gezonken de late nazaten zijn der oude , , clerici vagantes " van de 12de
en 13de eeuw, blijkt duidelijk (12).

***
Waarmee wij ons hier derhalve vooral willen bezighouden zijn die
Arnaldisten die we Aernoutsbroeders kunnen noemen. Zij hebben
niet de evolutie gekend naar de meer revolutionaire richting, maar zij
hebben zich aangesloten bij de traditie van de Blauwe Schuit (13),
spottende met al wat geestelijk-godsdienstig is en vooral met wat clericaal is, rijk en uit op macht en bezit. Het zijn deze mensen die het
leven met de nodige zelfspot langs de vrolijke kant opnemen. Op
vastenavond met carnaval kunnen ze immers drinken, intens vrijen,
maar op Aswoensdag klokslag twaalf uur is de pret ineens gedaan. Ze
worden bloedernstig en ingetogen gaan ze 's morgens een askruisje
halen bij de paap, die ze er 's avonds nog door hebben gehaald : Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris... Gedenk o
mens dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren.
Er zijn in West-Europa na de Reformatie en in de landen met hetzelfde cultuurpatroon nog maar weinigen die in de , , stad van de
mens " iets van deze geest begrijpen. Maar „ heden ten dage, in de
tweede helft van de twintigste eeuw, hebben wij behoefte aan de
geest die door het Narrenfeest verbeeld werd " . „ Wij hebben behoefte aan een herontdekking van wat goed en juist was aan het
Narrenfeest " (14)
(12)In onder noot 11 vermeld artikel bespreekt Muller een studie van Prof.
Frantzen : Zur Vagantendichtung in Neophdologus, V, 58-79. S. Bernard
spreekt over Arnold en Abélard : , , Procedit Golias (Abélard) ... antecendente
quoque ipsum armigero Arnaldo de Brixia... ", Migne : PL, CLXXXII, 355.
(13)Enk. : VL, De Blauwe Schuit, 35-87 ; H. Pley : Het gilde van de Blauwe
Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late Middeleeuwen,
Amsterdam, 1983 ; Dezelfde : De Blauwe Schuit. Muiderberg, 1981 ; D. Coigneau :
Refreinen in het zotte bij de rederijkers,
3 dln. Gent, 1980, '82 en '83.
(14)Harvey Cox : De stad van de mens. Utrecht Ode druk, 1966 ; Dezelfde :
Het Narrenfeest. Bilthoven 1970, 14 ; Coigneau : a.w., II, 484.
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Naast die Aernoutsbroeders hebben we ook de Everaertsbroeders
(genoemd naar bisschop Eberhard van Salzburg, 1200-1249 ) en de
Lutgaertszusters, die hun naam zouden ontleend hebben aan de H.
Lutgardis van Tongeren (15). We kunnen hen mogelijk allen samenbrengen onder één noemer : Tijl Uilenspiegel, die de personificatie is
van de , , Vagebond " die in de late Middeleeuwen in veelvuldige gedaante rondzwierf. In die late Middeleeuwen noemde men hem Aernoutsbroeder ( 16 ). Hierbij zijn wel twee soorten te onderscheiden. We
hebben de , , betere " Aernoutsbroeder, de zwervende student, dikwijls van goeden huize, soms vervallen tot een intellectueel proletariaat. Er zijn dan nog daarnaast de vagebonderende geestelijken, de
Everaertsbroeders. Bovendien zijn er de echte beroepsbedelaars. Onder elkaar zijn ze sociaal moeilijk te onderscheiden (i 7 ). Bij al die verschillende groepen moeten we verder kijken dan alleen maar binnen
onze landsgrenzen. De Everaertsbroeders wijzen naar Duitsland, de
Goliaerden van Abélard naar Frankrijk. Uit beide landen, waartoe
delen van de Nederlanden behoorden, zijn invloeden naar onze streken gekomen. In Frankrijk wordt Arnold, of afgeleide vormen ervan,
in verschillende betekenissen gebruikt ( 18).

***
Volgens Prof. Muller komt Arnold uit de ,, Walsche streken" waar
hij in de 14de eeuw al bekend is (19). In Vlaanderen is de eigennaam
Arnold of in zijn Karolingische vorm Arnulphus, zonder bijbetekenis, al heel vroeg bekend.
Allereerst hebben we de meest bekende naam van keizer Arnulf,
850-899. Hier zou de Karolingische naam afgeleid zijn van Arend en
(15) Muller : Aernouts en Everaertsbroeders, TNTL, XXXIX, 1920, 136 ; Enklaar : Winkler Prins, IX, 656-657 (1950) ; Coigneau : a.w., II, 485.
(16) Enklaar : Winkler Prins, XVII, (19 5 0) 738 ; Dezelfde : Uit Uilenspiegelskring. Assen, z . j . , 13. Voortaan aan te duiden als Enk. : UK ; Dezelfde : Uilenspiegels achtergrond, TNTL, LX, 81-118.
(17) Enk. : VL, 116 en vlg.
(18) Muller : Aernout en Consorten, TNTL, XXXVIII, 141 ; Zie eveneens Ducange : I, 404 op Arnaldus ; Zie ook de trefwoorden aldaar : Arnulphinus, Ernaudini, Arnaldensis waar telkens als uitleg bijstaat : monetae species, wat we
eind 12de, begin 13de eeuw aantreffen.
(19) Als noot 18. Prof. Muller schijnt met „ Walsch " Romaans te bedoelen.
Enklaar spreekt van Frankrijk als het stamland van Aernout, VL, 111.
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Wolf. Er is een afbeelding van Sint-Arnoldus of Arnulphus van Tiegem waarop hij voorkomt met een wolf. Volgens de legende zou hij,
toen hij abt was gekozen van de Sint-Medardusabdij te Soissons, gevlucht zijn en na een nacht in gebed voor een kerk te hebben doorgebracht, door een wolf weer terug zijn gebracht naar Soissons ( 20).
Op andere afbeeldingen staat hij met een vogel. Een valk als teken
van zijn vroeger ridder zijn ? Of moet die vogel een arend verbeelden (21 ) ? Soms is hij een duif als symbool van Aernout, de vredebrenger in Vlaanderen ( 22 ). Deze laatste afbeelding is meer aan de
persoon van Arnold van Tiegem verbonden.
We komen de Karolingische naam Arnulf voor het eerst tegen bij
Arnulf die in ca. 614 bisschop van Metz werd. Hij was getrouwd en
had twee zoons. De een volgde hem op en de ander Ansigisel huwde
met Begga, dochter van Pippijn I. Uit dat huwelijk stammen de Karolingers ook Arnulfingen genoemd. Mogen we naar analogie met de
Arnaldisten hier ook al een soort Aernoutsbroeders zien ? Of zal dit
later tot de nodige verwisseling en verwarring aanleiding geven ? Arnulf van Metz werd heilig verklaard. Zijn sterfdag is op 16 augustus
ca. 640 (^3), maar ook 18 juli wordt als zodanig vermeld. Daarnaast
hebben we de nodige graven Arnulf of Arnold in Vlaanderen, in
Holland, in Loon en de hertog van Gelre.

***
De naam Arnold is samengesteld uit Arend en Wald. Heersend als
een arend over het woud : Arendwoud, Aernout.
Er was een Arnold die volgens de legende als citerspeler uit Griekenland kwam en aan het hof van Karel de Grote verbleef. Hij kreeg
het Biirgerwald in het Land van Kleef als een schenking en is begraven te Arnoldsweiler bij Diiren. Hij werd heilig verklaard en is patroon van de citermakers en citerspelers. Wij zouden zeggen : hij was
(20) Migne : PL, 174, Vita S. Arnulfi, 1385 ; Zie verder Cat, 139, 141 en 193
ontwerp tekening en uitvoering borstschild Brugse brouwers 17de eeuw ; Cat,
151, 225 met een afbeelding uit de Generale legende der Heylighen, 1619 ;
Cat, 249 en 251, bidprentje uit 1662.
(21) Cat, 215 N° 138 en 127 afb. 60 ; AASS, 15 aug. III, 2250 : „Flandrice
Arnout, Arnoldum... et cum grata sibi aspiratione Harent ".
(22) Cat, 125.
(23) AASS, 18 juli, IV, 423 en vlg. „ dubium esse non potest, quin XVI Augusti obierit S. Arnulphus ; Zie verder blz . 262.
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een minnestreel of troubadour. Nu is Arnold geen Griekse naam
maar wel een Germaanse (24).
Voor Vaganten en Aernoutsbroeders moet zo'n musicerende Aernout veel aantrekkelijks hebben gehad
begin van een traditie ? (25)
maar directe sporen van enige connecties ontbreken, tenzij dat vele reminiscenties en verwisselingen elkaar kruisen waarvan we moeilijk
het verband kunnen nagaan. Dat is ook gebeurd met onze citerspeler
en Aernout van Tiegem. Volgens een Ms. van de kartuizers van Brussel uit 1456, in een aanvulling op het Martyrologium van Usuardus,
zou onze troubadour in Oudenburg begraven zijn ( 26).
***

Er zijn nog meer heilige Arnoldussen, echte of schertsheiligen. Voor
elk kwaaltje was er wel een patroon of heilige te vinden of hij werd
ontworpen en in de realiteit geprojecteerd. Heel wat schertsheiligen
zagen eveneens het levenslicht, maar dan is de scherts, ironie of spot
wel heel duidelijk te herkennen (27).
Prof. Muller citeert P. Fredericq die aangeeft in zijn Nederlandsch
proza in de zestiende eeuwsche pamfletten dat er sprake is van een
Sint-Aernout als patroon van de ,, verloren zaken " ( 28). Het zou
hier veeleer gaan over een „ schertsheilige " dan over de echte SintArnoldus. Volgens Muller is de verbinding tussen Aernout en een
verloren zaak mogelijk tot stand gekomen, omdat de Aernoutsbroeder eigenlijk zelf ook een verloren zoon was die gered moest worden.
(24)J . van der Schaar : Woordenboek van Voornamen, 35 ; AASS, 18 juli,
IV, 447 en vlg, De S. Arnoldo Confessore in Pago Arnswiller in agro Juliacensi :
, , saltem non graecam sed Germanicam sapit nomen Arnoldi", 449 A.
(25) Van Mierlo : Vagantenliteratuur, 126, zie noot 37.
(26) AASS, 18 juli, IV, 448 D : „ Crassius circa cultus errarunt Carthusiani
Bruxelenses in Mss. additionibus ad Usuardum ubi dicunt, corpus S. Arnoldi citharaedi quiescere in Flandria apud Aldenburgum " . Volgens een vriendelijke
mededeling van mijn medebroeder A. Pil betreft het hier hs. Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek, 12775 ; zie eveneens AASS, 16 augustus, III, 225 D.
(27) Muller : Aernout en Consorten, TNTL, XXXVIII, 140.
(28) P. Fredericq : Het Nederlandsch Proza in de Zestiende-eeuwsche pamfletten uit de tijd der Beroerten met eene bloemlezing. 1556-1600 en een aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd. Acad. Royale de Belgique, Mémoires,
II, serie III. Brussel, 1908, 359.
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Verder is er nog een Arnoldus als patroon van de bedrogen echtgenoot (29). Over welke Arnoldus het hier gaat, is ook weer moeilijk uit
te maken. Een echte of een schertsheilige ? Mogelijk gaat het hier om
Arnulfus van Metz. Hij was getrouwd en bij zijn bisschopswijding
trok zijn vrouw zich terug in een klooster bij Trier. Daarop berust
waarschijnlijk de opmerking van Verwijs en Verdam ( 30) dat het niet
gaat over een H. Arnulfus, bisschop van Trier, die in zijn huwelijk
blijkbaar zijn , , votum virginitatis ' ' onderhouden heeft.
Maar ook een andere Arnoldus komt op dezelfde gronden hiervoor
in aanmerking. Deze, in de Ede eeuw bisschop van Tours, martelaar
en heilige, was eveneens gehuwd, en ook hij legde evenals zijn vrouw
een ,, votum virginitatis ( 31 )
Al met al moeten we opmerken dat de bewijzen van de hoogleraren Muller en Enklaar om een heilige Arnoldus ten tonele te voeren
een beetje povertjes uitvallen. Als we de cataloog van de SintArnoldustentoonstelling te Oudenburg raadplegen, dan zien we dat
er toch heel wat materiaal aanwezig is van een H. Arnoldus die in de
Middeleeuwen hier in de Nederlanden patroon is geworden van de
brouwers.
De laatste drie Arnoldussen hebben hun feestdag of gedachtenis
op de 18de juli en veel eigenschappen hebben ze gemeen. Zo, heel
typisch, gooien Arnold de minnestreel en Arnulf van Metz allebei
(^9) Ducange : I, 396 : ,, Haud scio an inde Hernoux sit appellatus vir, cujus
uxor moechatur, ipso tacente : an ab Arnulfi nomine, ejusmodi quippe hominum S. Arnulfus patronus dicitur... " ; Muller : Aernout en Consorten, TNTL,
XXXVIII, 142-143 ; Enk. : VL, 115. Deze getuigenissen zijn gebaseerd op een
tekst uit E. Verwijs : Heinric van Aken : Die Rose (Zie heruitgave Mij Ned. Letterkunde ) Utrecht, 1976, v. 8623-8628 :
Acharme, lase ! endie bi al desen
Soe doedi mi in dordine wesen
Van Sinte Arnouts broederscape,
Daer menich ongevallich cnape
Mede daerbinnen es ontfaen
Die wettegen huwelic heeft gedaen,
en op die blz. 147 ( van Die Rose) met als noot :
Saint Ernol, seigneur des cous.
Van belang is het dat de Aernoutsbroeders nu ineens Sint-Aernoutsbroeders
zijn geworden. Zie verder blz. 255.
(30)MNW/, I, 465.
(31) AASS, 18 juli, IV, 408 D : ,, Votis se Domino castis commendat uterque".
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hun ring in het water die op wonderbare wijze terugkomt ! Een vis
zorgt daarvoor net zoals bij het vrouwtje van Stavoren. Wordt de H.
Aernout daarom misschien wel afgebeeld met die vis ? Merkwaardig
genoeg wordt Sint-Aernout van Tiegem op een prentje van de 19de
eeuw met een vis en een ring afgebeeld ! Werd Arnoldus hierom misschien patroon van verloren zaken ?
Volgens de legende zou Arnoldus van Tiegem , toen hem een vergiftigde vis werd aangeboden, een raaf die altijd de kruimels voor
zijn venster kwam oppikken net zoals Sint-Benedictus eertijds
bevolen hebben de vis ver weg te brengen. Dat gebeurde dan ook
prompt ! Weer dus alle voorwaarden aanwezig voor een verwarring (32).
Die is dan ook geheel aanwezig in een miniatuur van een Ms. uit
1458, afkomstig uit de abdij van Oudenburg. Sint-Aernout staat hier
naast Sint-Godelieve afgebeeld als ridder en als bisschop. Hij heeft
alleen de ring in zijn hand. Dit zou ook kunnen slaan op de begrafenis van de heilige. Volgens de legende lag deze opgebaard in de kerk
zonder zijn bisschoppelijke ring. Hij eiste dit kenteken op door zijn
hand uit te steken. Pas nadat de ring weer aan de vinger was geschoven, kon de dienst doorgaan. Als onderschrift heeft deze miniatuur
bovendien, wonder genoeg, ook nog Aernout van Metz. De verwarring is in de eigen abdij dus wel volkomen (33) !
Al die Arnoldussen van Tours, Metz en later ook Aernout van Tiegem beminnen de eenzaamheid en trekken zich soms terug als kluizenaar. Maar Arnoldus van Tours gaat ook veel op reis naar Constantinopel, het H. Land en Spanje. Ontstaan daarom verbanden met Jacobus van Compostella ( 34)

***
Maken we nu eerst de balans op van wat we hebben gevonden.
Allereerst een overstelpende hoeveelheid Arnoldus- of Arnulphusnamen. Daarnaast ook heel wat heiligen met de naam Arnold, Arnout, Aernout of Arnulfus.
(32) Vita S. Arnulfi, Migne : PL, 174, 1391 capitulum XX ; AASS, 15 aug.
III, 237 E en D ; Cat, 95, N° 27, 119 en 250 N° 177.
(33) Brugge, Groot Seminarie, Ms. 127/5 ; J. L. Meulemeester : De H. Arnoldus en de H. Godelieve, Cat, 134 en afbeelding aldaar 109 ; Hoste : a.w., 24.
(34) AASS, 18 juli, IV.
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Als oudste en belangrijkste groep hebben we de Arnulfingen met
als stamvader de heilige Arnulfus, bisschop van Metz.
Dan zijn er de Arnaldisten ( Arnoldisten ) met als stichter Arnold
van Brescia, leerling en „ schildknaap " van Abélard ! En ten slotte de
Aernoutsbroeders. Zij zijn de nakomelingen of opvolgers van zowel
de Arnaldisten als de Vaganten, verlopen studenten, geestelijken,
carnavals- of kermisklanten, een groep buiten-maatschappelijken,
maar die toch iets in hun mars hadden, niet gespeend van enige intellectuele ontwikkeling. Zij vormden een groep, niet zoals wij spreken van een , , inbrekersgilde ' ' , van , , clochards ' ' , maar zij hadden
toch een band, vormden een orde, waren mensen die bij elkaar
hoorden en in een , , taverne " elkaar plachten te ontmoeten.
Wat weten wij nog meer van hen ?
Wij zijn uitstekend geïnformeerd door hun liederen, hun gedichten, in 1600 uitgegeven door Jan van Ghelen in Antwerpen : Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende Refereynen.
Het
werk is in 1899 uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden en in 1977 herdrukt (35).
Hieruit leren we heel nauwkeurig hun gedragspatroon kennen, zoals ook uitvoerig uiteengezet is door de hoogleraren Muller en Enklaar en H. Pley in hun verschillende reeds aangehaalde en nog te
vermelden studies.
De Aernoutsbroeders, zoals we boven reeds aangaven ( 36), sloten
zich aan bij de traditie van de Vaganten, de Blauwe Schuit, maar waren al verder gedegenereerd. Toch waren ze allen nog te brengen onder één noemer : Tijl Uilenspiegel.
Ook hun volkspoëzie sluit aan bij de traditie. Denken we maar aan
de Carmina Burana ( 37). Deze laatste liederen zijn doorgaans van
merkelijk hoger gehalte wat de , , dichttechniek " betreft, maar de inhoud, al is die in het Latijn weergegeven, is soms van even laag allooi
als de liederen van de Aernoutsbroeders. Deze laatste in de volkstaal,
zijn platvloerser, rijmelarij . De Carmina Burana zijn eleganter en
speelser, verrassend van effect. Onze „ secte " , onderdeel van een
(35) Utrecht, 1977. Voortaan aan te duiden als VGD ; Zie Coigneau : a.w., I,
III en vlg.
(36)Zie hiervoor blz. 236.
(37) E. Drost : Carmina Burana. Lieder der Vaganten. Lateinisch and Deutsch
nach Ludwig Laistner. Heidelberg, 1961 ; Zie verder J. van Mierlo : Vagantenliteratuur, in Album Prof Dr. Frank Baur, II. Antwerpen, 1948, 114 129.
-
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grote orde, zeggen de Carmina Burana, neemt in zich op zowel de
, , monachum cum rasa corona " als de , , presbyter cum sua matrona " . Daarbij zowel , , frigidos in Venerem " als , , Venere combustos " . Als men 's morgens opstaat, dan geen Metten of Lauden,
maar ,, vinum et gallinas" en men hoopt dan verder op winst bij het
hazardspel ( 38).
In de taveerne wordt er gespeeld en gedronken , , quidam ludunt,
quidam bibunt " . De vijfde dronk is voor de overleden gelovigen
, , fidelibus defunctis ' ' (39) . Men drinkt vervolgens op de , , sororibus
vanis ' ' , de , , fratribus perversis ' ' en de , , monachis dispersis ' ' . En tot
slot, na een heel leven, waarbij de herberg niet veracht mag worden :
Meum est propositum
in taberna mori,
ubi vina proxima
morientis ore.
Tunc cantabunt laetius
angelorum chori :
, , sit Deus propitius
huic peccatori ' ' (40) .

En ook Bacchus wordt door de Vaganten vereerd, maar het is hier bij
de studenten en verlopen geestelijken, alleen nog maar de god van de
wijn. Bij de gewone Aernoutsbroeders komt naast de wijn, gewoon
bier in aanmerking en het zal in de praktijk ook altijd wel zo zijn geweest (41).
Bacchus met zijn wijn , , istud vinum, bonum vinum , vinum generosum " zet de man in vuur en vlam. Water is ongeschikt om liefde
te bedrijven :
Aqua prorsus coitum
nequit impetrare
Bacchus illam facile
solet expugnare (42) .

(38) Brost : a. w. , 8 en vlg.
(39) Brost : a. w. , 20. We zien dit drinken herhaald in een aanvulling op de
VGD uitgegeven door P. Leendertz Jr : Eenige Geneuchehjcke Dichten, TNTL,
XX, 1901, 59 en vlg. : , , Want wie drijnct, dat hem die ooghen loopen, in wijne
of in biere Die verlost telcken een ziele uuten vaviere ", 65.
(40)Brost : a. w. , 32 en 116.
(41)Coigneau : a. w. , II, 388 en vlg. : Drinken en Drinkebroers.
(42)Brost : a. w. , 112.
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Wijn is iets goddelijks , , vinum est divinum " . Daarom is het de opzet van een Vagant in de herberg te verblijven en er zo mogelijk te
sterven, , , in taberna mori " (43) :
Magis quam ecclesiam
diligo tabernam
ipsam nullo tempore
sprevi neque spernam,
. donec sanctos angelos
venientes cernam,
cantantes pro ebriis :
, , requiem aeternam" (44) .

Stillen de Vaganten hun honger vanaf 's morgens vroeg
en men
krijgt niet de indruk dat het als scherts bedoeld is
met gebraden
kippetjes en lessen zij hun dorst met wijn, „ om rapen coomt arnout
in 't velt ghelopen " (45 ). Zelfs op een feestdag in de vasten is dat
een hele lekkernij.
In een tweespraak tussen de lange en de oude Aernout antwoordt
Aernout op de vraag van de Meester : , , Aernout welck is uwen Winterooft ? ' ' ,
Eenen Rape wel gheklooft
die trecke ick wt met mijn handen
Ende ick schelse met mijn tanden
Ick eeter veele eer zy mij schaden
Ick en salder oock gheen coude-pisse af laden ( 46).

Rapen zijn in de zandstreken veevoer. De Aernoutsbroeders zullen
dikwijls de buikriem hebben moeten aanhalen. Om tot hun illuster
gezelschap te mogen behoren moest men eerst zijn „ klederen verdrincken ' ' (47). Dan pas kan men met het , , Schip van Armoede ' ' op
pelgrimstocht gaan , , ofte bevaert tot Sinte Hebniet ". .
Al die met dit Schip van Armoede wil varen
Die moet deese Artijckelen wel bewaren
Die ick V hier spelde wilt neerstich toehooren
Een nieu kleet moet ghy t'samen vergaren

(43) Brost : a.w., 116.
(44) Brost : a. w. , 118.
(45) C. G. N. de Vooys : Een ongedrukte bundel refereinen
XXI, 1902, 76.

(46) VGD, 86.
(47) VGD, 91 ; Coigneau : a.w., II, 299, 478, 488-490.
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Van oude stucken / ende alsoo sparen /
Dat v de teenen wt de schoenen booren /
Laet oock de knien uyt de holen gloren /
De billen deur den broeck vry sonder schamen
Laet oock den nelleboogh inden mou niet smooren /
Maer wilt haer lucht geven na betamen /
t'Hayr moet door den hoet oock steken met namen / ... ( 48)

Met , , galgenhumor die de spot drijft, niet minder met eigen ongeluk
als met de gestelde machten der maatschappij " ( 49 ), proberen de
Aernoutsbroeders hun leven draaglijk te maken. Daarom een verhandeling over het utopisch land waar :
in de lucht de Hoenderen / Gansen / Duyven / Snippen / ende ander Ghevoghelte wel gebraden vliegen :
Van t'Luye-lecker-landt / twelcke is een seer wonderlijck / ouer schoon / ende costelijck Landt vol van alder gheneuchten / ende wellustighheeden. Ende is nu eerst gheuonden int Jaer doemen schreef duysendt Suycker koecken
/ vijfhondert Eyer-vladen / ende ses en veertich gebraeden Hoenderen / in
de Wijn maent / doe de Pastyen wel smaeckten (50) .
De Aernoutsbroeders parodiëren niet alleen de maatschappij, maar
vooral ook de kerkelijke instellingen. Zij noemen zich niet als de Vaganten een secte, maar een gilde, zowel een schimpscheut op de
maatschappij als een uithaal naar de kerkelijke congregaties (hier bedoeld als parochiale groepen ), genootschappen of verenigingen. In
die zin zijn ze een voortzetting van ,, der Blauwer Scute ghilde" . Een
gilde moet hier wel verstaan worden in de zin van stamtafelgezelschap in de herberg (51).
Zij vormden geen organisatie met strenge regels. Het was meer een
saamhorigheidsgevoel dat hen samenbond. Zij vormen een „ quasiorde " (52)
Maar als parodie op een echte orde hebben zij ook een regel, ingesteld door de , , heilige Vader Sinte Magher-sot " . Zij die , , na sinte
Maghere Reghel ende wet " willen leven, moeten „ der Oordens habijt " dragen „ t'welck is een geknoopt hemde / ende een net " (53) .
(48) VGD, 123.
(49) Enk. : VL, 103.
(50) VGD, 142 en vlg.

(51) Enk. : VL, 103 ; Coigneau : a. w. , II, 391.
(52) Pley : De Blauwe Schuit, 23.
(53) VGD, 91.
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Hieronder moet verstaan worden wat wij een , , net "-hemd noemen
en een bedelzak in de vorm van een net. Soms werd die netzak gebruikt als een soort masker, soms als een lichaamsbedeksel, mogelijk
een soort sjaal, maar zal wel niet veel warmte hebben gegeven of beschutting tegen regen en kou (54).
In de „ Heylighen Reghel " van de „ Heylighe Oorden " wordt met
, , duytsche woorden ' ' uitgelegd wat de Aernoutsbroeders moeten
doen. Aernout die al zijn , , welvaren " er door heeft gebracht en
nooit meer ,, een vrolijcke dag" heeft beleefd, maar veel honger en
dorst heeft geleden, wordt door de , , heylighen Sinte Mager van
Gecxhuysen " tot , , Heere ende Abt in den selven Rabauwen Oorden ' ' aangesteld . Daaraan ontleent Aernout zijn kracht om zijn
broedstanmi,vreuchdsotjinwe"d
heilige orde te leven.
In het al aangegeven habijt moet de Aernoutsbroeder er bij lopen
als een „ narre ", want het klooster is ver weg en de slaapzaal is verbrand. Al wat goed is moet hij haten en , , al dat deught is wil achter
weghe laten ". Dwaasheid moet hij aanvaarden en spotten met alle
wijsheid. Vloeken moet hij en zweren (krachtdadig vloeken ). In de
huizen van de groten dezer aarde moet hij vooral de keuken in ere
houden : „ Laet de keucken zijn u Godshuys " . Daar moet hij veel
babbelen en „ vleesch, broos en wijn " zien los te krijgen.
Alle officies, De Profundis, Magnificat, Pater Noster en Credo
moeten achterwege blijven , , want sij en behooren inde Oorden
niet " . Dat blijft voorbehouden aan „ Nonnen en Bagijnen, die onheyliger zijn dan zij schijnen " . Een Aernoutsbroeder moet „ alleen
vullen u keel " en verder zich ,, generen met ledich gaen " (55) .
Er zijn naast de heilige stichter en wetgever Sint-Magher-sot nog
andere heiligen in de orde. Er is Sint-Rein-uut ,, welcke een patroon
is van alle Deur-brengers " ( 56). Naar Sint-Heb-niet kan men pelgri(54) Enk. : TVL, Broeder Aernout enz. , 94 en vlg. ; P. H. van Moerkerken :
Netteboef, TNTL, XVIII, 1899, 33 gn vlg. ; G. Kalff : Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Groningen, 1907, III, 131 en vlg. Verder wil ik opmerken

dat als iemand rondgaat om te bedelen of te schooien, men wel vraagt : heb je
iets gevangen ? Mogelijk stamt daarvan de uitdrukking ( ook heden ten dage
nog) : , , Probeer maar eens een scheet in een netzakje te vangen ! " .
(55) VGD, 89 en vlg.
(56) VGD, 110 ; Biekorf, 1951, 275. In aangehaalde nog bestaande spreekwoorden is sprake van Senten-Uut en Sint Kenuut.
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meren ( 57). Sint-Reyn-uut en Heb-niet zijn wel identiek ( 58). Verder is
er nog Sint-Niemant, beschreven in het gedicht , , Van Sinte Niemant
I ende van zijn I wonderlijc leven / groote macht en heerlijckheyt ".
„Niemant en leeft zonder zonde " en „Niemant is Godt ghelijcke " ( 59). Er is ook nog een Sanctus Drincatibus ( 60).
Naast Aernout de eerste abt, is er de abt van Amfra (amfora),
Heer tot Kannen-burgh, met nog heel wat titels :
Hy hout dat varsche bier wt dat suer /
Prelaet / ende heer van Monnickedam
Van alle dronckaerts de rechte stam /
Marcmande van alle ydel Vleesch-bancken
Nachtrauen van t'Gootgat die daer voor jancken /
Van Gulpenburch een Marckgraue
Biervliet van Paesschen tot sinte Bave
Den buyck drinckende euen stijf
Eenen grooten Spongie hebbende int lijf /
Oft wy luttel drincken oft veel
Altoos is er brant in onse keel
Hout onse Oorden principalijck /
Ende wie de kanne eerst wt leckt tans

Sal wesen Primus Abbas expectans /
Soo sijn onse schoone Statuyten
Van onze broeders binnen en buyten /
Hier in en weest in gheen ghebreke
Maer drinckt vey droncken een helen weecke /
Soo dat ghy van Deus noch Meus en weet
Indien ghy anders doet het is ons leet (61) .

Naast die abten zijn er de nodige medebroeders :
Hol-kake, Selden-sat, Ruym-schotel, Droogh-pot, Tyt-verlies, Spilpenning, Schaemt-v-niet, Onbescheyden, Druyp-neuse, Klippertant,
Vroegh bedorven, Sonder-werck, Grooten hongher, Sonder geldt, Achter der Haghen, Leghen waghen, Spaert niet, Deur-slagh, Onghewasschen, Sonder-vet ( 62).

Daartegenover hebben we de namen van de ware kloosterlingen,
maar dan wel gezien door de bril van de Aernoutsbroeders. Op de
(57) VGD, 122.
(58)Enk. : VL, 63 ; Coigneau : a.w., zie noot 47.
(59) VGD, 151 en 156 ; Coigneau : a.w., II, 396 noot 355.

(60)Leendertz : a.a. , 61 ; Zie verder blz. 255.
(61) VGD, 168 en vlg.
(62) VGD, 103.
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pelgrimage naar Sint-Heb-niet komt men bij Smachtenburg waar
Sint-Heb-niet begraven ligt. Parodiërend trekt men verder en komt
in Droeven-dael (Groenendaal van Ruusbroec ) en daar staat een
, , zober Convent " :
De Prior heet Pover / hoort doch voort aen /
Ende de Sub-prior Droog nap wat dunct v van dien /
De Procuratuer heet Geldeloos / hi mach wel mee gaen
Met / magher man / vry mit haer twien /
De Poortier heet Spaer-bec / wilt doch besien /
Ende den Bou-man Heyn-winter vol van treuren /
Zijn compaen heet Drooghgen / niet om te verspien ... (63).

Naast de mannelijke tak van de , , heilige Oorden " is er ook een
vrouwelijke afdeling, de zusters van Sint-Luutgaert, zoals ons verhaald wordt in , , Het leven van Vrou Laudate met haer suster Verlega
(langslaapster, traag persoon ) / ende oock van haer dienstmaeght
Vrou Vuyla, seer ghenoeghelijck om te lesen " (64) .
We vernemen er hoe :
Vrou Laudate was eens ghaen spanceren
Tot eenen Heremijt my wel verstaet
Gheheten Jan Knap-kuyte / een weerdich Prelaet ....

Maar naast vrouw Vuyl en Verleghe zijn , , Haer susteren veel int ghetal",
Al schreef icker duysent sy en soudender niet al zijn.

Wanneer men naast die spot en parodieën en vooral de inleiding op
de „ Heylighen Reghel " de verdere hoofdstukken legt met als titel :
Hoe Aernoutsbroederen sullen spreken metter Vrouwe als de Man
van Huys is (65) en Hoe Aernouts Broeder sal doen / als de Dorpvrou
klaeght dat haer Boter ontoovert is (G 6), dan ontkomt men niet aan

de indruk te bewijzen valt het niet dat dit alles een persiflage is
van de regel van Sint-Benedictus, waar er hoofdstukken zijn die aldus
beginnen : Van de instrumenten van de goede werken ; Over het
goddelijk officie ; Hoe de monniken moeten slapen ; Of de monniken iets in eigendom mogen bezitten ; Over het dagelijks werk ; Over
(63) VGD,
(64) VGD,
(65) VGD,
(66) VGD,

124 ; Coigneau : a. w. , zie noot 47.
115 ; Coigneau : a. w. , II, 344 en vlg.
93.
97.
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de broeders die op reis gaan ; Hoe nieuwe broeders in de gemeenschap worden opgenomen ; Over de maat van spijs en drank ; Dat de
broeders elkaar moeten gehoorzamen ; Dat niemand de ander mag
slaan of excommuniceren.
Als ghy dus onder malkanderen corrigeert
En vanden zonden d'een d'ander absolveert /
lust v dan te drincken / maect luttel gheschals /
Wanneer u het bloet loopt over den hals /
Weet ghy wat ghy alsdan moet doen /
Ghy sult spreeken van eenen nieuwen soen /
Makende den peys / ende houden vrede /
d'Een den ander om vergiffenisse bede /
En beloven malkander byder Oorden verval /
Dat d'een vanden ander niet scheyden en sal /
Ende zittet weder neder aldaer ter steede /
Suypt v dan vol en sat / bevesticht v vrede /
Alle dit suldy alsoo volbringhen
Met drincken / en klincken / en vrolijck zinghen /
In der manieren / soo in v Reghel steet ( 67 ).

Als men zijn medebroeder wil absolveren ,, van den Ban'', dan moet
men dat doen met , , een Bier-kan "..
Alle bezit is ook gemeenschappelijk. Naast de vlooien : , , die alle
broeders toebehoren " :
Deelt int gemeyne wat ghy hebt verjaecht fijn /
'tZij van pensen, worsten / vleysch oft broot /
hout niet verborgen kleyn noch groot /
Weest vrolijck ende blijdelijck vergaert
Ende giet goet bier in uwen baert ( 68 ).

Is de regel, met al die hoofdstukken erbij , nu goed uitgelegd, dan
moet men hem dikwijls herlezen en goed begrijpen en besluiten : ,, ic
wil daer in steruen en leuen ' ' (69). Als voorbeeld werd daaraan voorafgaand het leven uiteengezet van de jonge Aernout. Deze wordt als
vondeling opgevoed door een bedelares en moet voor haar de kost
verdienen. Als zuigeling door medelijden op te wekken, iets groter al
schooiend. Hij wordt een , , recht truwant ' ' . Op twaalfjarige leeftijd is
hij oud genoeg om voor zichzelf de kost te verdienen ; zestien jaar
oud heeft hij een „ mosse ", „ die hem wel te bedde sal dienen " . Hij
(67) VGD, 101 102.
(68) VGD, 100.
(69) VGD, 109.
-
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leert intussen zijn radde tong goed te gebruiken. Maar dan wordt hij
zelf gepakt en met ,, roede gheslaegen" en verliest er zijn vijf zinnen
bij . Hij wordt niet ouder dan 25 jaar ( 70).
Een hard leven hadden de Aernoutsbroeders. Eerst welgesteld,
maar dan alles kwijt , , klederen en geldt ' ' ,
Sy moetent ooc droevelijck bequelen /
Die huys / Hof / Renten en Erve verspeelen /
Die de schoone vroukens / alsoo beminnen
Met haer verteeren lijf / goet en sinnen /
Die sijn al mede gherekent int ghetal /
Een scharpe Wet men stellen sal /
Wt die naem van sinte Mager / ende Pover
Sy volgt hier nae / leestse dicwils over /
Op dat ghy al die punten meugt onthouwen
Maer die achteloos is / zijnt mans of vrouwen /
Die sullen metter tijt die ordonancy wel leren
Alsse maer sonder sorge versuypen verteeren
t Gelt wt die kist / ende kleederen vant tiijf /
Int Gast-huys te sterven is haer een gerijf ( 71 ).

Als we dit plaatsen tegenover het bijna triomfantelijk verlangen van de
Vaganten om in de herberg te sterven „ in taberna mori " , dan is die
smeekbede van de Aernoutsbroeders geladen met de tragiek van een
mensenleven vol ellende. Het gasthuis , , tehuis voor zwervers ' ' (72),
enopvagrlstnmachpelijkug.Nontaelden werd het ziekenhuis in verschillende streken „ het gasthuis " genoemd. Hoopte een Aernoutsbroeder nog op een beetje echte liefde,
verzorging, op een beetje vullen van de eenzaamheid die hij had pogen te verdrijven in de herberg met dobbelen, kaarten en bier drinken ? Had hun leven misschien juist daardoor uiteindelijk toch meer
diepgang dan de meer literair en intellectueel begaafde Vaganten ?
We hebben er al herhaaldelijk op gewezen en we haalden het zo
juist nog aan wat de voornaamste bezigheden waren van Aernoutsbroeders en waarmee zij poogden aan de kost te komen (73).

***
(70) VGD, 109.
(71) VGD, 87 88.
-

(72)Enk. : TAL, 94 noot 2 ; G. Maréchal : Armen- en ziekezorg in de Zuidelijke Nederlanden, AGN, II, (1982 ), 268 280.
(73)Enk. : VL, 98.
-

251

Hun geneeskundige praktijken worden uitvoerig uiteengezet in het
hoofdstuk van de , , Heilighe Reghel ' ' Hoe Aernouts broederen sullen
spreken metter Vrouwe als de Man van Huys is (74 ).
De Aernoutsbroeder wordt aangeraden als de heer des huizes niet
thuis is of uit de buurt, de vrouw te prijzen en te vleien. Dan moet
hij haar vertellen dat hij een meester is , , in consten wijs " en dat hij
, , teghen veel ziecten een goed advijs ' ' weet te geven (75). Een staaltje
hiervan :
Hebben zy dan pijn oft hooft-zweer
Rommelingh in den buyck oft ander seer /
Van sulcke zieckten sult ghijse remedieeren
Ende sult dan eenighe Medecijnen vercieren /
Doetse heur proeven deur een ghoet woort /
Ghy sult dat oock dickwils brenghen voort /
Ende dan na alle v viese vasen
Sult ghy haer driemaal inden eers blasen /
Sy sullen v dan gheuen al wat ghy wilt... ( 76)

Als er ergens een , , maeght " thuis is , , oft de dochter vanden huyse "
geef je dan uit voor waarzegger. Spreek over liefde en als de maagd
, , ghesprongen had over het zeel ", geef ze kruiden, baden en aderlatingen. Pak wat je krijgen kunt en maak dan dat je wegkomt ,, ende
maect v wech opt velt" .
zo gaat het volgend hoofdstuk verAls de dorpsvrouw klaagt
dat haar boter betoverd is, dan moet de Aernoutsbroeder
der (77)
optreden als een soort belezer, een geestelijke, die met wat Latijnse
woorden een hele bezwering uitspreekt. Als beloning moet hij dan
vragen :
een Hespe / geldt / ende vleesch daervan /
Heeftse gheen ghelt / soo neemt dat ghy krijghen meugt
Want sy sal van v hebben weynich deught /.

En als ge het dan te pakken hebt, maak dan dat je wegkomt ,, ende
pact v uyten huyse / eer dat ghy sneeft" , want een pak slaag staat je te
wachten als de man terugkomt. Wanneer de buit binnen is, deel hem
met je medebroeders, trek naar het , , wijn of bierhuis " en probeer
(74) VGD,
(75) Enk. :
(76) VGD,
(77) VGD,

93 en vlg.
VL, 15 en vlg.

95.
97 en vlg.
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daar dan weer andere slachtoffers : ,, Heere / Ridders ende knapen /
Leecken / Klercken ende Papen " te flessen. Spreek in dat gezelschap
over de jacht, toernooien, valken en honden, over hazen, herten en
minne. Zorg dat je van alle markten thuis bent : „ Van diergelijcken
dingen, Sult ghy altoos spreken ende zinghen" ( 78). Als ze je dan
iets geven, pakt het aan en als je met hen wijn kunt drinken „weyghert v niet met hen vrolijck te zijn ' ' .
Verder moet je onder alle omstandigheden zorgen dat je met iedereen kunt omgaan : , , Sulex voegt de broeders die in de Oorden
zijn " (79).
Hebben de broeders zo geld, eten en drank verzameld en alles onder elkaar verdeeld, dan is er nog altijd het dobbel- en kaartspel om
nog meer binnen te halen of alles te verliezen . Als de , , steenen niet
en loopen nae v zinnen " , dan moet je ruzie maken. Daarna kun je j
weer onder elkaar verzoenen en alles opdrinken : , , Suypt v dan
voor de tappe
vol en sat ' ' :
Wanneer ghy drinckt, soo drinckt alsoo
dat al v gantsche lijf is vro (80 ).

Maar niet alleen door het drinken verliest de broeder al zijn bezit,
ook bij het dobbelen kan men alles verliezen :
Den Teerlingh is van sulcker aert
dat hij noch geldt noch kleederen en spaert
Verstaet ghy der Kanse niet, speelt met de Kaert ( 81 ).

Zo berooid en geplukt is dat de beste weg om ten slotte in het
, , Gast-huys ' ' terecht te komen (82). Daarin komen allen terecht :
... die met teerlinghen spelen / Ofte op klosbanen / ende verliesen haer
geldt / ende haren tijdt ( 83 ) .

Maar het is juist in de herberg dat de Aernoutsbroeder zijn verdriet
kan verdrinken. Hij moet soms bedelen om aan de kost te komen
, , metten netten achter lande loopen " . Dan kan hij , , inde Taveernen
gaen spreucken spreecken / ende singhen " (8 4).
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)

(84)

VGD,
VGD,
VGD,
VGD,
VGD,
VGD,
VGD,

99 .
100 .
102.
103 .
126 .
127.
128.
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Maar je raakt er ook je bezit kwijt, door , , met schoone vrouwen
( te ) hoveren " ( 85 ), of je gezondheid „ een jongheling ziec wesende
met Venus plaghen " ( 86). Maar zeg daarom niettemin , , laet ons vrolic zijn / want de wijn is voor de Verckens niet gewassen, noch dat
bier niet gebrouwen voor de Gansen ' ' (87).
Dat is dan het beeld van een Aernoutsbroeder. In de herberg, voor
de tappe, aan de stamtafel, dobbelend, kaartspelend, drinkend, minnend, zingend. En als hij dan , , heele nachten lanc " op de , , Bierbanc " heeft gezeten en al zijn geld is op, dan moet hij al zijn bezit
in pand geven. Als zijn vrouw en kinderen te veel protesteren, dan
moet hij ze , , by die keel ' ' grijpen en zorgen dat ze zwijgen : , , Al
soude zy oock sijn vuysten ontfaen ". Zijn Completen en Vespertijd
moet hij drinkend doorbrengen, totdat hij , , op straet in die goot "
om te slapen zijn paradijs vindt ( 88). Normaal is voor een Aernoutsbroeder een bed in de herberg te duur, , , daerom loopen sy slapen in
eenen schuere " ( 89) en de god van de wijn en van het bier Bacchus
belooft hem, als hij alles heeft verbrast, , , Een stroyen bedde / een
ydel huys, daer nochtans in groeyt menigh luys " ( 90).
Maar ondanks dat de vereerders van Bacchus toch soms in de goot
terechtkomen, zijn er nog ontzettend velen die hem volgen ( 91 ). Vandaar de aanmoediging aan het slot van de ode aan Bacchus ,, alder
dronckaerts Godt " :
Soo wie dan geerne by ons wil zijn
Die drinck hem droncken van bier oft wijn /
Als een zeughe met vollen back
Soo comt hy haest mee onder ons dack.

Worden in deze ode wijn en bier nog door elkaar gehaald, in ,, Een
beklaeghelijck Refereyn ", doet de Aernoutsbroeder zijn beklag over
te slap bier : ,, van dat arme Bier / hoe dattet seer kranck / ende Watersuchtigh is " ( 92 ). Want bier is voor de Aernoutsbroeder een noodzakelijkheid, zo blijkt uit de woorden over de abt van Ambra :
(85) VGD,
(86) VGD,
(87) VGD,
(88) VGD,
(89) VGD,
(90) VGD,
(91) VGD,
(92) VGD,

129.
110.
129.
176.

102.
178.
180 en vlg. ; Coigneau : a.w., II, 365-366.
188 en vlg.
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Om nu te besluyten met corte woorden
Alle de statuten van onser Oorden /
Ende niemant en sal onse statuten lesen
Of zy moeten vander Gilde wesen /
Alle die dat Bier door haer keele laten lopen
Gheuen vry aflaet met groote hoopen /
Soo wie hier tapt / ende drayt de kraen om
Heeft veertich jaer aflaets quotidianum /
Ende die smorghens eerst drincken bestaet
Oock een ander daer toe brengt ende raet /
Alle die drincken sonder eeten beghinnen
Salmen in onse Convent aldermeest beminnen
Veertich daghen aflaets staet daer toe
Alle die teughen drinckt ghelijck een Koe /
Ende die slapen gaen sonder ontkleeden
Haer aflaet dubbelt wy verbreden /
Ende die meer drincken dan sy eeten
Die houden wy voor ons Propheten / ... ( 93)

Men moet de taveerne, de kan en de kruik in ere houden. Als je veel
drinkt bijten de vlooien niet.
Zo komt men in luilekkerland. Wie daar in staat is om , , de meeste
Wijnsuyper of Bierleerse " te zijn „ die niet en denct dan nae gulpén
ende gieten / ende zijn kele te netten vanden morgen toten avont "
die wordt in dat luilekkerland , , tot eenen Grave ghemaeckt " ( 94).
Voor zulke mensen mag het bier niet te slap zijn. Vandaar dat
klaaglied over het slappe bier , , dat seer kranck ende watersuchtigh
is

"

Voor zulk een ramp moeten de Aernoutsbroeders bidden : , , Ghij
lieve Drinckbroeders bidt voor dit bier " ( 95), want , , ten heeft reuck
noch smaeck ". Het ziet er „ seer bleeck ende blaeu " uit. „ Het
zwalpt in den buyc / ten can niet verheughen ' ' . Alle drinkebroers
jammeren en klagen : „Een steenen hart sout moeten erbarmen ".
Brouwers, biermakers het ligt in jullie macht, zo smeekt de Aernoutsbroeder om met wat „ meer Hoppe en mout " het gebed van de
arme te verhoren. Vanzelf komt ons dan een miniatuur in het reglement van het Gentse brouwersgilde ( van vóór 1453 ) voor de geest
(93)Uit : Van den Abt van Amfra (Amfora), Heer tot Kannenburg, VGD,
170.

(94) VGD, 149.
(95) VGD, 188 en vlg.
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waarop hun patroon Sint-Arnoldus staat afgebeeld met de spreuk , , et
moet wel " wat een woordspeling op , , et mout wel ' ' is ( 96) !
* **

Het is nu dat illustere gezelschap van drinkebroers en stamgasten dat
in Die Rose, door Hein van Aken rond 1280 uit het Frans vertaald,
verheven wordt tot het gilde van de Sint-Aernoutsbroeders ( 97).
Dat gebeurt ook met de Everaertsbroeders, wier patroon het eveneens tot heilige gebracht heeft ( 98 ) :
Licht geladen als een creeft
hopen des, daermen geeft
butter, caes, eyer of spec :
eten en wert hen gheen gebrec,
den broeders van sinte Everaerts oerde ;
hoer leven is van dier accoorde :
sie horen selden messen singhen,
mar achter noene gaen sie dringhen
byden vrouwen in dat bier,
entan worden sy voer theete vier
root ghecammet als een haen.

Naast Sint-Aernout, Sint-Everard, hebben we dan weer Sint-Lutgart,
Sint-Reinhuut met zijn moeder Sint-Lorts „ die haer Maeghdom
inde koe-kribbe heeft verloren " (99), Sint- Heb-niet, Sint-Magher,
Sint-Luyaert, Sint-Noywerc (loo), Sint- Dingen, de heilige Snottolf
( druipneus ) (lol).
** *

Een heel illuster gezelschap. Als scherts- of spotheiligen zijn ze eigenlijk allemaal identiek. Gezien al hun kwaliteiten moet het voor de
(96) Cat, 140 tekst 299, N° 181, afb. 209 ; Hoste : a.w. , 33.

(97)Zie hiervoor blz. 240, noot 29 ; Verwijs : Heinric van Aken : a.w. , XXV.
(98)Enk. : VL, 126.
(99) VGD, 114. Enklaar ziet hierin een zeer profane toespeling op de Moedermaagd : UK, 50.
(100)Enk. : UK, 59.
(101)Pley : Het gilde van de Blauwe Schuit, 274 ; Dezelfde : De Blauwe
Schuit, 21 ; Zie ook W. de Vreese : De legende van Sint Haringus. Het Boek,
1922, 299-304.
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Aernoutsbroeder wel aantrekkelijk zijn geweest zijn patroonheilige
voor te stellen met de , , Heilighe Reghel ' ' in de hand en met een vat
bier aan zijn voeten. Dat gebeurde in de 16de eeuw te Brussel. Deze
voorstellingen zijn echter eerder zeldzaam. Ook wordt Sint-Arnold
soms afgebeeld met een pint ( 102 ). We kunnen ons afvragen, of SintAernout zonder deze attributen, afgebeeld op een biervat met alleen
de H. Regel in de hand, de Aernoutsbroeders niet voldoende aansprak (103) ? Mogelijk kreeg hij in deze traditie, eveneens in een beeld
van de 18de eeuw, bisschoppelijke kwaliteiten toebedeeld ( 104 ) ?
Maar nu doet zich hier het bijzondere voor dat wij in de Nederlanden een echte heilige Arnout hebben en dat geldt ook voor de Waalen de
se streken waar de Latijnse naam voor Aernout Arnulphus
Franse vorm
Arnoul(d) gekend is. Wat ons ontbreekt bij de vele
beelden en schilderijen in Wallonië (105) , is dat we geen tegenhanger
hebben van onze Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen
ende Refereynen.

***
Voordat we de verbinding leggen tussen de Aernoutsbroeders en de
echte heilige Aernout of Arnulfus of de vele heilige Arnoldussen, willen we toch nog even ingaan op het probleem hoe de Aernoutsbroeders aan hun naam komen.
blijkbaar terecht
We hebben al gezien hoe Arnold van Brescia
zijn naam schijnt gegeven te hebben aan deze groep gedegenereerde rondtrekkende geestelijken, studenten, marskramers en dronkelappen.
We zagen ook dat dezen een belangrijk deel van hun leven doorbrachten in de kroeg, kaartspelend, dobbelend, bierdrinkend en zingend. Bij hen hoort de belangrijke groep :
Oude Luytenaers, Herpers, Tromslaghers

(106) ,

en ook
(102) Cat, 125 en 184.
(103) Cat, 196. Dit werk wordt gedateerd in de 18de eeuw en is mogelijk een
uithangbord.
(104) Cat, 202, N° 36, afb. 127.
(105) Cat, 144.

(106) VGD, 127.
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pipers, sangers,

alsmede
sanghers... musiciens, dichters ende fluters, haerpenaers, schalmeyers, trompetters, luters ( 107).

Deze groep van Sint-Rein-uut en de Aernoutsbroeders kunnen zo
hun leven projecteren in de echte H. Aernout van het hof van Karel
de Grote. Deze Arnold zou uit Griekenland komen wat heel duidelijk gefantaseerd is ( 108). Maar hij verblijft aan het hof van de Karolingen of Arnulfingen met hun stamvader de H. Arnoldus of Arnulfus van Metz. Beiden werden oorspronkelijk gevierd op 18 juli. De
dooreenmenging dringt zich als het ware vanzelf op. Hierover aanstonds meer.
Filosoferen we echter nog even door over de naam Sint-Rein-uut.
Het is natuurlijk eenvoudig de naam zonder meer te verklaren door
te zeggen dat de kruik met bier of wijn leeg is : rein-uit ! Volgens
Burger die de nieuwe uitgave van een prent uit ± 1520 van het Schip
van Sint-Reynuut bespreekt is deze heilige de sublimatie of de projectie als heilige van Reinout van Montalbaen, de jongste van de Vier
Heemskinderen. Deze was een opperste drinkebroer en zwelger Co).
De roman van de Vier Heemskinderen behoort tot de Frankische
romans van het eind van de 13de eeuw en klimt wat de inhoud betreft op tot de Karolingische tijd. En dan zijn we precies bij onze
reeds genoemde minnestreel Aernout. Een veronderstelling dat in later tijd Sint-Renout of Reynoldus met Arnout of Arnoldus wat naam
betreft met elkaar zijn verward, ligt voor de hand. Ook wat hun kwaliteiten aangaat. Daardoor wordt ook een identificatie heel begrijpelijk. Datzelfde geldt voor de Reynaerts- en de Aernoutsbroeders, en
hun drinkpraktijken.
* **

(107)Enk. : UK, 55 en 19, afb. 2 ; Enk. : VL, afb. 1.
(108)Beatrijs van der Hallen : Kampioen ? Dit is het leven van Sint-Arnold
van Arnswiller. Brugge, z . j .
(109) Twinkler Prins, VIII, 742 en X, 437 (6de druk ) ; Zie noot 110 Burger :
a.a. , 211 ; P. J. J. Diermanse : Renout van Montalbaen. Leiden, 1939 ; Enk. :
UK, 50. Renolf en Reinout geven wat naamafleiding betreft dezelfde verwarring
als Arnulf en Aernout, Van der Schaer : a. w. , 209 ; Zie verder blz. 263.

258

Maar er is nog meer !
In zijn verhandeling over De Prent van Sinte Reyn-uut ( 1l0 ) waarop
afgebeeld staat het Schip van Armoede waarmee hele groepen naar
Sint-Reyn-uut pelgrimeren, geeft Prof. Enklaar aan, dat zich te midden van al die pelgrims een groep Sint Jacobsbroeders bevindt. Zij
vormen bijna de bedelaarsafdeling van de Aernoutsbroeders. En dan
komen we haast vanzelf weer terecht op 18 juli bij Sint-Arnold of Arnulfus, de bisschop van Tours, die reizen onderneemt naar Spanje,
en de priester Arnold die op zijn kruistocht naar Lissabon Santiago
aandoet. Weer worden hier Aernouten door elkaar gehaald (111).
Het moet dan ook niet verwonderen dat we Sint-Arnout en SintJacob samen zien afgebeeld. Dat is nu het geval te Oudenburg en te
Chimay. In deze laatste plaats is de afbeelding echter pas van de
18de eeuw (112).
In zijn werk De geschiedenis van de Sint-Pietersabdij te Oudenburg 1084-1984 zegt A. Hoste o . s . b . hoe in de voorgevel van het huidige abtsgebouw , , een witsteen bas-reliëf prijkt, waarin links SintArnout wordt afgebeeld in wapenuitrusting en met bisschopsattributen en rechts Sint Jacob van Compostela '' (113). Deze steen werd in
de tuin gevonden en ingemetseld in de gevel ; hij is waarschijnlijk
15de eeuws (114). Volgens Dom Hoste is abt Jaak Jacobs (1489 - ca.
1500), mogelijk ter ere van zijn patroonheilige, de vermoedelijke opdrachtgever.
Dat kan natuurlijk. Maar is het niet aannemelijker dat die steen
ouder is, omdat Sint-Aernout hier nog geen brouwersattributen heeft
en de brouwers toch al vanaf 1457 naar Oudenburg op bedevaart
kwamen ? Sint-Aernout en Sint Jacob horen bij elkaar. Zij zijn beiden de heilige patroons van de Sint-Aernoutsbroeders. Zelfs in de bovenvermelde miniatuur uit 1458 van Sint-Godelieve en Aernout heeft
onze heilige nog geen brouwersattributen, die hij elders toch al had
gekregen (115). Zoals we nog zullen zien, zal de maliënkolder van
(110) Enk. : UK, 49 en vlg. ; Pley : Het beeld van het buitenmaatschappelijke
in de late middeleeuwen. Spiegel Historiael, 1977, 464-470 ; C. P. Burger : Nederlandsche Houtsneden, 1500-1550. Het Boek, 1931, 209-221 ; Coigneau :
a.w., zie noot 47. Zie hiervoor blz. 235.
(111) Dat doet ook B. van der Hallen in haar aangehaald werkje.
(112) Cat, 123.
(113) Hoste : a.w., 141.
(114)Cat, 128 afb. 62, 169 noot 52.
(115) Zie hiervoor blz. 241 en verder blz. 260.
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Sint-Aernout tot de verbeelding van de Sint-Aernoutsbroeders hebben gesproken, net zoals de schelp en de reisstaf van Sint Jacob !
Ik meen dan ook dat we een betere kandidaat hebben die de steen
kan hebben ingemetseld en wel abt Jacobus Coc, ( 1414-1433 ). Abt
Jaak Jacobs kan moeilijk in aanmerking komen, omdat onder zijn abbatiaat, tijdens de twisten rond de opvolging van Maximiliaan van
Oostenrijk, Oudenburg en de abdij grondig verwoest werden en de
abt na het weerkeren van de rust niet veel activiteiten tot heropbouw
ontplooide. Heel wat opbouw- en herbouwactiviteiten ontplooide wel
abt Jacobus Coc die in 1421 heel de abdij vanaf de grondvesten vernieuwde. Maar hij raakte daarbij zwaar in de schulden. Om uit die
problemen te geraken gaat de abdij wijn verkopen en een herberg
openen, maar komt dan in botsing met de stad die, omdat de abdij
accijnsvrij is, inkomsten moet derven. Het komt tot een proces waarbij de abdij verboden wordt , , van openbaerlic wyn te vercopene in
hueren voorseiden cloostere, ende taveerne of zate der in te houdene,
met huutstekenden teekenen " . Weggeven mag aan bezoekers „ ende
vercopenen " mag ook, maar alleen aan officieren, pachters, enz.
,metgadrsnplietArnoudcmevsknde, ende niemand anders al sonder fraude ' ' . Verdwijnt dus de taveerne of de kroeg van de abdij, er zal nog wel gelegenheid genoeg
zijn geweest om wijn te schenken. De abdij kreeg wel het voorrecht,
omdat er 16 geprofesten met de abt waren, evenzoveel vaten vrij van
accijns aan te schaffen (116). Overschakeling naar bier wordt niet vermeld en om zelf een brouwerij op te richten zal met 16 geprofesten
geen haalbare kaart zijn geweest, ofschoon we het aantal lekebroeders
niet kennen.
Of was de verkoop van wijn misschien bedoeld geweest om niet af
te zakken tot het peil van een ordinaire kroeg ?
In ieder geval toen de brouwers in 1457, zoals we weten, naar Oudenburg op bedevaart kwamen, werden zij door het stadsbestuur van
Oudenburg op wijn onthaald ( 117). Ten tijde van abt Jacobus Coc
gaat het nog niet om brouwers. Mogelijk kan hij terwille van zijn hei(116)E. Feys en D. van de Casteele : Histoire d'Oudenbourg. Brugge, 1873,
II, 45, Stuk XXIII dd. 1429 febr. 5. Het commentaar van de schrijvers is te lezen : I, 381 en 162-165. Maar zij geven in hun Franse tekst de uitspraak van het
geding niet helemaal juist weer. „ Metgaders " schijnen zij niet begrepen te hebben, waardoor de abdij dus aan pelgrims wijn mocht blijven verkopen.
(117)Cat, 140. Zie volgende noot.
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hebben ingewat geen uithangbord was
lige patroon die steen
metseld. Maar het komt mij voor dat het veeleer terwille van de pelgrims was, die toch een soort Sint-Jacobsgezellen waren. De binding
met Sint-Aernout waarnaar zij pelgrimeerden ligt voor de hand en al
die eenvoudige lieden die kwamen, leken meer op leden van het gilde van de Sint-Aernoutsbroeders dan op leden van het brouwersgilde
die door de stad werden onthaald.
Maar om nu zonder meer in het gastenhuis van de abdij het gasthuis te zien waarin de Aernoutsbroeders verlangden te sterven, is wel
een beetje te veel van het goede. Maar gezien de uitspraak in het geding met de stad, vervulde het gastenhuis in plaats van de taveerne
zeker een sociale functie. Zo lijkt het aanbrengen van een gevelsteen
met Sint-Aernout en Sint Jacob zeer aannemelijk.
Met Oudenburg of Tiegem komt er een vierde Arnold bij : Aernout van Tiegem, bisschop van Soissons, stichter van de SintPietersabdij te Oudenburg.
Maar nu begint zich ook de eigenaardigheid voor te doen dat SintAernout vrij algemeen afgebeeld wordt, nog wel met zijn , , Heilighe
Reghel" , maar ook met de werktuigen van de bierbrouwers. Hij is
dus blijkbaar gepromoveerd van patroon van het bier, wat hij kennelijk bij de Sint-Aernoutsbroeders was, tot patroon en beschermheilige
van het brouwersgilde, naast of in plaats van de patroon van het drinkersgilde.
De bierbrouwers hebben in Europa overal verschillende patroons
gekend. Volgens J. L. Meulemeester in zijn bijdrage in de Catalogus
van de Oudenburgse tentoonstelling een , , hele waslijst " . Als laatste
wordt opgegeven Arnoldus van Metz. Maar noch deze, noch Aernout
van Tiegem vertonen in hun leven prerogatieven, waardoor zij op het
patroonschap aanspraak kunnen maken, aldus de schrijver (118).
Alleen in onze streken en dat wijst volgens mij op de nauwe betrekkingen met de Aernoutsbroeders, die we met deze benaming elders niet aantreffen is de H. Arnoldus de patroon van de brouwers
geworden. Vraag alleen is welke ?
Hoewel de Veelderhande Geneuchlijke Dichten pas in 1600 werden gedrukt, moeten die gedichten al veel ouder zijn. Zeker hebben
ze al bestaan in de 15de eeuw. Het is ook in die eeuw zeker vanaf
(118\ J . L. Meulemeester : Een inleiding tot de Sint-Arnoldusikonografie en
devotie. Cat, 109 en vlg., De H. Arnoldus, patroon van de brouwers, 137.
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dat we de Brugse bierbrouwers op bedevaart zien gaan naar
1457
Oudenburg, naar Sint-Arnold. We hebben een afbeelding van SintAernout van Tiegem te Gent van vóór 1453. En er is in Gent een paneeltje uit het begin van de 15de eeuw van Sint-Arnoldus en Godelieve waar Sint-Arnoldus een bierroerstok draagt (" 9). Zo kunnen we
wel met zekerheid besluiten dat bijna tegelijkertijd de patroon van de
Sint-Aernoutsbroeders of het Sint-Aernoutsgilde en die van het brouwersgilde in de openbaarheid zijn getreden, waarbij de oorspronkelijke schertsheilige van de Aernoutsbroeders de oudste rechten kan
doen gelden. Maar ik vermoed dat de kapitaalkrachtige brouwersgilden het eerst een beeld of schilderij van hun heilige patroon hebben
laten vervaardigen.
We kunnen mogelijk nog enkele symbolische attributen aan SintAernout van Tiegem toekennen. J. L. Meulemeester wijst in zijn
reeds aangehaald artikel over de iconografie van Sint-Aernout erop
dat de koorkap waarmee Sint-Arnoldus als bisschop staat afgebeeld
zowel op zijn bisschopsambt duidt als op zijn monnik zijn ( 120 ) . Maar
Arnoldus van Tiegem wordt behalve met zijn bisschoppelijke en
brouwerskentekens ook afgebeeld als ridder. Dat was hij ook geweest
alvorens in de Sint-Medardusabdij van Soissons in te treden. De SintAernoutsbroeders kunnen in de maliënkolder van de ridder-bisschop
hun ordehabijt hebben gezien : , , 'tWelck is een geknoopt hemde /
ende een net ' ' (121) . Samen met hun H. Regel en een bierton heeft
Sint-Aernout voor hen de nodige herkenbare attributen !
En de sluikmand uit de brouwerswereld, die ook dikwijls als attribuut fungeert, roept die niet de nodige reminiscenties op met de gevlochten mand die de Aernoutsbroeders op de rug droegen (122) ?
Er is mogelijk nog een bewijs aan te halen dat Sint-Aernout de
geëmancipeerde patroon is geworden van het brouwersgilde.
In het W"onderlic leven van Sinte Niemant ( 1 ^ 3 ) lezen we dat :
In Orienten soo ick bevroeden kan
Daer heeft voortyts gheweest een man
(119) Cat, 140 ; Hoste : a.w., 34 ; Feys en Van de Casteele : a.w., II, 431 ; Zie
hiervoor blz. 241, 254 en 259.
(120)

Cat, 120.

(121)Zie hiervoor biz. 245.
(122)Zie o.a. afbeeldingen van De Verloren Zoon van Jeroen Bosch, Tijl Uilenspiegel en zijn familie van Lucas van Leyden en de prent van Sint-Reynuyt,
resp. Enk. : UK, 81, 19 en 56.
(123) VGD, 150.
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Als een tweede Job / in verduldichheyt groot
Gheheten Niemant / hy was ooc heylich verstatet bloot (124) .

We zien dan ook Aernout en Job tezamen afgebeeld. Eind 15de
eeuw had het brouwersgilde te Leuven in de Sint-Pieterskerk een altaar toegewijd aan de HH. Job en Arnoldus (125). We haalden reeds
aan dat de citerspeler en de bisschop van Soissons door elkaar werden
gehaald. De eerste Arnold zou in Oudenburg begraven zijn ( 126). Als
dat opgetekend is, is dat een bewijs van een bestaande verwarring.
De citerspeler Sint-Arnout en Arnold van Metz worden eveneens door
elkaar gehaald en doen dezelfde wonderen ( 127). Onbelangrijker
schijnt de verwarring rond de bisschop van Tours (128) .
Maar ook Sint-Aernout van Oudenburg en Arnulf van Metz worden eveneens duidelijk door elkaar gehaald. Arnold van Metz, volgens de AASS nog gestorven op 16 augustus ( 129), schijnt toch wel op
18 juli te zijn overleden. Zijn translatie naar Metz moet dan 16 augustus zijn geweest (130), of op die dag gevierd en later verward met
zijn sterfdag. Nu is Arnold van Tiegem of Oudenburg op 15 augustus overleden en zijn feestdag werd omwille van Maria-Hemelvaart
op 16 augustus gevierd, op dezelfde dag dus als Arnold of Arnulf van
Metz, de stamvader van de Karolingers. Het is dan ook niet te verwonderen dat het Romeinse Martyrologium op 16 augustus de H. Arnoldus, bisschop van Soissons, aankondigt als een Karolinger (131). In
de eigen abdij werden beide heiligen trouwens door elkaar gehaald (132). Er is nog een wonderlijke toevalligheid of een verschrijving ? Als Sint-Arnoldus voor de tweede keer naar Vlaanderen komt
in 1087 komt hij 18 juli in Oudenburg aan (133). Hij wordt dan ziek
en sterft op 15 augustus van datzelfde jaar.
(124) VGD, 151.
(125)Cat, 142.

(126)Zie hiervoor blz. 239, noot 26.
(127)Zie hiervoor blz. 241.
(128)Zie hiervoor blz. X40 .
(129)Zie hiervoor blz. 238, noot 23.
(130)J . Dubois : Le Martyrologe d'Usuard. Bruxelles, 1965, 284 en vlg.
(131)Volgens AASS, 15 aug., III, 222 D : 16 aug. : „Natale beati Arnoldi
Suessionis episcopi et confessoris. Hic natinne Brabantinus de stirpe quoque Karolidarum prodiens, genere nobilis.... " .
(132)Zie miniatuur bespreking hiervoor blz. 241.
(133)AASS, 15 aug. , III, 251 : Mense Julio octava decima mensis cursu
prospero cum felici fama virtutum intravit Aldenborch....
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In Wallonië schijnt Sint-Arnoldus de citerspeler wel vergeten te
zijn en is mogelijk Arnulf van Metz de patroonheilige geworden van
de bierbrouwers. Maar het is ook mogelijk dat na de overbrenging
van de relieken van Sint-Arnoldus uit Oudenburg naar Tiegem in
1457 (134) er een verering en viering van deze Sint-Arnoldus op gang
is gekomen, die uitstraalde over Henegouwen en Brabant en zo al de
andere in aanmerking komende Sint-Arnoldussen heeft overvleugeld.
Te meer daar Tiegem dikwijls in Brabant wordt gesitueerd en Brabant
zijn invloed tot zowel over de Schelde als in Henegouwen uitstrekte (135). Er waren al vroeg betrekkingen tussen deze streken. Zo was
Arnulfus van Binche architect van de 0.-L. -Vr. -kerk van Pamele te
Oudenaarde, waarvan de bouw in 1234 begon ( 136). Of leefde in het
onderbewustzijn van de inwoners van Wallonië nog altijd de herinnering aan Sint-Reinout, Reinold of Reinuut van de Vier Heemskinderen (137)
In Vlaanderen is het duidelijk Sint-Aernout van Tiegem of Oudenburg die de patroon van de brouwers is geworden. Hij wordt afgebeeld met alle attributen van het brouwersgilde, als ridder, als bisschop en met de H. Regel van de Sint-Aernoutsbroeders. In de
heiligen- en brouwersattributen : een bierton, stuikmand, de
roerstokken, de maliënkolder, de koormantel, mijter en de H. Regel,
konden zowel het brouwersgilde als het gilde van de Sint-Aernoutsbroeders zich herkennen.

(134)Hoste : a.w., 31 ; Cat, 146 ; Feys en Van de Casteele : a. w. , I, 395.
(135)AASS, 15 aug., III, 225 D.
(136) F. Génicot en H. van Lieferinge : De Romaanse Bouwkunst in het Zuiden 1000-1150, AGN, III, (1982) 292 ; Bon de Saint Genois : Arnould de Binche, Biogr. Nat. I, 464.

(137)Zie noot 110 ; Burger : a. a. ; Diermanse : a. w. ; Zie hiervoor blz. 257.
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DE KONSTRUKTIE STAAN TE + INFINITIEF
EN VERWANTE KONSTRUKTIES
door
0. LEYS

Lid der Academie

1. In het moderne Nederlands kunnen de werkwoorden staan, zitten,
liggen, hangen en lopen met een zgn. partikelinfinitief verbonden
worden ; vgl. bv .
(1)

de astronaut stond (zat, lag, hing, liep) te roken.

Daar dit konstruktietype in de andere moderne Germaanse talen lijkt
te ontbreken, heeft men meteen gedacht dat het hier om een exklusief Nederlands konstruktietype ging, waarvan de oorsprong wel eens
in het westelijk deel van dit taalgebied gezocht zou kunnen worden.
(vgl. Van den Toorn 1975 : 260 ) . Men heeft daarbij over het hoofd
gezien, dat de konstruktie o.m. ook te vinden is in het oudere Duits
( vgl. Ebert : 109 ) en dat men, wat het Romaans betreft, in het moderne Frans wendingen kent als être ascis u faire q. ch. die dus volledig overeenstemmen met de Germaanse konstruktie staan te + inf.
Het ziet er dus naar uit dat het Nederlands samen trouwens met
een subtaal van het Zuidafrikaans, waar de konstruktie eveneens
voorkomt ( zie Kempen 1965 : 79 ) alleen maar een konstruktie bewaard heeft die elders in de Germaanse talen is teloor gegaan.
2. De konstruktie heeft trouwens ook binnen het Nederlands konkurrenten. Vooreerst alterneert de partikelinfinitief thans met de partikelloze infinitief en dit volgens een komplekse verdelingsregel die
in de ANS ( : 536 ) uitvoerig wordt beschreven ; vgl. bv .
(2)

Jan zit te lezen --- Jan heeft (de hele tijd) zitten lezen.

Ook in het Zuidafrikaans en het oudere Duits alterneren infinitieven
met en zonder partikel, natuurlijk zonder dat de verdelingsregel
daarom dezelfde behoeft te zijn als in het huidige Nederlands.
Verder treden naast of ter vervanging van de in (2) genoemde
konstrukties ook konnektieve konstrukties op met en, waarbij er weer
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twee mogelijkheden zijn : het werkwoord na en kan vervoegd zijn, zoals
in (3a), of het kan alweer in de infinitief staan, zoals in (3b) :
(3) a. Jan zit en leest
b. Jan zit en lezen.

Het type (3a) is het type dat in het oudere Nederlands veelvuldig voorkomt (vgl. o.m. De Vooys : 335). Het type (3b) is zeer gewoon in het
Westvlaams ( zie o.m. De Bo : 302 ) en het overheerst in het Zuidafrikaans (in deze taal is lees in een zinnetje als hy sit en lees inderdaad als
een infinitief te interpreteren ; zie Kempen 1965 : 9 3) (').
Naast de in (2) en (3) genoemde konstruktietypes is in het Nederlands
uiteraard nog een konstruktie met part. presens mogelijk ; deze
konstruktie schijnt echter steeds de aanwezigheid van tenminste een lokatieve bepaling te vereisen. Vgl.
(4) a. hij stond huilend naast mij
b. *hij stond huilend.

Het Nederlands kent dus alles samengenomen tenminste vijf gelijkwaardige konstruktietypes ( 2) om één en dezelfde voorstelling van een
bepaalde stand van zaken uit te drukken en het ene type vermag ongetwijfeld de eigenschappen van het andere te verhelderen.
3. De bovengenoemde konstruktietypes kunnen alle gebruikt worden
om de voorstelling weer te geven dat een subjekt een van de blijkbaar
als primair beschouwde lichaamshoudingen aanneemt (staan, zitten, liggen, hangen, lopen) en daarbij in een bepaald proces verwikkeld is. Het
aannemen van de in het eerste werkwoord genoemde lichaamshouding
valt m.a.w. spatin-temporeel samen met het in het tweede werkwoord
genoemde proces. Ter uitdrukking van deze voorstelling van spatiotemporele gelijkheid is natuurlijk het konnektieve en van (3a-b ) geschikt (hij zit en leest / en lezen ). Ook het part. presens in (4a) (hij
zit lezend...) signaleert expliciet de spatio-temporele samenval van het
door beide werkwoorden uitgedrukte.
Wat nu de infinitiefkonstrukties in (2) betreft (zitten (te) lezen), deze
funktioneren als lokatieve bepalingen, zoals reeds door Van Helten werd

(1) De studie van Kempen is waarschijnlijk de studie die de meeste gegevens
verstrekt i.v.m. de hier besproken konstrukties, ook i.v.m. de diachronie ervan.
(2) Konstrukties met al blijven hier buiten beschouwing ; zie ook voetnoot 7.
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opgemerkt ( zie Van den Toom 1975 : 262 ). Lokatieve bepalingen zijn
op hun beurt de uitdrukking van de spatio-temporele samenval van twee
„entiteiten ", in dit geval dus bij overdracht de spatio-temporele samenval van twee processen, bv. het zitten van het subjekt en het lezen van
het subjekt. Bijgevolg is ook de hypotese gewettigd dat het infinitiefpartikel van zitten te lezen tenminste in oorsprong het lokatieve te zou
zijn van hij is t-huis. Gebruikt voor een gerundische infinitief is te echter niet langer betekenisrelevant en moet het wel de indruk wekken een
louter syntaktisch partikel te zijn. Of de konstruktie zonder te (zitten
lezen) op ritmische gronden uit die met te is ontstaan, is niet uitgemaakt ; het zou echter best kunnen dat het gaat om twee oorspronkelijke konstrukties die in het Nederlands in een komplementaire verdeling zijn getreden.
De lokatieve infinitief is te onderscheiden van de direktieve. Net als
de lokatieve kan ook de direktieve infinitief met of zonder te optreden
(vgl. hij gaat jagen ; holl. hij gaat te jagen) (3 ). Het element te is in
dit laatste geval natuurlijk te vereenzelvigen met het voorzetsel te in zijn
direktieve betekenis (vgl. te velde trekken en dgl. ).
4. Lokatieve en direktieve infinitiefkonstrukties vertonen een nauwere
verbondenheid, een sterkere kohesie, met het vervoegde werkwoord dan
met gewone infinitivische komplementkonstrukties het geval is, in zinnen bv. als
(5) Jan verlangt naar huis te gaan

waar de infinitief in principe alleen maar door zijn impliciet subjekt op
een specifieke manier aan de hoofdwerkwoordelijke konstruktie gebonden is. De infinitief in (2) daarentegen deelt met het vervoegde werkwoord niet alleen steeds het subjekt maar ook andere elementen als negatie en auxiliarisering. In zinnen als
(6) Jan zat niet meer te lezen ; Jan kon weer zitten lezen

slaat de negatie of de auxiliarisering inderdaad op het geheel van beide
werkwoorden. Beide werkwoorden in (6) vertonen dus een verregaande
strukturele eenheid die men als de afspiegeling zal willen beschouwen
van een kognitief-semantische eenheid, waarbij twee processen als twee

(3 ) Zie Overdiep ( § 208 ) en verder Leys ( 1985 ).
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facetten van één en dezelfde stand van zaken worden voorgesteld. Men
kan de infinitief in (6) dus een koherentie- infinitief noemen, terwijl die
in (5) dan een distantie-infinitief zou zijn (vgl. Let's 1983 ). Verder kan
men konstrukties als die in (6) verbale eenheidskonstrukties noemen, of,
zoals men dat in de Zuidafrikaanse linguïstiek doet, hendiadyskonstrukties. In dergelijke konstrukties funktioneert de koherente infinitief niet
met de waarde van een bijzin (4), zodat de zinnen waarin zij optreden
dus niet als samengestelde zinnen te interpreteren zijn maar als enkelvoudige zinnen met twee hoofdwerkwoorden, een finiet en een infiniet.
5. Er is al vaker op gewezen dat ook konnektieve konstrukties als hij zit
en leest / en lezen als een éénheid worden „gevoeld " ( zie o.m. Kempen 1965 : 89 met verwijzingen naar het WNT). Deze konnektieve
konstrukties vormen inderdaad een strukturele eenheid, in dezelfde zin
als de konstrukties met (te)+ inf. , waarmee zij binnen het Nederlands
alterneren. De en-konstruktie is dus evenmin als een gereduceerde nevengeschikte zin te beschouwen maar zij vormt met het vooropgaande
werkwoord één phrase (phrasal conjunction ). Men kan spreken van een
asymmetrische (5 ) of ook van een koherente konjunktie. Zinnen als hij
zit en leest / en lezen zijn bijgevolg evenzeer enkelvoudige zinnen als
hij zit (te) lezen.
Vanuit deze gedachtengang is het te begrijpen dat het met en verbonden tweede werkwoord zelfs niet vervoegd hoeft te zijn. Het kan,
zoals in het Westvlaams en het Zuidafrikaans, eenvoudig de noemvorm
aannemen, ten teken van het feit dat het met het voorafgaande en vervoegde werkwoord alle eigenschappen deelt, ook die welke door de vervoeging worden gedragen.
Het optreden van dergelijke asymmetrisch- of koherent-konnektieve
infinitieven kan op het eerste gezicht vreemd a andoen. Maar het is blijkbaar een strategie die ook binnen andere eenheidskonstrukties dan de
hier behandelde wordt aangewend. In mijn Westvlaams dialekt ( Oostvleteren ) heb ik vroeger zinnen gehoord als ( 7a ) en (7b) ; (7b) bevat
een met en verbonden direktieve infinitief en dit is blijkbaar ook zo in
(7c) dat in het Middelnederlands is opgetekend

(4) In het Duits gewaagt men van , , nicht-satzwertige ' ' infinitieven.
(5) In verband met asymmetrische konjunktie, zie S. F. Schmerling (1975).
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(7) a. hij was nog altijd bezig en eten.
b. hij kwam een keer en kijken „ hij kwam eens kijken " ( 6)
c. in een houc gaat hi ende sit , , gaat zitten ' ' ( Stoett § 10 ).

Ook in het Zuidafrikaans komt ( blijkens Kempen 1965 : 80 ) een enkele
keer een konstruktie en + inf. voor na beginnen, blijven, gaan, komen,
zijn aan. En verderop zal men natuurlijk denken aan Engelse wendingen als try and do, go and fetch. Het verschijnen van en tussen twee koherente werkwoorden hoeft dan niets anders te betekenen dan dat de
kognitief-semantische koherentie of konnektiviteit die beide elementen
kenmerkt, formeel-syntaktisch nog met en wordt verduidelijkt : de wending zitten en lezen is als konnektieve verbinding inderdaad explicieter dan de wending zitten lezen.
6. In het Nederlands vormt de verbinding te + inf. steeds een onscheidbare groep, om 't even of die verbinding binnen een verbale eenheidskonstruktie als zitten te lezen funktioneert of niet. Opvallend nu is dat
ook de verbinding en + inf. in de Westvlaamse eenheidskonstruktie hij
zit en lezen in hoge mate naar groepsvorming tendeert, zodat bepalingen van de infinitief slechts onder bepaalde omstandigheden binnen de
konnektieve verbinding gedoogd worden. Men beschouwe in dit verband de Westvlaamse zinnetjes
(8) a. Zij zat zijn kousen en stoppen
b. *?Zij zat en zijn kousen stoppen
c. Zij zat kousen en stoppen
d. Zij zat en kousen stoppen
e. zij zat daar en kousen en stoppen
f. *Zij zat en stoppen kousen.

Het is waarschijnlijk zo dat de bepaling die logischerwijze bij de infinitief hoort, eigenlijk alleen in (8d ) binnen de konnektieve verbinding
kan (maar daarom nog niet moet ! ) blijven. In ( 8d ) echter wordt kousen generisch gebruikt en men kan het werkwoord in zekere zin als het
samengesteld werkwoord kousen-stoppen opvatten, wat er dan weer op
neerkomt dat na en alleen nog maar het werkwoord volgt. Het pleonastisch gebruik van en in het wel nog uiterst zelden gehoorde (8e ) kan
geïnterpreteerd worden als een poging om de in ( 8d ) enigszins

(6) Zowel (7a) als ( 7b) worden, weliswaar als thans verouderde wendingen,
met stelligheid bevestigd door R. Blondeau (Roesbrugge) ; (7b) met enige aarzeling ook door M. Duron (Beauvoorde) en B. Willaert (Izenberge, thans Leuven).
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gestoorde groepsvorming van en + inf. toch nog te redden. Ook het
Zuidafrikaans kent naast het type (8a) en (8c) het type (8d) (vgl. Kempen 1965 : 91, 96) maar de gegevens ontbreken om uit te maken of dit
laatste aan dezelfde beperkingen is gebonden als in het Westvlaams.
Verder lijkt in het Zuidafrikaans een konstruktie als (8f) mogelijk te zijn
(Kempen 1965 : 91).
De hechte strukturele verbondenheid van en + inf. blijkt verder uit
het feit dat er bij reduktionele koórdinatie wendingen ontstaan met en
en / of en, net zoals er bij reduktionele koordinatie wendingen ontstaan
met en te / of te. In het Westvlaams kan men inderdaad zinnen horen
als (9a-b ), die parallel lopen aan de Nederlandse van (9c-d) ; ( 9e ) is
een voorbeeld met end en dat reeds voor de 17de eeuw is gesignaleerd :
(9) a. (je kunt ze niet zien of) ze zitten en eten en en drinken
b. (je kunt ze niet zien of) ze zitten en eten of en drinken
c. ze zitten te eten en te drinken
d. ze zitten te eten of te drinken
e. wat liggen wij om veel en wroeten end en slepen (Van den Toorn
1975 : 262)

Het zinnetje (9a) is duidelijk de reduktie van
(9) a' . (je kunt ze niet zien of) ze zitten en eten en [ ze zitten ] en drinken

Opmerkelijk is wel dat in het 17de-eeuwse zinnetje (9e) de twee funktioneel te onderscheiden konnektieven ook twee verschillende vormen
vertonen (ende --- en).
Groepsvorming kenmerkt dus de verbinding en + inf. in eenheidskonstrukties als hij zit en lezen. Groepsvorming kenmerkt echter ook,
althans tot op zekere hoogte, de alternerende verbinding van en + finiet
werkwoord, die in het oudere Nederlands maar ook in sommige Westvlaamse dialekten verschijnt. Van deze groepsvorming zijn wederom de
talrijke voorbeelden met verschoven bepalingen het bewijs, bv. het in
(10a) geciteerde bekende zinnetje van Cats of de door De Bo ( :302 ) opgegeven Westvlaamse zinnen (10b ) :
(10) a. een waterlantsche Trijn sat eens ajuyn en schelde (WNT i.v. en kol. 4109)
b. hij lag ervan en droomde ; hij zat eraan en werkte.

Of er echter, parallel aan (9a-b), ook konstrukties mogelijk zijn met en
en / of en + finiet werkwoord is mij niet bekend. Mocht zulks niet het
geval blijken te zijn, dan zou dit wijzen op een gradatie in het fenomeen van de groepsvorming en van de strukturele eenheid binnen de
hier bestudeerde konstruktietypes.
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Alle kenmerken van strukturele eenheid zijn inderdaad niet over één
kam te scheren. Sommige ervan, zoals de gemeenschappelijke zinsnegatie
en de gemeenschappelijke auxiliarisering van beide werkwoorden, zijn
wezenlijke kenmerken die onmiddellijk voortvloeien uit de kognitiefsemantische eenheid die aan deze konstrukties ten grondslag ligt ; deze
kenmerken zullen m.a.w. in alle konstruktietypes aanwezig zijn. Dat het
tweede werkwoord, dat door geen enkele zinsbarrière van het eerste is gescheiden, ook nog zijn eventuele bepalingen onder het eerste werkwoord
schuift ( vgl. (8) en (10)) en dat er meteen een relatieve of zelfs een absolute ondoordringbaarheid ontstaat tussen het tweede werkwoord en een
eventueel voorafgaand partikel (vgl. (8) (9)), dit alles zijn symptomen van
formeel-syntaktische éénwording, die hiërarchisch dus reeds verderaf liggen en eventueel een gradatie kunnen vertonen. Hetzelfde geldt voor de
morfologische vorm van éénwording. Die wordt nl. bereikt wanneer het
tweede werkwoord zijn vervoegingskenmerken om zo te zeggen aan het
eerste toevertrouwt en alleen nog maar de infiniete basisvorm aanneemt,
zoals in zitten lezen / hij zit en lezen.
7. Als een gevolg van de tussen beide werkwoorden bestaande strukturele eenheid wordt ook het feit beschouwd ( zie o.m. Kempen 1965 : 89 )
dat het werkwoord dat oorspronkelijk een lichaamshouding uitdrukt,
deze betekenis kan verliezen om als duratief hulpwerkwoord te funktioneren. En inderdaad, men kan waarschijnlijk zeer in het algemeen stellen dat kognitieve en strukturele koherentie van twee werkwoorden steeds
een voorwaarde is opdat het ene zich tot hulpwerkwoord van het andere
zou kunnen ontwikkelen.
Wat nu de ontwikkeling van de werkwoorden van lichaamshouding tot
duratieve hulpwerkwoorden betreft, kunnen er m. i. grosso modo drie fazen onderscheiden worden.
In een eerste faze funktioneert het werkwoord van lichaamshouding
nog met zijn volle en exklusieve betekenis. Dan kan een zin als
(11) (kijk 's naar Jan ! ) Hij loopt daar weer pamfletten uit te delen !

geuit worden om de voorstelling weer te geven dat Jan inderdaad heen
en weer loopt en daarbij pamfletten uitdeelt. Deze voorstelling van zaken impliceert echter onvermijde lijk dat het uitdelen een zekere duur vertoont. Het duurt namelijk tenminste zo lang als het niet-mutatieve en
duratieve lopen duurt ! Aldus krijgen ook gebeurtenissen, die wij ons normaliter als niet-duratief voorstellen, bv. sterven, de konnotatie van du-
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rativiteit, wanneer men ze verbindt met de voorstelling van een lichaamshouding. Een kontekst als (12)
(12) hij lag daar te sterven

impliceert dat het sterven duurt.
Een tweede faze in de funktionele ontwikkeling van de werkwoorden
van lichaamshouding kan geïllustreerd worden met een zin als
(13) Jan loopt (de hele tijd weer) te zeuren

Binnen het globale beeld van Jans lichaamshouding en de ermee gepaard gaande handeling van het zeuren is het nu vooral dit laatste en
meteen het duratief karakter ervan dat geprofileerd wordt. Het duratief
aspekt van het zeuren is m.a.w. niet langer een geïmpliceerde nevenbetekenis, maar het is in de expliciete betekenis zelf binnengebracht.
Anderzijds is ( daarom of daardoor ? ) het beeld van het lopen uit de fokus verdwenen en naar het achterplan geschoven. Als de voorstelling van
een bij de uitvoering van een handeling aangenomen lichaamshouding
echter vervaagt en van sekundair belang wordt, is het ook niet meer nodig dat ze exakt en exklusief wordt aangegeven. In een zin als ( 13 )
wordt inderdaad met het lopen nog slechts één van de verschillende lichaamshoudingen bedoeld die Jan tijdens zijn zeurderij aanneemt,
blijkbaar de meest in het oog springende of de meest typische. Men kan
aldus stellen dat in deze faze van de ontwikkeling het werkwoord van
lichaamshouding als pars pro toto funktioneert, d.w.z. als symbool voor
de verschillende mogelijke houdingen tijdens de duratieve handeling.
Verder is het begrijpelijk dat in deze tweede faze van de ontwikkeling één van de werkwoorden van lichaamshouding in bepaalde taalperiodes en dialekten als pars-pro-toto-werkwoord kan begunstigd worden.
Aldus lijkt bv. liggen in vroegere taalperiodes van het Nederlands en het
Duits vaak een preferentieel gebruik te hebben gekend ( zie Kempen
90, Ebert : 109 ).
Het ware ongetwijfeld verkeerd, het werkwoord van lichaamshouding
in deze tweede faze van de ontwikkeling reeds als duratief hulpwerkwoord te bestempelen (wat nochtans door veel grammatika's wordt gedaan ). In een zin als (13) heeft lopen nog wel degelijk zijn volle betekenis, ook al funktioneert het daarbij als pars-pro-toto-werkwoord. Een
zin als ( 13 ) zou inderdaad niet kunnen worden gebruikt in een situatie waarbij Jan bedlegerig is !
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Van een duratief hulpwerkwoord kan pas gesproken worden wanneer
in een derde faze van de ontwikkeling het werkwoord van lichaamshouding zijn specifieke betekenis volledig opgeeft en dus volkomen selektievrij en transparant funktioneert. Dit is duidelijk het geval wanneer
dergelijk werkwoord verschijnt in konstrukties waar het om semantische
of pragmatische redenen nauwelijks of niet als uitdrukking van een lichaamshouding kan geïnterpreteerd worden, zoals bv. in
(14) (mnl. ) sinen gheselle, die lach ende stan in suchtene (Kempen 1965 : 86) ;
(17de e. ) maer dat jy noch wilt leggen en loopen ( Kempen 1965 : 83) ;
(wvla. ) 't zweet zit van mijn gezicht te rollen (Vanacker volgens Kempen
1965 : 90) ; hij zit met de gedachte te spelen ; hij stond daar te staan zoals
iemand die nergens van wist.

Vaak echter zullen alleen kontekst of situatie kunnen verduidelijken of
het gebruik van het werkwoord van lichaamshouding dat is van faze
één, twee of drie.
Met faze drie bereiken we een stadium waarin de konstruktie met het
dubbele werkwoord (het zweet zit te rollen) inhoudelijk eigenlijk in
niets meer verschilt van een konstruktie met enkel werkwoord (het zweet
rolt), behalve dan dat in de eerste konstruktie het duratief aspekt nog
eens extra geëxpliciteerd wordt. Het is daarbij mogelijk dat in een bepaald systeem één van de werkwoorden van lichaamshouding uitgroeit
tot exklusief middel ter explicitering van het duratief aspekt. Vanzelfsprekend maakt hiertoe juist dat werkwoord het meeste kans, dat
reeds in faze twee als pars-pro-toto-werkwoord een preferent gebruik
kende. Aldus heeft in een subtaal van het Zuidafrikaans lê , , liggen "
ongeveer het statuut van duratief partikel verworven en worden
konstrukties gemeld als lê-staan praat / staan-lê praat , , blijven staan
praten ' ' (Kempen 196 5 : passim) .
8. In wat voorafging werd aandacht besteed aan enkele eigenschappen
van het syntagma staan te + inf. en zijn varianten. Er kan nu nog kort
gewezen worden op enkele paradigmatische relaties van het werkwoord
staan in deze konstrukties.
Zoals reeds gezegd drukken deze konstrukties in de eerste plaats uit
dat het sul bjekt een bepaalde lichaamshouding aanneemt en daarbij in
een bepaald proces, bv. een handeling, verwikkeld is. Maar eigenlijk is
het zo dat men geen handeling kan verrichten (geen gebeurtenis kan
meemaken, in geen toestand kan verkeren ) zonder daarbij een bepaalde
lichaamshouding aan te nemen, en vice versa. Een zinnetje als Jan leest
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geeft dus een stand van zaken weer, waarbij de lichaamshouding die Jan
willens nillens aanneemt, buiten beschouwing wordt gelaten. Zegt men
anderzijds Jan zit te lezen, dan heeft men zowel de lichaamshouding als
de handeling van Jan in , , beeld ' ' . Er kan dan verder een onderscheid
gemaakt worden tussen een koherentie-struktuur zoals Jan zit daar te /
en lezen en een distantie-struktuur zoals Jan zit daar en hij leest : de
eerste stelt een stand van zaken voor als een eenheid, de tweede niet.
Een konstruktie als Jan zit te lezen is dus te korreleren met een
konstruktie waarbij helemaal niet aan een lichaamstoestand gerefereerd
wordt en anderzijds aan konstrukties waarbij dit wel het geval is. De lichaamstoestand kan immers voorgesteld worden als een toestand van
rust (staan, zitten, liggen, hangen) of als een toestand van beweging,
die dan uiteraard als een niet-gerichte of niet-mutatieve beweging wordt
opgevat (lopen ; in het Zuidafrikaans een enkele keer ook gaan) (7).
De konstrukties staan / zitten / liggen / hangen / lopen (te) + inf.
wijzen dus op een lichaamshouding van het subjekt en bv. de handeling die het daarbij verricht. Zoals reeds vermeld, funktioneert de infinitief (met of zonder te) hier als lokatieve bepaling. Men kan bijgevolg
ook zeggen dat in konstrukties als staan (te) + inf. het door de infinitief uitgedrukte proces eigenlijk als de toestand wordt voorgesteld waarin
het subjekt zich bevindt terwijl het staat, zit, enz. De infinitief funktioneert m.a.w. als een overdrachtelijke lokatieve bepaling.
Nu is ook het werkwoord zijn in principe een toestandswerkwoord en
in het kader van de hier besproken konstrukties passen dus eveneens oudere of dialektische wendingen met zijn (te) + inf. zoals in (15a ), of
participiale konstrukties zoals die in (15b ) :
(15) a. hij is vissen (Van Es-Van Caspel : 39, § 85 ) ( 8 ) ; mijn vader is doot of leven (Van Helten : 233 ) ; ik ben een brief te wachten (WNT i . v . te/1092 ) ;
ik ben hem te wachten (Van Helten : 233 ) ( 9)

(7) Kempen ( 1965 : 80 ) citeert naast zuidafrikaans gaan tast „gaan al
tastende " ook een aan Reichling ontleend voorbeeld met zwemmen („ het eendje
zwemt te kwaken " ). Ook al kan als gelijktijdigheidspartikel funktioneren (vgl. hij
loopt rond al fluitend (e) / wvl. al fluiten) ; het element al kan echter optreden na
allerlei werkwoorden maar juist niet na staan, liggen, zitten, hangen. Konstrukties
met al zijn in dit opstel dan ook buiten beschouwing gebleven.
(8) Van Es-Van Caspel geven zowel de parafraze „ hij is aan 't vissen " als „ hij
is gaan vissen ' ' .
(9) Het WNT en Van Helten vermelden zijn te wachten in hetzelfde verband
als staan te + inf. en suggereren dus de interpretatie , , ik verwacht hem / een
brief".
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b. hij is stervend(e) ; de koers is stijgend.

Het betreft hier dus zgn. progressieve vormen, te vergelijken met het
Engelse be... -ing (he is fishing ), die uitdrukken waarmee het subjekt
bezig is en trouwens konkurreren met wendingen als bezig zijn met /
te + inf. (vgl. ook (7a) hierboven ). Weerom echter funktioneert het infiniete werkwoord hier eigenlijk als lokatieve bepaling en geldt het door
dit werkwoord uitgedrukte proces dus als de toestand waarin het subjekt zich bevindt. Op de lichaamshouding die het subjekt daarbij aanneemt, wordt echter niet meer gewezen. M.a.w. de konstrukties zijn
(te) + inf. /part. zijn de neutrale varianten van de groep staan / zitten
(te) + inf. /part. Op te merken is dat ook het Frans naast wendingen als
être assis dfaire quelque chose tevens de wending kent être d faire quelque chose.

Wat kan met het werkwoord zijn, moet in principe ook kunnen met
zijn aspektale varianten blijven en worden, die resp. de voortduring en
de aanvang van een zijnstoestand uitdrukken. En inderdaad, er is vooreerst de thans nog gebruikelijke konstruktie blijven + inf. , maar ook
worden (te) + inf. (in de zin dus. van beginnen te) wordt uit ouder of
dialektisch Nederlands gesignaleerd ; vgl.
(16) soe went hi dencken ; en cost ick weer leven worden (Van Helten : 26 3) ; tfole
won doe claghen ; so dat te bevene waert die oude ; wvla. hij wierd te ronken (De Vooys § 68)

De lokatieve infinitief stelt hier het proces voor als de toestand waarin
het subjekt „ bij voortduring bezig is (resp. begint bezig te zijn) zich
te bevinden ' ' , d.w.z. er is een kombinatie van progressiviteit met durativiteit of van progressiviteit met inchoativiteit aanwezig. In het Duits
is de inchoatieve betekenis van werden + inf. , zoals bekend, verschoven
tot een futurische.
Dat zijn / blijven / worden in principe als selektievrije en transparante hulpwerkwoorden van progressiviteit, durativiteit en inchoativiteit
kunnen funktioneren, komt dus doordat zij geheel neutraal, d.w.z. zonder enige voorstelling van lichaamshouding, naar het , , ergens zijn ' ' van
het subjekt verwijzen, dat zij m.a.w. het subjekt zonder meer spatiotemporeel situeren binnen het in de infinitief genoemde proces. Positionele werkwoorden als staan / zitten / liggen kunnen anderzijds alleen dan als hulpwerkwoorden funktioneren, wanneer zij , zoals wij gezien hebben, in de derde faze van hun ontwikkeling, hun specifieke betekenis verliezen en dus alleen nog maar een zich bevinden betekenen.
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Op dat ogenblik wordt staan / zitten / liggen (te) + inf. synoniem van
zijn (te) + inf. of blijven + inf.
Wanneer wij nu nog eens de drie konstrukties
(17) a. Jan vist
b. Jan is vissen
c. Jan zit (op een boomstam) te vissen

op een rijtje zetten, moeten wij vaststellen dat zij alle drie kunnen worden gebruikt ter weergave van één en dezelfde „ objektieve " stand van
zaken, in welk geval zij alleen maar verschillen door een graad meer of
minder van formele of semantisch-kognitieve explicietheid. In de drie
gevallen is Jan bezig met een bepaalde handeling waarbij hij willens nillens een specifieke lichaamshouding aanneemt. Van deze situatie is
(17c ) de meest komplete weergave ; (17a) verzwijgt de lichaamshouding
en signaleert de progressiviteit van de handeliqng door het gebruik van
de indikatief presens ; (17b ) verzwijgt zoals (17a) de lichaamshouding
en voegt, door het gebruik van zijn, aan ( 17a ) eigenlijk maar een redundant signaal toe van het progressief aspekt der handeling.
9. Om te eindigen wil ik er andermaal op wijzen dat na alle hier
besproken toestandswerkwoorden, zowel dus na zijn / blijven / worden
als na staan / zitten / liggen / hangen / lopen, een lokatieve maar ook
een direktieve infinitief (met of zonder te) mogelijk is. Men vergelijke
bv. de volgende paren, waarbij de eerste konstruktie telkens een direktieve infinitief bevat :
(18) a. hij is vissen , , hij is weg om te vissen "
hij is vissen „hij aan 't vissen "
b. hij blijft hier logeren
hij blijft hier wonen
c. hier liggen nogal wat appelen te rapen ( zuidndl. )
het kind lag te slapen
d. hij is weer lopen kijken
hij heeft weer lopen zeuren

Tot strukturele ambiguïteit heeft deze principiële dubbelmogelijkheid
blijkbaar niet zo vaak geleid. Men kan immers vaststellen dat in het Nederlands of de verwante talen noch het direktieve noch het lokatieve
systeem ooit kompleet werden uitgebouwd ( zie hierover Leys 1985 ).
Wat er voorhanden is, zijn flarden, geïsoleerde realisaties ( zoals de direktieve infinitief in blijven logeren / eten) naast hier en daar een kleiner systematisch geheel. En een van die kleinere gehelen vormt de hier
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behandelde groep staan, zitten, liggen hangen, lopen (te) + lokatieve
infinitief in het hedendaagse Nederlands.
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LOLITA VERSUS TEIRLINCK OF NAWEEEN VAN EEN VERTALING
door
K. JONCKHEERE
Lid van de Academie

Tijdens de jongste zitting in ons kasteel te Beauvoorde was ik Vlaanderens beste kramiek aan het verorberen naast een oud-leerling, koerespondent voor het Veurnse van een paar bladen. Ons gesprek rolde onder
meer over de Boeteprocessie die zich enkele dagen later zou ontplooien
in de mijmerende straten van het in 1906 door Rainer Maria Rilke bezochte en bezongen stadje. Ik wist dat de dichter een week vertoefd had
in het gasthof „La
La noble rose " , maar leerde dat in 1987 de ommegang
zijn driehonderdvijftigste verjaardag zou vieren.
Weer thuis bleef Veurns processie door mijn hoofd spelen, ik was
overtuigd dat ik er een akademielid kon bij betrekken. Ik vond hem,
het was Marnix Gijsen. Ik sloeg van al de mappen die ik van auteurs bewaar de dikste open en ontdekte mijn dokument.
Jaren geleden, toen Jan-Albert Goris naar Montreal trok om ginds op
de Wereldtentoonstelling het Belgisch paviljoen te beheren, had hij mij
een dikke envelop toevertrouwd met allerlei korrespondentie en drukwerk. Ik mocht er mee aanvangen wat ik wilde, zelf bewaren of schenken aan een of ander archief.
Ik geef u lezing van een nergens gekend stuk dat me nog steeds dromerig achterlaat. Het stamt uit 1933, Gijsen was toen kabinetschef van
Filip van Isacker, minister van Ekonomische zaken.
„ Een kruis, jaartal 1636
Ste Nicolaiiskerk Veurne
SODALITEIT VAN DEN GEKRUISTEN ZALIGMAKER
Groep
M. J. Goris
is ingeschreven in de Boetprocessie voor het jaar 1933
als boeteling.
De Bestuurder,
A. Vanderheyden ' '

Waarom liep J. A. Goris mee onder de harige pij , glurend uit twee achterdochtige gaten. Tilde hij een kruis, liep hij blootsvoets ? Welke mo-
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bielen bewogen hem, waarachtig of vol aarzeling, speels of berouwvol ?
Hij was gehuwd, kinderloos. Deed hij inspiratie op voor een boek ? Had
hij Henri Davignons „ Un pénitent de Fumes " gelezen of herlezen ?
Werkte de , , Loflitanie van Sint Franciskus " weer door ?
Dit alles mag gebeurlijk speurwerk zijn voor anderen. Toen ik hem
eens vroeg of hij werkelijk gestrompeld had door de Veurnse steegjes,
haalde hij met enig misprijzen de schouders op. Ik kon kiezen : ofwel
wilde hij over de vreemde belevenis de spons vegen, ofwel mezelf overtuigen dat ik een naïeveling was. Hij kon ook, eens zijn certifikaat in
handen, rechtsomkeert hebben gemaakt en naar De Panne kreeftjes zijn
gaan eten. Loste hij een belofte in, zichzelf opgelegd of geboden door
derden, een penitentie ? Maar we moeten naar Teirlinck en Lolita.
Naarmate ik verder vingerde in Gijsens map, bood zich een dossier
aan dat ik sedert mijn afscheid in 1973 als adviseur letteren buitenland
verloren waande. Een uitzonderlijk geval.
Het gebeurt immers niet zo dikwijls dat een eerbiedwaardig lid van onze
Akademie, privé-raad van de koning, laureaat van de Prijs der Nederlandse Letteren, in de Verenigde Staten van Amerika met een proces
wordt bedacht. Niet door de eerste de beste, maar door Vladimir Vladimirovitsj Nabokov, geboren te Petersburg hetzelfde jaar als Marnix
Gijsen, zegge 1899. Op zijn twintigste emigreerde hij, studeerde te
Cambridge, fabriceerde kruiswoordraadsels en ontwierp schaakproblemen, verbleef twee jaar in Parijs, week in 1940 uit naar de States, waar
hij hoogleraar Engels en Russisch werd, beheerder van de vlinderverzameling van het Harvardmuseum, afdeling vergelijkende dierkunde. In
1958 vestigde hij zich in Montreux, langs het meer van Genève. Wanneer de feiten die ons bezighouden zich voordoen, het was in 1964, vertoeft hij nog in Zwitserland. Nabokov met zijn ,, Amerikaanse biografie " is geen courant nummer, zoals we zien. Tegenover deze man zou
Teirlinck zich moeten verantwoorden voor eerroof.

*
Sedert ons kultureel akkoord met Nederland in 1946 en enkele jaren later het stichten van de Konferenties van de Nederlandse Letteren, verkeerden wij , Vlamingen, in de romantische illuzie dat voortaan de kulturele eenheid een tot sereenheid nopende waarachtigheid zou worden.
Ik was 25 jaar lang algemeen sekretaris voor het Zuiden van de konferenties en ben van heel wat Hollandse markten teruggekomen. Zeker,
niet alles bleef diplomatische redekaveling maar heel wat van onze ver-
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zuchtingen raakten niet door de voorgevel. Toen mij gevraagd werd een
kwarteeuw-verslag op te maken, dat ik zeer nuchter opstelde, werd het
voor publikatie niet aanvaard. Zodra het o.m. om duimkruid ging
werkte de Hollandse Telling weer na. Zowel officieel als partikulier. Herinnert gij u hoe de Prijs van de Nederlandse Letteren een twistpunt was
omwille van het bedrag ? Wij stelden 12 5.000 frank voor, het werd
75.000, elk 37.500 frank, of 2000 florijnen. Vandaag is het wat meer.
En toen in 1965 de prijs te beurt viel aan een Nederlander en hij onze
helft omwisselde in guldens, konstateerde de familie dat ze door de
koers een paar honderd frank minder ontving en verzocht wijlen ons lid
Julien Kuypers, toen machtig man in het ministerie, zijn best te doen
het zogezegd verlies goed te maken door een bijkomend bedrag.
In die jaren kwam in het Noorden een , , Vertaalstichting ' ' tot stand,
genoemd de , , Stichting Oversteegen ' ' . J. J . Oversteegen, een van de
voorvechters van de close reading, werd nadien docent aan de Amsterdamse universiteit.
Wij juichten deze stichting geestdriftig toe, waren dadelijk bereid te
steunen en samen te werken. Overtuigd dat het uur was aangebroken
om onze letteren op te stuwen in de bekende , , vaart der volkeren ' ' . We
glimlachten wel om de nevenverzoekjes om steun : de ene keer telefoneerde men ons om tussenbeide te komen voor het aanschaffen van een
nieuwe schrijfmachine, de andere om te helpen zorgen voor het vernieuwen van het behangpapier.
We waren niet ontevreden over de samenwerking, maakten deel uit
van de advieskommissie, vergaderden al eens te Antwerpen, met Nederlandse auteurs werden er Vlaamse uitgedragen en ook bij het samenstellen van gemeenschappelijke bloemlezingen was samenhang aanwezig.
Als we echter elk jaar berekenden of we baat hadden bij de subsidiëring,
stelden we meesmuilend vast dat we niet aan onze lengte kwamen.
Vandaag subsidiëren we nog steeds, zij het met lange tanden, meer
dan een miljoen per jaar voor een paar schamele vertalingen. Neen, aan
elkaar gezwikt in zwaluw-staart zijn we beslist niet. De , , Taalunie "
blijkt ook geen land van belofte.
Ik werd gedeeltelijk aan de grond genageld, toen ik van vriend Goris, aanvang 1962, uit New York een nummer ontving aan , , The literary review ' ' , kwartaalschrift van één dollar 25, uitgegeven door de Fairleigh Dickinson University van New Jersey. , , Netherlands Number "
heette het. Toen ik op de kaft een stempel zag waarin een leeuw
klauwde boven de spreuk , , Je maintiendrai ' ' , begon ik achterdochtig
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te worden, wat ik helaas gebleven ben. Ik overzag de namen van de opgenomen vertaalde auteurs, van Achterberg tot Beb Vuyck, tussen dewelke geen enkele Vlaming een plaats had gevonden. De Noordelijke
Netherlands hadden cavalier seul gespeeld.
Op staande voet belde ik Kuypers op om hem van mijn verslagenheid
op de hoogte te brengen ; schreef naar Jan-Albert om het solooptreden
van de Bataafse broederen op zijn minst te betreuren en uit te zien naar
een gevatte reaktie.
Ik was op reis in het buitenland, toen Oversteegen zijn opwachting
bij Kuypers te Brussel kwam maken om te verklaren dat het initiatief
voor het Holland-nummer reeds genomen was eer we besloten hadden
samen te werken. Vanzelfsprekend had ik ook aan hem telefonisch onze
ontgoocheling gemeld.
Deze verklaring van het Noorden was een deerlijke verontschuldiging.
Drie jaar voordien was in Nederland een tijdschrift gesticht, , , Delta " .
Dit om de Engels-Amerikaanse wereld diets te maken dat ook letteren,
kunst en geestelijke uitingen aan Schelde, Maas en Rijn bloeiden.
Dit gelukkig initiatief werd eveneens door ons officieel gesteund. Ik
mocht bijdragen verzamelen over ons Zuiden, zelfs mijn oordeel uiten
over bijdragen over het Noorden. De vertaalstichting en de mannen van
,, Delta" kenden elkaar, kregen dus voldoende tijd en gelegenheid om
te vragen of we voor , , The literary Review ' ' wilden Meespelen.
Voordien waren nummers gewijd aan de letteren van Israël, Italië, de
Filippijnen, Turkije en India.
Toen de ,, Stichting" door de ,, Review" werd gekontakteerd, had ze
de redakteurs er moeten attent op maken dat ook iets als Vlaanderen
bestond. Dat Amerika niet veel afwist over onze eenheid van taal en letteren kon het niet kwalijk worden genomen. In de , , Editorial notes "
van het Hollandnummer, na hét verschijnen dus, staat echter te lezen
, , Since Netherlands and Flemish culture are intimately related, the Belgian government shares in the sponsorship of both `Delta' and the foundation " .
We besloten niet verder in de pot te roeren en onmiddellijk uit te
zien naar de samenstelling van een Vlaams nummer. Laat me niet vergeten u te zeggen dat Oversteegen zich aanmeldde om ons bij dit werk
te helpen. Wat door ons zoals te verwachten, op eerder gemengde gevoelens werd onthaald.
We voelden ons , , groot ' ' genoeg zonder schimmige bondgenoten.
Kuyperszgdaltno,GriszuaftewmdSas
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het degelijkst konden boeien, wij zouden samen de teksten kiezen en
ik zou voor de praktische uitwerking zorgen wat betaling van de auteursrechten, de aankoop van exemplaren en dergelijke betreft. Mijn man bij
„ The literary Review " was editor Charles Angoff. Goris werd bijgestaan
door zijn assistent Jozef Kadijk.
Ons nummer verscheen in de lente 1964, kostte één dollar vijftig,
heette , , Flanders number ", kreeg een stempel mee met drie leeuwen
op en de spreuken , , L' union fait la force ; Eendracht maakt macht ". .
Beide nummers waren even dik, 160 bladzijden. Het onze bevatte twee
essays : „ Contemporary writing in Flanders " van Jan-Albert Goris,
,, Marginal notes on Nabókov's `Lolita' " van Herman Teirlinck. Als
„ stories " werk van Streuvels, Roelants, Brulez, Walschap, Gijsen,
Daisne, Boon, Lampo, Frans de Bruyn, Jos Vandeloo, Ruyslinck en
Claus. De ,, poetry" was vertegenwoordigd van Jan van Nijlen tot Paul
Snoek. De vertalingen waren van Elisabeth Eybers, Marnix Gijsen, James S. Holmes, spil van , , Delta",Kadijk, Clark Stillman, kultureel attaché van de V.S. in Brussel, Frances Stillman, vrouw van Clark en samenstelster van een bundel , , Lyra Belgica ' ' , een uitgave van ons Belgian Government Information Center te New York, hoofd J. A. Goris.
Op de binnenkaft stond nog eens te lezen, dit was een wat late wenk
van de , , Review ' ' , dat de , , Netherlands ' ' en Flanders samen een belangrijke „ Dutch-language community " vormden van 17 miljoen zielen, de tweede grootste Germaanse taalgroep in de wereld. Verder :
, , De essentiële eenheid van Vlaamse en Nederlandse kultuur wordt officieel erkend door de respektieve regeringen van de twee , , regions ". .
De oplage bedroeg tweeduizend exemplaren voor het tijdschrift zelf,
en op kosten van de universiteit ; plus twaalfhonderd exemplaren voor
onze rekening die 75.000 frank zou belopen. Van deze 1200 zou Goris over 500 mogen beschikken voor zijn propaganda in de States, ons
departement van Buitenlandse Zaken te Brussel over 200 en onze dienst
voor de verbreiding van de letteren in het buitenland over de overige
500. Elk vertaald auteur ontving twee exemplaren, elke belangrijke bibliotheek en school of een instelling die blij was ermee, o.m. onze Akademie, één exemplaar.
Wij betaalden via Sabam de auteurs dertigduizend frank en trokken
25.000 F uit voor de vertalers. Alles samen 130.000 F.
De dag waarop wij deze 500 exemplaren ontvingen in de Kortenberglaan bezorgde mij een van mijn gelukkigste ambtsbelevenissen.
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In het , , Nieuw Vlaams Tijdschrift ' ' van 1961, 15 de jaargang, nr. 5,
publiceerde Herman Teirlinck Kritische beschouwingen over Vladimir
Nabókovs „Lolita
Lolita ' ' . Ze werden fel opgemerkt én voor de grondige analyse én voor de aktualiteit van het opgeroepen probleem : wat is eigenlijk pornografie ?
Goris koos dit stuk uit omdat het ook over een berucht boek van een
befaamd geworden Amerikaan ging. Het was aktueel, vernuftig geschreven en zou illustreren tot welke hoogte onze brains en onze Vlaamse beschaving het hadden gebracht.
Aanvankelijk had Nabokov weinig sukses met zijn gewrocht, geen enkel Amerikaans uitgever wilde ervan. Tenslotte ontfermde zich een Parijs
uitgever van pornografie er over. Het sloeg in als een bom een seksbom en werd verfilmd in 1962. Het gaat om het zwoel verhaal van
een nimfje, een , , nymphet ' ' , Lolita geheten. James Mason vertolkte de
rol van professor Humbert die ziekelijk verliefd wordt op het meisje, dat
ontvoerd wordt door een artistiek medeminaar. Haar moeder speelt ook
mee en het slot wordt een ramp.
Teirlincks essay was te lang en verscheen gehalveerd in de , , Literary
Review ' ' .
Welke beweringen van Teirlinck hebben Nabokov in zijn hitte gejaagd ?
Teirlinck poneert I. dat Nabokov een schrijver, een kunstenaar is, die
het recht heeft ,, zich op alle mogelijke vrijheden te beroepen. En het
heeft geen zin hem enigerlei dwang op te leggen ook niet van morele
aard. ' ' 2. , , Evenmin kan te zijnen opzichte worden getornd aan het
absolute recht scabreuse tema's te behandelen " . Nabókovs tema is het
nimfisme, een verschijnsel. Teirlinck vertaalt , , nymphets ' ' door , , Maagdekens ' ' , , , maagdjes ' ' maar hij geeft de voorkeur aan het Engels woord
of het Franse „ nymphettes " , woord dat reeds aangetroffen wordt hij
Ronsard.
Volgens Nabokov , , gebeurt het wel eens dat jonge maagden, van niet
onder de negen en niet boven de veertien jaar, de betoverde reiziger van
twee-ot vijfmaal zo oud, haar ware natuur onthullen geen menselijke
maar een nymfische, d.i. een demonische "..
Teirlinck poneert verder : , , Ik weet niet in hoeverre bewust nymfisch
fenomeen voor iedere man-op-leeftijd waarneembaar is. Het moge
volstaan dat er mannen zijn te vinden die het waarnemen. En de auteur
blijkt een dergelijk man te zijn, evenzeer als zijn romanheld, waarmee
hij zich in het boek gemakkelijk blijkt te kunnen identificeren ".
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Na het verschijnsel, komt het geval. De veertigjarige Humbert verklaart
in een fiktieve biecht hoe hij onder nymfische tover is geraakt van de
twaalfjarige Lolita. , , Hij is er zo verslingerd op dat hij , om van zijn
prooi niet te worden verwijderd, niet aarzelt in de echt te treden met
een nog fleurige weduwe, haar moeder ' ' .
Wat door ons in de States vertaald werd van Teirlincks beschouwingen, begint met de duidelijk gestelde vraag : , , Is dit pornografie ? "
Teirlinck had gelezen dat Nabokov een tijd leraar is geweest in een
Amerikaans lyceum en uit zijn ambt zou zijn ontheven. Ik citeer woordelijk : , , Indien het dan was om Lolita te hebben geschreven, teken ik
formeel protest aan tegen een zo brutale aanslag op de vrijheid van het
woord. Ik kan me best voorstellen dat ouders over dergelijk boek kunnen verbolgen zijn. Ik kan me ook voorstellen dat ze hun dochters uit
dat lyceum verwijderen ( ... ) een daad van angstvallig verweer tegen een
gevaar dat zo lang denkbeeldig is tot de heer Nabokov niet met zijn
heldistvrnzg'.
De kat komt voor goed te kore waar Teirlinck schrijft : , , Ik zie die
vereenzelviging op al te veel plaatsen aan de dag komen, in weerwil van
de listige mystifikaties en camouflering en om de aandringendheid ervan
precies, en om de tekortkomingen die fataal aan 's schrijvers aandacht
moeten ontgaan. Bovendien versterkt bewust wegglijden van fiktie naar
autobiografie mijn vermoeden dat , , Lolita ' ' met al zijn literaire kwaliteiten toch een pornografisch boek is. "
Teirlincks besluit : , , Lolita" is een sterk boek dat zijn pornografische
inzichten onder een luisterrijk artistiek ornaat of probeert te verdoezelen
of insidieus weet te prikkelen ", deze laatste zin komt echter niet meer
voor in de vertaling die Nabokov onder het boze oog heeft gekregen.
*

Op 1 juli 1963 schrijft Clarence R. Decker, mede-editor van ,, The literary review", aan Jozef Kadijk, Gorissens medewerker in New York :
, , Teirlinck's excellent assault on , , Lolita " , Teirlincks voortreffelijke aanval op , , Lolita ' ' . Over het ganse nummer luidt zijn oordeel, d.w.z. over
de aangeboden stukken : , , I am delighted with them, as I am sure readers will be" ,
ik ben erover verrukt en overtuigd dat de lezers het eveneens zullen zijn. " Hij voegt er zelfs aan toe dat Mrs. Decker , , even more
than I, is delighted with the critique " en verwonderd is dat Teirlincks kritische bijdrage het enige voorbeeld is van hedendaags essay in Vlaams Bel..
gie.
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Elf maanden later begint het te rommelen in Amerika. Mr. Decker ontvangt van Mr. Walter J. Minton jr. , ,, president" van de New Yorkse
uitgeverij G. P. Putnam's sons, een alleszins verrassende brief. Vladimir
Nabokov is in het bezit gekomen van ons nummer en heeft zich zo
geërgerd over Teirlincks oordeel dat hij een advokaat onder de arm wil
nemen met het oog of het al dan niet lasterlijk is om meer dan één reden. Waaronder :
1. de insinuatie dat Nabokov zijn ontslag als leraar heeft gekregen in
een Amerikaanse middelbare school voor meisjes. Hij gaf wel elders les
maar werd nergens aan de deur gezet ;
2. de insinuatie dat ouders hun dochter uit de school hebben willen
wegnemen omwille van Nabokovs aanwezigheid ;
3. de beschuldiging dat Nabokov dient geïdentificeerd met Humbert
Humbert, hoofdpersoon uit , , Lolita" ;
4. de bewering dat , , Lolita ' ' een pornografisch verhaal is ;
5. de bewering dat Nabokov werkelijk de feiten persoonlijk heeft ervaren zoals in het boek voorgesteld.
Het was een pak van ons hart toen Mr. Minton meende dat Nabokov
zou te vermurwen zijn want hij hoopt hem te hebben kunnen overtuigen dat een aanklacht zoals Nabokov zinnens was neer te leggen aan
beide partijen een eerder waardeloze ruchtbaarheid zou bezorgen. Minton belooft tevens aan Decker te schrijven wat Nabokov er verder over
dacht en na te gaan of niet een vorm van verontschuldiging kan verspreid worden, een officieel afstand nemen dus door de direktie van het
tijdschrift van Teirlincks aantijgingen.
Goris nam de zaak nog lichter op. In zijn brief van 1 juli 1964 lees
ik : , , Ik zond ook een copy aan den Ivoren Aap. Maak je geen zorgen.
Datbloedzui."
In dezelfde maand juli is Angoff me in Brussel komen opzoeken en we
besloten rustig af te wachten. Teirlinck bleef sereen zoals hij placht te
zijn en zei alleen : „ Laissons pisser le mouton. Dit komt ervan mij te
willen vertalen. "
Op 28 juli schrijft Decker een brief naar Minton. Hij onderstelt dat
ik met Teirlinck heb gekonfereerd, , , Herman Teirlinck, now 84 years
old and long-time Chief Counsellor to the King " . Iedereen is geneigd,
zegt hij : „ to let the matter rest at this point " . Te meer daar de terechtwijzing niet eerder zou kunnen verschijnen dan in het winternummer
van The literary Review" . Verder : ,, Als Mr. Nabokov dit wenst zouden we trachten een briefwisseling op gang te brengen tussen hem en
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Mr. Teirlinck met eveneens een korte uiteenzetting van ons standpunt.
, , But even this seems hardly useful ". .
Op 6 augustus antwoordt Minton aan Decker dat hij twijfelt of Nabokov hierop zou ingaan. Slot van de brief : , , But I think some time has
past, and I hope all has blown away. "
Nu volgt een brief van Minton, 6 augustus 1964, aan Nabokov, Hotel
Beau Séjour, Caans s/Sierre, Zwitserland. Na een , , Dear Vladimir ",
meldt hij onze vertoornde romancier dat Dr. Decker nu bijna iedereen
die bij het geval betrokken is, heeft aangesproken en dat het bijna onmogelijk is elks verantwoordelijkheid vast te leggen. Daarom raadt Minton Nabokov aan af te zien van verder verwikkelingen. ,, Sedert de verantwoordelijke man, Herman Teirlinck, is `84 years old' , en zo lang
Chief Counsellor van de koning der Belgen, dat hij " een neiging heeft
een soort , , divine right "-positie
-positie in te nemen , , on all sorts of things "..
Slot : , , Shall we let the matter drop ? I really think it would be the best,
and I hope you'll agree. Let me know. "
Maar Nabokov laat niet los.
Uit Zwitserland naar , , Dear Walter Minton ' ' op 11 augustus : , , Ik
ben in het bezit van uw brief van 7 augustus betreffende het gemeen
artikel (scurrilous) in Fairleigh Dickinson's Literary Review. Ik vrees dat
gij mijn standpunt niet goed begrijpt. Gelieve aan Dr. Clarence Decker te zeggen dat ,, old Teirlinck's opinion, position and king" mij geen
zier kunnen schelen. Alles wat ik verlang
, , and this I want very definitively ' '
is een gedrukte verontschuldiging vanwege de uitgever
van het tijdschrift voor de vertaling en de herdruk van deze persoonlijke
abscene aanval onder het voorwendsel van , , Dutch literature ' ' . U mag
Dr. Decker ook zeggen wanneer dergelijke verontschuldiging niet voorkomt in het eerste nummer ik zal overgaan tot het inspannen van een
proces tegen Teirlinck voor eerroof. Zijn idee om brieven te wisselen tussen mij en , , the old Dutch ass " is belachelijk. (Preposterous }.
Herman Teirlinck, bij ons de wijze man, in Nabokovs ogen een , , old
Dutch ass ", een oude ezel. Maar een , , Dutch ", hoe dit te vertalen ?
Geen Belgische ezel, geen Vlaamse, geen Nederlandse, geen Hollandse ?
Wat overblijft is een , , Nederlands schrijvende ezel ".
Decker schrijft op 17 augustus 1964 naar Joseph Kadijk dat de storm
blijkbaar niet is geluwd maar dat hij twijfelt of de zaak voor het gerecht
zal verschijnen.
Het laatste stuk uit het dossier dagtekent van 20 augustus 1964, een
brief van Kadijk naar Goris en een afschrift van onze Dienst Letteren.
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Daaruit deze hoopvolle zin : , , Dr. Decker scheen niet bijzonder onder
de indruk van Nabókovs dreigementen en wil blijkbaar tijd winnen. Hij
scheen weinig geneigd op Nabókovs verzoek in te gaan, nl. om enige
terechtwijzing of 'apology' te publiceren. "
Zoals Vermeylen placht te zeggen : , , de tand des tijds zal gras op deze
wonde laten groeien, en het geval is d an ook uitgebloed. Misschien hebben we de kans gemist onze letteren in de States berucht te maken.

GEZELLES RIJMSNOER (1893 )
(DUNDRUK 2 596 )

GEBRUIK VAN HET HANDSCHRIFT
door
Christine D'HAEN
Lid van de Academie

In de aanhang van Rijmsnoer om en om het Jaar (1897 ) neemt Gezelle
het volgende zevenregelig versje op :
Een rijmsnoer ben ik rijk gebleven,
'k en weet newicht noch hoe noch waar (1)
't mij inneviel, noch hoe malkaar
de staven zijn aaneengesteven,
zes of zeven
die ik even
vond alhier en ving aldaar..

Dit kleine rijmsnoer binnen het grote Rijmsnoer is slechts een topje van
een diepe ijsberg. Er is in het archief van het Gezellemuseum (nu Stadsbibliotheek Brugge ) een lang handschrift van een gedicht, dat Gezelle
nooit publiceerde, en dat ons aanwijzingen geeft voor een mogelijke interpretatie van het rijmsnoer.
De bundel Rijmsnoer is Gezelles enige eigen en tegelijk zijn finale
dichtbundel. Dichtoefeningen ; Gedichten, Gezangen en Gebeden
waren jeugdbundels voor leerlingen. Tijdkrans stond nog vol gelegenheidsgedichten.
Het is dus niet zonder belang, op de betekenis van de naam van die
bundel in te gaan.

( 1 ) newicht : Gezelle verklaart dit zelf in de woordenlijst bij Rijmsnoer als geen
wicht, niets.
Eigenlijk = niet, vnw. , znw. en bijw. , ontstaan uit niewet, zelf uit niowiht ( ohd.
neowiht, os. neowiht), waarin neo < ni eo stamt het wicht en znw. wicht is, dat
in het oudgerm. o.m. zaak betekende. Zie het WNT, IX, 1941-1942 en vgl. De
Bo-Samyn (1892), 646 i.v. nichtemeer. Verdam behandelde de kwestie onder nicht
( bijvorm v an niet) en onder nichtemee, nichtemeer (MW, IV, 2379 en
2381-2382 ). Ik dank collega Hoebeke die mij hierop vriendelijk attent heeft gemaakt.
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Het handschrift bestaat uit zes kleine briefjes, de briefjes gedateerd
3.7.1893. Dit handschrift wordt, met fouten, gereproduceerd inJub. R.
p. 293 (2).
Ik copieer de tekst van het handschrift zonder rekening te houden
met alle correcties : alleen die correcties die mijn betoog dienen, neem
ik in aanmerking. Ik plaats de nodige alternatieven onder de dichtregel
tussen haken.
'k Ben nen rijmstaf rijk gebleven
wel en wete ik, hoe of waar
ging hij zwanger, ging hij zwaar
't zou mij kinderblijdschap geven
('t baren zou mij rijkdom geven)
won ik even
zes of zeven
rijmen meer als een te gaar I
(zulke als hij is wel te gaar) .

Het rijmsnoer
het enige dat de oude dichter overbleef na een heel
leven
is hier geen snoer, maar een staf.
En merkwaardigerwijze, is die staf zwanger.
Ja, die verbluffende combinatie staat hier : hij zwanger.
Van alle oxymorons
het schokkend naast elkaar plaatsen van tegenstrijdige begrippen
is deze zeker de schokkendste en onmogelijkste :
nergens in de natuur wordt een mannelijk wezen zwanger.
Die zwangere rijmstaf baart voor de dichter (mij ) vele kinderen
of
zou baren, als de dichter maar niet een stuk te kort had ( zes of zeven
rijmen meer).
Wat is de betekenis van het woord rijmstaf?
J. de Vries (Ned. Etym. Wdb. 196 3) relateert staf aan stok, stut, idool,
houten paal, pijler ; het werkwoord staven aan : tot staan brengen.
staven zijn dan : uit rechte strepen bestaande runetekens.
staff en stave was in het Engels : strofe of versregel. Bij Gezelle mogen

we aan een Engelse connotatie denken (3).
Het I NT geeft voor rijmstaf maar 1 voorbeeld, en nog wel s.v. stafrijm !

(2) Baur spreekt daar van ,, de smartelijke barensweeën" waarvan de dichter
, , op zoo menige latere plaats ' ' gewaagt.
(3) Verklaring Paul Claes.
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Het is een zin uit Hofdijk, waar rijmstaven de gelijke aanvangsletters
zijn van , , de verschillende sterkst betoonde lettergrepen in een vaers ". .
Het woord Rijmsnoer werd door Gezelle zelf gevormd.
In het kleine gedichtje betekent snoer strofe.
:

Het woord staf moet wel de betekenis stok, stut oproepen, en het moet
een associatie veroorzaken die, gezien de beeldspraak van het gedicht,
twee verklaringen mogelijk maakt.
Enerzijds doet staf, stok, paal, pijler denken aan een fallische betekenis. Dan krijgen we het beeld van de fallus die, zwanger wordend,
baart.
Anderzijds doet de stok, die baart, denken aan de , , eierstok ' ' (4).
Dankrijgewhtbldvanicer,bshktovnruwelijk vruchtbaar orgaan. Ik opteer voor het gelijktijdig aanwezig zijn van
de twee beelden.
Een eerste interpretatie van I geeft het beeld van een huwelijk :
dichter x staf
4,
gedicht

Werd de rijmstaf zwanger, dan zou hij kinderen baren voor mij , en die
kinderen zou ik gewonnen hebben. (winnen : Verwijs en Verdam : telen, verwekken ). Maar de dichter heeft stukken, rijmen, tekort, de teling kan niet gebeuren.
De IIe strofe luidt.
't Eerste woord is licht om vangen
staat u luim en lust ter hand
(bindallaam)
hebt gij moete om onvermand ( 5)
onvermoeid door ander zorgen
tijd te borgen
en 't eer morgen
vast te vangen in den band

(4) Verklaring René Beelaert.
(5) moete : De Bo : ledige of vrije tijd om iets te verrichten.
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De IIIe
Maar, och arme, zelden zaken
is 't, wanneer gij woorden strooit
dat, o Heere, ik kom er ooit
een of twee van zoeter spraken
aan te raken,
mijns te maken
eer de wind ze heel ontmooit

De woorden, waardoor des dichters rijmstaf zwanger zou worden, worden door de Vader van boven naar beneden gestrooid, en de dichter
moet ze vangen. Zijn taak is zeer gereduceerd : woorden opvangen, en
dat zelfs niet kunnen doen door gebrek aan tijd. Het huwelijk van de
dichter met de rijmstaf komt erop neer, dat hij niets anders is dan een
klusjesman ; de echte echtgenoot van de barende rijmstaf is de Vader.
IV.

't Waait te stijf in 's werelds oorden
hooger moet ik henen gaan
hooger als er bergen staan
die het menschdom razen hoorden
en daar woorden
hooren door den
reinen ruimen hemel slaan.

De totale verzameling van alle woorden is God. Karakteristiek is, dat de
dichter daarvoor , , hooger ' ' moet gaan, , , hooger dan de bergen
staan. ' ' (6) Het handschrift van 1877 van , , Dichtergeest ' ' spreekt van :
, , uw alsprekendheid' ' .
V.

hooger hooger opgestegen
hemelhooge verre en vrij
daar uw licht mij helder zij
laat o God van 's werelds wegen
weggedregen
uwen zegen
hem aldaar genieten mij.

VI.

Zwanger zal mij herte en tale
dan geworden, eeuwig groot ( 7)
eeuwig in herbarensnood

(6) P. Claes : Een psychoanalytische duiding van Gezelles , , Hen " , 1VVT 1981,
juli-augustus.
Daarin wijst de auteur op de „ overbeklemtoning van het hoge ".
(7) groot gaan : Loquela : zwanger zijn
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zal ik in uwe dichterzale
zegepralen
stemmen halen
sterker als de sterke dood

Ja, hooger, hooger moet de arme dichter, zo hoog als des Vaders potentie en wat zal er dan gebeuren ? Herte en tale zullen zwanger worden. Herte en tale worden gelijkgesteld, beide zijn hier vrouwelijke organen ; maar in I werd ook de rijmstaf zwanger, dus :
staf= hen = taal = vrouwelijk

Maar de dichter zegt verder dat hij zal zegepralen, hij, eeuwig zwanger,
eeuwig in herbarensnood, dus :
dichter = staf = hen = taal = vrouwelijk

Verbazend is niet de topos van de barende dichter
die topos is overbekend ; wel de nadruk en de onbewustheid waarmee de dichter deze
paradoxale positie tot ideaal verheft en poneert.
Toch moet er bewustzijn gedaagd zijn, want Gezelle heeft alleen de
eerste strofe, in veranderde vorm, gepubliceerd.
In plaats van de staf, waaraan delen ontbreken, die dus gecastreerd is,
bezit hij nu een snoer, het ronde en omsluitende, dat eerder een vrouwelijk connotatie heeft.
Die topos van de barende dichter komt in Gezelles werk niet zo erg veel
voor. De aanhang van Rijmsnoer bevat ook : slapende botten
(28-4-1895) waar de dichter het heefr over ontvangen en barensveerdigheid. Hier is hij alleen moeder. Merkwaardiger is, in Gedichten, Gezangen en Gebeden het gedicht 't Laatste (1860 ? ), waar de dichter tegelijk de , , vader Poëet" is, en degene die de , , dichten " baart, voedt,
kastijdt, kleedt en nog veel meer.
Voorbeelden van verwarring tussen m. en f. zijn er in dit dichtwerk nog
heel wat : de kerzelaar uit Meidag (Rs ) van 1 5 1895 is een in het wit
geklede beeldschone bruidegom ; in Iaat hangt gij daar te praten (1882
Tijdkrans) identificeert de dichter zich met de vrouwelijke bloem ( Och,
-

-

ware ik in heur'plaatse, ik/ het u varen, en ik sloot /zoo seffens al dat
werk, al/ dat geruchte uit mijnen schoot, ). De beeldspraak in Gezel-
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les gedichten is, door die verwarring, soms onduidelijk en inconsequent.
Aan de rijmstaf ontbreken delen : onvermoeibaar werkte Gezelle om de
kleinste woordjes, de schamelste taalelementen te verzamelen, zonder
er ooit in te slagen, een woordenboek samen te stellen. Waarom ? Misschien omdat hij er nooit in slaagde, het verbrokkelde taallichaam
tot eenheid en gaafheid te herhet moederlijke en het analoge zijne,
stellen.
De rijmstaf, het hert, de tale, de dichter, worden zwanger door de woorden van de Vader, door het gestrooide, gezaaide, het semen van de Vader.
Het einde van de oedipale fase betekent, dat de jongen de rol van de
vader overneemt, zelf de fallus heeft en gebruikt. Hier is een auteur aan
het woord, die met die rol niet in het reine is gekomen : de bevruchte
is hijzelf, de bevruchting gebeurt door de Vader, hij bevindt zich dus
op de plaats van de moeder ; het bevruchte orgaan heeft mannelijke
connotaties ; door middel van het vaderlijke semen bevrucht, wordt de
vrouwelijke fallus zwanger : de dichter baart dan, hallucinerend, gaaf en
volledig, het gedicht.
In 1897 vervangt de dichter de staf met de ontbrekende delen door
snoer. Dan verschijnt in het gedicht het woord newicht, een zeldzaam,
ja zelfs uniek woord, dat per associatie , , kindje, baby " oproept, het
kind dat hem , , inneviel ' ' zonder dat hij wist , , hoe noch waar", en dat
tegelijk niets was, geen echt kind. Hij weet ook niet hoe de , , staven zijn
aaneengesteven " ( 8), ze zijn fragmenten, hier en daar opgeraapt. Toch
heeft de dichter een gevoel van rijkdom : want de gedichten, waarin hij
zich gerealiseerd heeft, zijn er : het Rijmsnoer om en om het Jaar.
Het is het handschrift, dat ons deze hele thematiek heeft geopenbaard.

(8

ken.

) stiven

:

Verwijs en Verdam : stijf maken, steunen, versterken, krachtig ma-

VERKENNINGEN IN VROEGERE VERTALINGEN ( 1450-1600 )
DE VERTALERS EN DE , , STIJL " VAN HUN AUTEURS
door
J. F. VANDERHEYDEN
Binnenlands Erelid van de Academie

DEEL I — PROBLEEMSTELLING
1. VOORSPEL

Simon Schaidenreisser, die klassiek werk, o.m. van Cicero, maar ook
van Homerus vertaalde, schreef in verband met de universele betekenis
van de Griekse eposdichter : , , Der blind Homerus hab alle ding gesehen " ( 1 ). Van sommige zestiende-eeuwse vertalers zou men hetzelfde
zeggen kunnen. Inderdaad, uit het relaas van hun contacten met hun
basistekst leert men aldra dat het niet alleen lexicale of inhoudelijke elementen van deze tekst zijn die hun aandacht gaande maakten : vertalers van toen waren ook soms stijlbewuste lezers en critici. Wanneer b.v.
deze zelfde Schaidenreisser in de „ Vorred " van zijn vertaling van de
Odysseia de lectuur van dit werk aanprijst, dan maakt hij even met
één enkel woord allusie op het avontuurlijke van de inhoud van het
verhaal, d.i. de zeetocht van Ulysses, om dan onmiddellijk te wijzen op
de kwaliteiten van de verhaaltrant van Homerus, die z.i. het woord zo
, , artlich / ordenlich / vnd zierlich ' ' hanteren kon ( 2) . Zelfs méér : het
is juist door deze vormelijke aantrekkelijkheid van het werk dat de auteur ervan de lezer in zijn greep krijgt en houdt.
Het is tevens door deze stijlkwaliteiten dat volgens hem dit werk een
enig litterair monument geworden is ( 3). Want nu nog kan de lezer,

(1) Homerus : Odyssea ... erst durch Maister Simon Schaidenreisser zu Teutsch
transsferiert. Augsburg, 1538. Cfr. fol. [ii vo ]•
(2) Homerus : Odyssea ... erst durch Maister Simon Schaidenreisser zu Teutsch
transsferiert. Augsburg, 1538. Cfr. fol. [ij vo ]
(3) Homerus : Odyssea ... erst durch Maister Simon Schaidenreisser zu Tei tsch
transsferiert. Augsburg, 1538. Cfr. fol. [ ij v° } : , , Soll on widerred das poema oder
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juist wegens deze keurige stilistische vormgeving, dit epos met welbehagen zowel als met nut lezen. Inderdaad, het is door de litteraire vorm,
dat de auteur, eenmaal hij de lezer in de ban van zijn woord krijgt,
deze dwingen kan te blijven luisteren naar dit enig getuigenis van
onvoorstelbaar-encyclopedische kennis en van diepe levenswijsheid,
waarvan weinige andere auteurs toen in hun schrifturen blijk geven konden.

Vermeldenswaard was ook het sterke realisme in de beschrijving van
mensen, dieren en dingen, van het zijn, doen en laten van volken in dagen van vrede, in dagen van geweld ; dit alles heeft Homerus , , so waidlich aigentlich abconterfayet" : zo sterk natuurgetrouw weergegeven (4).

schreiben des aller gelertesten / sinnreichesten / vnd redsprechesten Poetens Homeri / allen andern fiirgezogen / fiber andere zum hóchsten gelobt / geliebt /
vnd gelesen werden. Darinn der Printz vnd vatter aller Poeten / die mórfart des
gedultigsten vnnd vilgenietesten Helds Vlyssis / also artlich / ordenlich / vnd zier
das ainem yeden weltmenschen auss allen weltlichen buchern / zu -lichbesribt/
raitzung vnd lieb der tugent / zu viler dingen erfarung / auch di laitung der vernunffi in aller handen weltweise gescheidigkait (meins bedunckens) nitt leicht etwas fruchtbarlichers / auch zu vertreibung der langkweil oder melancoley / nichts
lieblichers noch bequemers sein / gefunden / geschriben / gelesen / vnnd erdacht
mag werden / als eben die vnuergleichlichen bucher Homeri / in welchen (...) alle
land / gegent / stett / aller dingen bikini ss / klieg / schlachten / schiffarten / ja
auch aigenschafft natur vnd art / nit allain der menschen / sunder gleicherweiss der
vnuernfinfftigen thier / so waidlich aigentlich abconterfayet / das mit warhait gesagt wirt / Der blind Homerus hab alle ding gesehen. Zu dem seind die hochweisen vnnd gelerten in dem einmfindig / das Homeri schrift sey ain lob der tugent / ain klarer rechter spiegel menschliches lebens / darinn ain yederhohes vnd
niders stands / was alters / geschlechts / vnd wesens der ist / sich beschaven / was
jm eerlich / nutzbar / was wol ansteende oder nit was nachzufolgen oder zufliehen / zeth n vnd zulassen sey / leichtlich mag abnemmen ".
(4) Voor „ Waidlich " cfr. s. v ° „ weidlich " o.a. col. 601 en volgende in : Dt.
W/tb. XIV Bd. I. Abt. 1. Teil. (1955). Zelden vóór de XV' eeuw gebruikt ; kende
een , , bloeitijd" in de XVI eeuw ; de grafie , , waidlich " duikt pas in 1519 op (col.
602 ). M. Lexer : Mittelhochdeutsches Handwórterbuch. III. Bd. Leipzig, 1878. col.
741 s . v ° „ weideliche " . In Trfibners Deutsches W"órterbuch VIII. Bd. Berlin, 1957
leest men : , , Das Adj . weidlich hat die Bedeutungen : jagdgema,ss, tuchtig, frisch,
stattlich, schon, gehorig, kriftig, sehr, schnell " . Cfr. p. 83. Het loont de moeite
hier het Mnl. Wdb. IX Dl. (1929) bij te betrekken, col. 2055, s.v ° „ weidelike "
als bijwoord ; het zou betekenen : „ op een heerlijke, statige deftige wijze ", wat
grotendeels overeenkomt met de verklaring van het Duitse , , weidlich", cfr. supra.

u
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Schaidenreisser is een virtuoos in 't hanteren van de drieledige of vierledige woordgroepering ; hij speelt met blijkbaar welbehagen met dergelijke opeenstapelingen doorheen zijn hele inleiding ( 5 ).
En toch !
Zijn triadische formulering
„ artlich / ordenlich vnd zierlich "
is volstrekt niet scherp !
Wat men hieruit afleiden kan, is dat hij, de dichter Homerus, en ook
de vertaler Schaidenreisser oog en oor hadden ook voor vormelijke kwaliteiten van een litterair werk. Uit deze uitspraak blijkt m.i. eveneens dat
Schaidenreisser schijnt aan te voelen hoe de dichter erin slaagde de
, , passende " vertel- en beschrijftrant te vinden en te beoefenen : Homerus wist hierbij, en dit volgens de toenmalige regels van de woordkunst,
de juiste toon en juiste keuze inzake kunstvol taalgebruik in woord
en in beeld
te treffen ( 6)
Hier is dus even een vertaler zelf aan 't woord, en een vertaler die
meteen bewijst dat hij, ook in deze hoedanigheid, ontvankelijk bleek
te zijn voor het artistiek effekt dat de auteur van het antieke stuk, dat
hij ter vertaling opnam, door het hanteren van een rijk gevarieerd stel

Doch dan volgt een aanmerking die andermaal bevestigt hoe ruim en diepgaand
de taalkennis van onze Kiliaan was, nl. , , bij Kiliaan staat het woord opgeteekend
in de bet. op een flinke, krachtige wijze " , (valde, vehementer, fortiter, potenter)
Dt. 1"tb. zoals hierboven aan- enop,vrtflijkewz".Mnhra
geduid ! Wat , , eigentlich " betreft, cfr. Dt. W(7tb. III. Bd. (1862), col. 102-103 :
„ proprie, accurate" is de omschrijving die daar verstrekt wordt. Ook Trfibners Dt.
W"órterbuch II. Bd. (1940), p. 142 stelt : , , Friiher hat das Adv. den Sinn
, , bestimmt, genau ", en een voorbeeld uit de XVIe eeuw wordt aangehaald. En
ook het Mnl. kent , , eigenlike " als bijwoord in de betekenis : „In
In werkelijkheid,
naar waarheid". Cfr. Mnl. W'db. II. Dl. (1889), col. 596.
(5) Cfr. een voorgaand citaat met Incipit : „ Soll on widerred .. ". In de voorgaande zin kan men al lezen : , , ... welche dem leser zugleich nutzbarkait vnd
lust oder kurtzweil gebáren ". Noteer in de aangehaalde passus : , , ...des aller gelertesten sinnreichesten vnd redsprechesten Poetens Homeri allen andern ffirgezogen fiber andere zum hóchsten gelobt geliebt vnd gelesen werden..." of
ietwat verder : , , ...jr aigen freche gaile vngestume bewegniss des gemuts... ".
Voorbeelden van drie- of vierledige groeperingen liggen voor het rapen.
(6) Voor , , artlich" : , , aptus, concinmus, venustus ", cfr. Dt. 1t/tb. Bd. I
( 1854 ), col. 373 ; 374-375 ; voor „ ordenlich " . Cfr. Dt. TVtb. Bd. VII (1889), col.
1324-1326, en voor „ zierlich" cfr. Dt. WVtb. Bd. XV (1956), col. 1195-1210, en

voornamelijk col. 1199 : Zierlich II 6 b.
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stilistische middelen, beoogd en bereikt had. Zijn opstel, dat als ,, Vorred " tot zijn vertaling moest dienst doen, levert daarvoor verder bewijs.
Doch, dit is voor later !
Ten anderen, hij was de enige niet die ons even een blik gunde op
zijn litteraire opvattingen, of die getuigenis aflegde over zijn ervaringen
en gebeurlijke reacties bij de bejegening met een antiek of een ander
vreemd geschrift.
Inderdaad, lang vóór en na hem zijn er vertalers geweest die getroffen werden door de stijleigenaardigheden van de auteurs van hun basistekst. Was deze reeds een vertaling, dan hebben sommigen het zelfs
nog aangedurfd beschouwingen te geven over stilistische kenmerken van
de grondtekst. Hun bevindingen, of beter : hun opvattingen in dezen,
werden dan meestal in een paar woorden, soms echter ook in uitvoerige
uiteenzettingen medegedeeld. Bleef dit hier of daar koel-laconisch,
blijkbaar zelfs gemeenplaatsig, elders kreeg dit een meer persoonlijke
klank.
En inderdaad meer dan een lezer van nu beleeft soms, in verband
met deze aanmerkingen en de neerslag van mijmeringen over het stilistisch aspect van basis- of gebeurlijke grondtekst, die de vertaler zo
schijnbaar-argeloos in zijn stuk inlast, een tweede verbazend avontuur
vooraleer hij de lectuur van de vertaling zelf aanvatten kan. Inderdaad,
vertalers ervoeren niet immer die bejegening met deze stijleigenaardigheden van , , hun auteur ' ' als een blijde ontmoeting ; sommigen ergerden zich erover, wijl zij bevonden dat deze stilistische karakteristieken
voor hen een bron van moeilijkheden bij hun vertaalwerk waren. Gleden bepaalde vertalers daarover heen, anderen daarentegen vonden
daarin andermaal een gelegenheid, die niet te missen viel, om het
lastige van hun onderneming nogmaals te beklemtonen en tegelijkertijd het verdienstelijke van hun bijdrage in het licht te stellen. En zo leren we dan meteen, ook uit bepaalde voorredes tot overzettingen, dat,
volgens de vertalers, het uitsluitend of althans overwegend de schrijftrant
was de stijl van een bepaald auteur die het hun moeilijk maakte.
Sommige vertalers hebben inderdaad aangevoeld dat het niet alleen
de behandelde stof is of zelfs niet de door de „ auteur " gebezigde
woordenschat die hun het leven zuur maken kon ; ook de hem eigen
wijze, waarop een schrijver zijn alaam hanteerde, kon soms tot lust,
doch eveneens tot chagrijn van wie het las, aanleiding geven ; de stijl
kon ook een bron van kwelling en last zijn voor wie een vertaling van
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een oorspronkelijke tekst, of zelfs van een reeds bestaande versie ervan,
bezorgen moest.

*

Dit beseffen door de vertaler van het bestaan van het eigenaardige van
de uitdrukkingswijze van een auteur, het ervaren door de overzetter van
de eigenheid van de schrijftrant van de , , maker" van de basistekst, is
terloops zij erop gewezen iets anders als het ontdekken van het
bestaan van de eigen geaardheid van de taal van het , , voorschrift ' ' ; eigen aard waardoor deze taal zich in woordvorming en -wendingen en
ook in de zinsbouw wezenlijk onderscheidt van het taalalaam van de
vertaler. Want terloops toch dit : sommige vertalers zijn door hun vertaalwerk niet alleen stijlbewust geworden ; er zijn er eveneens die langs
dezelfde weg op het bestaan van het , , taaleigen " zijn uitgekomen.
Door de taalvergelijking tot dewelde zij willens nillens genoopt werden
ontdekten zij het voorkomen van de eigen aard der talen. Inderdaad in
bepaalde verklaringen van overzetters, of van uitgevers van vertalingen,
gaat het dan niet zozeer om de eigen, persoonlijke spreek- of schrijftrant
van een bepaald auteur dan wel om de wezenlijke eigenaardigheid van
de eigen of vreemde taal zelf. Niet alleen de mogelijkheden van het
lexicaal materiaal en van het grammaticaal systeem, doch ook b.v. deze
van de syntaxis in de ene taal gebruikt en toegepast, worden ervaren als
zo grondig, en zelfs wezenlijk verschillend van deze van de andere, dat
het overzetten daardoor op bijkomende moeilijkheden stoten moet.
Over het doorpriemen van dit besef van het bestaan van het zgn.
,taleign"ovrhbukeanig mervaniht
voorwerk van toenmalige vertalingen, ook over de weerslag van deze
ontdekking op de waardering en herwaardering van de landstalen, kan
wellicht later gehandeld. Tot later dus !
Hier gaat het nu over , , stijl", de stijl van de auteur van hun grondof basistekst, een verschijnsel dat sommige vertalers zomin als bepaalde
lezers ontgaan konden. Dit ervaren hebben vertalers nu en dan geuit ;
de reacties waren soms emotioneel, soms heel sereen ; af en toe doen ze
gemeenplaatsig aan ; bijwijlen hebben ze echter hun eigen ondertoon,
soms zelfs hun eigen klank en kleur.

*

299

Verblijdend alleszins is, meen ik althans, dat er onder de vroegste vertalers ook woordkunstenaars waren die in het eigenaardige van de stijl van
, , hun auteur" geen aanleiding tot klagen zagen, doch daarin veeleer een
reden tot warme waardering, en soms zelfs tot diepe, serene bewondering voor , , hun auteur ' ' vonden. Het vaststellen van deze karakteristieke
stilistische trekken in hun basistekst werkte zelfs af en toe als een uitdaging. Inderdaad, het contact met dusdanig gemerkte teksten was soms
een aanleiding, zoniet een aansporing om te pogen door aanwending van
stilistische middelen, die zijzelf gingen uitkiezen en toepassen, in hun
eigen vertaling soortgelijke stijlleffecten te bereiken, en meteen bij hun
lezers en luisteraars erkenning, bewondering zelfs, te verwerven.
In deze ambitie mikten sommigen hoog, zeer hoog ! Beloofde b.v. een
Bernhard Schofferlin niet zich in te spannen om in zijn Livius-vertaling
de melodie van de zin en de klankwaarde van de woorden van zijn oorbeeld weer te geven ! ? een streven dat hij traditiegetrouw koppelde
aan de schrijversplicht : het aangename aan het nuttige te paren ( 7).
Oordelen in hoeverre hij daarin geslaagd is, laat ik liefst aan ter zake
beter bevoegden over.

***
TERMINOLOGIE- INLEIDING

Vroegere vertalers waren dus stijlbewust. Inderdaad, zij vermeldden hun
ervaren van het bestaan van een formele eigenaardigheid van het te vertalen werk, van een bijzondere eigenschap van de , , vorm ' ' . Deze ont-

(7) T. Livius : Romische Historien. Mainz, Joh an n Schoffer, 1523. Cfr. fol. III"°:
, , Vnd wil versuchen ob es in tutscher sprach lieblich zuhóren / susslich luten oder
icht fruchtbers do von entspringen wil ' ' . Of B. Schófferlin het zo geschreven
heeft, weet ik niet. Trouwens wie kan dit zeggen ? Deze passus is een uittreksel uit
de tekst zoals ik die uit een exemplaar van de uitgave van 1523 afgeschreven heb.
DeongdatrvenBhardScofli,evtrschnd
in de eerste uitgave (1505) ; die heb ik niet kunnen inzien. In de druk van 1546,
uitgegeven te Mainz door Ivo Schóffer, ziet dezelfde passage er als volgt uit, en ze
luidt aldus : „ ...vnd will versuchen ob es inn Teutscher sprach lieblich zuhoeren
/ susslich lauten / oder icht fruchtbars daruon entspringen will " . ( Cfr. fol.
[AV°]).ZouBSchóferlinz'tbgvadeuwkniblheben hoe de klankwaarde van zijn Duits (of van het Duits) in die klein vijftig jaar
veranderen zou ?
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sproot niet noodzakelijk in eerste instantie uit de eigen aard van de taal
van het „ oorspronkelijk " stuk, noch werd ze daardoor bepaald. Deze
, , vorm ' ' was immers eerst en vooral de resultante van een handvaardig
en doelbewust hanteren van en spelen met woorden en wendingen, zinnen en zinsdelen, door een vakman, die tevens kunstenaar was.
Soms blijft het in deze mededelingen bij het gebruiken van een enkel
kort en koel woord of een lossere wending. Er zijn echter vertalers die
uitweiden, d.i. : dezen blijven even verwijlen bij het kenmerkende van
de schrijftrant dat hen bij de lectuur, studie en vertaling van hun basistekst getroffen heeft. Doch zelfs dan beperkt hun opmerking zich
soms tot een eenvoudige opsomming van vormelijke karakteristieken van
het oorspronkelijk werk, dat zij thans in hun eigen versie voorleggen.
Dus : zonder dat de term , , stijl " of zijn ekwivalent gebruikt wordt.
Dit laatste procédé van definiering van wat de vertaler als stilistische
eigenaardigheden van ,, zijn auteur" ervoer, wordt veelal toegepast waar
hij, d.i. de vertaler, zijn toespeling op het moeilijke van zijn taak als
vertaler ofwel zijn klacht over het ondankbare van zijn arbeid in het
voorwerk van zijn overzetting, aan de vermelding of karakterisering van
de eigen stijl van de schrijver van zijn basistekst koppelt. Want meer
dan eens had hij als vertaler bevonden dat o.m. de stijl van , , de andere ' ' , d.i. van de auteur van zijn , , legger ' ' of , , basistekst ' ' , een oorzaak was van vertaalmoeilijkheden die niet te ontgaan was, een bron van
zwarigheden, waarvan de opborreling niet te stuiten viel.

*
In alle talen kenden de vertalers echter
zoals al wie die zich toen
met taal- of literatuurbeoefening of -studie inliet
de term , , stijl ",
een bewijs te meer hoe onontkoombaar en hoe vast de greep van de
, , klassieke ' ' theorie van woord- en letterkunst in de Middeleeuwen, in
de Moderne Periode was, en steeds is.
En toch ! Zó vaak komt dit woordje , , stijl ' ' in de liminaria van vertalingen uit de zestiende eeuw niet voor ; vaak namen toenmalige vertalers hun toevlucht tot andere termen of benamingen, tot omschrijvingen of tot het gebruik van synecdoche's.
TERMINOLOGIE - STIJL
De terminologie, die zestiende-eeuwse vertalers in dit verband bezigden,
lijkt op het eerste gezicht zeer verscheiden. In elk geval, meer dan één
benaming was in zwang.
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Er was, uiteraard zou men haast kunnen zeggen, gelet op de nawerking van de antieke retoriek en haar traditie, eerst en vooral de term
„ stijl " .
Al komt dit woord , , stijl " in enkele
niet in alle
zestiendeeeuwse woordenboeken van bij ons voor ( 8), bij een Kiliaan b. v. , bij
een Plantin
deze laatste heeft het nl. over , , den stijl des schrijvers " (9)
onze vertalers van toen blijken niet veel belangstelling
voor deze term overgehad te hebben.
Er is nochtans uit de incunabeltijd ( 1485 ) de vertaler van de de Consolatione philosophiae van Boethius ! Deze gebruikt inderdaad deze
klassieke term en expliciteert hem zelfs. Zo maakt hij toespeling op de
eigenaardigheid , , ... vander stile dats vander manieren ende diuerscheit des scriuens ende ghedichte ... " van het stuk van Boethius ('°).
De vertaler van de Consolatio peccatorum van Jacobus de Teramo ( 11) zag zijn Nederlandse versie van dit stuk in 1516 verschijnen.
Hijwasgetrofn dprachtigesfuvnzjLatise
basistekst ( 12) ; het ervaren van de schoonheid van de stijl
,, die
scone stile "
van dit werk was, meende hij , een enige belevenis voor
wie dit stuk lezen of horen zou.

*

(8) K. Kiliaan : Etymologicvm... Teutonicae Linguae. Ed. tertia. Antverpiae,
1599. Cfr. p. 530, s. v° : stijl : stylus, forma, formula, modus, character, vena scribendi aut dicendi, rims, modus usus. In de lijst van de „vreemde woorden" komt
de term , , stijl " ook voor op p. 722, met een schralere omschrijving, nl. , , stylus,
vena, formula, ritus, mos ". J. J. Mak : Rhetoricaal Glossarium. Assen, 1959, kent
het woord niet noch , , stil", noch , , stijl" noch , , styl ", en het Tetraglotton kent
het al evenmin in de betekenis van schrijftrant.
(9) Cfr. De Thesaurus van Plantijn van 1573. 's Gravenhage, Mouton, 1972.
(i0) A. M. S. Boëthius : De consolations philosophie. Gent, A. de Keyser,
1485. Cfr. fol. a 3 .
(11)Jacobus van Teramo : Belial. Een rechtelick ghedinghe. Antwerpen, 1516.
Cfr. fol. Aij : , , Alle die ghene die dit tegenwoerdighe boeck lesen oft horen lesen
sullen weten dat dese selue materie heerlick geset is inden latijn in scoonder stilen
bi eenen gheleerden expeerten clerck inden geesteliken rechten " . De titel van dit
werk van deze geleerde canonist, die in Padua studeerde, luidt als volgt : ,, Consolatio peccatorum sue lis Christi et Belial coram Salomone iudice ".
(12)Voor „Heerlijc
Heerlijc " in de zin van „heerlijk,
heerlijk, prachtig, kostbaar". Cfr. Mnl.
W'db. , s. v° Heerlijc. Dl. III (1894), col. 221. Voor , , setten ", cfr. Mnl. WVdb. ,
s. v° Setten. Dl. VII (1912), col. 1016 1017, in de zin van : , , schrijven, beschrijven".
-

-
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In het voorwerk van Duitse zestiende-eeuwse vertalingen echter duikt
deze term herhaaldelijk op.
Dietrich von Pleningen, die in het eerste kwartaal van de XVIde eeuw
een zeer prolifiek vertaler van Latijns werk was, worstelde met de tekst
van de Panegyricus van Plinius de Jongere. Deze lofrede was, naar hij
zijn lezers mededeelde, , , vns in hochem gesprechem stilo verlassen ",
doch in corrupte versie tot ons gekomen (13). Dat was in 1515 !
In de opdracht van zijn Sallustius-vertaling, die ook in 1515 verscheen, bezigt Dietrich von Pleningen haast dezelfde formule. Ook hier
heeft hij het over het overleveren van de tekst van Sallustius : , , vnns
in kurtzen vnnd hochem latinischen stilo verlassen ' ' ( 14) . Hij kon
blijkbaar aan de drang niet weerstaan, zelfs in deze korte karakterisering van de schrijftrant van Sallustius, te wijzen op het gebalde van de
schriftuur van deze Romeinse geschiedschrijver. Dit was alleszins kenmerkend voor die tijd : de steenharde vastheid van de stijl van Sallustius door diens bondigheid was immers toen in 't Westen spreekwoordelijk geworden. De andere karakterisering van de Sallustius-stijl,
nl. , , hoch " , is tevens een toespeling op één van de drie stijlsoorten die
de klassieke litteraire leer kende, want naast de , , humilis " en de , , medius ' ' was er de , , sublimis ' ' (15). In de westerse talen werd de derde
stijlvariante gewoonlijk de „ hoge stijl " geheten ( 16), wat uiteraard op
het klassieke , Latijnse , , sublimis ' ' kan teruggaan ; de formule , , stilus
altus ' ' werd vanaf de XIVde eeuw van uit Rome verspreid, o.m. onder invloed van de Pauselijke Curie ( 17). In sommige Latijnse tractaat-

(13) C. Plinius Secundus : Gay Pliny des andern Lobsagung. Landshut, 1515.
Cfr. fol. A iiij : , , So mir also des heiligen fursten Traiani lobsagung von Plinio
dem andernn so fleisslichen vnd ordenlichen in latinischer sprach aufgeschriben
vnnd vns in hochem gesprechen stilo verlassen : vnnd pisz zw vnsern zeiten verwart
zuhanden kommen ".
(14)C. Sallustius : Salustij zwo schon historien. Landshut, 1515. Cfr. fol. Av.
(15)In het Lexicon van literaire termen. 2de uitg... Uitg. Prof. Dr. H. van Gorp
( Leuven, 1984) worden op p. 122 s. v° : , , Genere dicendi ' ' nog andere , , benamingen" van elk van deze stijlvarianten vermeld. Bij de 3de zouden „ altus" en
„ supremus " — typische middeleeuwse termen — kunnen vermeld worden.
(16)M.i. onder meer door Chaucer in zijn Squire 's Tale. Voor het Engelse
, , high style " cfr. infra.
(17)James J. Murphy : Rhetoric in the Middle Ages. A history of rhetorical theory from Saint Augustine to the Renaissance. Berkeley Cal. , University Press of California, 1974. Cfr. p. 248.
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jes over poetica uit de Middeleeuwen komt zelfs de wending , , stilus supremus " voor (18).
Een belangrijk geval lijkt me de uitspraak van de grote Duitse vertaler
Kaspar Hedio in zijn vertaling getiteld Chronica der Altenn Christlichen
kirchen (1550 ) . Hij ook kende de term. Voor hem was stijl , , stilus "
van een auteur iets onvervreemdbaars eigen aan deze schrijver ; het
was een merkteken van diens werk ; het was een waarmerk van echtheid ( 19).
Op het einde van de eeuw, nl. in 1593, is er in de Herodotusvertaling door Georg Schwarzkopf eveneens sprake van , , ... der stylus
dess Herodoti " ( 20 ).
Vrieskoud asemt U zo'n uitspraak tegen ! In feite is dit echter de aanhef van een waar loflied op het woordkunstenaarschap van een Herodotus. Inderdaad, bekoorlijk is zijn hanteren van de taal, zijn taal, het
Grieks. En wie deze taal beheerst zal dan ook van de woordkunst van
Herodotus veel houden en haar bewonderen kunnen ( 21 ). Volgens Georg Schwarzkopf sluit echter het begrip , , stijl ' ' meer in dan het spel
met woorden en wendingen, met klanken en ritmen volgens bepaalde

(18)James J. Murphy : Rhetoric in the Middle Ages.
a.o.p. 257.

Berkeley Cal., 1974. Cfr.

(19) Chronica der Altenn Christlichen kirchen ... durch D. Caspar Hedio ver
Strassburg, 1530. Cfr. fol. a : , , Homerus Plato / Aristoteles Cicero -teuscht.
Quintilianus Boetius vnd vil andere kostliche bhcher bey den Heyden sint gefelscht worden vnnd hat man ynen zageschriben dass jrm Stilo gar ztiwider
ast

(20)Herodotus : Herodoti... Historia... auss der Griechischen Spraach in die
Teutsche gebracht...Durch... Georgium Schwartzkopff. Frankfurt a. M., 1593. Cfr.
fol. [) ( ii j ] : , , Wie lieblich auch der Stylus dess Herodoti sey j gebe ich lenen zuerkennen welche der Griechischen Spraach erfahren sind. Wie denn auch auch
Marcus Cicero viel dauon helt. Vnnd ich zwar fiir meine geringe Person muss
bekennen vnd sagen f als ich diss W/erck anfieng dass ich nicht aufhóren kondte biss ich das End erreichet. Denn nachdem ich eine Historien absoluiret habe
ich am ende derselbigen befunden / dass noch etwas folgen wurde. Inmassen denn
Herodotus gemeiniglich den Gebrauch helt dass er am ende einer Historien zusagt vnd verhei sst / dass hernacher etwas mehr folgen solle Dadurch denn ein
fleissiger Leser bewogen vnd begierig wirdt das folgende auch zuwissen. Vnd also
kan einer kaum auffhóren Herodotum zulesen er habe denn das ende erlangt ".
(21) Cfr. voorgaande voetnoot.
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regels, voorschriften of aanmaningen. Er is ook de vaardigheid een verhaal, een betoog, een beschrijving op te bouwen. Welnu, de verteltechniek van Herodotus is meesterlijk. Daar gaat een machtige magische
kracht van uit, die de lezer, die eenmaal in de ban van zijn verhaalkunst
geraakt, niet meer lost.

*
Hieronymus Ziegler, die o.m. Grieks werk, doch dan in tegenstelling
met een G. Schwarzkopf, via een Latijnse versie, verduitste, onthield
zich in de , , inleidingen " tot deze vertalingen wijselijk van alle commentaar over de stijl van „ zijn auteur " . Schreef hij echter een opdracht
bij zijn Duitse vertaling van een Latijns werk van G. Boccaccio dan
voelde hij voldoende vaste grond onder zijn voeten om zijn oordeel over
de schrijftrant van deze Toskaanse geleerde en literator uit te spreken.
De , , stijl ' ' , , der Stilus ' ' die Boccaccio in deze verhalen hanteert
en meteen zinspeelt hij
karakteriseert hij als „hoog en poëtisch "
op de moeilijkheden die hij in zijn vertaalwerk te overkomen had (23).
( 22 ) ;

*
Ook Engelse vertalers bezigen soms deze term. Hier een paar gevallen.
Wie zich voorneemt vertalingen te leveren, die als oefenteksten voor
't maken van „ thema's " door leerlingen zouden kunnen gebruikt worden, zal uiteraard oog moeten hebben voor de stilistische kenmerken
van 't werk van , , zijn auteur " . Op deze stijleigenaardigheden zal hij
dan ook zijn lezers wijzen. Dit is althans wat William Barker deed in de
opdracht van de eerste uitgave van zijn vertaling van de Cyropaedia van

Stilus poeticus " blijkt in de Oudheid niet voor te komen. In de Middeleeuwen gebruikten schrijvers wel de termen , , modus poeticus " en , , forma poetica". Deze aanduiding wees op het aanwenden van „poëtische middelen". Cfr.
(22)

, ,

Heinrich Lausberg : Handbuch der literarischen Rhetorik. Munchen, Hueber, 1960.
Cfr. Vol. I, p. 535 ; § 1115.
(23) G. Boccaccio : Fornemmste Historien vnd exempel von W7iderwertigem
Augsburg, H. Steiner, 1545.
Gluck ... von Hieronymo Ziegler fleissig verteijtscht.
Cfr. fol. ij : , , Ich gibs auch zuuor Ewer herrligkayt / vnd allen gelerten zuurthaylen / was hohen vnd Poetischen stilum Boccacius in solchem birch gef urt / auch
wie , schwár es / seinen worten nach / in das Teiitsch / damit es ain ansehen hab /
zubringen ' ' .
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die ook in Florence
Xenophon in 1560 ( 24). Deze Cambridgeman
meende dat zijn Engelse versie van Xenophon, die dan
studeerde
nog rechtstreeks uit het Grieks overgezet was, als paedogisch instrument
bij de studie van 't Latijn bruikbaar zijn kon. Hij stelde dat zijn vertaling als basistekst dienen kon bij vertalingsoefeningen van de landstaal
in 't Latijn. Uit eigen ervaring kende hij geen doelmatiger methode.
Voor de kinderen van , , Wyllyam, Earle of Pembroke ' ' , aan wie hij zijn
Want wat dit geschrift van werkopdg,nschatvebok
Xenophon in zijn ogen belangwekkend maakte was niet alleen de , , materie" waarmede jonge mensen heilzaam contact konden nemen, doch
ook de vorm, nl. de „ fineness of stile " ( 26) waarop hij , zelfs tot tweemaal toe, wijst. Een veelzeggende uitspraak ! Hierdoor openbaarde hij
spontaan, en wellicht onbewust, de gezegende invloed van zijn verblijf
in het fijnzinnig renaissancemilieu van Florence.
( 2S ) !

*
Sommige Engelse vertalers van Cicero kunnen niet nalaten te wijzen op
bepaalde kenmerken van diens stijl. Grimald bv. ! In zijn voorwoord tot
zijn versie van de de Officiis wil hij zijn lezers tot het inzicht doen komen dat Cicero's stijl niet afstoot, niet verwarrend werkt of vreemd zou
aandoen , , nor [ shall ] his style [ seme ] straunge ' ' (27). Had hij trouwens reeds vroeger niet beweerd dat de „ style " van Cicero het summum van litterair kunnen was
( 28 ) ?

(24)Xenophon : The booker of Xenophon contayning the discipline, schole,
and education of Cyrus the noble Kyng of Persie. Translated ... by M. WVylliam
Barkar. London, 1560.

(25) ,, The readyng hereof to them may double profit them, both to learn the
matter which is good and pleasant, and also to learn to turne latine out of English,
which way although it seeme triflinge to // some, yet is it the rediest exercise that
euer I cold ( sic) find, to make a child easili tattain to that profit, which els with
labour they shall not hit at all... " Cfr. fol. III [ III`'° ] in uitgave 1560.
(26)Dit werk is , , a path way to wisedome, and for matter most fitte to be read
and knowen of all Gentlemen, and for fineness of stile, most pleasant and perfect
in his owne tong". Cfr. fol. [ VI ] in dezelfde druk van 1560.
(27)M. Tullius Cicero : Thre bokes of duties turned out of latine into english
by Nicolas Grimalde. London, R. Tottel, 15 56. Cfr. fol. [ C C VIP)].
I shall desire you, gentle reader, gentely to consider bothe the excellence
of the author [ = Cicero ] , who is a perfit oratour... " . Cfr. fol. [ C C Wm]. Ook is
hier sprake van , , his perfit style".
(28)

, ,
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Ook in een uitgave van een vroegere Engelse vertaling van dit werk van
Cicero ( 1 5 34 ) dook de term , , style ' ' in , , An exhortacyon ... unto the
readers " op ( 29). In dit stuk was het Whytinton die aan 't woord was.
Loofde een W. Barken
hij die Grieks kende
de „ fineness of
stile " van Xenophon, John Harryngton had het daarentegen in de inleiding tot zijn Engelse versie van de de Amicitia van Cicero ( 1550) over
zijn eigen manier van schrijven, daar waar hij de uitdrukking , , a fine
and flowing stile " bezigde. Inderdaad, deze uitspraak betrof de schriftuur van zijn eigen tekst, zijn overzetting ; niet deze van de oorspronkelijke versie van Cicero. Geen wonder trouwens : John Harryngton
kende geen Latijn ; hij vertaalde uit het Frans. Daarenboven schreef hij
in de taal van elke dag : eenvoudig, gewoon. Een gesofistikeerde en
vloeiende stijl kon hij niet hanteren ; de genade van , , a fine and flowing
stile ' ' was hem niet gegeven (30).

*
T. Watson, de Engelse vertaler van de Historia van Polybius, zet zijn
woord-vooraf , , To the Reader ' ' in met de verklaring dat hij er niet op
uit was een vertaling , , in a curious stile ' ' een overgekoesterde stijl te
schrijven. Eenvoud en soberheid betrachtte hij in zijn schriftuur ; trouwens 't is toch zo meende hij althans de inhoud die telt (31) !

*
De meeste Engelse vertalers uiten hun waardering voor de stijl van , , hun
auteur ' ' in bewoordingen die een subjectieve uitdrukking zijn van hun

(^9) M. Tullius Cicero : The Thre bokes of Tullius offyce ... by Wm Whytinton. London, 1534. Cfr. fol. a 4 : , , With the whiche diuyne sentence was moued
that noble man and moral/ phylosopher prince of oratours ... Marcus Tullius Cicero whiche fyrste of latyne men dyd meruaylously burnysshe that parte
of philosophye that is called moral/ with newe and facundyous eloquence written before his tyme in a derke and rude style ".
(30)M. Tullius Cicero : The Booke of friendeship. London, 1550. Cfr. fol. [ A
iij vo ] : „Well,
Well, how so euer it [ = his translation ] shalbe liked of the learned, I
hope it shalbe allowed of the vnlatined. Whose capacitees by my owne I consider,
and for lacke of a fine and flowyng stile, I haue vsed the plaine and common speache... ".
(31)Polybius : The Histories of the most famous and worthy Cronographer Polybius. London, 1568. Cfr. fol. A v : , , I confesse this my Translation to be vnpolished, not exquisitely framed, or in a curious stile... " .
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aanvoelen en beoordelen van de schrijftrant die zij in hun basistekst menen te erkennen. De , , fineness of stile ' ' , die Willem Barker in Xenophon ervaart, en die de vertaler van het de Amicitia eveneens erkent, de
, , perfection of stile " die Robert Whytinton in Cicero's tekst kan terugvinden, zijn in dit opzicht betekenisvolle uitspraken.
Roepen vertalers vroeger litterair werk op, dan ook blijft het bij impressionistische uitspraken, bij bewoordingen als „ derke and rude " (32)
of , , straunge " (33), of , , curious style " ( 34). Dergelijke bepalingen, die
als epitheten aandoen, waren blijkbaar in dit verband algemeen aanvaarde formules waarmede de lezer vrede nemen moest ( 35 ). Ook
„ fine " of „ flowing " komen voor. En in 't Duits wordt ter kwalificering van de schrijftrant herhaaldelijk met etiketten als „ lieblich " ( 36)
zelfs , , poetisch ' ' gewerkt. Des te treffender is dan het plots opduiken
van de kilaandoende technische term , , high style " in de , , Prologue "
die John Bourchier schreef bij zijn Engelse bewerking, via het Frans, van
een werk dat door sommigen aan Marcus Aurelius werd en wordt toegeschreven. De Engelse titel luidde : The Golden Booke of Marcus Aurelius ( 37). In zijn „ Prologue " grijpt John Bourchier terug naar de gewone technische term , , high style ' ' (38). Naast de speelse toon waarin
heel dit voorwoord is geschreven, roepen de humor, ook de soms zachte
ironie, die daarin tintelt, de mengeling van doodernstige uitspraken en
lichtere bemerkingen, de formulering zelf , , so high a style " —, naar
mijn gevoel althans, de monkelende Chaucer op. Chaucer ook bezigde

(32)M. Tullius Cicero : The Thre bokes of Tullius office. London, 1534. Cfr.
fol. a 4 : , , derke and rude style " zoals in Rome in het prae- ciceroniaans tijdperk
werd geschreven.
(33)M. Tullius Cicero : Thre bokes of duties ... turned ... into english by Nicolas Grimalde. London, 1556. Cfr. fol. [ C C VII] leest Cicero, en U zult ondervinden dat „ nor his art obscure, nor his style straunge " is.
(34)T. Watson, die de Historia van Polybius vertaalde, beweerde dat de betrachting van deze historieschrijver niet geweest was een gesofistikeerde stijl te schrijven.
Cfr. fol. A v van zijn „ To the Reader" in de Londense uitgave van 1568.
(35) Cfr. supra.
(36) Cfr. infra Dl. III.
(37)London, 1553.
(38)Marcus Aurelius : The Golden Booke of Marcus Aurelius. London, 1553.
Cfr. fol. [ Bv"° ] : „ I thinke that euery wise man after he hath read this boke, will
not saie that I am the principall auctour of this worke, nor yet to iudge me so ignoraunt to exclude me cleane from it, for so high sentences are not founde at this
present time nor to so high a style thei of time past neuer atteined ".
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de technische term , , high style " . In de aanhef van de vertelling van de
Schildknaap komt deze uitdrukking zelfs voor in een woordspeling die
m.i. geen lezer of toehoorder missen kon of kan ( 39).
De verwoording, die John Bouchier gebruikte, mist echter de bijtende
scherpte en de rake expressiviteit van de Chaucer-formule ( 40).
Thomas Phaer, die Vergilius vertaalde, had het insgelijks over , , the
hyghe lofty Latinists Stile ' ' (41).

(39)Geoffrey Chaucer : The Works of Geoffrey Chaucer. 2nd ed. Ed. by F. N.
Robinson. Boston, 1957. Cfr. The Squire's Tale. §§ 105-106 : ,, Al be it that I kan
nat sowne his stile // Ne kan nat clymben over so heigh a style "
(40)
, , This strange knyght, that cam thus sodeynly,
Al armed, save his heed, ful richely,
Saleweth kyng and queene and lordes alle,
By ordre, as they seten in the halle,
With so heigh reverence and obeisaunce,
As wel in speche as in his contenaunce,
That Gawayn, with his olde curteisye
Though he were comen ayeyn out of Fairye,
Ne koude hym nat amende with a word.
And after this, biforn the heighe bord,
He with a manly voys seide his message,
After the forme used in his langage,
Withouten vice of silable or of lettre ;
And, for his tale sholde seme the lettre,
Accordant to his wordes was his cheere,
As techet art of speche hem that it leere.
Al be it that I kan nat sowne his stile,
Ne kan nat clymben over so heigh a style,
Yet seye I this, as to commune entente,
Thus muche amounteth al that evere he mente,
If it so be that I have it in mynde ".
Cfr. Geoffrey Chaucer : The Works of Geoffrey Chaucer. 2nd ed. Ed by F. N. Robinson. Boston, 1957. Cfr. p. 129, vs. 89-109. — Soms wordt het „hauteyn spe
vers 330) uit de aanhef van de Proloog van de Aflaatkramer hierbij betrok--che"(
ken. Ten onrechte ! Cfr. trouwens het MED. Part H 2 (1966) p. 532 s . v° : Hautein. Dezelfde litterair-technische betekenis van „ high " blijkt dit woord niet gehad te hebben.
(41)Volgens C. H. Conley : The First English Translators of the Classics. (New
Haven Conn. , 1927 ), p. 69, voetnoot 41 : , , Consydre the grosenes of oure owne
Countrey language, whiche can by no means aspire to the hyghe lofty Latinists
Stile ".
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, , hoog ' ' , , , high ' ' en , , hoch ' '
Door deze epitheta
heen schemert het beeld dat opgeroepen wordt door de suggestieve benaming
die door middeleeuwse poëtische tractaatjes verspreid
, , stilus altus ' '
werd. Deze werd gebezigd ter kwalificering van de derde stijlsoort, die
in de klassieke stijlleer o.m. , , stilus gravis ' ' , , , gradiloquus ' ' , en , , grandis ' ' genoemd werd (42). Een dergelijke splinter van de oude litteraire
stijltheorie en stijlterminologie hier in zestiende-eeuwse vertalingen terug
te vinden is een gelukkige ervaring. Deze ontmoeting is een kostbare
aanduiding betreffende het traditie-gerichte stijlbewustzijn ook van de
vertalers van toen.
***

TERMINOLOGIE - ANDERE TERMEN
Buiten de vormen die op „ stilus " teruggaan, bezigen zestiende-eeuwse
vertalers soms andere termen.
Op de Nederlandse betekenisomschrijving van „ stilus " die in het Tetraglotton gegeven wordt, nl. , , De maniere van schrijuen " ( 43), wordt
b.v. door een vertaler van bij ons beroep gedaan ; en dit zelfs betrekkelijk vroeg. Inderdaad, in een Gentse druk van 1485 (44) wordt, na
het herhaald verwijzen naar de afwisseling van proza- en dichtstukjes in
term
de Latijnse basistekst, als „ bepaling " of „ synoniem " van stijl
die de vertaler eveneens en zelfs herhaaldelijk bezigt
de verklaring
verstrekt dat stijl een ,, maniere ende diuerscheit des scriuens [ proza ]
ende ghedichte [ poëzie ] " is (45).
Een ietwat , , verwante ' ' formule is : , , Maniere van sprekene ' ' (46)
watnie verwonder valt, eszin etvordemidel uwsep(42) James J. Murphy : Rhetoric in the Middle Ages. Berkeley Cal. , 1974. Cfr.
p. 247-248.
(43) Cfr. Tetraglotton s. v° : Stylus.
(44) A. M. S. Boëthius : De consolations philosophic ... Gent, A. de Keyser,
1485. Cfr. fol. a 3 , , ...ende vander stile dats vander manieren ende diuerscheit
des scriuens ende ghedichte ... ".
(45) , , scriven " geïnterpreteerd als proza vindt U in Mnl. JVdb. VII (1912) col.
2133, s. v° „stijl ".
(46) , , Maniere van sprekene " is een andere formule die ter omschrijving van
, , stijl" in 't Mnl. gebruikt werd. ( Cfr. Mnl. TVdb. VII (1912), col. 2133 : „Na
,
van dichterene, dat es te seggene na maniere van sprekene van den boeken derstijl
leeraren der heiliger kerken " .. .
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riode, en ook niet voor de XVIde-eeuwse. Letterkunst of , , rhetorica "
werd toen toch nog immer als de , , ars bene dicendi "
die , , conste
van welsegghene ' '
beschouwd. , , Poetica ' ' was helemaal in , , Rhetorica ' ' opgegaan. Dat , , stijl ' ' in een dergelijke context soms als , , maniere van sprekene " omschreven werd, ligt dus in de lijn van de toenmalige opvattingen inzake woordkunst ( 47).
Deze , , manier van spreken ' ' , , , manier van zeggen ' ' of , , manier van
schrijven " roept onvermijdelijk de formule , , modus dicendi " van een
Matthias van Vendome op. Deze middeleeuwse theoreticus van het
woord bezigt deze term in zijn ,, Ars versificatoria", een poetica die ietwat voor 1175 voltooid werd (48). Elders in ditzelfde tractaat wordt dit
de , , qualitas dicendi ' ' of ook typisch middeleeuws de , , dicendi
color ' ' of de , , color rhetoricus ' ' geheten (49).
De schoonheid van een gedicht vloeit z.i. voort uit de schoonheid van
de verwoorde gedachten ; tweedens uit de sierlijkheid en de bekoorlijkheid van het gebezigde taalmateriaal, en derdens uit de , , manier van
zeggen ", d.i. de wijze van hanteren van deze uitgekozen woordenvoorraad ( 5e). En, stelt hij, het komt voor dat „ deze manier van zeggen "
vaker een bron van schoonheid is dan de inhoud van het gedicht zelf,
en een rijkere wel van diepere schoonheidsontroering dan wat de dichter

(47)Een van de Franse vertalers van de Facta et dicta memorabilia van Valerius
Maximus alludeerde in 1485 op „les briefces et estranges manieres de parley", en
op , , la difficulte du latin et le merueilleux stille du liure " . Cfr. fol. [ a ij ] in :
Valerius Maximus : Cy commence le liure de valere le grant translate de latin en
franchoys. Lyon, 1485.
(48)E. Faral : Les arts poétiques du XIIe et du XIIIe siècle. Paris, 1962. Cfr. 14.
(49) E. Faral : Les arts poétiques du XIIe et du XIIIe siècle. Paris, 1962. Cfr.
107. Voor E. Faral is , , qualitas dicendi". zoveel als , , la qualité de l' expression ",,
vertaling die samenvalt met deze van James J. Murphy : Rhetoric in the Middle
Ages. Berkeley Cal. , 1974. In zijn parafrase van het werk van Matthias van Vendome schrijft deze p. 165 : „The
The quality of expression (sive modus dicendi) depends upon polished words, colors of speaking, and interior intricacy. The mode
of expression produces beauty more often than the substance or material does ".
(50) De Latijnse tekst van deze lijvige handleiding van Matthias van Vendome
is te vinden in het reeds zo vaak vermelde werk van E. Faral : Les arts poétiques du
XIIe et du XIIIe siècle. Paris, 1962. Cfr. daarin 106-193. Voor deze passus cfr. p.
153 : , , 9. Etenim sunt tria quae redolent in carmine : verba polita, dicendi color,
interiorque favus. Versus enim contrahit elegantiam ex venustate interioris senten
-tiae,uxsprfclonatvebum,xodicen".
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ons te zeggen had. Om zijn eigen woorden te gebruiken : , , Versus enim
plerumque ex modo dicendi majorem quam ex substantia dicti contrahit
venustatem ' ' (51)
Zouden we niet uit de tegenstelling, die Matthias van Vendome in
zijn Ars versificatoria maakt tussen de ,, modus dicendi " en de
, , substantia dicti " , mogen opmaken dat z.i. , , modus dicendi" zoveel
betekent als de litteraire vormgeving, m.a.w. de stijl van het stuk ?
Mijns insziens is het verantwoord uit zijn uitspraak te besluiten dat
hij aanvaardt dat in het beloken hof van het werk van een dichter een
bron van schoonheid opwellen kan, die vaak sterker en hoger opschieten kan dan welke andere ook o.a. deze van de inhoud of gedeeltelijk zelfs deze van het gebruikte taalmateriaal en dat deze borrelt uit
de , , modus dicendi ", de schrijftrant of de stijl. Want, staan we hier
niet voor een soort banalisering en verenging van de klassieke , , modus "
waarvan Quintilianus schreef dat er een ontelbare reeks varianten
bestaat ( 52 ) tot het simpele begrip , , manier van spreken " of , , manier van schrijven " ? Was het Molière niet die „ modus " bezigde in de
zin van „ facon de parler " ? 53
Alleszins een wonder geval ! Te meer daar zelfs een wijze, fijnbesnaarde en in 't vak vergrijsde geleerde als een Graham Hough het
niet alleen heeft over , , manner and matter ' ' , doch zelfs
wanneer
het onmiskenbaar over stijl gaat
de wending , , the way in which
words are used ' ' of , , the way [ words ] are combined ' ' als omschrijving
voor , , stijl " , niet schuwt (54). Trouwens stijl is toch in wezen een eigen manier van hanteren van het woord dat onze geest en ons gevoel
voor schoonheid aangenaam aandoet en bekoort, van het woord waardoor de schrijver, buiten de koele verstaanbaarheid van zijn tekst, nog
(

).

(51)E. Faral : Les arts poétiques du XII e et du XIII ` siècle. Paris, 1962. Van
de Ars versificatoria van Matthias van Vendome, III, 1. P. 167.
(52) „ Innumerabilis sunt modi " . X v. 7.
(53)Heinrich Lausberg : Handbuch der literarischen Rhetorik. München, 1960.
Cfr. vol. I, p. 531, voetnoot nr. 1.
(54)Graham Hough : Style and Stylistics. London, 1969. Cfr. p. 38-39 : „ A literary work is a verbal structure and even the critic who is primarily interested in the
history of ideas or the social implications of literature can hardly proceed beyond generalities without pay l ling some attention to the way in which words are used" . (Cursivering van mij ). Ietwat verder op p. 39 leest men eveneens : , , The characteristic feature of stylestudy is that it begins from the literary work itself, from words and the
way they are combined in a particular body of writing " . ( Cursivering van mij ).
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een artistiek effect bereiken kan. Zijn schriftuur kan onze geest en ons
gevoel-van-schoonheid aangenaam aandoen. Door zijn hanteren van het
woord kan hij zijn lezer of toehoorder het puurste, sereenste en diepste
emotionele genot laten beleven.
Zou men het dan ook zo mogen zeggen dat sommigen onder de vertalers die zgn. , , manier van schrijven " zouden beschouwd hebben als
een manier van 't aanwenden van het woord waardoor en waarin de leer
van de „ ars recte loquendi " met deze van de „ ars bene loquendi " gecombineerd en toegepast werden ?
*

Omzichtigheid is hier echter geboden ! Soms dekt deze term ook
in mededelingen of verklaringen van vertalers een andere lading. Inderdaad deze uitdrukking : , , maniere van spreken ' ' heeft niet immer
dezelfde betekenis.
Een van de vertalers van La Somme Le Roy heeft het b.v. in zijn voorwoord ( druk 1481) ook over de ,, maniere van spreken" eigen aan zijn
Franse basistekst. Ik meen echter dat deze vertaler hier veeleer het taaleigen bedoelt, of alleszins het karakteristieke pregnante van het Franse
woord als dusdanig, en de eigenheid van de woordorde in het
Frans ( 55 ). Ook Nicolaas van Winghe bezigde de term , , maniere van
spreken ' ' herhaalde malen in de zin van , , taaleigen ' ' (56).
(55) Summe Le Roij. Of des conincs Summe. Hasselt, 1481. ,, Mer wantmen de
franchoysche woerde niet wal al properlike in duytsche en can ouersetten alsoe als
se staen wantet een ander manire van spreken heeft dan dat duytsche duet. Soe
heb ic onderwilen meer woerde daer toe gheset onderwilen min " . (Ongefolieerd
en ongepagineerd ).
(56) O.m. in zijn Een goet onderwijs van die weerdicheyt, nutticheyt / ende
diepheyt der heyligher Scriftueren in zijn Bijbelvertaling van 1548. Cfr. fol. [ A
V v° I : , , W"elcke donckerheyt der scriftueren coemt daerwt eens deels om dat sij een
sonderlinghe maniere van spreken heeft te veel plaetsen / die welc niet en is ghelijck eeneghe andere ghemeyne talen oft manieren van spreken der menschen ... " .
In zijn woord vooraf tot de lezer komt deze formule eveneens herhaaldelijk voor in
de zin van , , taaleigen ", zowel in de uitgave van 1548 als in deze van 1553 waarin
o.a. het volgende te lezen staat op fol. a -iij : , , Daerenbouen / soo is die duytsche
tale zeer onghelijck den Latijne / soo wel in manier van spreken / als in woerden ".

Kort daarvoren had hij met kracht en klem op het verschil tussen het Hebreeuws en
de gewone landstalen gewezen. Inderdaad, hij stelt : ,, Besonder aenghemerct dat
die heylighe scriftuere niet alleen en is diep van verstande / maer oock te veel plaetsen seer vreemdt in manieren van spreken wt die Hebreussche tale comende is / die
seer vreemdelijck luyden in ghemeynder talen / ende quaet sijn om ouer te setten ".
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In de landstalen werden echter nog andere termen of omschrijvingen
gebruikt.
Ik vraag me af of in sommige uiteenzettingen van Duitse vertalers
over de schrijftrant van een antieke auteur ook de term , , Rede ' ' niet als
synoniem van „ stijl " gebezigd werd ! Zo o.m. door Dietrich von Pleningen die wel, zoals reeds gezien, een paar maal zelfs, de term , , stylus " hanteerde (57), doch ook het woord , , Rede ", blijkbaar als synoniem gebruikte. Trouwens, „Rede
Rede ' ' , in de betekenis van schrijftrant of
stijl, lijkt bij nader toezicht zo onmogelijk niet ( 58). In elk geval, in
een uitspraak van diezelfde Dietrich von Pleningen over de gebalde taal
en verteltrant van Sallustius houdt hij boudweg voor : , , ist ainer zusamen geschmiickten vnd scheinparlichen zierlichen róde... " (S 9).
Zou het zo gewaagd zijn te stellen dat de Duitse vertaler hier eenvoudigweg een paar kenmerken van de schriftuur ofte stijl van Sallustius bedoelde (60) ? M.a.w. „ Rede " = Stijl !
Is dit ook niet het geval met het taalgebruik van Jakob Schenck in de
, , Vorrede " tot zijn vertaling van het Enchiridion van Epictetus ? Jakob
Schenck had een scherp oog voor de schriftuur van , , zijn auteur " . Bondigheid schrijft hij maakt het juist begrijpen van een tekst niet altijd gemakkelijk. Inderdaad, het is niet alleen het ongewone van de stof,
die behandeld wordt, noch de onwennigheid van de vertaler met dergelijke materie in 't Duits om te gaan die o.m. een accurate vertaling
in de weg staat. Het streven van een auteur in casu Epictetus naar
een bondige stijl, en o.m. naar een sober woordgebruik, kan eveneens
ingeroepen worden om te verklaren hoe, ook in deze vertaling dan, het

(57) Cfr. supra.
(58) In Dt. J.Vtb. VIII (1893) col. 459 staan voorbeelden te lezen als „in gehobener rede", , , gebundene rede" waaruit dus blijkt dat , , rede " op de vorm slaan
kan. Cfr. ook Triibner. Bd. V (1954), p. 342. S. v° : Rede vindt men daar : „ Prosaische, poetische Rede ist dagegen Ausdrucksweise " . Ook Mittelhochdeutsches
Handwórterbuch van Dr. M. Lexer (col. 364 in Bd. II (1876) kent „Rede" in de
zin van , , ausdrucksweise " !
(59) Sallustius : ...Salustij zwo schon historien. Landshut, 1515. Cfr. fol. [ A
iij vo J . We komen zo dadelijk in dit opstel op deze passus terug.
(60) In het Nederlands kan , , rede " zelfs de betekenis hebben van : „het
het spreken als kunst, als een van de zeven vrije kunsten : rhetorica " . Cfr. s. v° Rede in
W NT, col. 833. Rede (I) H, H, 19), betekenis nr. 20, met een voorbeeld uit het begin van de XVIIde eeuw.
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mogelijk is dat de tekst van Epictetus hier en daar geweld werd aangedaan. 't Is in die zin, meen ik althans, dat „ kurtze rede " hier als bondige stijl zou kunnen begrepen worden (61). Of moet om de ware betekenis van , , rede " hier te achterhalen in een andere richting uitgekeken
worden ? Is er een andere aanvaardbare interpretatie voor te leggen ?
Dezelfde vraag kan ook gesteld in verband met de verwoording van
de lovende kritiek die Ringmann voor de Commentarii van Julius Caesar
overheeft. In de formulering, die hij hierbij gebruikt, lijkt , , red " toch
ook de plaats van , , stil " in te nemen. Of kan men iets anders zien of
horen in een stelling van hem en die als volgt klinkt : , , Dann er ein red
hab die zierlich / scheinbar / hochtrabend / herlich / vnnd adlich
d.i.
sy ' ' (62 ) . Diezelfde term , , rede ' ' wordt in dezelfde betekenis,
in hetzelfde betoog herhaalde malen schrijftanol,kme
ingeschakeld. Later meer daarover !
Wellicht kan hier eveneens op het gezag, of althans op het geval Micyllus beroep gedaan worden ! Inderdaad, Micyllus, die o.m. de de Germania van Tacitus verduitste, ondervond hoe bondig de schrijftrant, hoe
afgeslankt de schriftuur van deze auteur in dit geschrift w as . Hierin zag
hij dan ook één van de oorzaken van de moeilijkheid en duisterheid van
deze tekst van Tacitus. In het gedeelte van zijn betoog, waarin Micyllus over dit aspect van dit werkje van de Romeinse historieschrijver handelt, bezigt ook hij de term , , rede " , en heeft het dan over de , , kurtze
vnd verschnittene rede ' ' van Tacitus (63).

(61)Epictetus : Eyn schon nutzlich Buchlin genant der Sticher ... Auss Kriechischer und Lateinischer Sprach / jm teutsch / durch... Jacoben Schencken ... gezogen. Basel, Thomas Wolff, 1534. Wie meer oog heeft voor de vaardigheid en waar-

heid, en minder voor de schoonheid en sierlijkheid van de vorm in dit werk van
Epictetus zullen bij het doorlopen van deze vertaling , , ... sich befleissen vnd erachten wie so wo rechter meynung Epicteti hierinn vileiicht verfalet / oder etwas
nit gantz lauter dar gethon ist. Soll vnnd mag dasselbig zum theyl frembder arth
der Stoicischen Philosophi / so in teutscher sprach vngewonlich auch das Epictetus sich kurtzer rede vnd weniger wort beflissen / zugelegt werden " . Cfr. fol. A iij .
(62)C. Julius Caesar : Julius der erst Rómisch Keiser von seinen kriegen. Strassburg, 1507. Cfr. fol. [ A ij °° ]
(63)P. Cornelius Tacitus : Der Roemischen Keyser Historien. Mainz, Ivo Schoffer, 1535. Cfr. fol. [ a v ] : , , Darnach auch derhalben dieweil wir alle menschen
seind vnnd diser Tacitus seiner kurtzen vnd verschnittenen rede halben dermassen
schwer vnd dunckel ist / dass sich eyner leichtlichen darinn ubersehen vnd stossen
mag".
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Om af te sluiten kan hier herinnerd worden aan het Latijnse , , oratio" . Herhaaldelijk wordt deze term ook in de zin van , , stijl" in klassieke teksten gebezigd (64).

*
De vraag of men zo ver kan gaan ook de term , , rhetorica " in de betekenis van ,, stijl" hierbij te betrekken, kan toch even geopperd. Johann
Sieder, die werk van Apuleius vertaalde, schreef over ,, zijn auteur" dat
deze in zijn tekst ,, maisterlich erzaiget hat sein rhetoricam vnd
kiinste " (65 ). Of zou Johann Sieder veeleer de term in zijn algemene
betekenis hebben gebruikt en hebben willen wijzen op de meesterlijke
beheersing door Apuleius van de regels van het , , welsegghene ' ' , van de
, , rhetorica ' ' en meteen zijn kennis van de klassieke stijlfiguren ook willen beklemtonen ? Of bedoelde hij meer concreet de neerslag van deze
, , kunde ' ' , van deze , , ars ' ' of vaardigheid, d.i. trachtte hij met deze
term de schrijftrant of stijl van de auteur aan te duiden ? Wat er ook
van zij , langs deze benaming , , rhetorica ' ' zouden we dan ook op het
terrein belanden waarin uiteraard de termen , , oratio ' ' of , , rede ' ' van
daareven thuishoren.
*

In een Engelse vertaling van 't einde van de XVIde eeuw komt er eveneens een curieuze omschrijving voor. De maker van deze Engelse versie
van een Grieks werk alludeert in zijn voorrede op , , the course of the
writing" van , , zijn auteur" . Wat zit daar achter ? Ik vermoed ; eenvoudigweg ,, stijl" ! Het gaat om een Herodotus-vertaling. Er verscheen in
Engeland in de XVIde-eeuw slechts één enkele vertaling van de Historiae, nl. deze van Barnaby Riche (?), een vertaling die in 1584 te Londen van de pers kwam onder de titel : The Famous Hystory of Herodo-

(64)In de Thesaurus Linguae Latinae (Lipsiae, 1912-1926 ). Vol. VI, Pars Prior,
col. 734 wordt in een citaat uit de Ad Herennium „ oratio " in de zin van „ stijl "
voorgelegd. Daar leest men : , , tria genera orationis, quae genera nos figuras appel
uitgave van de Ad Herennium in de reeks The Loeb Classical Li--lamus."Inde
brary komt „ oratio " niet voor ; wel wordt in de omgeving „ elocutio " herhaaldelijk gebruikt in de zin van „ stijl ". De auteur van het artikel in de Thesaurus
heeft het (col. 7 34 ) s. v° figura over , , de tribus generibus orationis " . Quintilianus bezigde meermaals , , oratio " als synoniem van , , stijl ' ' .
(65)Apuleius : Ain Schón Lieblich ... gedichte. Augsburg, 1538. Cfr. fol.
[ a iiij ] .
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tus. Bedrieglijk lijkt me de luchtigheid van zijn stuk : , , To the Gentlemen Readers " , waarin de vertaler in een beeldrijke taal o.m. de vrucht
van zijn labeur voorlegt. Hij heeft gepoogd, schrijft hij, door zijn vertaling de stilistische mogelijkheden van zijn moedertaal te bewijzen alsmede haar vermogen om, zowel als andere landstalen, een woordkunstenaar toe te laten alle , , rhetoricale ' ' figuren op artistieke wijze te hanteren, want... hij vertaalde „ eloquently " ! Doch zelfs zo, de „ stijl "
van Herodotus heeft hij niet kunnen evenaren. Of is het verkeerd , , the
course of his [ = Herodotus } writing ' ' als synoniem van , , stijl ' ' op te
vatten, dan wanneer de vertaler zegt dat de , , course of writing ' ' van
, , zijn " Grieks schrijver in de overzetting veel van zijn aanminnige bevalligheid heeft verloren (66)

*
Er is ook nog , , eloquentia" of , , elocutio " als synoniem van , , stijl " .
Wenst de schrijver van het , , To the Reader ' ' in de uitgave van 1537
van het , , Treatise of householde " van Xenophon de lectuur van het
werk Oeconomica van , , zijn auteur " aan te bevelen, dan zal hij wel op
de waarde van de inhoud ervan wijzen, maar hij verwijlt veel langer bij
de vormelijke kwaliteiten van dit geschrift. Dit is inderdaad van de hand
van , , the noble philosopher, Xenophon, the scholer of Socrates, the
whiche for his swete eloquence, and incredible facilitie, was surnamed
Musa Attica ' ' (67) .
Ik meen dat het moeilijk is hier in de vermelding ,, eloquence" iets
anders te zien als een toespeling op de , , stijl " van Xenophon, temeer
daar bij ons, zowel als nog elders, er van „ eloquentia " verwante termen, zoals b.v. , , elocutio ' ' , of er van afstammende benamingen ook
in de zin van , , stijl ' ' gebruikt werden.

(66)Herodotus : The Famous Hystory of Herodotus... Translated by Barnaby
Riche. London, 1584. Hij wijst o.m. erop dat vertalen nog wat anders is dan eigen,
persoonlijk werk te kunnen schrijven. En dan gaat hij verder : ,, Whiche I speake
not this ende, for that my selfe coulde haue done more eloquently in englishe then
our Authour hath in Greeke, but that the course of his writing beeying most
sweete in Greeke, conuerted into Englishe, looseth a great pane of his grace ". Cfr.
fol. A iiij.
(67)Xenophon : Xenophon treatise of householde. Translated from Greek into
English by Gentian Hervet. London, Berthelet, 1537. Cfr. verso van het titelblad.
Er bestaat een vroegere uitgave van 1534 die ik niet heb kunnen raadplegen. Over
deze „ bijnaam " „ Musa Attica " cfr. deel II, s. v° Xenophon.
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Zo b.v. in het Nederlands !
De uitgever van de Nederlandse Livius-vertaling van 1541, Jan Gymnick, speelt in zijn opdracht met verschillende litterair-technische termen. Eén ervan is : „ eloquentie ", en dit in de zin van stijl, meen ik
althans. Hij weeft inderdaad in zijn pleidooi voor zijn onderneming de
benamingen , , eloquentie oft wtspreken ' ' ! Livius was z.i. meer dan een
baanbreker op het gebied van de geschiedschrijving. Inderdaad, niemand onder de Romeinse historici heeft hem ooit later geëvenaard. Dit
ononderbroken alleenheersersschap had hij volgens Gymnick althans
te danken aan zijn , , manlijcke eloquentie oft wtspreken / waer in hi
alleene al euen sterck ende vrolic sonder eenich verdriet voortgaet' ' ( 68) .
Ook op dit gebied dus, nl. dit van de , , eloquentie ", was Livius een
voortrekker.
Wat steekt er achter die termen „ eloquentie oft wtspreken " ?
,, Stijl" ! Niets meer, en ook niets anders ! Gymnick was de enige niet
om dit woord , , eloquentie ' ' en zijn zgn. evenwaardige synoniem :
, , wtspreken " in deze betekenis te gebruiken.
Wat , , eloquentia ' ' betreft valt vast te stellen dat reeds in de XIIIde
eeuw , , eloquentia " door een Roger Bacon in de zin van , , stijl " gebezigd werd (G9). Zou het vermetel zijn in „ eloquentie " hetzelfde te
zien als , , elocutio ' ' , en , , wtspreken ' ' als een puristische benaming voor
hetzelfde te beschouwen ? Schrijft J . Gymnick niet : , , eloquentie oft
wtspreken " ( Cursivering van mij ) ! ? Beide termen zouden er eenvoudig staan voor , , stijl " . Een soort , , synecdoche ' ' dus ! ?
Hoe kan dat ?
Volgens J. J. Mak is , , eloquentie ' ' , , welsprekendheid ' ' , zonder
meer (70) ; een andere betekenis kent hij niet, en „ wtspreken " werd
(68)Titus Livius : Titus Liuius. Dat is de Roemsche historie oft Geiten. Antwerpen, 1541. Cfr. fol. [ *ij vo ] : „ Want Liuius is onder alle andere die vander Romeynscher natien ghesciedenissen ende oorloochsche feyten ghescreuen hebben
de voorganger ende die het velt ghelijck eenen Hercules teghen alle andere

historiescriuers behouden heeft in manlijcke eloquentie oft wtspreken waer in hi
alleene al euen sterck ende vrolic sonder eenich verdriet voortgaet. Egheen en isser onder alle die haer in historien te scriuen gheoefent hebben die de ooren der
menschen met also sueten gheclanck van redenen ( die in alle zijn boecken wonderlijc haer openbaeren) volcomelijcker verlusten ende veruullen mach ".
(69)Volgens J. W. H. Atkins althans. Hij verwijst naar Roger Bacon : Op Tert.
(R. S.) I, 4 in zijn English Literary Criticism. The medieval Phase. London, 1952.
Cfr. p. 133.
(70)J. J. Mak : Rhetoricaal Glossarium. Assen, 1959. Cfr. p. 145.
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in zijn glossarium niet opgenomen. Het Mnl. W"db. kent noch „ eloquentie ' ' noch , , elocutie ' ' ; wèl , , Utesprekinge ' ' ; doch geen , , wtspreken ' ' , noch , , wtsprake ' ' (71). , , Utesprekinge ' ' of , , wtsprekinghe ' '
zou echter ook , , eloquutio ' ' of , , elocutio ' ' betekenen kunnen. In Plantin s. v ° , , wtsprekinge ' ' leest men , , Elocutio ' ' , zowel als , , explicatio
vocum ' ' , , , eloquium ' ' of , , pronunciatio verborum ' ' . , , Elocutio ' ' staat
echter voorop ; en in het Tetraglotton wordt eveneens , , wtsprekinge ' '
als , , Elocutio ' ' omschreven (72).
Ik meen dat J. Gymnick deze twee termen
„ eloquentie " en
, , wtspreken ' '
gebruikte in de zin van , , elocutio ' ' , d.i. de benaming
van dit deel van de zestiende-eeuwse „ rhetorica " waarin, naar aloude
traditie, over de meeste stijlmiddelen uitvoerig wordt gehandeld. Zelfs
méér : ik zou willen stellen dat hij het , , deel ' ' voor het , , geheel ' ' bezigde, en eenvoudigweg de „ stijl " van Livius op 't oog had (73).
Nu is het weer zo dat J. Gymnick hier andermaal Bernhard Schófferlin naschrijft. Zelfs de terminologie, die J. Gymnick gebruikte, is haast
letterlijk uit de opdracht van de Duitser van zijn Livius-vertaling aan
Keizer Maximiliaan overgenomen. Bernhard Schofferlin loofde inderdaad het , , ausssprechen " van de Romeinse historiograaf ( 74) : , , Auch
im ausssprechen dapffer vnnd grosmutig wirdt erfunden " . Ook hier
blijkt deze Duitse term ,, ausssprechen " in de zin van ,, elocutio ", en
m.i. in de betekenis van , , stijl " gebruikt te zijn. Trouwens voor mo(71) Mnl. T-Vdb. Dl. VIII (1916) col. 1063. s. v°. „ Utesprekinge " . Cfr. ook
zelfde deel, col. 1054-1061. In de opdracht van zijn vertaling Twee boecken vande
stantvasticheyt van Justus Lipsius ( Antwerpen, 1584) heeft J. Moretus het over de
stijl van de de Constantia ; , , die rijckelijcke schoon vercierde Latijnsche
wtspraeck". (Fol. * 3 ). (15-05-86).
(72)Grimm en Lexer brengen luttel bij tot opheldering van dit probleem. Lexer
kent wel „ uz-spráche " als „ eloquium " en „ uz-sprechunge " als „ definitio, eloquium " . Matthias Lexer : Mittelhochdeutsches Handwórterbuch II. Bd. Leipzig,
1876. Cfr. col. 2046.
(73) Cfr. o. m. het OED, s. v° , , Eloquence " (met een oude variante, , , eloquency ", alleen in betekenis nr. 3 ). En als derde betekenis vindt U daar : , , The
quality of being eloquent as an attribute of speakers or writers, their utterances or
style " . In het Middelengels had , , eloquence" de betekenis van , , style " ; bij , , elocucioun ' ' is er eveneens sprake van „literary
literary style " . Cfr. s. v° , , eloquence ", p.
70 en s. v° „ elocucioun " op dezelfde bladzijde. Het enige Middelengelse voorbeeld, dat in verband met , , elocucioun " in de zin van , , letterkundige stijl " aangehaald wordt, dateert van 1439.
(74)Titus Livius : Romische historien Titi liuij mit etlichen newen Translationn.
Mainz, J. Schiffer, 1523. Cfr. fol ij : ,, Als der jhene der ... Auch im ausssprechen
dapffer vnnd grossmuttig wirdt erfunden /". Cfr. Deel II van dit opstel over vroegere vertalers en de stijl van ,, hun auteurs " .
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derne deskundigen ter zake, o.a. James J. Murphy zijn , , locutio " en
, , stijl ' ' in de Middeleeuwen en in de XVIde eeuw synoniem (75).
Overigns,locut"wdkvgenshaltien,d
Ad Herennium in de zin van , , stijl " gebruikt ( 76) en in meer dan een
passage van de Institutiones oratoriae bezigt Quintilianus dezelfde term

waar wij thans op de term , , stijl " beroep zouden doen

(76a).

***
ANDERE VAKTERMEN. INLEIDING

Het nog sterker doorlichten van deze liminaria laat uiteraard nog heel
wat meer punten scherper uitkomen. Verbindt men deze met lat en lijn,
dan blijkt aldra dat in veel van deze voorwerken van vertalingen zich figuren aftekenen waaruit duidelijk af te lezen is dat de auteurs ervan
zonder dat ze daarom de internationaal-gangbare vakterm „ stilus " of
zijn varianten of afleidingen bezigden, of zonder dat ze daarom passende omschrijvingen gebruikten het voorkomen van bepaalde eigenaardigheden van de schrijftrant van , , hun auteur " aanvoelden of beseften. In elk geval, de aandacht van lezer en luisteraar wilden ze op
deze stilistische eigenaardigheden vestigen. Trouwens, vertalers hadden
soms een ontstellend scherp en klaar inzicht in de aard van deze stijlkenmerken en in het doel dat een auteur met hun inschakeling beoogde, en vaak ook bereikte.
Verblindend helder zal dit
hoop ik althans
uit een grondige
ontleding van enkele voorwerken in Deel II van dit opstel blijken.
Inmiddels lijkt het me aangewezen hier reeds te wijzen op het bezigen van bepaalde stijl-technische termen door vertalers in het voorwerk
van vertalingen bij de bespreking van sommige vormelijke aspecten van
het stuk dat zij ter vertaling ter hand genomen hadden.
Uit het gebruiken van deze terminologie blijkt m.i. niet alleen hun
stijlbesef, doch ook hun vertrouwdheid
in zekere mate althans
met de , , klassieke ' ' en zelfs met laat-middeleeuwse poetica's.
(75)James J. Murphy : Rhetoric in the Middle Ages. A history of rhetorical theory from Saint Augustin to the Renaissance. Berkeley Cal. , Univ. of California
Press, 1974. Cfr. o.m. p. 309.
(76) Cfr. Ad Herennium IV. vii. 10.
(76a) Quintilianus :
Inst. orat. o.a. VIII. Prol. 6 ; VIII. Prol. 7 ; VIII. I. 1.
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Inderdaad het bezigen van de technische term „ stijl " of synoniemen
ervan, of het inschakelen van gebalde omschrijvingen van het betreffende begrip, en 't belangrijkste van al hun stilistische appreciaties zelf zijn niet de enige tastbare tekens van stijlbewustzijn die de
zestiende-eeuwse vertalers ons nagelaten hebben. Er zijn immers nog andere elementen zij het ook toegegeven : zuiver formele uit deze
liminaria te lichten die eveneens getuigen kunnen van het leven van een
zeker stijlbesef in vertalers van toen.
Het inschakelen immers van bepaalde technische benamingen op het
stuk van stijl die zij ontleenden aan een of ander systeem van litteraire
theorie, waarin b lijkbaar de gangbare opvattingen van hun dagen inzake
stijlgebruik, keurig geordend, omschreven en ingebouwd waren, is een
ander bewijs dat vertalers van toen o.m. bepaalde stilistische middelen
van de traditionele westerse leer van de woordkunst kenden en inzicht
hadden in hun rol en betekenis.
Getuigenissen ter zake zijn uit alle taalstreken licht te zanten.

*
Nederlandse
, , A tout seigneur, tout honneur ! ' ' . Jan Gymnick, , , medeburgher ' ' van

Antwerpen, „ dese seer louelike stat " , kan hier voorop marcheren !
Deze uitgever, die in 1541 een Nederlandse Livius-vertaling op de
markt bracht ( 77), voorzag deze van een uitvoerige „ opdracht " . Hij
bezwoer de litterair-begaafden onder zijn Nederlandstalig publiek Nederlands werk te schrijven, vreemde geschriften in 't Nederlands te vertalen en letterkundig werk te lezen. Zijn stelling was : wilde men het
Nederlands van toen aan dezelfde „ bewerking " onderwerpen, als deze
die men weleer het Latijn had laten ondergaan, dan zou ook het Nederlands zich ontplooien tot een machtige, rijke cultuurtaal.
Het is in deze optiek dat hij dan ook het vertalen van antieke geschriften gans bijzonder aanprijst. Inderdaad, z.i. kan vertaalwerk als
taal- en stijloefening beschouwd worden. Als dusdanig verscherpt dit het
eigen taalgevoel ; het draagt tevens bij tot de , , vervolmaking ' ' en tot
de verrijking van de taal. De geschiedenis van het Latijn levert hiervan
een overtuigend bewijs. Men kan zich afvragen waarom hij hier geen be-

(77) Titus Livius : Titus Liuius. Dat is de Roemsche historie oft Gesten. Antwerpen, 1541.
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roep op een uitspraak van Quintilianus heeft gedaan (78) ! In elk geval,
het Latijn is nu, volgens hem, ,, vol, oueruloedich ende volcomen" geworden, dank zij de handvaardigheid, de nooit aflatende oefening en
het juist inzicht van hen die haar hanteerden.
Twee middelen werden aangewend tot het bereiken van dit resultaat.
Ten eerste : het invoeren van een spraakkundig stelsel met zijn rijk en
verscheiden stel van vervoegings- en veebuigingsvormen, de , , figurae " ; ten tweede : het ontlenen aan andere talen van kleur- en klankrijke woorden en wendingen ( 79). Indien de Latijnse taal deze twee verworvenheden in het grammaticaal en in het lexikaal vlak zouden ontnomen worden zou hare ontluistering volledig zijn ! , , Naeckt, onuolmaeckt ende aerm " zou zij eigen volk en vreemden voorkomen ( 80). J.
Gymnick meende te kunnen vaststellen dat velen toen
d.i. in 't midden van de XVIde eeuw ook onder de indruk leefden dat hun taal
in casu dan het Nederlands , , aerm, ongheciert oft onbequaem "
zou zijn ! Gymnick's raad luidde dan ook : vertaal, en beoefen Uw taal.
Zo wordt ze een volwaardige cultuurtaal die ook in het wetenschappelijk
bedrijf gebezigd worden kan.
Toegegeven dat Gymnick het hier heeft over de taal die in een
woordkunstwerk of in een wetenschappelijk betoog gebruikt kan worden, al gebruikt hij dan ook de term , , figura " , wat op het eerste gezicht misleidend is. Deze uitdrukking is echter niet enkel als een tech-

(78)Quintilianus wist dit en wees op de bevruchtende invloed van vertaalwerk
(Instit. orat. X. v. 3 ). Cfr. ook Heinrich Lausberg : Handbuch der literarischen
Rhetorik. München, 1960. Cfr. § 1098 p. 529. Schrijft H. Lausberg : , , An der Ue-

bersetzung griechischer Texte ins Lateinische ... iibt man das lateinisch Sprachgefuhl ... Der Gedanken- and Ornatus-Reichtum der griech. Vorlagen ist eine Anregung fiir den lat. Ausdruck (Quint. 10,5,3)".
(79)Titus Livius : Titus Liuius. Dat is de Roemsche historie oft Gesten. Antwerpen, 1541. Cfr. fol. *ij. Mag hier verwezen worden naar het handboek van Heinrich Lausberg ? Latijnse schrijvers ontleenden niet alleen uit nood, uit zuivere noodzakelijkheid ; ook esthetische overwegingen wogen inderdaad soms zwaar door. Cfr.
Heinrich Lausberg : Handbuch der literarischen Rhetorik. Munchen, 1960. Cfr. §
545. ,, Eine Klasse fur sich bilden die griechischen Worter ( ) die ebenfalls wegen ihres Wohlklangs ( ) fur den ornatus verwandt werden, and zwar von den
Dichteen : Quint. 12, 10, 33 , , tanto est sermo Graecus Latino incundior, ut nostri
poetae, quotiens dulce carmen esse voluerint, illorum id nominibus exornent". P.
280. Cfr. ook § 549, p. 281.
(80)Titus Livius : Titus Liuius. Dat is de Roemsche historie oft Gesten. Antwerpen, 1541. Cfr. fol. *ij.
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nische term uit de , , rhetorica ' ' [ of uit de , , poetica ' ' ] te beschouwen ;
ook in de grammatica werd hij gebezigd in de zin van , , woordvorm " (81 )
Tweeden d.i. benevens het gewenste ,, grammaticaal" uitbouwen
van het Nederlands is er het schutten van vreemde ladingen in het
lexicaal vlak. Opvallend hierbij is dat Jan Gymnick blijk geeft oog te
hebben voor de veelvormige en veelsoortige impact van deze ontlening.
Inderdaad, deze toevoer van vreemd goed zal, z.i. , niet alleen de Nederlandse woordenschat uitbreiden, doch tevens de eigen landstaal meer
glans en luister helpen bijzetten. Heet hij deze „ vreemde woerden "
niet , , verbloemde woerden ' ' ( 82)
Verrijking van de taal door ontlening van vreemd woordgoed is uiteraard in eerste instantie een lexicaal probleem. Het moet echter Gymnick niet ontgaan zijn dat hier meteen ook een mogelijk stilistisch ingredient op te vangen was dat in de schriftuur van een stuk minstens tot
een rijkaandoend decoratief element uitgroeien kon. Inderdaad, ook het
overnemen van het vreemde woord zou daar, waar het deskundig uitgelezen en oordeelkundig gebezigd werd, eveneens een stilistische rol

(81)Ik veroorloof me naar het Oxford Latin Dictionary (Oxford, 1982 ), p. 700
s. v° „ Figura " te verwijzen. Wat enigszins verwarrend voorkomt is het gelijkschakelen door J. Gymnick van „ figuras " en „ figurata " . Het Oxford Latin Dictionary
brengt , , figuratus-a-um ' ' alleen in verb and met , , figura ' ' als term in de rhetoriek,
en niet in de grammatica.
(82)Titus Livius : Titus Liuius. Dat is de Roemsche historie oft Gesten. Antwerpen, 1541. , , Niet dat de tale van haer seluen alsulcke perfectie heeft / maer datse
doer diuersche formen van spreken gheuonden zijnde om te vullen datter in ghebrack (welcke formen sy Figuras heeten) tot alsulcker perfectien ghecomen is /
Bouen dien hebben sy oock cloeck geweest in vreemde woerden aen te nemene
ende die te gebruycken waer sy egheene eyghene en hadden / want waert darmen
de Figuratas ende de verbloemde woerden wt dier taelen name / so soudemen wel
sien hoe naeckt onuolmaeckt ende aerm dat haer spraecke zijn zoude ". (Cfr. fol.
*ij). In verband met de ontleningspolitiek die de Latijnse schrijvers toep asten daar

waar zich leemten in de Latijnse woordenvoorraad zouden voordoen — „ om te
vullen datter in gebrack " ( Cfr. het citaat ) — k an verwezen worden naar Heinrich
Lausberg en zijn Handbuch en vooral naar diens verwijzing naar de uitspraak van
Quintilianus : de overeenkomst in de formulering (Quintilianus - Gymnick) is
treffend : Cfr. Heinrich Lausberg : Handbuch der Literarischen Rhetorik. München,
1960. Over de ontleende ofte vreemde woorden, de verba peregrina in 't Latijn :
,, Eine besondere Stellung nehmen die verba Graeca ... een, da sie als Lehnworter
der geistigen Kultur eine Notwendigkeit sind (s. § 5 53) : Quint. 1, 5, 58 confessis
quoque Graecis utimur verbis, ubi nostra desunt ' ' . Cfr. § 477, p . 259.
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kunnen spelen. Heeft Jan Gymnick het op een zeker ogenblik niet over
een , , onghecierte ' ' taal, die o.m. door deze inlijving van bepaalde
vreemde woorden, een wezenlijke gedaanteverandering zou ondergaan !
En wie denkt hierbij dan niet aan de , , ornatus ' ' die door Latijnse
schrijvers en theoretici ver boven taalkundige , , zuiverheid ' ' of verstaanbaarheid van hun geschriften gesteld werd ( 83) ? En deze bedenking
dringt zich hier op : ontleende woorden en , , verbloemde ' ' woorden zijn
vorJanGymickse.Kan,vrblom"ideXVIuw
eenvoudigweg „ met bloemen versieren " betekenen ( 84), vast staat dat
, , flos ' ' of , , bloem ' ' een technische term was die in de litteraire vaktaal
in de Oudheid én in de Middeleeuwen ( 85 ) o.m. een , , retorisch ' ' of
„ poëtisch " siermiddel aanduidde, een stijlfiguur van welke soort
ook (86). Trouwens een ,, bloemrijke stijl " is, ook thans nog, een
gangbare uitdrukking !

(83)Cfr. Heinrich Lausberg : Handbuch der literarischen Rhetorik. München,
1960. Cfr. § 537, p. 277.
(84)Cfr. De Thesaurus van Plantijn van 157 3. Opnieuw uitgeg. Dr. F. Claes
s. j. 's-Gravenhage, 1972. s. v° : , , verbloemen : Refleurir, ou reflourir, ou coulorez . Reflorere, reflorexere, vel colorare " . , , Met woorden verbloemen. Coulorer &
counrir [sic] de parolles. Circumuestire dictu " . , , Verbloemde redenen. Propos ou
ditz coulorez . Colorata ac fucata dicta " . Interessanter is echter Mnl. W/db. VIII.
Dl. (1916), s. v° : verbloemen : „Het
Het woord moet ook in Mnl . tongvallen bekend
zijn geweest. Kil. geeft het als trans. op in de bet. `met bloemen versieren' ( fibribus ormare) en `bloemen en andere versierselen op metaal aanbrengen, ciseleeren' (caelare). En inderdaad in Kiliaan s. v* : ver-bloemen. Reflorere & Floribus
ornare. Cfr. caelare. Voor de redacteurs van het Tetraglotton bestond deze term
blijkbaar niet. Belangwekkend is m.i. de aantekening in Triibners Dt. W'tb. VII.
Bd. (1956), col. 393-394 s . v° : verbliimen . `Verbliimen' is de versterkte vorm van
„ bliimen ", in figuurlijke zin : `mit Blumen schmucken' . `Der iibertragene [ Gebrauch ] beruht auf der rómischen Rhetorik, in der , , Oores (verborum et sententiarum )" besonders schone Ausdriicke waren ".
(85)In zijn Poetria nova bezigt Galfridus de Vino Salvo „verborum Oores" ( §
1218) ; en ietwat verder § 1230-1231 kan men lezen : , , Sunt autem fibres, quibus
est sententia vocum // Florida, quos omnes claudo brevitate sub ista " . Cfr. p. 234
& 235 in : E. Faral : Les arts poétiques du XII' et du XIII' siècle. Paris, 1962.
(86)Heinrich Lausberg : Elemente der literarischen Rhetorik. 2. Aufl. Miinchen,
1963. Cfr. § 167, p. 63 : „Der ornatus verdankt seine Bezeichnung den schmiickenden Zubereitungen einer Festtafel, wobei die Rede selbst zu essendes Gericht
aufgefasst wird. Diesem Bildbereich gehort auch die Bezeichnung des ornatus als
condimentum (...) an. — Anderen Bildbereichen sind die fiir den ornatus iiblichen Termini „ Bliiten " oder „Blumen " der Rede (verborum sententiarumque
fibres). — Bij § 167, p. 63 tekent hij in voetnoot 4 het volgende aan : „Fr. fleur
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Het aanwenden van deze term , , verbloemde woerden " — zij het ook
in een dubbelzinnige context schijnt er toch weer op te wijzen dat,
zelfs oppervlakkig bekeken, sommige vaktermen, die in het vlak van de
stijl in het litterair bedrijf van toen in zwang waren, Jan Gymnick niet
onbekend waren.
Of J. Gymnick tevens dacht aan de verrijking van het klankpotentieel
van het eigen taalinstrument door het scheppen of opvangen en door
het inschakelen van nieuwe en rijke klankschakeringen en -combinaties
door middel van dit vreemd leengoed, is thans nog moeilijk met zekerheid uit te maken. In elk geval J. Gymnick was blijkbaar niet ongevoelig
voor de melodie en klank van proza : hij looft Livius die o.m. , , de ooren der menschen met also sueten gheclanck van redenen ( die in alle
zijn boecken wonderlijc haer openbaeren ) volcomelijcker [ dan alle andere historieschrijvers ] verlusten ende veruullen mach ' ' (87).
Of dit argument zwaar aangeslagen kan worden betwijfel ik. In elk
geval, 100 % is het hier niet valabel. Inderdaad, bij deze uitspraak van
Jan Gymnick is een zeker voorbehoud geboden. In feite praat hij en
schrijft hij hier Bernhard Schofferlin, de grote Duitse Livius-vertaler,
woordelijk na ( 88).
Daarenboven kan het uiten van een deel van die lof aan het adres van
het Nederlands als koopmanschappelijke tactiek vanwege een zakenman,
in casu een uitgever, beschouwd worden ; het is en het blijft een feit dat

„ ornement, embellissement, parure d'un style fleuri, style fleuri rempli d'ornements " ; engl . flowers , , ornaments of speech " , flowered , , abounding in flowers
of speech ; florid" ; it. fliore , , venusta, eleganza del parlare ", fiori rettorici (poe
discorso (dells poesia) " ; sp . decir (echar) Oores , , reque--tic),reatzdl
brar ". In zijn Handbuch (1960) § 540, 8, p. 279 had hij reeds gesteld : „Der ornatus mit dem Akzent auf der varietas (s. § 257, 2 b) heisst ios : Cicero de or. 3,
25, 96 „ oratio " conspersa sit quasi verborum sententiarumque floribus (v. § 539) ;
Cic . Brut . 17, 66 Origines eius (scil . Catonis) quem florem aut quod lumen eloquentiae non habent ? ". Cfr. o.m. Thesaurus Latinus Vol. VI (1926), col. 936, s.
v° : Flos. 7 : de orationis ornamento. — Oxford Latin Dictionary (Oxford, 1982)
Rhetorical or poetical ornamentation or instance of it ' ' .
p. 715, s. v° Flos. 11 : „Rhetorical
Cfr. eveneens het zoëven geciteerd Triibners Dt. W"tb. VII. Bd. (1956), col.
393-394, s. v° : „verblumen ".
(87)Titus Livius : Titus Liuius. Dat is de Roemsche historie oft Gesten. Antwerpen, 1541. Cfr. fol. [ *ij°° }.
(88)Inderdaad J. Gymnick was hier ook schatplichtig aan een Duits auteur.
Meer daarover in het tweede deel van dit opstel ( stijlstudie) daar waar er sprake is
van Livius in 't Nederlands, Duits en Engels.
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zijn uitspraak toch wijst niet alleen op een zekere kennis van de , , rhetoricale " technische taal van toen en op zijn aanvoelen van de zich
overal openbarende manier om bij de uitbouw van de Westeuropese
cultuurtalen ook op vreemd leengoed beroep te doen ; wellicht is zij tevens een uiting van een zekere kunstzin die hij zou bezeten hebben.
Inderdaad, blijkbaar gevoelig voor de klankwaarde van het woord als hij
schijnt te zijn, was hij bij machte het effekt in te zien en te waarderen
dat door het verrijken van de taal door de inschakeling van eigen
woordcreaties of door ontlening van uitheems klankrijk taalgoed te bereiken viel. De vraag is echter : zouden we uit het gebruik van deze
technische term ook niet mogen afleiden dat Jan Gymnick de opdrachtgever en uitgever van de Nederlandse Livius-vertaling van 1541
wel beroep wist te doen op een terminologie in de sector van de
schrijfkunst, die in vorm en wezen bij de antieke én middeleeuwse stilistiek aanknoopte ?
*

Sommige van de traditionele stijl-technische termen werden door meer
dan één vertaler gebruikt. Zo is er bij ons b.v. de maker van het , , souterboek ' ' , uitgegeven in 1526 (89).
Raadt Jan Gymnick Nederlands-sprekenden aan onder meer , , verbloemde ' ' woorden te bezigen, die hij nu eens , , Figurae ' ' , dan weer
, , Figurata" noemt, dan heeft de schrijver van de tweede , , prologhe op
den Souter ' ' het over het aanwenden van , , gebloemde woorden ... /
die men figuras noemt " ( 9°). Het oproepen van deze stijlmiddelen gebeurt in verband met de uiteenzetting van zijn stelling dat het moeilijk, zoniet onmogelijk is een volwaardige vertaling van een tekst te leveren. Inderdaad, z.i. is een overzetting immer gebrekkig ; ze zal althans nooit de oorspronkelijke tekst evenaren. Dit ligt niet enkel aan de
uniciteit van eigenaard van de taal van de basistekst, of van deze van de
, , taal " van de vertaling, of aan de moeilijkheid en verhevenheid van
de inhoud, doch aan de stijleigenaardigheden van de originele versie of
van de basistekst. Dit is dan ook een reden , , Om welcker saecken wil
gheen vertalinge so vrij gegaen en can als int Hebreeusch selfs luydet

(89) Die Souter wel verduytscht wt die heylige oft Hebreeusche
Cfr. fol. [ XI `'° ]
(90) Cfr. fol. [ XI'° ]

sprake. 1526.
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I sonder wat noch der gebloemder woorden is / die men figuras noemt
I waer in sij ooc alle tongen te bouen gaet " ( 91 ).

De vertaler weidt vooreerst uit over de taalkundige eigenaardigheden
van de basistekst zowel als over deze van eigen taal als bron van zijn
moeilijkheden bij 't vertalen. Daarenboven stelt hij de , , gebloemde
woorden " of „ figuren " in de opsomming van hindernissen, die hij te
nemen heeft, scherp gescheiden op van de zuiver taalkundige elementen. Inderdaad, de toespeling op de gebeurlijke zware inhoud wordt als
een wig tussen deze twee soorten moeilijkheden geslagen.
Geeft deze vaststelling ons het recht niet te besluiten dat de schrijver van deze „ Prologhe " stilistische elementen op 't oog had daar waar
hij , , gebloemde woorden " ( 92) herdacht, die voor hem, zoals voor elke
begenadigde lezer, rozen konden oproepen, maar toch niet vermochten
hem de last en pijn van de doornen te besparen of te laten vergeten ?
M.a.w. horen we hier niet andermaal de bekentenis dat de ontmoeting
met bepaalde retorische of poëtische figuren soms de taak van de vertaler verzwaarde ?

(91) Die Souter wel verduytscht. 1526. Cfr. fol. [ XI"° I. Passus uit , , Een ander
prologhe op den Souter".
(92), , Gebloemde " woorden ; uitdrukking die ik, voor zover ik me herinner, in
geen ander voorwerk van een vertaling ontmoet heb. In het zestiende-eeuws Duits
komt deze term wèl voor ( Cfr. infra ). Een ww. , , bloemen " kent het Mnl. T7db.
niet, en J. J. Mak in zijn Glossarium al evenmin. Plantijn heeft geen lemma , , bloemen " , noch , , gebloemt " . Dit achterwege blijven heeft echter niet belet dat in
ditzelfde Wdb . — na het trefwoord „ gebloet " — de term „ gebloemt " toch als
een volwaardig woord en gewone vorm vermeld wordt in de zin van : , , Fleuri ; Floridatus ; floridus-a-um, vernans ". Kiliaan kent het ww. , , bloemen", synoniem
van „ bloeyen " in de zin van „ florere, florescere, frondere, frondescere " . ( Cfr.
s. v° : , , bloemen / bloeyen " . S. v° , ,ghe-bloemt " citeert hij , , Ghe-bloemt / ghebeeld kleed. Vestis picta, pictura " ; een „ ghe-bloemde tafel " is een „ mensa
vndulata, vndatim crispata " — , , Gebloemde woorden " als uitdrukking komt
ogenschijnlijk bij hem niet voor ! Cfr. ook supra. In elk geval de uitdrukking „ gebloemde woorden" komt in het XVIde-eeuws Duits wel voor ( Cfr. infra de Duitse
vertalingen van o.a. Michael Herr, Jakob Schenck... ). Ze wordt zelfs in het Mittelniederdeutsches Handwórterbuch I. Bd. (Neumunster, 1956) Col. 299, s. v° :
, , blóme " als , , geblomde worde " opgenomen . Voor het Dt. W"tb. , M. Lexers
Mhd. Hdwtb. , en Triibners Dt. W"tb. cfr. infra.
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Duitse

In het voorwerk van Duitse vertalingen komen eveneens sommige litteraire vaktermen voor.
Michael Herr, die geschriften van Seneca in 't Duits bewerkt, streefde
er naar en dit als een piëteitsvolle hulde aan Seneca zelf een eenvoudige taal en stijl1 te bezigen. Leerde Seneca niet dat , , geplumpten worten ' '
vaak de waarheid geweld aandoen ( 93). Dit was althans de zienswijze en
ook de boodschap van de vertaler van een stel filosofische geschriften van
Seneca dat in 1536 te Straatsburg van de pers kwam ( 94 ).
Ook de term , , figuren ' ' duikt al eens op, zo b.v. in de , , Vorrede ' '
tot de Plato-vertaling die Jakob Schenck in 1535 liet verschijnen (95).
Geltopdcnxwihmetrvoknda,figure'h
niet in de zin van een retorische of poëtologische term moet opgevat
worden, doch veeleer als een , , figura " die in het vlak van de , , grammatica ' ' thuishoort. Inderdaad, het waren z.i. niet zozeer de , , stilistische ' ' eigenaardigheden van Plato's geschrift die hem het werk zuur en
zwaar gemaakt hadden, doch wel het karakteristieke van de taal die
Plato in deze stukken had gebezigd.

(93)Over , , geblamde worte " cfr. Dt. Wtb. II. Bd. (1869), col. 150, s. v° :
„ Blamen " in de zin van „ floribus ornare, laudibus efferre " met voorbeelden ontleend aan dicht- en prozawerk uit de XVIde -eeuw. Cfr. ook : Dt. Wtb. IV. Bd.
l ste Hdlfte (1878), col. 1792, s. v° : „ geblamt " . Cfr. eveneens M. Lexer : Mhd.
Hdwtb. I. Bd. (1872), col. 314, s. v° : „ Bluemen ", met voorbeeld : „ mit
gebluemten women " uit „ Der jiingere Titurel " . Cfr. ook supra.
(94)L. Annaeus Seneca : Sittliche Zuchtbucher ... Durch Michael Herr ... neiilich verteiitscht. Strassburg, Balthasar Beck, 1536. Cfr. fol. [ a iiij"] : , , Desshalben hab ich auch nit gross achtung gehabt / wie mit geplumpten worten die tugentsamen leeren an das liecht kamen / dieweil ich wol weyss / vnd von vnserm
leermeister Seneca gelernt hab / das die warheyt eynfeltige won hat / die niemants
verwarren soil. An gatee wolbereyter speiss that der zucker nit vil / aber so man
ettwas schadlichs vnd bass eim eyngeben will / da ist von noten / dass mans mit
ettwas anmutigs bedeck " .
(95)Plato : Antwort vnd entschuldigung ... Socratis ... Newlich inns teiitscht
verdolmetscht. Augsburg, H. Steiner, 1535. Op 't einde van zijn , , Vorrede " verklaart Jakob Schenck dat hij de , , Apology vnd Crito " bewerkt had : , , ... ich auff
Te(itsch monier vnd Sprach / villeicht nit so scheynlich / vnnd nach kunstlicher //
art / yedoch getrewlich versetzt vnnd aussbracht hab / dann schwerlich alle zeyt die
verwennten reden / figuren / idiotismos / vnd eygenschafften einer sprach in die
ander zabringen / derhalb mich benugt / wo recht synne vnd meynung ( dess ich
mich inn sonders beflyssen) hyerinn erhalten / Wer es verbesseren weyss / dem ist
hyemit nichts benommen / " . Cfr. fol. [ A iiij ] - fol. [ A iiij °O ]
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J. Schófferlin die het in de opdracht van zijn Livius-vertaling over
, , das ausssprechen" van , , zijn auteur" had, gebruikte deze term in verband met de litteraire vormgeving waarin en waardoor Livius zijn ongeëvenaard meesterschap bewezen heeft ( 96 ).
Van verwijzingen naar de typisch-middeleeuwse term , , colores ' ' is er,
voor zover ik zien kon, in Duitse vertalingen weinig te bespeuren ( 97 ).

Engels

Uit het Engels jachtrevier valt op dit stuk nog minder binnen te halen !
, , Colores ' ' was eveneens een uitdrukking die als een gewone vakterm,
althans in de middeleeuwse tractaten over litteraire theorie en practijk,
in verband met het paleren van een tekst, werd beschouwd en gebruikt (98). Ik vraag me af of Thomas Nicolls in zijn scherpe critiek op
sommige eigentijdse bewerkers van oude geschiedkundige geschriften
daaraan dacht toen hij de , , colourable wrytynge ' ' van deze , , vertalers "
aanklaagde, dan of hij hun gebrek aan objectiviteit in 't licht stellen
wilde (99) ?

(96) Cfr. supra, en o.a. voetnoot nr. 88.
(97) Wellicht kan men toch een allusie op de , , colores" zien in een passus van
de inleidende beschouwingen van de vertaler van de Aesopus-fabels (uitg. 1535 te
Freiburg bij Johann Faber). Met zekerheid is dit m.i. echter niet vast te stellen of
uit te maken. Cfr. Dl. II van dit opstel s. v° Aesopus.
(98)Heinrich Lausberg : Elemente der literarischen Rhetor ik. 2. Aufl. München,
1963. Cfr. § 167, p. 63 : ,, Auch color (...) wird zur Bezeichnung des ornatus ver
echter James J. Murphy : Rhetoric in the Middle Ages. A History of -wandt".Cfr
rhetorical Theory from Saint Augustine to the Renaissance. Berkeley Cal. , Univ.
of California Press, 1974. Cfr. p. 189 : „The term color is a useful one, indeed,
gireferring as it usually does to some literary device that embellishes — literally, „gives color ' ' — to ordinary language. Its use in this sense is a medieval innovation.
In ancient times writers employed such terms as exormationes or figurae to describe the whole class of such devices. By about 1050, however, Onulf of Speyer's
treatise on figures is called Colores rhetorici ". Cfr. verder Edmond Faral : Les arts
poëtiques du XIIe et du XIIIe siècle. Paris, 1962. Daarin o.m. p. 49, p. 50 & p. 91.
(99)Thucydides : The history ... of the waive ... translated oute of Frenche into
the Englysh language by Thomas Nicolls. London, 1550. De vogue van geschiedkundige publicaties leidde tot misbruiken ; sommige schrijvers manipuleerden hun
materiaal ; nl. dezen , , that beyng moued and caryed eyther by pryuate ennemy
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STIJL - WAT ?

De vraag is nu : wat was „ stijl " voor deze zestiende-eeuwse vertalers,
of zij al dan niet deze technische term , , stijl " bezigden, of tot omschrijvingen hun toevlucht namen, ofwel sommige stilistische kenmerken van
, , hun auteur " vermeldden ? Wijst het bezigen van sommige woorden,
die als litterair-technische termen aandoen, op een zekere maat van
schoolse vorming of op vroegere studie van technische tractaatjes over
woordkunst ? Is het hanteren van deze termen een uiting van het leven
in deze vertalers van bepaalde opvattingen over de vormgeving van een
geschreven stuk, meer in 't bijzonder, over bepaalde formele kenmerken
en van de geschriften van , , hun auteur ' ' ?
Zo ja ! wat hield dit alles voor hen in ; onder meer het woord , , stijl "
en zijn synoniemen ?
Het is inderdaad een complex geval. Het is een oud begrip ( 100) en
ook de term werd reeds eeuwen geleden gebezigd. Als er een polysemantisch woord bestaat dat in alle westerse talen, in alle kunst- en ambachtelijke kringen, grillig, speels en tergend ronddwarrelt, dan is het
wel de term , , stijl " (101) ! Wat een wolk van uiteenlopende denkbeelden heeft men in de loop van de geschiedenis niet in deze vier à zes povere letters pogen te vatten of er achter willen laten schuilgaan !
Een gevaarlijk woord daarenboven ; met springstof geladen. Zelfs de
zwakste echo van deze term, of een toespeling erop brengt vaak beroering en soms heibel ; want in hoeveel verschillende scholen staan ze nu
niet slagvaardig en steeds paraat tot steekspel, tot stoot en wederstoot,
zij die zich met literatuurstudie inlaten ?!

ties and hatred of rulers, or ells beynge to much geuen to the praysynge of Princes. Cyties, and pryuate parsons, haue by theyr colourable wrytynge and with immoderate flattery extolled hystoryes very base and sklender of them selfe, farre
aboue the fayth ad effecte of the trouth of theym " . Cfr. fol. A iii.
(100)Graham Hough : Style and Stylistics. London, 1969. Cfr. p. 1 : „The
The concept of style is an old one ; it goes back to the very beginnings of literary thought
in Europe ".
(101)Om zich bij één geval te beperken : ook H. Seidler wijst in zijn Allgemeine Stilistik op de thans vast te stellen verscheidenheid inzake opvattingen van
wat stijl zou zijn. Hij schrijft : „ Stil ist die im Sprachwerk durch den Einsatz aller Sprachkrfte erwirkte Gestaltung des Menschlichen in seiner Weite and Tiefe ".
(Herbert Seidler : Allgemeine Stilistik. 2. Aug. Gottingen, 1963. Cfr. p. 61). Cfr.
ook p. 322 en sqq. over stijlsoorten.
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Roger Fowler heette dan ook , , stijl ' ' , , one of the oldest and most tormented terms in literary criticism ; its meaning is controversial ; its relevance disputed ' ' (102). En Fowler is de enige niet die het aandurft
koel en scherp de werkelijkheid onder ogen te zien. Wat niet belet dat
sommige critici en andere ,, deskundigen" ter zake, boude en stoute
uitspraken doen over het wezen zelf van stijl, over de uitdrukkingsvormen ervan, over doel en mogelijkheden van het aanwenden van zgn.
, , stilistische ' ' middelen.
Laat boven het rustige landschap, waarin gij kuierend in stille bepeinzing of mijmering de zin van een litterair werk verder napeilt en het
mysterie van zijn schoonheid tracht te ontrafelen, het woord „ stijl ", geruisloos en argeloos opgaan, of er doemen aan de lage horizon dreigend
donkere wolkenkoppen op. Want dan rijst de vervaarlijke vraag : Quid ?
Zo ook hier : wat was voor onze zestiende-eeuwse vertalers de wezenlijke inhoud van dit begrip ? Wat hadden ze toen op 't oog ?
Het omzichtig uitelkaar halen van een paar uiteenzettingen, die soms
doorspekt werden met enkele schrale gegevens over hun evaluatie van
de stijleigenaardigheden van „ hun auteur " en die vroegere vertalers in
hun critische momenten, na hun bevindingen inzake , , stijlgebruik " van
,, hun auteur", in hun liminaria opgebouwd hebben, het sprokkelen
van hun losse stijlkritische opmerkingen, die zij zich, schijnbaar achteloos, ontvallen lieten en bondig soms speels, soms onverbloemd geformuleerd in opdracht, voorwoord of inleiding inschakelden, kunnen allicht in dezen materiaal opleveren dat toelaten zal een poging te
wagen tot het samenstellen van een beeld
hoe gehavend, verminkt
of geschonden ook van bepaalde opvattingen die zij
de vertalers
van toen
op het stuk van , , stijl ' ' voorstonden.
Inmiddels toch dit tot beter begrip van sommige uitspraken, en tot
billijker beoordeling van hun opvattingen.
Het overgroot aantal van de XVIde-eeuwse vertalers waren
humanistisch-gevormden. Zij kenden meteen het grootste deel van het
werk en ideeën inzake het litterair bedrijf theorie en practijk van
de grootmeesters van de klassieke Latijnse stijlleer. Een Cicero, een
Quintilianus, ook een Horatius waren de gezaghebbende meesters naar
wie zij opkeken.

(102) Roger Fowler : A Dictionary of Modern Critical Terms.
p. 185 s. v° : style.

London, 1973. Cfr.
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En nu mag de volledige tekst van Quintilianus betrekkelijk laat in
Sankt Gallen door een Poggio ontdekt zijn (103), en nu mag een Horatius minder vaak bij name genoemd of zonder bronopgave geciteerd
worden, de invloed van de litterair-theoretische geschriften van deze exponenten van de antieke woordkunst bepaalden grotendeels de letterkundige bedrijvigheid en de litteraire opvattingen ook nog van velen,
die in 't Westen vanaf de XVIde-eeuw tot in een schoon stuk in de
XVIIIde-eeuw, in 't Latijn of in de landstaal, het woord hanteerden als
schrijver, uitgever, commentator of vertaler.
Daarenboven niets belet ons te veronderstellen dat de eersten onder
deze vertalers van toen op de schoolbanken nog kennis gemaakt hebben
met laat-middeleeuwse Latijnse tractaatjes, waarin toenmalige theoretici
van de , , woordkunst " met scherp en onmeedogend ontleedmes, o.m.
delatsvzn,kie"locutbegdn.
Kortom, de essentie van de leer van een Cicero, Quintilianus, Horatius kon hun moeilijk vreemd zijn. Daarenboven kenden deze zestiendeeeuwse vertalers althans dezen uit de eerste helft van deze eeuw
blijkbaar het in de Middeleeuwen weelderig bijgewerkte stel „ klassieke ' ' , , rhetoricale ' ' middelen (b04), die elkeen die het woord toen
bezigen zou redenaar of liever : predikant, dichter of prozaïst gebruiken kon. Zij waren denkelijk vertrouwd met de benamingen en
functie van elk van deze stijlmiddelen.
Inzake litteraire leer stond onder meer voorop dat het woordkunstwerk leren of overtuigen en behagen zou.
Inzake de richtlijnen betreffende de modaliteiten van het gebruik van
de stijlsoorten erkenden ze ook gewoonlijk drie soorten. Hunne opvattingen gleden echter enigszins van de Ciceroniaanse regel af, want auteurs en vertalers verlegden ietwat het accent. Stijl moest volgens hen gekoppeld worden aan de maatschappelijke status van de persoon over wie
het ging, of aan de aard van het onderwerp dat behandeld werd. De
formulering van een Galfridus de Vino Salvo in zijn Documentum is
kort en klaar :
(103)Nl. in 1416. James J. Murphy wijst op 't belang van deze ontdekking voor
't westers cultuurleven. Cfr. zijn Rhetoric in the Middle Ages. Berkeley Cal. , Univ.
of California Press, 1974. Daarin o.m. p . 123.
(104)Graham Hough : Style and Stylistics. London, Routledge & K. Paul, 1969.
( Concepts of Literature ). Cfr. p. 2 : „In the Middle Ages and the Renaissance this
immense body of rhetorical precept was largely incorporated into poetic... ".
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, , Sunt igitur tres styli, humilis, mediocris, grandiloquus ' ' (105). Opvatting die hij in zijn Poetria Nova herhaalt (i06), niet eenmaal, maar verschillende malen (107).
Trouwens, Galfridus de Vino Salvo was de enige niet om deze stelling te verdedigen. Johannes de Garlandia was een ander dichter en theoreticus die voor soortgelijke ideeën in zijn Poetria uitkwam. Hij hield
voor dat stijl en sociale stand van het optredend personage wezenlijk gebonden zijn. „Item
Item sunt tres styli secundum tres status hominum ' ' was
zijn woord ( 108)
Eiste, of verwachtte men, althans vanwege de schrijver, het nastreven
van dit harmoniseren van , , stijl ' ' en , , stof"' of zoals een Chaucer het
in de Proloog tot de Canterbury Tales schreef, dat „ the wordes moote
be cosyn to the dede " enerzijds, en het harmoniseren tevens van
, , stijl ", en , , status " van de persoon die bij het verhaal of betoog betrokken werd, dan was het logisch dat aan hem, die het woord doeltreffend en kunstvol hanteren wilde, een stel bruikbare „ middelen " zou
ter beschikking gesteld worden. Dit werd dan ook een van de taken van
een van zijn voorgangers in de momenten dat deze zich tot litterairtheoreticus geroepen voelde, nl. een al dan niet sluitend systeem van
doelmatige en verscheiden stijlmiddelen met aanwijzingen over hun gebruik en over 't gebeurlijk effekt van hun aanwending, uit te bouwen
en voor te leggen. Inderdaad, scholieren, aankomende auteurs
en onder hen vertalers-in-spe
verwachtten dat in de handleidingen of in
deze inleidingen tot de kunst van het „ welsegghene " alle nuttige informatie zou verstrekt worden over de verschillende soorten „ figuren " :
woord- , zins- en gedachtenfiguren.
Deze verwachtingen werden niet beschaamd ; enkele scherpziende
koppen en fijnbesnaarde zielen uit de onderwijswereld beantwoordden

(1°5) Cfr. Galfridus de Vino Salvo : Documentum de arte versificandi, § 145 :
„De stylis nihil dicit Horatius, nisi quod vitia stylorum. Ideo nos dicamus de stylis,
et postmodum de vitiis quod dicit Horatius. Sunt igitur tres styli, humilis, mediocris, grandiloquus. Et tales recipiunt appellationes styli ratione personarum vel rerum de quibus fit tractatus ... ". Cfr. tekst in : E. Faral : Les arts poétiques du 'up
et du XIII' siècle. Paris, 1962. Cfr. p. 312.
( 1Ó6) Galfridus de Vino Salvo : Poetria Nova. Tekst in E. Faral : Les arts poétiques. Paris, 1962. Cfr. p. 230-231. § 1084-1085, en § 1091-1093.
(1°7) Cfr. de in voorgaande voetnoot geciteerde uitgave § 1842 ; § 1914 ;
§ 1917.
(108) E. Faral : Les arts poétiques. Paris, 1962. Cfr. p. 87. Ik heb niet kunnen
beschikken over de jongste uitgave van de Poetria door Traugott Lawler in 1974.

333

deze uitdaging. Het waren deze geleerden en ook meestal met fijne
kunstzin begenadigden die de handzame handleidingen leverden, waarin de leer van eeuwen, soms in een strak en stevig geheel in talrijke geledingen ingedeeld, en verder uitgewerkt, werd beschreven en af en toe
met voorbeelden verlucht. Want dit stelsel werd in de loop der eeuwen
geleidelijk, hoofdzakelijk op basis van de uiteenzettingen van antieke en
latere literatuurtheoretici, soms tevens op basis van studie, van eigen bevindingen en van persoonlijke ervaring steeds verder op- en uitgebouwd.
Uiteraard groeide uit dit ten langen laatste benauwend broeiset van bepalingen, voorbeelden en beschouwingen een stel bindende voorschriften
voor het gebruik van deze traditionele stilistische middelen. Vriendelijke
wegaanduidingen werden stroeve verplichte verkeerstekens.
Hoe belangrijk het aandeel van de , , elocutio " anders gezegd : van
de leer van de talrijke stilistische figuren ' ' ( exornationes, figurae, fibres of colores ) ook mocht zijn, andere vormelijke elementen, die tot
een schone vormgeving van een litterair stuk konden bijdragen, werden
daarom niet genegeerd. De bouw van een werk, bij voorbeeld ! En al
wordt zo'n punt in extenso in een speciaal onderdeel van een klassieke
, , rhetorica ' ' , nl. in de , , dispositio ' ' behandeld, ook buiten het kader
van deze uiteenzetting, wordt af en toe het belang van een tijdig uitstippelen van de structuur van een werk, en de noodzakelijkheid zich
aan dit plan vast te houden, onderstreept. Zó leerden de antieke tractaten van een Cicero en van een Quintilianus ; zo luidden eveneens de
aanmaningen en voorschriften van de , , rhetorica's ' ' van de eerste helft
van de zestiende eeuw ; zo hadden ook de middeleeuwse , , artes poeticae " de richtlijnen uitgestippeld die een dichter of prozaschrijver in dezen te volgen had. Lees er maar even de Poetria Nova van Johannes de
Garlandia op na (109) .
Eeuwenlang hebben deze en andere essentiële artikelen van dit in wezen immer ,, klassiek" gebleven litterair credo de letterkundige bedrijvigheid in 't Westen beheerst.

(109) Cfr. Johannes de Garlandia : Poetria Nova in : E. Faral : Les arts poétiques
du XII et du XIII siècle. Paris, 1962. Daarin werd de tekst van de Poetria Nova opgenomen. Cfr. o.m. § 55 59 : Circinus interior mentis praecircinet omne II Materiae spatium. Certus praelimitet ordo ii Unde praearripiat cursum stylus, aut ubi
Gades ii Figat. Opus totum prudens in pectoris arcem ii Contrahe, sitque prius in
pectore quam sit in ore i i " .
-

334

Een nieuw inzicht in de fundamentele functie en betekenis en in de
eigen bijzondere vormelijkheid van de schrijftrant van een auteur brak
pas door toen schrijvers of waren de theoretici hun vóór ? tot de
en volgens sommigen, eerst en
bevinding kwamen dat stijl tevens
de uitdrukking was van de persoonlijkheid
vooral, zoniet uitsluitend
van wie ook de pen hanteerde, hoe tijd of milieu deze persoonlijkheid
ook gekneed, geboetseerd, gevormd mocht hebben.
Waar en wanneer het vuur van deze rebellie tegen het traditioneel
spitsvondig uitgesponnen en kunstmatig-aandoend systeem en het
aloude strak prescriptief stelsel aan 't vunzen ging is, voorlopig voor
zover ik weet
niet uitgemaakt.
In elk geval, op het stuk van de gebondenheid van stijl en materie (of
genre) of maatschappelijke status van een personage is het pas in de
XVIIIde eeuw dat een schrijver een wetenschapper dan nog ! de
Le style, c' est l'homme même ' ' als een uitrevolutionaire kreet
„Le
daging klinken liet : wapenkreet die vooral in de Romantiek sterke weerklank vond. Nog immer zindert hij na in de theorie en in het litterair
bedrijf van alle dagen.
Anderzijds is aan te nemen, ten eerste, dat deze wezenlijke karaktertrek van elk geschrift, en zeker van elke litteraire productie van enige
kunstwaarde, n1. dit persoonsgebonden vormelijk element, weer te vinden is, in antiek werk bijbels of profaan ( 110) , in middeleeuwse
geschriften, zowel als in latere literatuur. Want waarom zouden we niet
mogen aannemen dat het typisch stilistische bestanddeel van elk geschrift een wezenlijk, onvervreemdbaar en onomwisselbaar eigen element is van de uitingsvorm van een auteur, en zonder twijfel van elk
waar en echt litterair kunstwerk, in welke tijd, in welke taal het ook geschreven werd ?
Tweedens mag men, meen ik althans, ook stellen dat het besef van
het bestaan van dit individueel formeel, doch wezenlijk karakter eigen aan het woord en werk van een auteur reeds eeuwen geleden bij
sommige lezers of luisteraars moet geboren zijn en ontkiemd is. Groeien

(110) Cfr. Erich Auerbach : Mimesis. Dargestellte JVirklichkeit in der Abendlándischen Literatur. 2. Aufl. Bern, 1959. Het eerste opstel : „Die Narbe des OdysDie Eigentumlichkeit des homerischen Stils wird noch deutseus ' ' . 0.m. p . 9 : „Die
licher, wenn man einen ebenfalls antiken, ebenfalls epischen Text aus einer anderen Formenwelt ihm gegeniiberstellt. Ich versuche es mit dem Opfer Isaaks... "
Wat hij dan ook doet ; enige van zijn conclusies leest men op p. 13-14.
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kon het ; doorbreken echter niet ; wel zich geleidelijk doorzetten naargelang het inzicht in de vormgeving van een geschrift scherper werd, en
dit steeds dieper poogde door te dringen in de arcanen van de creativiteit en de scheppingsdaad van de woordkunstenaar. Ook de verruiming
van het gezichtsveld van lezer en luisteraar zowel als dit van schrijver en
vertaler vergemakkelijkte vergelijkingen van litterair werk uit verschillende milieus en tijden, en in verschillende talen gesteld, van verschillende schrijvers.
Anders gezegd, het lijkt mij meer dan waarschijnlijk dat er, vóór deze
lapidaire uitspraak „Le
Le style, c'est l' homme même ' ' gedaan werd, meer
dan één schrijver, litterair-theoreticus, lezer of wie ook, die zich in begenadigde ogenblikken in de greep en macht van de magie van een gedicht of prozawerk had laten vangen, moet aangevoeld hebben dat er
een eigen, mysterieuze betovering uitging van iets meer en van iets anders als het bloot voorkomen van de glimmering van een krans stijlmiddelen, die de klassieke en traditioneel-geworden , , elocutio ' ' voorschreef
en die de auteur, de maker, in zijn stuk als een snoer kralen zou ingewerkt hebben.
Dat er nog in dit werk een andere kracht leeft, die op hun geest en
gemoed beslag leggen kon, buiten deze die spruit uit het koel-berekend
beleven en toepassen door de auteurs van de routine-voorschriften inzake het ontwerpen en het op- en uitbouwen van een geschrift, moeten sommigen toch reeds vroeger ervaren hebben ! Zou het zo vermetel zijn te stellen dat toen d.i. in de zestiende eeuw er sommigen
ook zouden getroffen geweest zijn door de eigen, bijzondere wijze waarop de auteur zijn beschikbaar taalalaam hanteerde en waarop hij de traditionele stijlmiddelen aanwendde ? Zou het hun wat dit laatste betreft hebben kunnen ontgaan zijn hoe op een bijzondere, een hem
eigen manier deze sierelementen in een kleurvol dradenspel in het stramien van hun , , leesstuk ' ' met kunstvaardige hand en naar eigen trant
en vermogen van de scheppende woordkunstenaar ingeborduurd werden ? Zouden er geen geweest zijn die toen ervaren hadden dat b.v. het
tektonisch element van zijn stuk iets eigenaardigs in het schijnbaar conventioneel balk- en spantwerk vertoonde ?
M.a.w. zou het niet denkbaar zijn dat er steeds vroeger, d.i. dus vóór
de XVIIIde-eeuw, lezers, die werk van verschillende schrijvers ter hand
genomen hadden of die wellicht zelfs slechts hun eigen schrijftrant indachtig waren, zouden ervaren hebben dat het spelen met het woord en
met deze oeroude stilistische elementen verschillen van auteur tot au-
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teur vertonen kon, en dat deze verschillen niet alleen te verklaren waren door de onderlinge verschillen van genre, materie, persoon, situatie of omstandigheid waarover het in hun lectuur of eigen practijk ging ?
Zou de gebeurlijkheid moeten uitgesloten worden dat er sommigen
toen het bestaan zouden hebben kunnen vermoeden, zien en zelfs vermelden van een wezenlijke band tussen het vormelijk element van een
werk element dat men ook al eens , , stijl " noemt en de persoonlijke aanleg, de eigen geaardheid en de door het leven en lijden getekende zielsgesteldheid van de schrijver, zoals men deze meende of
meent te kennen ?
En dan rijst voor ons de vraag : blijkt er feitelijk uit verklaringen, die
onze vertalers uit de XVIde eeuw uit de periode van het Humanisme
en van de Renaissance benoorden de Alpen in de liminaria van hun
vertalingen afgelegd hebben, dat er onder hen waren die nu als getuigen
kunnen opgeroepen worden van dit toen ontwakende besef van het
bestaan van een binding tussen stijl en persoonlijkheid van de schrijver.
Hebben vertalers van toen, in bepaalde gevallen althans, aangevoeld of
gezien dat , , hun auteur " b. v. aloude, doch nog immer gangbare, stilistische middelen, volgens een hem gans eigen legpatroon ingeschakeld
had en dat zijn bijzondere manier van hanteren ervan door zijn persoonlijk denken en doen verklaard worden kon ?
Hierbij kan dan ook de vraag gesteld of zij dit inzicht in het verschil
van stijlgebruik en dit inzicht in de gebondenheid van stijl en auteur,
uit persoonlijke ervaring en eigen beleving verworven hadden ? Of waren
ze wellicht reeds door losse opmerkingen of sporadische uitlatingen van
anderen
tekstuitgevers, commentatoren of collega's in het vertaalbedrijf ( voorgangers of tijdgenoten )
attent gemaakt op deze nieuwe
ideeën inzake stijl ? Het valt toch niet uit te sluiten dat deze opvattingen toen reeds, wellicht hier of daar, in de ademloze mysterieuze stilte
die soms rond de bejegening met een geschrift hangen kan, als jonge
levenskrachtige scheuten geruisloos doorpriemden, geleidelijk blad en
bloem uitspreidden en kleur en geur alom uitwasemden.
En dan rijzen de concrete vragen ! Eerstens, is er uit de magere en heterogene gegevens, die over voorredes, opdrachten en inleidingen
gesprenkeld liggen, af te lezen of bepaalde vertalers van toen klaar en
bewust waren of niet van het bestaan van een persoonsgebonden stijl.
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Tweedens, zijn hun uitspraken in dezen, de neerslag van eigen bevindingen en hoeverre werden ze gebeurlijk door ervaringen en verklaringen van anderen beïnvloed ? Kan er sprake zijn, en in hoeverre dan,
van eventuele afhankelijkheid van hun evaluatie van deze van schrijvers
uit de Oudheid, uit de Middeleeuwen, en uit eigen tijd ? Kortom, klonken in hun loflied tonen door van vroeger snarenspel : van de lier van
de Ouden, dan de vedel van de Middeleeuwers of van de luit van de
Renaissancisten (111)
Duikt dan nog een ander probleem op. Inderdaad, men kan zich afvragen of de toenmalige vertalers ervoeren of niet dat er in hun basisteksten vormelijke elementen ingeweven waren nu eens scherp afgetekend, hevig en schel gekleurd, dan weer zwevend in een waas van
tere pasteltinten waarvan de traditionele en toenmalige stijlleer
schijnbaar naam, herkomst, noch doel of bestemming kende, of waaraan de gewone stijlboekjes of zelfs de langere tractaten minder of geen
belang hechtten. Waren er onder de vertalers of andere schrijvers van
opdrachten, voorredes en inleidingen critische geesten te vinden, die in
hun beschouwingen over de stilistische eigenaardigheden van , , hun auteur" , nog andere vormelijke elementen betrokken als deze die in de
zgn. klassieke stijlleer in extenso beschreven werden en waarvan de aanwending in bepaalde situaties zelfs voorgeschreven werd ? Waren er ook
onder hen die het accent verlegden en meer aandacht schonken aan elementen die door de band in de , , klassieke ' ' , middeleeuwse en
zestiende-eeuwse handleidingen soms stiefmoederlijk behandeld waren ?
Hadden ze b.v. oog en oor voor de betovering van het hun eigen spel
met klank en kleur van woorden en wendingen ? voor het ritmisch opbouwen, het lijzig laten uitvloeien van een zin of het met een smak afknakken ervan, waarover het een Cicero terloops had (112) Ervoeren
zij de spanning van het spel en wederspel van antithesis ? Omsloten zij
in hun stijlbeschouwing het vermelden van de charme van het gebruik
van humor ? Erkenden zij de opwellingen van meewarige mildheid bij
't ontdekken van een ironische inslag, of de bittere nasmaak bij het na?

(111)Hierbij mijn hartelijke dank aan Collega Emer. Prof. Dr. Jozef Robijns
voor zijn hulp bij 't afwerken van deze vergelijking. Daarmee hangt de luit aan de
rechte haak !
(112)M. Tullius Cicero : de Oratore II. vill. 34 : , , Quid enim cantus moderata
oratione dulcior inveniri potest " ?
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proeven van wat de auteur soms als sarcasme in zijn stuk drupsgewijs
had laten inzijpelen ? Kortom, hadden zij, hun oor aan de grond gelegd om ook het nazinderen te beluisteren van de magische tonen en
ondertonen, de humor, ironie of wellicht sarcasme die de auteur in de
klank van zijn fijne keur van woorden en wendingen had weten op te
bergen, hopend op een gevoelig en ontvankelijk gehoor !
Bijkomend kan een lezer namijmeren of de vraag stellen of de vertaler
een idee had van de dosering van de persoonlijk-individuele inbreng van
zijn auteur en van de traditionele, overgeërfde of onbewust ontleende,
stilistische elementen, die zijn schriftuur dooraderden, of er zo in versmolten lagen dat het geheel een énig, of althans eigen uitzicht verkreeg ( 113).
Voelden sommige vertalers of andere inleiders aan, of wisten ze
hadden ze de „ conste ende wete ? " dat de „ stijl " van „ hun auteur ' ' een masker kon zijn waarachter deze zijn persoonlijkheid verbergen kon ? Beseften zij anderzijds dat in zijn zgz . , , stijl ' ' tevens meestal
een ingredient kon schuilen dat als een reageermiddel kon gehanteerd
worden om het ware „ gezicht " van de auteur te openbaren, zoals in
een chemisch bad de lijnen en vlakken, de kleuren en tinten van de film
te voorschijn getoverd worden kunnen, d.i. in casu : wezenlijke trekken
van de persoonlijkheid van de schrijver als woordkunstenaar en als mens
geopenbaard worden ?
Voelden sommigen af en toe aan dat , , stijl " ook, gedeeltelijk althans, tijdsgebonden zijn kon ; bedoeld wordt : dat een bepaald stel
omstandigheden van tijd en milieu de stilistische vormgeving in zekere
zin en mate beïnvloeden kon ?

*
De vraag is dus : betrad een begenadigd, d.i. een fijnzinnig en stijlbewust zestiende-eeuwse vertaler het toverwoud van het antieke woordkunstwerk, dat hij te vertalen had, dan ving zijn scherp gevoelig en geoefend oor af en toe de nagalm op van het toeterende tonenspel van het
oeroude hallali van de Eeuwige Jager : drong het dan ook soms tot hem

(113) Peter Gay : Style in History. New York, McGraw-Hill, 1974. Cfr. p. 11.
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door dat tevens, nu en dan, uit dezelfde hoek en hoorn een magische
melodie, van andere klank en kleur, was blijven nazinderen ? Besefte hij
dan ook dat deze afweek van het gewone stramien van het traditioneel
hallaligeschal ? Doorschoot dan ook de vertaler in een flits het gevoel dat
hij in deze gedempte jubel- of klaagtonen, die van zo ver soms kwamen
aangezweefd, de harteklop hoorde van hem die, op eigen wijs, zijn
vreugde om de hard-nagejaagde victorie had uitgezongen, of zijn deernis om 't genomen leven had uitgejammerd.
Dit is de kern van de vraag ! Elementen die tot het opbouwen van
een antwoord op deze en vorige vragen dienstig zouden kunnen zijn
zullen hopelijk kunnen samengeraapt worden uit de resultaten van een
analytisch onderzoek van een stel liminaria. Deze ontleding vult het
tweede deel van dit opstel.

***
PLAN

Inderdaad, een van de wegen die men bewandelen kan om op deze en
de andere vragen, die gesteld werden, een antwoord te vinden, is o.m.
engrodikltengodrmvaeklingd
de vertalers zelf bij de begroeting van hun lezers in 't voorportaal van
de bouw, waarin zij hen binnenleiden wilden, aflegden.
Hoe deze bejegeningen organizeren was een probleem apart.
Het groeperen van deze uitspraken op basis van hun voorkomen in
werken van een bepaald genre (historische geschriften, filosofische tractaten, zuiver-litteraire stukken) werd niet toegepast, anders kon aldus,
in bepaalde gevallen, werk van dezelfde auteur onder verschillende rubrieken terecht gekomen zijn. Neem b.v. het geval Cicero, en het uiteenspatten van zijn oeuvre over verschillende afdelingen. Daarenboven
zou bij het groeperen van al de in aanmerking-komende en beschikbare
vertalingen van historische bijdragen een zekere eentonigheid niet te vermijden geweest zijn. Inderdaad, zij die geschiedkundig werk vertaalden
waren maar al te scherp bewust van de eigenaard van dit soort geschriften, en meteen van de bijzonderste eisen, die dit genre
ook op formeel gebied
aan de auteur en aan zijn vertaler stelde. Komt daarbij
dat de ,, inleiding" tot vertalingen van geschiedkundig werk, meestal
geschreven werd door een van enthousiasme sterk bewogen vertaler, in
een taal die
hoe paradoxaal op het eerste gezicht ook
van super-
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latieven spetterde. In hoofdzaak ging het in deze voorredes, opdrachten of inleidingen over de vruchten die bij de lectuur van een historisch
stuk te plukken vielen. Inderdaad, vertalers van andere litteraire genres,
hebben zich nooit zo talrijk, zo warm en zo expliciet over de betekenis
van het antiek werk, dat ze vertaalden, uitgesproken als onze vertalers
van historisch werk. Zelfs zij die oude zgn. , , filosofische ' ' geschriften
in andere talen bewerkten, hebben in de lofprijzing van het genre,
waarin zij opgingen, nooit zo uitbundig hun bewondering betuigd. Bazuingeschal kan een festijn inzetten, af en toe ter afwisseling onderbreken en opluisteren ; ononderbroken bazuingeklank geeft aanstoot, verwekt ontstemming, en zelfs weerzin. , , Mate is tallenspele goet ' ' !
Groepen per taal, waarin vertaald werd, opstellen zou eveneens tot de
behandeling van de geschriften van één en dezelfde auteur onder twee
of drie hoofdingen geleid hebben.
Het bijbrengen van de uitspraken van een vertaler, die verscheidene
werken, soms zelfs van verschillende auteurs, overzette, was nog een andere mogelijke ordening die uiteraard in ons geval te verdedigen viel.
Op 't eerste gezicht leek deze opstelling van de samengezante beschouwingen, bedenkingen en toespelingen vanwege de vertalers in het kader en in 't algemeen opzet van dit stel opstellen, de logische groepering te zijn. Inderdaad, deze werkwijze zou allicht het winnen van een
inzicht vergemakkelijkt hebben in het litterair credo van de vertaler, en
gebeurlijk, in de ontwikkeling van zijn letterkundige opvattingen in de
loop van zijn vertaalbedrijvigheid. Door dit benaderingsprocédé van het
probleem, nl. door het samenbrengen van alle vertalingen van de hand
van één en dezelfde vertaler afgezien dus van de andere criteria :
genre, taal of auteur zou inderdaad de vraag naar de verhouding van
de vertaler t.o.v. het oorspronkelijk werk op het stuk van de stilistische
kenmerken, telkens haar beslag gekregen hebben in 't corpus van het
analytisch gedeelte. Het profiel van de vertaler als litterair criticus zou
dar reeds in zekere mate kunnen afgelijnd worden. In zekere mate ! Inderdaad, er is de beperktheid van het materiaal, gelet op het eng begrensd gebied van het onderzoek een factor waarmede toch ook rekening moet gehouden worden gelet tevens op de onvolledigheid van
het bestand vertalingen dat bij dit onderzoek betrokken worden kon.
Mijlktheprobmascdfgentrihvkla nde
vertalers, voorzover deze trouwens dan nog bereikbaar waren, in verschil-
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lende gevallen een juist totaalbeeld van de vertaler als stijlcriticus zouden
kunnen leveren. Deze opmerking geldt ten anderen voor de grond van
het opzet van dit onderzoek in zijn geheel. Bijzonder wat de Nederlandse vertalingen betreft liggen de oorzaken van deze toestand en tekortkomingen gedeeltelijk te zoeken in de gebrekkige organisatie van
sommige depots van ons oud litterair-cultuurbezit, in de onbevredigende registratie, en bibliografische beschrijving van het bruikbare materiaal, en meteen in de moeilijke toegankelijkheid van de bronnen (114).
De gevolgen van deze „ zwakte " zijn trouwens inherent aan de aard
van deze studies zelf ; het zijn toch ten slotte slechts : „ verkenningen " !
Geen enkel schema
zij het volgens genre, taal waarin vertaald
werd, datum of vertaler geeft volledige voldoening ; ook tegen de benadering van het onderwerp langs de auteur van de te vertalen stukken,
kunnen indrukwekkende bezwaren ingeroepen worden.
Doch zelfs zo, alles bijeen leek het mij dan nog verkieslijker
in de
gegeven omstandigheden althans
telkens de auteur zelf van de
grondtekst, d.i. in de regel de oorspronkelijke schrijver, als spil voor de
behandeling te gebruiken, en onder de wimpel met zijn naam erop de
vertalingen uit deze periode samen te brengen.
Alleen deze werken waarin in het voorwerk door de vertaler of uitgever stilistische problemen behandeld of aangesneden werden zouden volgens deze ordening onder de loep genomen worden. Onder de namen
van de auteurs zelf, in alfabetische orde gerangschikt, en dus niet onder deze van de vertalers
worden de uiteenzettingen van de vertalers
over de stijl van „ hun auteur ", tezamen met hun gebeurlijke beschouwingen daaromtrent, voorgelegd en behandeld.
(114) prof. Dr. Theo Hermans in de aanhef van zijn studie ,, Images of Translation. Metaphor and Imagery in the Renaissance Discourse on Translation " — eerlang te verschijnen in : ,, The Manipulation of Literature : Studies in Literary Translation " (London, 1985 ) stelt dezelfde wantoestand, inzake bibliografie althans,
vast. Hij schrijft o.m. : „The second remark concerns the fact that a systematic investigation of the kind attempted here is hampered by the lack of specialist bibliographies (in each of the languages covered : English, French, Dutch and German )... " . Mijn hartelijke dank aan collega Hermans voor deze „ preview " in November '84. Het is verheugend te kunnen ervaren dat er in de jongste jaren bij ons,
inzake registratie van dit soort materiaal, een zekere verbetering van de toestand
vast te stellen valt.
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Zodoende krijgt de lezer hopelijk een beeld
hoe fragmentarisch
ook van de receptie van een auteur ; beeld dat hier voor ons belangwekkend is voorzover stijlevaluatie erbij betrokken wordt. Daardoor
kan deze voorstellingswijze uitnodigen tot het maken van een vergelijking tussen het onthaal dat de auteur van een vertaald stuk als stilist in
een bepaalde taalstreek vond en de receptie, die hem en zijn werk in
een ander taalgebied ten deel viel.
Als , , repoussoir " dient als het ware het stereotype beeld dat een moderne lezer van een vertaalde antieke auteur als stilist in moderne naslagwerken of monografieën uitgetekend vinden kan. De vergelijking van
uitspraken van , , toen " met sommige van , , nu " is een geestelijk avontuur dat elke lezer, tot eigen stichting of welgevallen, wagen kan.
Aanvankelijk kwam het logisch voor de Griekse schrijvers vooraan in
gesloten falanx te laten oprukken. Die eer komt hun inderdaad toe !
Vastgesteld moest echter worden dat het grootste aantal toenmalige vertalingen, die in westerse landstalen toen gemaakt werden en waarvan ik
inzage heb kunnen nemen, op een Latijnse bewerking teruggaan. Is het
dan niet logischer Griekse én Latijnse auteurs in één alfabetische reeks
op te stellen ?
De derde zuil
na de inleiding en de analyse
schoort in zijn dorische eenvoud en stoere stevigheid het laatste, of derde deel met de
slotbeschouwingen.
Het samenbrengen en opstellen rond bepaalde themata in het vlak
van stijl en stijlgebruik van de ter zake dienende gegevens betreffende
de stijlopvattingen van zestiende-eeuwse vertalers kan nuttig blijken. Inderdaad, deze poging tot synthese van al deze data, die eenmaal opgediept, met eerbied en liefde gehanteerd, en onderzocht werden, kan
wellicht ook een bijdrage leveren tot beter begrip van de litteraire opvattingen in het toenmalige Westen.
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De geschiedenis van de verwerving van de bibliotheek van Dr. F. A.
Snellaert door de universiteitsbibliotheek te Gent valt vrij goed te reconstrueren a.h.v. enkele bewaarde bronnen. Het zijn, voor zover ons
bekend :
1. een bijdrage van F.V.D.H. (Ferdinand Vanderhaeghen), getiteld Bibliothèque de 1'Université de Gand, en gepubliceerd in de Messager
des Sciences Historiques, 1873 , p. 105 109 ;
2. een bladzijde uit het , , régistre d' entrée " , in mei 1873 opgetekend
en bewaard in het archief van de universiteitsbibliotheek ;
3. een dossier, Bibliothèques Snellaert en Serrure, in het archief van de
universiteitsbibliotheek ;
4. dossier nr. 403, aankoop van bibliotheken van overledenen, in het
archief van het rectoraat te Gent ;
5. dossier nr. 50.594, achat éventuel de la bibliothèque de feu Snellaert
à Gand, bij de directie : Administration de l' Instruction publique
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel ;
6. dossier nr. 13.479, Snellaert et Serrure-cession à la Bibliothèque royale, bij de directie : Administration des Beaux-Arts, Sciences et Lettres, bij hetzelfde Ministerie en eveneens bewaard in het Algemeen
Rijksarchief te Brussel.
-

Vrij spoedig na Snellaerts overlijden op 3 juli 1872 en zijn begrafenis op
6 juli daaropvolgend (en de daardoor inzettende precaire financiële situatie van zijn beide zusters Justine en Nathalie, die met voorbijgaan
van zijn twee nog in leven zijnde broers — zijn enige erfgenamen waren ) ( 1 ) begonnen de onderhandelingen voor het verkopen van zijn
enige bezit, nl. zijn bibliotheek. Deze zaak zou aanslepen van juli 1872
tot de definitieve vereffening in 1874, met als cruciale tijdstippen de
maanden september 1872, toen het dossier ( bij vergissing ? ) vanuit het
ministerieel kabinet op de tafel van de directeur van Kunsten, Letteren
en Wetenschappen i.p.v. terug op die van zijn ambtgenoot voor Onderwijs terechtkwam, en maart 1873, toen de kamer van volksvertegen-

( 1 ) Justina Regina ° Kortrijk 7.4.1811 - t Gent 2.8.1903 ; Nathalia Josepha
° Kortrijk 30.9.1813 - t Gent 28.9.1882 ; Alexander Jozef ° Kortrijk 23.2.1816 t Gent 15.4.1893 ; Jan Willem ° Kortrijk 10.10.1817 - t Gent 8.6.1893. Allen

bleven ongehuwd, en woonden op het einde van hun leven samen te Gent.
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woordigers bij de behandeling van het budget van Binnenlandse Zaken
een speciaal amendement stemde en een krediet beschikbaar werd
gesteld. Hierbij bleef vooralsnog de vraag open of men de boeken zou
deponeren bij de Universiteitsbibliotheek te Gent of ze zou toekennen
aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, én of men ze in globo zou
verwerven of het op een veiling zou laten aankomen om daarop alleen
de interessantste nummers aan te kopen.
Reeds in juli 1872 vindt men blijken van belangstelling voor de verzameling. De hoofdbibliothecaris van de universiteit, Ferdinand Vanderhaeghen, is op Snellaerts begrafenis aanwezig zeer tot verwondering van de administrateur-inspecteur van de universiteit, prof. Joseph
Roulez, die de plechtigheid als lid van de Academie eveneens had bijgewoond en korte tijd daarna ontvangt hij in de bibliotheek het bezoek van Snellaerts oude vriend, advocaat K. F. van Acker wat door
Roulez als verdacht aan Brussel gerapporteerd wordt.
Hierop starten de onderhandelingen, waarbij het aanvankelijk onzeker
is of de stad Gent of de staat financieel zouden tussenkomen. De stad
had nl. sedert de oprichting van de universiteitsbibliotheek in 1817 en
ook via een aantal oudheidkundige en bibliofiele verenigingen contacten
met de universiteit. Uiteindelijk werd na een paar vage verwijzingen
naar de stad, blijkbaar toch geopteerd voor de staat.
Reeds omtrent 24 juli 1872 had volksvertegenwoordiger Louis Drubbel (2)
destijds lid van het Vlaemsch Gezelschap en als dusdanig
een oude bekende van Snellaert
stappen ondernomen bij het ministerie van binnenlandse zaken om de minister te polsen over een mogelijke aankoop, en daarbij losweg het bedrag van 20.000 fr. vooropgezet. Onmiddellijk daarna komen bij het ministerie van binnenlandse zaken te Brussel, het kabinet en de administratie aldaar op gang en zet de
briefwisseling tussen interne en externe diensten, en tussen privépersonen en officiële instanties in.
Het stel (tegen-)spelers zit op verschillende hiërarchische niveaus en
valt te Gent uiteen in F. Vanderhaeghen, J. F. J. Heremans, L. Drubbel, K. F. van Acker en J. J. Delehaye ( 3) die voor de aankoop waren,

(2) Louis Drubbel, ° Gent 31.1.1814 t Gent 26.6.1887. Dr. rechten, advocaat bij het hof van beroep te Gent, katholiek volksvertegenwoordiger van 1870 tot
-

1878.
(3) Judocus Josephus De Lehaye, ° Gent 28.5.1800 - tOutryve (W.-V1.)
22.9.1888. Dr in de rechten (Gent, 1824 ), advocaat bij het Hof van Beroep te

346

en J. Roulez, die duidelijk tegen is. Te Brussel troont daarboven de centrale Brusselse administratie, die aanvankelijk lauw-pro schijnt, maar
waarin al gauw intern een conflict ontstaat tussen de directie Onderwijs,
die de verzameling aan Gent wil toewijzen, en de directie Kunst, Letteren en Wetenschappen, die voor de Koninklijke Bibliotheek opteert.
De rol van L. Bellefroid, directeur-generaal van K.L.W., is duidelijk
anti-Gent en pro-K.B. ; de houding van hoofdconservator Alvin van de
Koninklijke Bibliotheek is aanvankelijk eerder aarzelend, maar wint aan
belang naarmate de onderhandelingen vorderen en hij de mogelijkheden, die er voor zijn instelling duidelijk gaan inzitten, zo uitbaat, dat
Vanderhaeghen uiteindelijk noodgedwongen naar een gentlemen's
agreement lijkt te hebben gestreefd, om de collectie-Snellaert voor Gent
veilig te stellen.
In de loop van de briefwisseling worden enkele vaste thema's bespeeld
en worden een aantal argumenten heen en weer geschoven, zodat men
de indruk krijgt dat vaak aan de bibliotheek Snellaert zelf voorbij werd
gezien ten bate van een ambtenaren- en een prerogatievenconflict, een
collegiaal steekspel op diverse terreinen en niveaus. Het hevigst woedde
de strijd blijkbaar tussen de interne diensten Onderwijs en K.L.W. en
ook tussen Alvin voor de K.B. en Vanderhaeghen voor de U.B. , terwijl
men daarnaast nog een afgetekende animositeit van de Gentse
of tegen Vanderadministrateur-inspecteur Roulez tegen Snellaert
haeghen ?
meent te bespeuren. Tegen het principe van het aankopen van privé-bibliotheken kan hij ondertussen niet zijn geweest, want
korte tijd daarna in 1878
kocht Gent van de erfgenamen Roulez
zijn eigen collectie ! De minister destijds volksvertegenwoordiger
Charles Delcour in het homogeen-katholieke ministerie de Theux-Malou
(1871-1878) had daarbij zijn eigen problemen met de hem steeds
weer opzoekende en op een oplossing aandringende bevriende volksvertegenwoordigers, en met de wijze van kredietaanvraag bij het parlement : hoorde er een speciale wet te worden gestemd of volstond een
amendement bij het jaarlijks budget ?
Uiteindelijk werd in maart 1873 voor deze laatste oplossing geopteerd,
maar toen dienden zich inmiddels weer nieuwe problemen aan : de ver-

Gent, procureur des konings te Gent (1832-1839). Volksvertegenwoordiger
1831-1832, 1839-1857, 1870-1878. Liberaal. Katholiek sedert 1856.
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koop van de bibliotheken van Serrure (4 ) en Blommaert ( 5 ) en een belangrijke veiling te Amsterdam ( 0) gingen meespelen. Het budget gold
voor K.B. en U.B. samen, maar bleek alras door de K.B. zo zeer en zo
vlug te zijn aangesproken dat er reeds een aanzienlijk deel was uitgegeven vooraleer het officieel was gestemd. Was dit de losprijs die Vanderhaeghen aan Alvin stilzwijgend had moeten toestaan voor de verwerving
van de bibliotheek Snellaert ?
We mogen hierbij niet uit het oog verliezen dat ook de unitaire factor
medespeelde : bij de minister, bij de meeste volksvertegenwoordigers en
zeker bij Bellefroid en Alvin gold de overweging dat de K.B. te Brussel de grootste verzameling hoorde te bezitten, en het was geenszins zeker dat ook de Vlaamse of „ nationale " literatuur daar niet bij voorkeur
hoorde te worden ondergebracht.
De zaak was hiermee in het ministerie nog niet opgelost : daar hield
men zo hardnekkig aan de K.B. als begunstigde vast, dat Vanderhaeghen zich uiteindelijk in december 1873 genoopt zag naar zijn
laatste en machtigste argument te grijpen, nl. het gratis afstaan aan de
universiteitsbibliotheek van zijn eigen kostbare en unieke verzameling
Gandavensia, op voorwaarde dat de aankoop van de verzameling Snellaert voor Gent toegestaan werd. Dit geschiedde dan toch uiteindelijk,
zodat men in het ,, régistre d'entrée" vlak na elkaar aangetekend vindt :

(4) Catalogue de la bibliothèque de M.C.P. Serrure . Première partie. Bruxelles,
Fr. J. Olivier, rue des Paroissiens, 11, 1872 [ ... ] le mardi 19 novembre et les quatre
jours suivants.
(5) Catalogue des livres provenant de la bibliothèque d'un bibliophile distin
Gand, par le ministère et sous la direction-gué,dontlavepbiqurà
de Ferd. Verhuist le mardi 17 décembre 1872 et deux jours suivants, en la Salle St.Georges rue Haut-Port [ = verkoping Blommaert J.
(6) Catalogue d'une collection très remarquable de livres à gravures, illustrés, et
sur l'histoire de fart [ ... ] Délaissée en grande partie par Mr. J. H. A. Jonkers, marchand d'estampes a Amsterdam et Mr. Pierre Van Cleef, ancien libraire à La Haye.
De verkoop ging door van 16 tot 18.12.1872 bij Frederik Muller, Herengracht K.K.
130 te Amsterdam. Catalogue de beaux manuscrits avec miniatures, de manuscrits
théologiques et historiques [ ... ] de la collection P. van Cleef [ ... ] 19 en
24.12.1872. Catalogue de la collection précieuse d'autographes [ ... ] de Mr. Louis
Gaspar Luzac, membre de la 2e chambre des Etats-Généraux de 1828 a 1848, Curateur de l'université de Leiden de 1841 a 1861 [ ... ] 20.12.1872.
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in december 1872 een aantal losse nummers uit de veiling-Serrure G.
17259 tot 17324 en uit de veiling-Blommaert G. 17338-17379 ;
- in januari 1873 een aantal nummers uit de veiling - F. Muller te
Amsterdam G. 17467-17470 ;
- in maart 1873 de aankoop, betaald door de stad Gent ten bedrage van
1500 fr. van een aantal werken uit de nalatenschap van de oude bibliothecaris J. F. de Laval als nr. G. 17612-17682 ;
in mei 1873 andermaal een aantal nummers uit de veiling Serrure, G.
17843-17911 en daarna, eveneens
in mei 1873, opgetekend onder nr. G. 17913, don du Gouvernement,
Bibliothèque du docteur F. Snellaert comprenant environ 9500 volumes ou pièces. Cette collection sur laquelle it a été fait un rapport envoyé à Mr. l'Administrateur- Inspecteur de l'Université, le 6 nov. 1872,
a été acquise toute entière pour la bibliothèque de l'Université de
Gand au prix de 24,900 francs. (Voir séance de la Chambre des Représentants, 14 mars 1873 ). volumes 9500
G. 17914, don de F.V.H. Collection de livres et brochures imprimés a Gand et d'ouvrages dont les auteurs sont Gantois, comprenant
environ 10,000 volumes et pièces : elle a été décrite, en grande partie, dans l'ouvrage : bibliographie gantoise. 7 vol. in -8 ° . - Don du
bibliothécaire, conformément a sa promesse faite a l' occasion de l'acquisition de la bibliothèque Snellaert. volumes 10000
N.B. Il est Bien entendu que le don de mes collections a été fait sous
le bénéfice du contrat passé entre la ville de Gand et le Gouvernement
approuvé par arrêté royal du 20 janvier 1817, n 77.
Le bibliothécaire de l'Université
F. Vanderhaeghen
Chaque livre de ces deux collections sera revêtu, au verso de la couverture, d'une vignette indiquant la provenance. Les doubles ont été envoyés à la bibl . de l' Univ. de Liège.
-

De briefwisseling zelf kan worden ingeleid door een afschrift van Snellaerts
testament, dat nauwelijks een week voor zijn dood werd opgesteld :
Dit is myn testament.
- Ik benoem en stel aan voor myne eigene erfgenamen myne zusters
Justine en Nathalia Snellaert, by my wonende, aan welke ik geef en legateer al myne goederen roerende en onroerende die ik zal nalaten, om,
door haar daarvan te genieten en beschikken in vollen eigendom en genot te rekenen van mynen sterfdag.
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- Aldus door my geschreven en onderteekend te Gent, den negen-entwintigsten Juni achttien honderd twee-en- zeventig.
- / Geteekend. / Ferdinand Augustyn Snellaert.
Het stuk werd blijkens aantekening neergelegd ter studie van Mr. Bernard Braet te Gent op 13 juli en geboekt bij de registratie op 17 juli
1872.

Op 24 juli 1872 werd door A. Ronnberg, directeur délégué bij het
ministerie van binnenlandse zaken volgens de Wegwijzer der Stad
Gent voor het jaar 1873 eigenaardig genoeg uit de dienst Landbouw en
Nijverheid ( 7) een nota opgesteld, vermoedelijk gericht tot zijn directe chef, directeur-generaal L. Bellefroid, die ook de directie landbouw
beheerde, of tot de minister. Een aantal van de hierin aangehaalde argumenten : Gent als hoofdstad van Vlaanderen ; de voorgestelde raadpleging van de directeur-generaal C. Thiery van Onderwijs ; het afwijzen
van de consultatie van de directie K.L.W. ; het inroepen van het advies
van F. Vanderhaeghen zouden doorwerken en voorlopig de richting van
de procedure bepalen.
Deze nota luidde :
La Bibliothèque de feu M. Snellaert est surtout remarquable au point
de vue de l' histoire littéraire de la Flandre. M. Snellaert a publié une
histoire de la poésie flamande, une histoire de la littérature flamande
en général & une histoire du théátre flamand depuis son origine.
Pour écrire ces 3 livres il s'est entouré de tous les ouvrages qu'il lui
a été possible de réunir & ainsi que le fait remarquer M. Drubbel, la
collection comblerait bien des lacunes dans la bibliothèque de l'Université.
J'estime qu'il y a lieu de ne pas laisser échapper une occasion aussi favorable, mais il conviendrait néanmoins de consulter M. Vanderhaeghen
avant d' entrer en pourparlers avec les héritiers Snellaert.
M. Drubbel évalue a une vingtaine de mille francs le prix d'acquisition de cette bibliothèque.
La Bibliothèque de l'Université n'a je pense d'autres ressources que
les subsides annuels que lui alloue le Gouvernement, subsides qui pour
la période 1850 1860 se sont élevés en moyenne a Frs. 8.600 par an. Ces
allocations qui sont probablement accordées a la Bibliothèque sur les
fonds du chapitre XV. (Instruction publique - Enseignement supérieur)
n'auront pas été augmentées de beaucoup les années suivantes.
-

(7) Het dept. landbouw hoorde, net als onderwijs en kunsten, letteren en wetenschappen, bij het ministerie van binnenlandse zaken.
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La Bibliothèque ne pourrait donc avec ses ressources ordinaires acquérir la collection Snellaert & it serait nécessaire de solliciter des chambres
un crédit spécial pour cet objet.
Mr. le Directeur GI de 1'Instruction publique devrait je pense être
consulté à ce sujet, car it serait peu régulier de rattacher au budget des
Lettres un crédit à utiliser en faveur d'une université.
En résumé je ne puis qu'appuyer la proposition de M. Drubbel de
consulter M. le bibliothécaire Vanderhaeghen et j'ajoute que si le rapport de ce savant est favorable on ne saurait trop se presser d'acquérir
la bibliothèque Snellaert. En effet la collection se compose surtout d'ouvrages de la plus grande importance pour l'histoire de la littérature flamande & un cours d'histoire littéraire flamande est donné à l'Université de Gand.
Les volumes ayant trait aux Sciences médicales ont également leur
place marquée dans la même Université dont les cours de la Faculté de
médecine ont acquis un certain renom.
Je crois donc devoir appuyer vivement la proposition de M. Drubbel,
mais il appartient à M Thiery d' examiner la question au point de vue
financier.
L' intervention de la Directe Ge des Sciences ne se justifierait que si
la Bibliothèque Snellaert était acquise pour la Bibliothèque royale. Là
aussi cette collection serait parfaitement à sa place, mais je ne puis que
me Tallier à l' idée anise par M. Drubbel , , que la Bibliothèque de la capitale des Flandres doit tenir à être la plus complète pour tout ce qui
concerne la littérature & les gloires de la Flandre "..
Le Directeur délégué
ARonnberg
Men merkt het : Ronnberg is voor de aankoop gewonnen en opteert bij
de mogelijkheden Brussel of Gent voor deze laatste. Ondertussen kreeg
de minister de nota blijkbaar in handen : het argument van Gent als
hoofdstad van Vlaanderen werd ( door hem ? ) onderstreept, en bovenaan tekende hij eigenhandig aan : , , Consulter Mr. Thiery. D. "
Dit werd uitgevoerd door zijn kabinetschef J. Sauveur : hij vraagt op
25 juli het advies van C. Thiery, directeur-generaal voor het Onderwijs.
Thiery zelf had blijkbaar inmiddels reeds advies gevraagd aan J. Roulez, administrateur-inspecteur van de universiteit te Gent, want reeds op
26 juli 1872 krijgt hij als antwoord volgend stuk :
Je ne connais pas la bibliothèque de feu Snellaert au sujet de la quelle
vous voulez Bien me consulter. A son enterrement au quel j'ai assisté,
j ' ai entendu plaindre le sort de ses deux soeurs, aux quelles il ne laissait que sa bibliothèque ; ses petites épargnes ayant été englouties dans
le gouffre Langrand (8). On ne paraissait pas fonder de grandes espé-
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rances sur le produit de la vente, malgré les pièces cares et curieuses
qu' elle contient en ce qui concerne la littérature flamande.
Snellaert, dont la clientèle médicale était presque tout entière dans
la classe pauvre, n'a jamais été a même de faire de grandes dépenses
pour sa bibliothèque ; il aura probablement, comme cela se voit assez
souvent, ramassé pendant les trente années de son activité littéraire des
pièces qu'il aura payées a bas prix, mais dont la valeur, aujourdhui
qu' elles sont réunies et très recherchées, se trouve non seulement doublée mais peut-être même centuplée.
J'ai rencontré a la maison mortuaire M le représentant Drubbel et Mr
l' avocat Van Acker, qui m'ont para avoir été liés avec le défunt. J'ai été
assez surpris d'y voir M. le bibliothécaire Vanderhaeghen, membre du
conseil communal, que Snellaert combattait a outrance. Il y a trois jours
me trouvant a la Bibliothèque de l'Université, j ' ai vu sortir, ce même
avocat Van Acker du cabinet du Bibliothécaire ; cette circonstance me
fait croire que l' acquisition de la bibliothèque Snellaert par le Gouvernement en faveur de Gand est une affaire arrangée entre Vanderhaegen
et les amis de la famille Snellaert.
Snellaert n'ayant jamais été qu'un praticien, it est clair que ses livres
de médecine n'offrent aucun intérêt pour la bibliothèque. Dans les ven
les anciens ouvrages de médecine se vendent presque pour-tespubliqes
rien. Si, dans l' intérêt des héritiers, l'on propose la vente en bloc de la
bibliothèque c' est que, en cédant séparément la pantie concernant la littérature flamande, on obtiendrait fort peu de chose du restant.
Maintenant, s' it convient au Gouvernement de faire un cadeau à
l'université de Gand, j'aurais fort mauvaise grace de vouloir l' en empêcher ; ainsi il ne faut pas qu'il estime la valeur de ce cadeau d'après le
prix qu'il l' aura payé.
Si l'on n'envoie pas au Gouvernement un catalogue de la bibliothèque Snellaert, il doit avant de conclure l'achat faire examiner par Mr.
Vanderhaeghen, qui aura a lui signaler le nombre de Nos. dont se corn(8) L' affaire Langrand Dumonceau werd door G. Jacquemyns rond 1960-'65
bestudeerd. Het betrof de poging van een herbergierszoon uit Vossem om een katholieke haute-finance op te richten die de macht van de bankiershuizen Rothschild en het joodse kapitaal zou breken. Dit geschiedde vanaf 1860 door de
oprichting van een aantal hypotheekbanken (o.m. in Nederland) en maatschappijen voor de aanleg v an spoorwegen (o.m. Oostenrijk-Hongarije en Turkije). Veel
vooraanstaande katholieke edelen en politici werden in de onderneming als leden
van de raden van beheer betrokken : o.m. P. de Decker, wat het aantrekken van
kapitalen uit hun middens (te Gent o.m. bij J. de Saint-Genois en Snellaert) bevorderde. Vanaf 1869 bleek hij echter, door de te snelle groei en te stoute ondernemingen, op drijfzand te hebben gebouwd en werd hij failliet verklaard.
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pose la collection flamande et combien dans ce nombre manquent a la
bibliothèque de Gand. On pourrait adjoindre a M. Vanderhaeghe pour
cet examen M. le professeur Heremans. Le Gouvernement a aussi besoin
de connaitre la nature et la valeur des ouvrages qui n'appartiennent pas
a la littérature flamande et de savoir s'ils n' existent pas déjà pour la plu
Gand.
-partlBibohèqued
Pareille enquête devrait se faire pour le cas ou la bibliothèque Snel
royale de Bruxelles.
-laertsicqupolabthèe
Pardon de mon griffonnage, je souffre extrêmement de la chaleur et
je redoute une attaque de jaunisse, dont quelques symptomes précurseurs se sons déjà produits.
Veuillez agréer l' expression de mes meilleurs sentiments.
J. Roulez
Men ziet hier : Roulez is heel wat minder enthousiast dan Ronnberg,
terwijl ook hier een aantal leidmotieven opduiken : het afwijzen van een
globale aankoop, het onderzoeken van de hoeveelheid Vlaamse literatuur in de collectie en van het quantum waarvan de verwerving gewenst
leek, het vragen van advies aan Vanderhaeghen en Heremans en het
voorzichtig suggereren van een mogelijke aankoop voor de Koninklijke
Bibliotheek.
Op 27 juli stuurt C. Thiery dit rapport door aan de minister, die erop
aantekent : , , tenir compte des observations de Mr. Roulez " . Op 30 juli
krijgt J. Rensing, directeur bij de directie Onderwijs opdracht ,, Donner
la suite nécessaire" . Op 1 augustus geeft deze directie, mede namens
de minister, aan Roulez te kennen :
Je pense avec vous qu'avant de rien conclure il y a lieu de faire une
enquête & d'en charger MM. Vanderhaeghen et Heremans. Je vous prie
de vouloir bien leur donner connaissance de cette décision & leur indiquer d' une manière détaillée les points sur lesquels l'enquête doit porter
& auxquels vous avez fait allusion en termes généraux dans un des alinéas de votre lettre. Quand l'enquête sera terminée, MM. Heremans et
Vanderhaeghen voudront bien en consigner les résultats dans un rapport
que vous voudrez bien me transmettre accompagné de vos propres observations et de vos conclusions définitives.
Le Ministre de 1'Intérieur
D
Op 6 augustus gaf Roulez dit verzoek door aan Vanderhaeghen :
La proposition d' ac uérir la bibliothèque délaissée par feu M. le docteur Snellaert pour la bibliothèque de 1' université de Gand vient d'être
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faite au Gouvernement. Avant de prendre une décision sur cette proposition, Mr. le Ministre de 1' Intérieur voudrait connaitre l'état de cette
bibliothèque. La partie principale concerne, parast-il, la langue et la littérature flamande. Il importerait de savoir de combien de volumes ou
pièces a peu près cette partie se compose et combien dans ce nombre
existent déjà a la bibliothèque de l' Université . Après les ouvrages flamands les plus nombreux sont probablement ceux qui se rapportent a
la médecine. Il n'est pas croyable que la bibliothèque de Gand ne possède déjà pas les plus importants, ainsi que ceux, qui, même après quelques années, conservent encore de la valeur. Il faudrait savoir en fi n a
quelles branches des sciences ou de littérature appartiennent les autres
ouvrages de la collection.
Mr. le Ministre m'a chargé de vous prier de vouloir bien examiner, conjointement avec Mr le professeur Heremans, la bibliothèque Snellaert et
lui faire un rapport que vous lui adresserez par mon intermédiaire. Les indications consignées ci-dessus ne sont aucunément limitatives ; elles ne
doivent donc pas vous empêcher de donner d' autres renseignements que
vous jugerez convenables. Ainsi, il serait agréable a Mr. le Ministre que
vous fassiez l'évaluation approximative tant de l' ensemble de la collection
que des diverses parties ou au moins de la partie flamande en particulier.
Roulez gaat dus verder en vraagt meer inlichtingen dan zijn opdracht uit
Brussel bevat.
Ondertussen had Van Acker blijkbaar ook enige initiatieven genomen :
wat ons hiervan bekend is, is een brief van de Antwerpse boekhandelaar
en antiquaar P. Kockx van 4 augustus 1872 , aan wie Snellaert indertijd vrij
veel had gekocht, en die een goed idee van de samenstelling en de waarde
van de verzameling had. Het stuk werd overgemaakt aan Vanderhaeghen,
want het bevindt zich in het archief van de bibliotheek. Het luidt als
volgt :
Met dezen laet ik U weten dat de bibliotheek van wylen den Heer Snellaert by eene welgeleide openbare verkooping wel de somme van 19000
francs zoude kunnen opbrengen, zoo dat ze voor eene particu li ere of stads
bibliotheek wel 20000 frs weerd zyn. Er zyn vooral veele zeltzame boeken
by, waeraen men jaren zoude moet wachten om ze te kunnen aenkoopen,
en die nu van hooge waerde zyn.
Op 23 augustus zenden Vanderhaeghen en Heremans hun uitgebreide
rapport aan Roulez :
Nous avons l'honneur de vous adressen le résultat de la mission dont
vous
. avez bien voulu nous charger par votre dépêche datée du 6 aout dernier.
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La bibliothèque de feu mr le docteur F. Snellaert, composée d' environ
9.500 volumes, a été formée dans le but exclusif de réunir tout ce qui
se rapporte à la langue et à la littérature flamande . Les livres écrits dans
un idiome autre sont peu nombreux.
Bien que Mr le dr. Snellaert ait recueilli la plupart de ses livres flamands a une époque ou it y avait encore moyen de se les procurer dans
des conditions favorables, nous avons été néanmoins surpris d' en trouver
une si grande quantité réunie dans une collection particulière.
La poésie y est représentée par environ 1900 numéros comprenant une
série d'oeuvres poétiques de toutes les époques, mais particulièrement
des XVIIe et XVIIIe siècles. Soixante volumes appartiennent au siècle
précédent. Nous y trouvons : Rethoricale wercken van Anthonis de Roovere, Hantw. 1562 ; De huere vander doodt by Jan van den Dale, 1576 ;
les poésies de J. Van der Noot et Jérôme Van der Voort, les diverses éditions du Konst van rhetoriken de Casteleyn (y compris la première très
rare) ; les oeuvres de Houwaert, Numan, Van Ghistele, Scribani, Van
Mander, Coornhert, Moerman, Ant. Smyters, Van der Elst, Van den
Brande, etc. Nous devons signaler d'une manière tout-à-fait spéciale la
première édition de l'Utersten wille van Lowys Porquin, Antw. , Amreet
Tavernier, 1563, in — 4°, exemplaire unique, avec nombreuses miniatures, dont mr. Pinchart a donné une description détaillée dans le Bulletin du bibliophile beige, 1850, p. 257.
La collection des chansonniers rassemblée par mr le Dr Snellaert est
certes la plus considérable que nous ayons encore rencontrée. Il y a au
delà de 470 recueils dont un septième de format oblong. Elle se divise
en chansons mystiques, hymnes ou psaumes rimés, chansons bachiques,
chansons politiques et satiriques. Les auteurs principaux sont : Questroy,
Viverius, Sluiter, Dirck Camphuysen, R. Rooleeuw, Colerus, Loemel,
Claes Wits, Karl Van Mander, Hans De Ries, Twisck, Soetjen Gerrits,
C. Stappel, Deutel, Marnix, Dathenus, Ph. Jennyn, Harduyn, C. Van
Eecke, Eliz. Van Wouwe, Alb . -Ign . D'Hanins, V. der Minnen, Bellemans, Cath. Van der Meulen, Jean Ysermans, G. Van der Borcht, P.
Suetmans, J. Van Heemskerk, I. Meyvoghel, Fr. Foret, Joan. Van Sambeeck, De Pretere, Guill. Bolognino, Stalpaert, B. Van Haeften, Joan.
Blasius, G. Bredero, J. Van Elsland, Starter, etc. Un grand nombre de
ces recueils sont en musique notée. Quelques uns sont d'une grande rareté.
Dans cette catégorie nous mentionnerons encore plusieurs éditions des
Souter liedekens et panmi celles -ci les deux premières editions de l'Ecclésiasticus de Jean Fruytiers ; 26 psautiers en musique notée des XVIe
et XVIIe siècles ; Boeck der psalmen de Deutekom ; veelderhande liedekens, édité de 1579 a 1583 ; les diverses éditions du Prieel der
gheestelycke melodien ; Vier liedekens, ghedruckt tot Stratsburch, by
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Corn. Van Nieuhuys, golh. , s.d. ; Lietboeck inhoudende claech liederen, Rott . , 1582, en six parties in — 8° ; Liefdens gezangen door Will.
Hessen, op muzyk gebragt door Willem Vermoten ; 't vermak. zangprieel ; deuchdelijcke solutiën, ghesolviert by vele ingenieuse componisten, Hantw. , 1574 ; Refereynen en liederen, environ 50 volumes Mss.
du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Nous pourrions en citer un bien plus
grand nombre ; mais nous croyons que cette courte nomenclature suf
-firapoudne él'importanced ilabothèque du docteur Snellaert qui y a encore ajouté les meilleurs ouvrages modernes sur les volksliederen, tant ceux publiés en Belgique qu' à
l'étranger.
La littérature dramatique comprend 790 pièces in — 4° et in — 8°,
dont quelques unes avec planches ajoutées : oeuvres de Nieuwland, De
Bie, Bredero, Zach. Heyns, Valckgrave, De Conincq, Ogier, Zeebots,
Gossey, Van der Borcht, Adr. Peys, etc. Mentionnons aussi les spelen
van sinne des chambres de rhétorique de Gand, Anvers, Rotterdam,
Flessingue, Leyden, Bleyswyck, Haarlem et Amsterdam ; den boom der
schriftueren door VI personagien ghespeelt tot Middelbourch in Zeelant
den in oct. (XV) XXXIX, Embden, 1557 ; Saemenspraek tusschen de
-schriftuer- en eengin jongelinck, Ms. du XVe siècle, in -fol. &c.

Feu le Dr Snellaert avait formé le projet de rééditer nos anciens romans populaires. A cet effet it avait réuni 146 de ces romans, in — 4°
et de moindre format, la plupart du XVIIe et du XVIIIe siècle. Cette
collection formant la bibliothèque bleue est extrêmement intéressante.
La série des grammaires et lexiques, des traités spéciaux et généraux
sur la langue flamande, des livres a usage d'école (anciens ), etc. est assez
nombreuse, et comprend plusieurs pièces que peu de bibliothèques pos
vocabulare de Noel de Berlaimont, dont celle,-sèdent:roié u
rarissime, d' Ypres, Jean Van Velden, 1572 ; Jan Van Mussem, rhetorica,
Hantw. , 1553 ;Jan Van den W'erve, tresoor der deuytschen talen, Antw.
1552 ; les synonymes Elam. franc. de JIrôme Cingularius, Antw. , 1544 ;
gemeene duytsche spreek -worden, Campen, P. Warneson, s.d. ; les
grammaires de Sexagius, van Heule, Pontus de Heuyter, Winschoten,
etc. ; des traductions de classiques grecs et latins, édits des XVIe et
XVIIe siècles.
La bibliothèque Snellaert est aussi fort riche en prosateurs flamands.
Nous en avons compté au delà de 1200. Citons : Die weck der syelen sa
1 re édition d' un livre imprimé vers 1478, dont l'imprimeur est-licheyt,
resté inconnu et dont on ne cite que deux exemplaires complets ; Dit is
den bien boeck, Swolle, P. Van Os, 1487, et une autre éditée a Leyden,
J. Severson, 1515 ; Dit is dieven ons liefs Heeren, Antw. , Heckert,
1503 ; Die groote spiegel der volcomenheyt by H. Herp, Tantw. , Eckert
van Hombeeck, 1502 ; Sinte Franciscus Souter, édité de la fin du XVe
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siècle, avec figures xylographiques ajoutées ; Dits die duytsce psalter,
Zwolle, P. Van Os, 1491 ; Die historie van die heilige moeder Santa
Anna (by Wouter Boz ), Zwolle, P. van Os, 1499 ; Kinderleere, Antw.,
Crom, 1542 ; Fr. Helaut, corte vert. des geloof , Luyck, by Andries Hazeur, 1583, édition non citée, traités divers de Martin Microen, David
Joris (21 vol. ), Coornhert, Marnix etc. Parmi les prosateurs rangeons encore près de 100 Mss. presque tous sur vélin, ascétiques, sermonaires,
théologiens, tous intéressants au point de vue linguistique, et dont quel
Evangelibouc, avec gloses en fla--quesnotrélmpcieux:
mand, de 1380 ; Ruysbroeck, van de VII sloten ; id. van de IV becoringen, en 2 vol. in - 4°, Ms . du XIVe siècle.
La pantie des livres d'histoire est peu considerable. Elle consiste spécialement en ouvrages nouveaux publiés en Hollande et dont beaucoup
manquent a la bibliothèque de Gand. Au nombre des anciens nous devons citer cependant le fasciculus temporum de J. Veldenaer, 1480 ; la
relation du voyage de Joh. Berck, ambassadeur des Etats-généraux, a Venise, Ms. in - 4° ; Kronyk van het klooster der Annonciaden te Nieupoort, 1650-1783, Ms. in - 4° ; Leven S. Eufrasia, legende v. Dympna,
Odilia, enz. Ms. du XVe siècle.
Les livres de médecine modernes ne sont pas nombreux : leur valeur
est minime ; ils n' ont pu être portés dans potre estimation que pour une
somme insignifiante. Par contre les anciens traités sur l' art de guérir, sur
les avait-toucexdXIVsièl,ontabd.MreDSnlat
collectionnés moins au point de vue de la science qu'à celui de la langue flamande. Nous y avons remarqué : Troost der cranker menschen
door Franc. Henrici, Yper, Joos Destrée, 1552, et une autre édition de
Campen, 1551 ; Van die warmen baden die tot Aken sijn door Francisco
Fabricio, Maestricht, Baten, 1552 ; Medicinael bouc door J. Schoover en
Burres, Yper, J. Destrée, 1553, et une autre édition de Campen, 1551 ;
Heylsame cure der grousamigher pocken door Laur. Friesen, Antw.,
1548 ; Een suuerlick tractaet om te generen quetsuren ghedaen met
haeckbussen ende vierstocken by Ambroyse Pare', barbier en chirurgyn,
Hantw. , 1547 ; Joh. Caretani, instructie vanden aderlaten, Camp.,
1552 ; etc. , plus une vingtaine de Mss. anciens, et parmi ceux-ci l'Heelkunde van Lanfranco, du XIVe siècle, et le très précieux Ms. aussi du
XIVe siècle, avec plusieurs dessins : Surgie van Jan Yperman, que feu

Mr le Dr. Snellaert comptait publier.
Nous devons encore signaler : une collection assez nombreuse de li
concernart la vale de Courtrai, lieu de naissance de Mr. Snellaert ;-vres
une étude philologique très importante de Bogaers sur le poète Vondel,
en 2 grands vol. in -fol., Ms. ; tous les ouvrages qui ont paru sur
l'histoire de la littérature néerlandaise ; toutes les pièces publiées sur le
mouvement flamand ; une belle collection de bibles flamandes la plu-
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part du XVIe siècle ; des impressions flamandes exécutées au XVIe siècle
a Londres, a Embden, à Wesel, à Francfort et à Marbourg.
Les recueils périodiques sont les suivants : Dietsche Warande ; Mnemosyne ; Taelverbond ; de vrye Fries ; Bydragen tot oudkunde van
Zeeuwsch-Vlaanderen ; de Gids ; School- en Letterbode, de Middelaer ;
de Noordstar ; De Toekomst ; les publications de l'académie d'Utrecht
et d'autres sociétés savantes.
Tous les livres en général sont accompagnés de notes bibliographiques
ou philosophiques de la main du Dr. Snellaert.
Nous avons consacré un grand nombre de séances à l' examen de la bibliothèque Snellaert. Chaque livre a été vu et estimé séparément. La
somme totale de l'estimation monte a 24,905 francs. Il y a lieu de faire
observer que les prix n' ont pas été portés a un chiffre bien élevé. Nous
sommes même persuadés que beaucoup de ces curiosités ou raretés bibliographiques atteindraient, en vente publique, des prix plus hauts.
D'autre part, la famille de feu Mr le Dr. Snellaert ne désirant point voir
cette collection se disperser, serait, pensons -nous, disposée à accepter le
chiffre de l'estimation.
La bibliothèque de l'Université de Gand ne possède qu'une très petite
quantité des livres rassemblés par le Dr. Snellaert, et parmi les ouvrages usuels formant double emploi, it en est plusieurs que nous serions
heureux de nous procurer pour remplacer ceux qu'un usage fréquent a
fini par détériorer presque complètement.
Nous engageons donc vivement le Gouvernement à acquérir la collection Snellaert qui fournirait à notre bibliothèque un précieux fonds de
livres flamands (se présentant rarement aux enchères ) que nous ne pos
dans le seul dépót im--sédonpa,etqu'cndesétrouv
portant des deux Flandres.
En faisant cette acquisition, en tenant compte des dons qui nous ont
été faits récemment en livres de ce genre, et en nous accordant plus tard,
locs de la vente de Mr le professeur Serrure, un subside pour compléter
les lacunes qui pourraient encore exister, la bibliothèque de l'Université
de Gand deviendrait immédiatement, au point de vue de la langue et
de la littérature nationale, un dépót qui pourrait être comparé avantageusement aux plus célèbres de ceux qui existent en Hollande.
Veuillez agréer, Monsieur l' Administrateur, l' expression de nos sentiments de haute considération
FVanderhaeghen
bibliothécaire de l'Université
J. F. J. Heremans.
Dit is een vrij goed en uitgebreid rapport, maar de prijsopgave geschiedt
globaal en valt niet te controleren. Wel stippen de auteurs aan dat de
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vraagprijs niet overdreven is, en dat de verwerving een zeer positieve
zaak voor de U.B. en de Nederlandse literatuur zou zijn.
Op 26 augustus brengt Roulez rapport uit bij de minister, en adviseert af te bieden. Hij onderstreept bovendien het feit dat de verzameling minder belang heeft voor het hoger onderwijs dan voor de Vlaamse
letterkunde :
Comme suite à votre dépêche du ler Aout ct. Administration de I'Instruction Publique N° 50594, j'ai l'honneur de vous transmettre le rapport que m'ont adressé MM. Vanderhaeghen et Heremans, chargés par
moi d' examiner et d'évaluer la bibliothèque de feu le dr. Snellaert.
Comme je m'y attendais, ils concluent à ce que le Gouvernement en
fasse l'acquisition ; ils l'évaluent à 24,905 francs et ajoutent que les hériders seraient disposés à accepter ce chiffre.
Il est clair qu'il n'y a que le Gouvernement qui puisse acheter cette
bibliothèque en bloc. S' it voulait traiter l' affaire uniquement au point
de vue mercantile, il trouverait de l'avantage à la laisser vendre aux enchères et à consacrer une forte somme à l'achat des livres et des manuscrits les plus précieux et les plus importants. Mais si d'autres considérations le décident a accepter la proposition, qui lui a été faite, j ' estime
qu' à cause des non-valeurs, it y a lieu de rabattre de quelques milliers
de francs l' estimation des auteurs du rapport.
En faisant l'acquisation de la bibliothèque Snellaert, le Gouvernement donnerait un encouragement et une marque de sympathie aux lettres flamandes, plutót qu'il ne favoriserait 1'enseignement supérieur,
pour le quel elle n'a pas une importance majeure ; et la bibliothèque
de Gand aurait droit à en devenir dépositaire, moins en sa qualité de
bibliothèque universitaire qu'à cause de sa position dans la capitale de
la Flandre
Dit is een belangrijk stuk : het werkt door en doet de besluitvorming ten
gunste van een aankoop voor Gent uitstellen. C. Thiery, de
administrateur-generaal voor het Onderwijs, lijkt ons toch iets beter gedisponeerd. Nadat hij het stuk blijkens een aantekening op 30 augustus
1872 had onder ogen gekregen, rapporteerde hij op 31 augustus aan de
minister :
Nous avons pris connaissance du rapport, et nous n'hésitons pas un
instant à proposer à Monsieur le Ministre d' accepter l'offre qui lui est
faite . La collection Snellaert, au point de vue de la langue et de la littérature flamande, n'a sans doute pas son égale dans le pays : elle renferme un grand nombre d'articles réellement précieux. Dans l'état ou
se présente cette affaire, il ne saurait convenir au Gt. , pensons nous,

359
de laisser vendre la Bibliothèque aux enchères, et de se borner à consacrer une somme plus ou moins forte à l'achat des livres et des manuscrits les plus importants. Si telle est l'opinion de Monsieur le Ministre, il ne s'agit plus que de se préoccuper du prix total. M. Roulez
estime que si le Gt. achète la bibliothèque Snellaert en bloc, il y a
lieu de rabattre de quelques milliers de francs l' estimation des auteurs
du rapport, et cela a raison des non-valeurs. Nous voulons Bien qu'il
soit tenu compte de cette circonstance ; Monsieur le Ministre appréciera,
mais nous ne croyons pas qu'on puisse aller en desa de 23,000 francs .
Si ce dernier chiffre était adopté, il y aurait une diminution de 1905
francs.
Le crédit serait demandé aux Chambres, soit sous forme d' amendement au budget de 1873, soit par une loi spéciale, comprenant d'autres
crédits supplémentaires ou extraordinaires.
Le Directeur -Général
C Thiery
Onderaan tekende de minister aan : , , Cette affaire demande un peu
d' examen . Je suis trop occupé maintenant pour m' en occuper. D. " Het
stuk keerde op 4 september terug bij Onderwijs, en kwam blijkens een
aantekening in handen van J. Rensing.
Hier ligt een eerste crux. De minister aarzelde blijkbaar ; de kwestie van
de kredietaanvraag was minder makkelijk op te lossen dan bij het voorgaande geval, in mei 1872 toen de Koninklijke Bibliotheek 150.000
(of 152.000) fr. had gekregen om de bibliotheek-Fétis aan te kopen ; het
argument van Gent als voornaamste depot voor Vlaamse literatuur leek
een pretentie waarop alleen Brussel als nationaal literair depot aanspraak
mocht maken. Dit laatste werd versterkt door de argumentatie van Roulez, dat de collectie voor het onderwijs minder belang had. In elk geval :
de zaak lag stil, niettegenstaande een nieuwe parlementaire stap van volksvertegenwoordiger Delehaye uit Gent : in een niet-gedateerde nota van
C. Thiery aan de minister, vermoedelijk uit deze tijd, staat :
M. Delehaye, que j'ai vu ce matin, appuie beaucoup l' idée de demander un crédit de fr. 25000 pour l'acquisition de cette bibliothèque.
De zaak heeft enig belang, omdat Delehye voorzitter of rapporteur was
van de , , section centrale ' ' , die het budget voor de kamer moest onderzoeken.
Speelde de minister met de gedachte de verzameling aan de Koninklijke Bibliotheek te schenken, wat administratief eenvoudiger te regelen was via de directie K.L.W. en waarbij het precedent-Fétis bestond ?
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Zocht hij tijd te winnen via een afleidingsmanoeuvre ? Wenste hij zelf
geen besluit te nemen maar de , , section centrale ' ' , die het budget voor
de kamer moest onderzoeken, een besluit te laten nemen ? De zaak
blijft duister. Wel treden van dat ogenblik af nieuwe medespelers op,
die blijkbaar konden rekenen op onomwonden steun van bovenaf. Een
eerste duidelijk teken hiervan was een brief van L. Bellefroid,
administrateur-generaal van K.L.W. aan L. Alvin, hoofdconservator van
de Koninklijke Bibliotheek, van 15 september 1872 :
Depuis ma lettre d'hier, j'ai reçu de Mr le Ministre la note suivante :
, , on insiste tout spécialement pour 1' achat en bloc de la bibliothèque
Snellaert. On en a parlé comme d'une chose nécessaire : laissons faire
la section centrale qui peut-être fera une proposition ". .
Nous n'avons donc plus a nous occuper de la bibliothèque Snellaert,
en attendant la décision de la Chambre, et comme la vente de la bibliothèque Blommaert n'est pas encore annoncée, que je sache, il ne reste
plus que la bibliothèque Serrure ou vous pourriez faire les acquisitions
nécessaires a la bibliothèque royale, après vous être entendu avec ces
M.M. de Gand pour éviter la concurrence. Ik faudrait en tout cas que
nous sussions le chiffre approximatif des acquisitions que les deux bibliothèques se proposent de faire.
Copie van dit schrijven werd door Alvin prompt overgemaakt aan , , son

cher Collègue " te Gent :
Je vous adresse la copie d'une lettre que je viens de recevoir de M.
Bellefroid et qui modifie en quelques points celle que je vous ai envoyée
hier.
Agréez , cher Collègue, l' assurance de ma parfaite considération,
L. Alvin
Een en ander zal voor Vanderhaeghen reden zijn geweest tot enige verwondering. Ook C. Thiery schijnt omstreeks deze tijd lucht te hebben
gekregen dat het dossier via de minister in plaats van terug te keren naar
zijn dienst Onderwijs, naar K.L.W. was doorgestuurd. Wij vermoeden
bij de volgende brief dus een tactisch manoeuvre, of was het louter
toeval ?
Op 27 september 1872 zendt hij als , , affaire urgente " een , , note "
aan de minister :
L'honorable Ministre des finances a demandé que les divers départements ministériels lui fissent conna?tre, pour le 5 octobre prochain au
plus tand, les amendements qu'ils auraient a introduire dans leurs pro-
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jets de budgets de l'exercice 1873. Je crois en conséquence devoir remettre sous les yeux de Monsieur le Ministre le dossier ci-joint, relatif à
l'achat de la bibliothèque de feu Snellaert, de Gand. Il s'agit d'un crédit de 20000 à 24000 francs ; ainsi que je le disais dans ma note, cijointe, du 31 aout dr. , , , ce crédit (si la prop est adoptée par M. le
Ministre) serait demandé aux Chambres sous forme d' amen' au budget
de 1873, soit par une loi spéciale comprenant d'autres crédits supplémentaires ou extraordinaires . ' '
Si l'achat est décidé par Monsieur le Ministre, & qu'il se prononce
pour le premier mode d'exécution, la Don Gle devra immédiatement remettre une note à la comptabilité. Si au contraire, Monsieur le Ministre
pencherait pour le second mode d'exécution, rien ne presserait alors, et
Monsieur le Ministre aurait tout le loisir nécessaire pour examiner l' afaire .
Je le prie d'avoir l'obligeance de me faire connaltre sa décision.
Le directeur-Général
C Thiery
Vanaf dat ogenblik is de zaak vrijwel uitsluitend in handen van K.L.W.
en de Koninklijke Bibliotheek ; Gent zal pas weer teken van leven geven in november.
Eind september had Désiré Delcroix, in K.L.W. sedert enkele jaren
belast met de zaken betreffende de Vlaamse letterkunde
en die trouwens later een leidend aandeel zou hebben in het tot stand komen van
de Vlaamse Academie en het subsidiëren van het T'oordenboek der Nederlandsche Taal te Leiden
een gesprek met L. Alvin. Zijn rapport
aan zijn directeur -generaal, Bellefroid, luidde als volgt :
Il résulte d' une conversation que j'ai eue ce matin avec M. Alvin que
l' honorable conservateur en chef de la Bibliothèque royale se propose de
demander qu'un crédit spécial soit alloué à la Bibliothèque royale a l'effet d' acquérir les ouvrages les plus importants de la Bibliothèque Ser
ne connait pas la Bibli--ruedontlav iuspe.MrAlvn
othèque Snellaert mais it connait celle de Serrure & it semble attacher
une très grande importance a plusieurs ouvrages de cette dernière.
Peut-être serait-il utile de comprendre dans une seule demande de
crédit les fonds nécessaires à l'acquisition de la collection Snellaert & à
l'acquisition de ceux des ouvrages de Serrure qu'il pourrait être utile
d'acheter pour la Bibliothèque Royale.
Dans la prévision que des ouvrages de la bibliothèque Snellaert sont
déjà en possession de l'Université de Gand et que d'autres se trouvent
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a la Bibliothèque royale, on pourrait décider que les doubles de l'une
des bibliothèques seront attribués a l'autre et réciproquement.
M. Alvin s'occupera incontinent de cette affaire & je lui ai fait remar
que Mr le Ministre des finances demande d'urgence a connaitre le-quer
chiffre des crédits spéciaux & supplémentaires qui devront être demandés pour le budget de 1873.
En résumé ii résulte du rapport de M.M. Vanderhaegen & Heremans
que la bibliothèque Snellaert renferme plusieurs collections de grande
importance et pour l'Université de Gand & pour la Bibliothèque royale.
D'après l'avis de M Alvin la bibliothèque Serrure, qui sera vendue
publiquement d'ici a peu de semaines, renferme des ouvrages dont it
importe de doter la Bibliothèque royale.
Il conviendra donc je pense d'attendre la proposition officielle de Mr
Alvin pour proposer l' allocation d'un crédit spécial global pour les deux
opérations et il pourrait être entendu que la Bibliothèque Snellaert serait
acquise pour l'université de Gand sous réserve de passer a la Bibliothèque royale les ouvrages que l'université posséderait déjà, ou dont la remise serait plus spécialement utile a la Bibliothèque royale.
En ce qui concerne le prix de 24,905 fr il résulte du rapport de MM.
Vanderhaegen & Heremans que les évaluations partielles n'ont pas été
portées a des chiffres bien élevés. Au surplus il résulte des détails donnés
sur les ouvrages qui composent la collection Snellaert que celle-ci renferme des séries importantes qu'il serait difficile de réunir d'une manière
aussi complète.
Le prix de 24905 ne doit donc pas être considéré comme trop élevé.
J'ajouterai qu'il serait regrettable de ne pas conserver ces importantes collections en leur entier.
D Delcroix
Nieuw is hierin wel het voorstel van het globale krediet voor U.B. en
K.B. samen en voor aankopen uit de nalatenschap Snellaert én Serrure.
Bellefroid stemt reeds op 30 september 1872 grotendeels in met de
voorstellen van Delcroix, en schrijft op zijn beurt een , , note pour Mon.
sieur le Ministre ' ' :
Monsieur le Ministre trouvera dans la note ci-jointe de M. Delcroix les
renseignements qu'il a bien voulu me demander concernant la bibliothèque de feu le dr. Snellaert. Je pense qu'il y a lieu d'acquérir cette bibliothèque et de la réunir a celle de l'université de Gand, sauf a stipuler
que les doubles, qui pourraient s'y trouver et qui seraient utiles a la Bibliothèque royale, soient remfis a celle-ci. Je voudrais aussi qu'il fut décidé que les collections de chansons flamandes et notamment celles qui
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sont annotées en musique, fussent réservées pour la Bibliothèque royale
et réunies à la Bibliothèque Fétis. Ces ouvrages ne pourront être d'une
grande utilité a Gand, tandis qu' à Bruxelles ils viendraient compléter
notre grand dépót de littérature musicale. Il va de soi que ceux de ces
ouvrages qui se trouvaient déjà a la Bibliothèque Fétis resteraient a celle
de Gand.
Je pense, comme M. Delcroix, qu'il conviendrait de réunir en un seul
crédit la somme nécessaire pour acquérir la bibliothèque du Dr Snellaert
et celle qui devra servir a acheter ceux des ouvrages de la collection Serrure qui devraient être achetés pour la Bibliothèque royale et pour celle
de Gand.
Le Dr Gn
Bellefroid
De rol van Delcroix wordt iets duidelijker in de brief, die Alvin aan Bellefroid adresseerde op 1 oktober 1872, en die zijn visie op de zaak bevat. Alvin is niet zeer enthousiast over de bibliotheek-Snellaert, en is
veel meer geneigd tot aankopen uit het fonds-Serrure, maar geeft toe
dat de vraagprijs niet te hoog is :
Mr Delcroix est venu, hier, m'entretenir, de votre part, du projet d'acquisition in globo de la bibliothèque, délaissée par Mr Snellaert. J'ai désiré, avant de répondre, prendre quelques informations tant au sujet de
cette acquisition que de la vente prochaine d'une collection du même
genre, celle de feu le professeur Serrure. Voici donc les renseignements
que je puls vous procurer au sujet de ces deux affaires essentiellement
connexes.
D'après ce qui avait été dit par Mr Van der Haeghen, il y a quinze
jours, nous avions lieu de penser que la ville de Gand avait déjà traité
avec les héritiers Snellaert pour la Bibliothèque délaissée par celui-ci. Il
y a eu du moins des pourparlers très avancées et même un chiffre a été
fixé, la somme de fr. 20,000 pour environ 3000 volumes dont se compose cette collection. Si l'on devait entamer des négociations en vue
d'enrichir de cet apoint la bibliothèque royale, il y aurait lieu de tenir
compte de quelques considérations.
Mr Snellaert n' était pas ce qu'on peut appelen un bibliophile ; ii était
trop peu difficile sur l'état des livres, qu'il achetait surtout en vue de
ses propres travaux. Sa collection est riche en chansons et poésies légères flamandes et hollandaises, mais on ne pourrait songer a l'acquérir
que sous bénéfice d'inventaire, un grand nombre de ces livres étant incomplets ou défectueux. Telle qu'elle est, le prix qu'on en demande
n' est cependant pas exagéré parce qu'il s'y trouve de magnifiques compensations.
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Quant a la bibliothèque Serrure, elle se vend en trois parties : la première vente (qui ne comprend que des imprimés) a lieu au mois de Novembre prochain : le catalogue est sous presse. Bien qu'elle ait déjà été
écrêmée, cette collection, pour la rareté, le prix et l' excellente condition
des livres, est encore une des plus précieuses de la littérature flamande
et elle peut aller de pair avec la bibliothèque de Leyde pour bien des rubriques.
Les héritiers Serrure estiment la collection de leur père à 90,000
francs. Cette estimation parait pouvoir être raisonnablement réduite
d'un tiers soit à 60,000 francs. La moitié de cette somme représente la
valeur des ouvrages dont l' acquisition nous serait inutile ; ils feraient
double emploi sur nos rayons. Les deux tiers de l'autre moitié, soit environ 20,000 francs s'appliquent aux monuments de la littérature flamande proprement dite qui en constituent l'écrin le plus précieux
qu'on ait jamais rassemblé. Il est entendu que les manuscrits sont
compris dans cette appréciation. Le chiffre de 20,000 francs représente
donc le crédit dont nous devrions pouvoir disposer pour conserver au
pays des oeuvres la plupart inconnues, uniques et que l' on n' aura plus
jamais (selon toute apparence) l'occasion d'acquérir soit en librairie, soit
dans les ventes.
Nous avons, du vivant de M Serrure, fait de nombreuses mais vaines
tentatives pour acquérir in globo sa bibliothèque, mais le professeur,
prétendant avoir a se plaindre du gouvernement, n'a jamais voulu traiter. Il parait même qu'il a défendu a son fils de traiter avec l'Etat,
même après sa mort. C' est ce qui oblige les héritiers à recourir aux enchères publiques.
Je saisis cette occasion, monsieur le directeur-général, de vous offrir
1' assurance de ma considération la plus distinguée
L Alvin.
Volgde een nieuwe , , note pour Monsieur le Ministre " van Bellefroid
van 2 oktober, waarin o. a. :
Dans la lettre ci-jointe que M. Alvin m'adresse, il parait faire l'abandon de cette bibliothèque et ne pas vouloir lever la concurrence avec
Gand mais en revanche, it signale les acquisitions que la Bibliothèque
royale devrait faire nécessairement a la vente des livres délaissés par M.
le professeur Serrure et il évalue à une somme de fr. 20,000 le chiffre
de la dépense que l'Etat devrait s'imposer de ce chef. Si Monsieur le
Ministre était d' avis d' autoriser cette acquisition ( qui, d' après M. Alvin est indispensable, vu la rareté de la plupart des livres de feu M. Ser
20,000 fr l' allocation portée au Budget-rue),ilfadtgmnre
pour le matériel de la Bibliothèque royale. Quant aux livres de M.
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Snellaert si l'achat en était fait pour Gand, c'est a un autre crédit (celui
de matériel de l'université, je suppose) que le prix en devrait être rattaché.
Le Dr Gen
Bellefroid
Hierop trad, op verzoek van de minister, zijn kabinetschef Sauveur opnieuw in actie. Hij schreef op 16 oktober aan Bellefroid :
Monsieur le Directeur Général,
Voici un cas embarassant.• On sollicite beaucoup M. le Ministre d'acquérir pour 25,000 fr. la bibliothèque Snellaert et it ne s'y oppose pas
en Cant que la demande soit bien justifiée.
Mais ii se trouve d'une part que M. Thiery ne considère pas le dernier § de la lettre de M. Roulez en date du 26 Aout 1872 comme suf
Gand -fisantpourjel'cqistnauprofdel'Uivsté
d'une autre part, que M. Alvin, dans sa lettre du 1 er de ce mois, ne
témoigne pas un désir bien ardent de posséder cette bibliothèque que
l'on ne saurait songer a acquérir, dit-il, que sous bénéfice d' inventaire .
M. le Ministre voudrait votre avis.
Il se demande si'l n'y aurait pas lieu de procéder, comme pour la bibliothèque Serrure, c . a. d . par acquisitions locs de la vente publique.
Mais ou iraient les livres ?
Voyez attentivement, je vous prie.
C' est très pressé, car it s'agit d' un amendement au budget, et le travail général est tenu en suspens.
Votre très dévoué
Sauveur
Bellefroids advies wordt stilaan negatief, want hij repliceert :
Monsieur le Ministre veut bien me demander mon avis sur l' acquisition de la Bibliothèque Snellaert. M. Alvin est d'opinion que, pour la
bibliothèque royale, cette acquisition ne pourrait se faire que sous d'assez nombreuses re-serves ; M. Roulez de son cóté croit que l'estimation
de M.M. Vanderhaegen et Heremans est surfaite et que si l'on se décidait a acheter la collection en bloc, it y aurait lieu d' en réduire le prix
de quelques milliers de fr. M. Roulez du reste, comme M. Alvin, pense
qu'a une vente publique et en detail, le gouvernement trouverait a acquérir a de meilleures conditions les ouvrages qu'il serait utile d'acheter. Ce qui parait certain c'est que la Bibliothèque de M. Snellaert est
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celle d'un littérateur ayant d'assez médiocres ressources, et non celle
d'un bibliophile, disposant des fonds suffisants, permettant de ne pas
lésiner sur les prix. Beaucoup de livres, a ce qu'on assure, sont en assez
médiocre condition, et un bon nombre présentent le défaut irrémédiable d' être incomplets. S' it en est ainsi, 1' acquisition en bloc roettrait
entre les mains de l'Etat pas mal de rebuts, perte qui ne serait compensée que pour autant que les ouvrages de choix fussent en assez grande
quantité et pas trop chers.
En admettant que cette appréciation soit exacte, il y aurait évidemment avantage a suivre 1' avis de M.M. Alvin et Roulez et a acheter en
vente publique ceux des livres qu'il conviendrait d' acquérir soit pour la
bibliothèque de Gand, soit pour la Bibliothèque royale. Mais en ce cas,
comme pour celui d'une acquisition en bloc, il faudrait un crédit, a
moins que Monsieur le Ministre n' autorisát l'achat des ouvrages utiles
a ces deux dépóts publics, sous réserve de demander ultérieurement l' allocation nécessaire. Il est vrai que ce dernier panti est peut-être moins régulier, quoiqu'il ait été adopté en mainte circonstance.
Le Dr gen Bellefroid
De situatie spitste zich toe, toen begin november 1872 de catalogus van
de verkoop van het eerste gedeelte van de verzameling Serrure verscheen, en de veiling op 19 november werd bepaald. Voor intern gebruik in de Koninklijke Bibliotheek stelde Ruelens een overzicht van de
desiderata op voor Alvin :
Le premier volume de la bibliothèque Serrure vient de paraure, et je
l' ai déjà parcouru avec attention. L' examen que j'en ai fait me console
un peu de l' échec que nous avons subi autrefois dans nos négociations
avec le professeur de Gand pour l' acquisition complète de sa bibliothèque, échec du, comme vous le savez, a une éírange conduite de la part
du proposant.
Ce fonds est extremement riche pour la littérature flamande et
l'histoire nationale : on dirait que Mr Serrure s' est attaché a découvrir
tout ce qui était inconnu, introuvable, toutes les plus petites oeuvres,
les moindres filets d'eau qui forment deux grandes rivières. Mais de tout
cela nous avons beaucoup et le meilleur : la bibliothèque acquise au
complet nous eat encombré de doubles. Et encore, a l'époque des négociations, cette bibliothèque contenait-elle des joyaux littéraires d'une
toute autre valeur que ceux qui s'y rencontrent aujourd'hui. Personne
n' ignore que M. Serrure a cédé ses cimelia au duc d' Arenberg, a la ville
d' Anvers, a M.J. van Havre & ca.
Néanmoins, il reste beaucoup, mais du deuxième ordre ; nous trouverons une occasion unique de compléter une foule de lacunes qui mal-
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gré leur importance moindre, ne dolvent pas exister dans notre dépót
national. Ainsi en dépouillant numéro par numéro, les chapitres linguistique flamande, poètes flamands, théátre flamand, j'ai pu constater que nous aurions à acquérir une centaine d'ouvrages environ, y cornpris une dizaine de pièces de haute importance au point de vue bibliographique et qu' à elles seules, atteindront un prix plus élevé que les
90 autres. Ce sont les premières éditions d' Anna Byns, cinq éditions de
Jan van den Dale (dont la bibliothèque ne possède absolument rien),
un ouvrage de Houwaert, quelques ouvrages de VanderVoort, d'Anvers,
dont nous n'avons également rien, &a. J'estirne que dans cette partie
linguistique, poètes, theatre, &a it y auroit a acquérir pour 2000 fr environ.
Dans la section théologie, il y a un assez grand nombre de petits traités en flamand, fort curieux souvent et qui forment couleur dans le tableau de la littérature et de la société des XVI en XVIIe siècles. Un chapitre important de cette section, c' est celui qui renferme la théologie hétérodoxe. Je le recommande tout spécialement à votre attention. Là it
y a des efforts vigoureux à faire pour obtenir quelques unes de ces pièces
introuvables imprimées a Anvers, ou ailleurs à l' époque de la Réforme
et qui sont, pour ainsi dire, les derniers débris arrachés au feu de cette
église protestante d'Anvers qui a joué un si grand role dans l'histoire des
Troubles dont l'histoire faute de pièces, n'a pas encore été écrite d' une
manière suffisante. Pour la partie théologique, on peut évaluer les acquisitions à un millier de francs.
Dans le chapitre histoire de Belgique nous n'avons qu'à glaner ca et
là un pamphlet ou un placard.
En demandant 2000 francs pour cette partie et pour le reste du catalogue je crois que nous nous mettons en mesure de pouvoir satisfaire a
la majeure partie de nos désidérata.
Soit en tout une somme de cinq mille francs.
J'ai passé sous silence le chapitre chansonniers flamands. Ce chapitre
est assez riche mais il parait que la collection formée par Mr Snellaert est
tout à fait exceptionnelle.
Si la bibliothèque de ce savant était acquise, les achats que nous fe
dans les chansonniers de M Serrure forment probablement double-rions
emploi.
Agréez &a
/ signé / C. Ruelens
Ook Vanderhaeghen zag zich n.a.v. het verschijnen van de catalogus
-Serrure genoopt opnieuw te schrijven, en wel aan Roulez :
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Monsieur 1' Administrateur,
Dans peu de jours deux bibliothèques particulières importantes vont
être dispersées : celle de Mr le professeur Serrure et celle de Mr Ph.
Blommaert.
Si, comme nous avons lieu de l' espérer, le Gouvernement se décide
à faire l' acquisition des livres du dr Snellaert, les deux ventes Serrure et
Blommaert vont nous permettre de combler les lacunes qui pourraient
encore exister dans la bibliothèque de l'Université de Gand, au point
de vue de l'histoire et de la littérature nationale.
Des occasions de ce genre ne devant plus se représenter, je prends la
liberté de solliciter du Gouvernement, par votre bienveillante entremise,
un subside spécial, à l'effet de pouvoir acquérir, dans ces deux ventes,
une série d'ouvrages destinée à compléter nos collections et celle de
feu Mr le dr Snellaert, dans la supposition que celle-ci soit destinée à
enrichir notre dépót.
L'intérêt éclairé que vous avez constamment témoigné à la bibliothèque de l'Université, en tout ce qui touche son développement, me fait
espérer que vous daignerez accueillir favorablement ma demande.
La lre partie de la collection de feu Mr Serrure sera mise aux enchères le 19 de ce mois. Auj ourd' hui seulement j' en ai été informé.
Veuillez agréer, Monsieur l' Administrateur Inspecteur, les nouvelles
assurances de ma considération la plus haute.
Le Bibliothécaire
F Vanderhaeghen
Reeds op 7 november gaf Roulez Vanderhaeghens aanvraag aan de minister door, maar met een eerder lauwe aanbeveling :
Je viens de recevoir et je m'empresse de vous communiquer la requête
ci-jointe par laquelle Mr Vanderhaeghen, bibliothécaire de l'Université
de Gand, sollicite un subside spécial à 1'effet de pouvoir acquérir aux
ventes des bibliothèques de MM. Serrure et Ph. Blommaert une série
d'ouvrages, destinés à compléter la collection de livres dont la conservation lui est confiée. M. Vanderhaeghen ne fixe pas le montant de la
somme qu' it sollicite, mais elle devrait être évidemment de plusieurs
milliers de francs. Je suis aussi désireux que M. le bibliothécaire de voir
s' accroitre les richesses de notre bibliothèque, mais après la proposition,
faite tout récemment au Gouvernement d' acquérir en faveur de cette
même bibliothèque la collection délaissée par le D r Snellaert, je n'ose
que former des voeux, Monsieur le Ministre, pour que votre bienveillance envers notre dépót littéraire soft sans oornes, ainsi que la libéralité des Chambres.
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Te Brussel werd hierop de boekhouding ingeschakeld. Directeur D. Polfvliet schreef op 7 november een nota voor Bellefroid :
J'ai l'honneur de vous informer que monsieur le Ministre s' est décidé
pour l' acquisition partielle en vente publique tant en ce qui concerne la
bibliothèque Snellaert qu'en ce qui concerne la bibliothèque Serrure .
Un crédit de fr. 30,000.- a été demandé de ce chef et porté à 1' art . 110
du budget de 1873, colonne des charges extraordinaires ; je prie Monsieur le Directeur général de me faire parvenir une note explicative pour
être adressée a la Chambre des représentants.
Hierop kwam volgende repliek van Bellefroid :
Au Ministre.
Note explicative ou minute du 8 9br. 1872
Cette somme est demandée pr permettre à la bihl . e royale de l'enrichir des ouvrages les plus importants des bibl . s de feu Mr Snellaert & de
feu Mr Serrure. Ces bibliothèques qui vont être vendues publiquement
renferment entre autres de remarquables collections d'oeuvres littéraires flamandes du moyen-age, ainsi que des manuscrits précieux qu'il importe de conserver au pays.
Blijkbaar had Alvin aan Vanderhaeghen het voorstel van de globale
30.000 fr. doorgespeeld, want in een brief zonder datum, maar die van
dezelfde tijd moet zijn, antwoordde Vanderhaeghen hem :
Monsieur & honoré Collègue,
Je m'empresse de vous accuser réception de votre lettre qui m' est parvenue ce matin, et par laquelle vous m'informez officieusement que le
Gouvt est disposé à accorder a nos établissements respectifs un subside
extraordinaire de 30,000 fr. pour acquisitions à faire dans la vente Ser
-ruetSnlar
Par dépèche du 6 aout dernier, Mr le Ministre de 1' Intérieur m'a
chargé de lui faire un rapport sur la bibliothèque de feu Mr dr Snel
Ce rapport envoyé le 23 du même mois portait pour conclusion-laert.
qu'il importait d'acquérir pour la bihl . de Gand la collection toute entière, rassemblée dans un but déterminé, attendu que nous ne possédions qu'une très petite quantité des livres recueillis par le dr Snellaert.
La littérature flamande en effet est bien faiblement représentée dans potre dépót, et il me parait que c' est bien à Gand qu'on est censé trouver
ce genre de livres. Du reste il n'a jamais été question de vendre publiquement les livres du dr Snellaert.
Mais n'y a-t-il point ici confusion ? Dans le courant de l'hiver, il se
vendra ici a Gand une autre collection flamande, celle de Mr Ph. Blom-
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maert. Et ce subside de 30,000 fr. ne serait-il point accordé pour les acquisitions a faire dans la vente Serrure et Blommaert ? (indépendamment de l'achat de la coll . Snellaert) .
Que Mr le Ministre demande 55,000 fr. au lieu de 30,000, et je suis
persuadé que les membres de la Chambre s'empresseront de les lui accorder. En admettant cette proposition, la collection Snellaert pourrait
être achetée, et it resterait alors 20,000 fr. de subside a la bibl. de
Bruxelles et 10,000 voir même 5,000 fr. a celle de Gand pour les désiderata a acquérir dans les deux ventes Serrure et Blommaert.
Waarschijnlijk werd deze brief, in klad bewaard, ook verzonden : het
bedrag van 55,000 fr. duikt echter verder niet weder op. Wel werden
in de volgende weken vele stappen ondernomen, want het quantum bewaarde stukken is aanzienlijk. Allereerst stuurt Onderwijs aan K.L.W.
het verzoek Vanderhaeghen-Roulez voor een subsidie voor aankopen op
de veiling Serrure op 11 november door. En een geprikkelde Thiery
voegt eraan toe :
S' it n' est pas question de la bibliothèque de feu Mr Snellaert, c' est
qu'on s'imagine a l'Université de Gand, que la proposition faite par elle
au Gouvernement, d' acquérir en bloc cette bibliothèque, pour le
compte de 1' Etat a été accueillie. Mais it n' en est tien . En effet, j ' ai appris, Monsieur le Directeur général, que le dossier de 1' affaire vous a été
envoyé par M. le Ministre, et qu'il a été décidé qu'un crédit extraordinaire de trente mille francs serait demandé au budget de la bibliothèque Royale, pour permettre au Gouvernement de faire des acquisitions
partielles, lots de la vente publique des bibliothèques délaissées par Mrs
Snellaert et Serrure. Je vous prierai de vouloir bien proposer a M. le Ministre, le cas échéant, de rattacher a cette allocation la proposition faite
par Mr Vanderhaegen, en ce qui concerne la bibliothèque de feu Mr
Blommaert.
Vous remarquerez, Monsieur le Directeur général, que la première
partie de la collection de feu Mr Serrure, sera mise aux enchères Le 19
Novembre Courant.

Hier blijkt de directie Onderwijs duidelijk in zijn eer gekrenkt, en gaat
hij optreden tegen K.L.W. Tegelijk duikt een nieuwe naam op : Villefoy
als directeur-generaal van de letteren. Eveneens op 11 november schrijft
hij aan Thiery, om hem aan te kondigen dat een krediet van 30.000 fr.
werd aangevraagd met het oog op het gedeeltelijke verwerven voor Gent
en Brussel van de collecties Snellaert en Serrure :
Je prie mon honorable collègue, de vouloir bien inviter l'administration de l'Université de Gand a adressen en temps opportun la
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nomenclature avec prix a l'appui des ouvrages qu' elle désirait acquéfir.
Les mêmes renseignements seront reclamés par les soins de 1' adm . °n
des lettres pour ce qui concerne la Biblioth. royale.
Les Catalogues sont parait-il distribués & la vente publique commencera prochainement.
Lorsque les propositions d' acquisitions seront parvenues au département de l'Intérieur, Monsieur le Ministre décidera sur l' ensemble .
Le directeur Général des lettres
/ signé / Villefoy.

Dit stuk berust in copie in het archief van de universiteitsbibliotheek,
evenals volgende brief van Alvin aan Vanderhaeghen :
Monsieur et honoré Collègue,
Je viens d'être prévenu officieusement que le gouvernement allouera
un crédit de 30,000 fr. collectivement a nos deux établissements pour
les acquisitions a faire aux deux ventes Serrure et a la vente Snellaert.
Pour éviter de nous faire la concurrence et pour vous épargner un déplacement inutile, je vous proposerai de me confier la liste de vos desiderata avec l' indication du prix maximum que vous leur attribuez : ils
seront achetés avec les nótres, a la vente Serrure, par un de nos employés
et au nom de la Bibliothèque royale. Je vous communiquerai ceux de
la Bibliothèque royale que je vous prierai d'acquérir de la même manière a la vente Snellaert, qui se fera sans doute a Gand. En cas de concurrence, pour quelques numéros, nous nous entendrions a l' amiable
pour qu'ils restent a l'établissement auquel ils pourraient convenir plus
spécialement. J'ai lieu de croire que cette combinaison vous agréera ; it
serait difficile d' en imaginer une autre avec un crédit commun ; si vous
trouviez une solution meilleure, je vous saurais gré de me la communiques.
Agréez, Monsieur et honoré Collègue, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Conservateur en chef
L Alvin
De volgende dag eindelijk weer teken van leven van de zijde van de
vrienden van Snellaert : ze hebben blijkbaar besloten tot het aandringen bij de bevriende volksvertegenwoordigers, en ook Vanderhaeghen
wordt aangespoord iets te doen :
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Gent, 12 November 1872
Waarde Heer,
M. Drubbel is te Brussel, waarschijnlijk tot Donderdag avond. Hij logeert in het Hótel liégeois, rue du Progrès. Het beste ware misschien,
hem daar te vinden. Ik geef U dus den brief terug.
Verkiest Gij nochtans hem te schrijven of te doen schrijven ? Ik schrijf
hem in allen gevalle heden avond een woord over de zaak.
Hartelijke groeten
K.F. Van Acker.
Ondertussen maakt Tessier, de nieuwe directeur -generaal van Onderwijs,
het verzoek over aan Roulez, om een lijst met voorstellen en prijzen voor
de bibliotheken Snellaert, Serrure en Blommaert op te sturen aan K.L.W.
Bellefroid stuurt op 13 november aan de minister het verzoek door,
om op hetzelfde krediet ook door Gent en Brussel boeken te laten aankopen uit de verkoping Blommaert, , , la bibliothèque royale et la bibliothèque de Gand ayant été invités à s'entendre" .
Alvin schrijft diezelfde 13e november aan Bellefroid :
Je viens d' avoir avec M. Vander Haeghen une conversation au sujet
du crédit de 30,000 fr. que le gouvernement se propose de demander
a la législature pour acquisitions a faire aux ventes des bibliothèques
Snellaert, Serrure et Blommaert. M. le bibliothécaire de Gand a paru
surpris de la tournure nouvelle que (selon lui) cette affaire aurait prise.
Il s'agissait, dit -il, uniquement, d'abord, d'acquérir in globo la collection Snellaert pour la bibliothèque de l'Université de Gand. Cette bibliothèque Snellaert ne serait donc point mise aux enchères publiques.
Quant aux bibliothèques Serrure et Blommaert, l'Université de Gand
désirerait encore obtenir un supplément de crédit afin d'y faire des acquisitions qui combleraient les lacunes de la première acquisition.
Dans la pensée de M. Vander Haeghen la Bibliothèque royale ne devait bénéficier que des doubles du fonds Snellaert et d'un crédit de 5
à 6 mille francs pour acquisitions à faire aux ventes des livres délaissés
par M. Serrure.
Cette appréciation des faits s'éloignant beaucoup des instructions ver
que vous m'avez données hier, j'ai besoin d' une interprétation of--bales
ficielle des instructions du gouvernement à l'égard de l'emploi du crédit
qu'il s'agit de solliciter.
Je ne suis pas éloigné de partager l'avis de M. Vander Haeghen quant
a la destination à donner à la bibliothèque Snellaert, mais je crois que
la Bibliothèque royale doit être mise à même de profiter largement de
l'occasion que vont lui offrir les ventes Serrure et Blommaert.
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Je vous prie donc Monsieur le Directeur général, de bien vouloir me
faire connaitre quelles sont les intentions du gouvernement et sur quelles
bases je dois m' entendre avec mon collègue de Gand.
Le Conservateur en chef
L Alvin
Op 14 november 1872 repliceert Bellefroid officieus met volgend stuk,
waarvan een copie zich in het archief van de U.B. te Gent bevindt :
Monsieur le conservateur en chef,
M. le Ministre a décidé que la bibliothèque Snellaert ne serait pas
acheté en bloc et que l'université de Gand comme la Bibliothèque royale pourrait participer à la vente en détail, en raison de leurs besoins
et de leurs convenances. La même décision est prise en ce qui concerne
la bibliothèque Serrure, et le sera, je l' espère, quant à la bibliothèque
Blommaert. Un crédit de 30,000 fr. sera demandé pour payer ces achats,
sous réserve cependant que le partage se fera à l' amiable entre les deux
établissements, et qu'avant tout on aura égard aux besoins de la Bibliothèque royale.
Il vous a été écrit officiellement en ce sens (Je ne sais si la lettre a déjà
été expédiée ), de même que le service de l' instruction publique a été
invité a écrire à Gand. Vous pouvez informer de tout ceci Mr Vanderhaeghen, et l' inviter a s' entendre avec vous pour procéder a la répartition des achats et du crédit entre les deux établissements. Cette répartition est urgente et je vous engage a ne pas la retarder trop longtemps.
Agréez &c.
/ signé / Bellefroid.

Alvin schreef daarbij eigenhandig :
Mon cher collègue,
Je m' empresse de vous communiquer, en copie, la lettre que j ' ai
adressée hier à Monsieur le Directeur général Bellefroid a la suite de potre entretien ; j'y joins la réponse de ce haut fonctionnaire.
Vous verrez, d'après cela, ce qui vous reste à faire. Pour ma part, je
suis a votre disposition afin de régler entre nous le partage.
Recevez, je vous prie, l' assurance de mes meilleurs sentiments.
Votre dévoué
L Alvin
14 Nov. 1872

Ook Drubbel liet opnieuw van zich horen. Op 14 november schreef hij
Vanderhaeghen vanuit Brussel :
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Mon cher Monsieur Vanderhaeghen,
J'ai bien recu vos deux lettres . Les choses vont moins bien que vous
croyez. J'ai insisté hier avec énergie, trop d' énergie peut-être car cela ressemblait à une altercation ; Monsieur le Ministre a fini par me dire qu'il
me faudrait tácher de faire introduire la demande par la Section centrale
qui s'occupera de son budget. Je reviendrai encore à la charge et renoncerai probablement dans ce but a mon intention de rentrer ce soir chez
mol.
Veuillez agréer, cher Monsieur, l' assurance de mes sentiments très distingués.
L. Drubbel
Diezelfde 14e november 1872 schreef Vanderhaeghen, onder Voorbijgaan van de gebruikelijke hiërarchie, rechtstreeks aan de minister :
Le subside annuel accordé a la bibliothèque de 1' Université de Gand
est divisé entre les quatre facultés, et it ne reste au bibliothécaire qu'une
6e part laquelle est destinée à completer les collections dans la section
d'histoire et surtout les publications volumineuses . Il n'y a point de crédit à ma disposition pour acquérir des livres flamands. Ce que nous
avons sous ce rapport est réellement insignifiant. L' acquisition de la bibliothèque Snellaert serait pour nos littérateurs une réelle bonne fortune : elle présente un ensemble qu'on ne trouve même pas dans celle
de feu Mr Serrure. Un grand nombre de personnes, a Gand, s'occupent sérieusement de littérature et de philologie flamande, et pour
celles-ci un fonds tel que celui du dr Snellaert serait de la plus incontestable utilité. Nulle acquisition ne saurait être plus populaire . C' est
Bien dans la seule bibliothèque sérieuse des deux Flandres qu'on est
sensé trouver des livres flamands.
Selon les renseignements que Mr Alvin m'a fourni hier, it existe déjà
a Bruxelles un fonds très considérable de livres flamands ; it ne reste plus
qu'à gláner cà et li pour le compléter, et un crédit de 3 a 4000 fr. serait suffisant pour la I1e vente Serrure.
Qu'il me soit permis, Monsieur le Minister, d'insister de nouveau à
ce que la collection Snellaert vienne enrichir le dépót confié à mes soins .
Quelques livres seulement en bien petit nombre formeraient double emploi ; ce sons pour la plupart des livres usuels dont it importe parfois de posséder plus d' un exemplaire pour remplacer celui qu'un usage
fréquent a fini par détériorer.
La série des poètes flamands de la lre vente Serrure se compose de
325 nos. Sur ce nombre nous n'en possédons que 23. Voilà donc 312
desiderata. L'écart est encore plus grand en ce qui concerne la collection
Snellaert. J'ai gris au hasard 300 n°5 dans cette collection aussi dans
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et it ne s'en est trouvé que 4 que nous possédions déjà. Ce
la poésie
détail, Monsieur le Ministre, vous donnera une idée de la pauvreté de
notre dépót, au point de vue flamand.
Je viens donc, Monsieur le Ministre, vous prier avec les plus respectueuses comme avec les plus vives instances de bien vouloir prendre la
décision d' acquérir la collection Snellaert pour la bibliothèque de Gand.
Le service que vous rendrez par là a nos littérateurs et a nos philologues
flamands sera inappréciable.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l' expression de mes sentiments
de la plus haute considération.
F Vanderhaeghen
Op 17 november 1872 schreef Vanderhaeghen aan Alvin :
Vous donner un chiffre approximatif de la valeur des acquisitions à
faire dans la 1 re vente Serrure serait presque impossible, attendu que je
ne sais point quels sont vos desiderata. D'après ce que vous m'avez dit,
vous possédez déjà un fonds considérable de livres flamands, et, selon
Mr Ruelens, un crédit de 3 a 4000 fr. pour cette vente serait largement
suffisant pour pourvoir aux besoins de votre dépót . Il n' en est pas de
même en ce qui nous concerne. Nous avons des auteurs hollandais, mais
très peu de flamands. Or comme mes prétentions ne peuvent s'élever
a ce point de vouloir acquérir tout ce que nous n' avons pas, le Gouvernement serait bien gracieux a notre égard, s' it voulait nous accorder une
somme a peu près équivalente. Etant donné un subside de 7000 fr. par
exemple pour cette ire vente Serrure, vous feriez acquérir tous vos desiderata, et ce qui reste du subside pourrait être déporté sur un certain
nombre de nos. a acheter pour la Bibliothèque de Gand.
J'ai pris note, sur un exemplaire du catal. Serrure, de ce que notre dépót contient. Demain, lundi, dans la matinée, muni de ce catalogue,
je me rendrai a la bibliothèque royale, ou je vous prierai de bien vouloir me mettre en rapport avec le fonctionnaire qui sera chargé de faire
vos acquisitions.
Il est probable qu'avant la fin de la journée, nous pourrons vous soumettre la liste des desiderata, toujours en laissant a votre dépót le ler
choix et la part la plus large.
Op 18 november verzoekt K.L.W. aan Alvin om opgave 'en temps opportun de la nomenclature, avec prix a l'appui, des ouvrages a acquérir pour 1' établissement dont la direction vous est confiée ". .
Op 21 november stuurt een nog steeds geprikkelde Thiery aan Bellefroid Vanderhaeghens brief aan de minister door :
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Comme 1' affaire relative à l' acquisition de la bibliothèque Snellaert
vous a été renvoyée par M. le Ministre pour être traitée dans vos bureaux, j ' ai l'honneur de vous faire parvenir la lettre, ci-jointe, par laquelle M. le bibliothécaire de l'Univ. de Gand demande itérativ. que
le Gt achète la collection dont il s' agit, pour la bibliothèque de cet
etablisst.
La lettre porte la date du 14 9bre courant ; elle n' est rentrée dans mes
bureaux qu' aujourd' hui 21 9bre.
Le Directeur général
C Thiery
Op 2 december 1872 brengt Alvin verslag uit bij de minister over de
veiling Serrure :
Monsieur le Ministre,
Comme suite à la lettre par laquelle je vous ai rendu compte du résultat de la ire vente de la bibliothèque Serrure, j ' ai l'honneur de vous
informer que le partage entre la Bibliothèque royale et la bibliothèque
de l'Université de Gand des lots qui nous ont été adjugés, s' est fait de
la manière suivante entre M. Van der Haeghen et moi.
Gand a pour sa part, 70 lots formant une somme au principal de
fr. 2001,00
frais 10 %
200,10
garde à 5 cent le lot
3,50
Total
2204,60.
La part de la Bibliothèque royale se compose de 184 lots montant au
principal à la somme de
fr. 5821,50
10 % de frais
582,15
garde des lots
9,20
fr. 6412.85
A cette somme, comme je l'ai dit dans ma lettre précédente, il faut
ajouter le prix de 1' Obituaire de Groenendael acquis de la main à la
main du libraire Olivier, pour la somme de 500 fr.
C' est donc une somme de fr. 9117,45 qui devra être prélevée de ce
chef sur le crédit de 30,000 fr. sollicité de la législature.
Nous avons du, Bien qu'à regret, Mr Vanderhaeghen et moi, renoncer a la collection de poésies d'Anna Byns, adjugées en bloc pour la
somme de 2960 fr. au libraire Olivier. Aujourd'hui ce libraire consentirait à céder son marché pour 2900 fr., mais en retenant le N° 604, édition latine que nous possédons et que Gand possède aussi, mais qui est
désirée à Anvers. Nous obtiendrions tout le reste moyennant ce prix de
2 900 fr. net sans aucun autre frais.

377
La Belgique a failli perdre ces éditions originales excessivement cares
que le British Museum nous a vivement disputées. Si vous consentirez
au sacrifice de 2900 fr. nous nous partagerions cette acquisition entre
Gand et Bruxelles de la manière suivante les n°S 598-599 et 605 reviendraient à la Bibliothèque royale ; les nos 600 et 602 appartiendraient a
Gand.
Quant aux nos 601 en 603, on les tirerait au sort entre les deux établissements.
Dans le cas ou vous approuveriez cet arrangement, la somme à imputer dès à présent sur le crédit de 3 0, 000 fr. serait de fr. 12 , 017 , 4 5 .
Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir me faire connaitre votre décision.
Ook op 2 december 1872 signaleerde Alvin aan de minister :
Une vente extrêmement importante doft avoir lieu a Amsterdam du
15 au 20 décembre courant sous la direction de Fr. Muller. Les catalogues renferment des pièces qui complètent si bien les lacunes qui
existent encore dans celui de Mr Serrure et dans nos propres fonds, que
Mr le conservateur de la bibliothèque de Gand, frappé comme moi de
cette analogie, insiste pour qu'il soit demandé au Ministère 1' autorisation d' affecten a ces ventes un millier de francs à prendre sur le crédit
Serrure, Blommaert, &c. II y a là des pièces tellement particulières à potre pays, que les dépóts publics ne peuvent laisser échapper l' occasion
de les acquérir. J'ajouterai que la somme demandée est au grand maximum. Je citerai comme intéressant particulièrement Gand un manuscrit
contenant la généalogie et des poésies de la famille des Hensius de Gand
(XVIe siècle), n° 1057, Bruxelles ; le manuscrit original de Pighius, recueil d' inscriptions auliques, inédit et que Brouckuys signale dans son
commentaire sur Properce comme un inestimabilis antiquitatis thesaurus. Pighius est originaire de la Campine. Je ne parle pas des Phalèse,
des incurables et des hautes raretés auxquelles nous ne pouvons aspirer ;
mais il y a lieu de remarquer tout spécialement un grand nombre de
pièces relatives aux troubles religieux du 16e siècle. Mr Olivier, qui va
assister à la vente, se chargerait de nos commissions : on peut compter
sur sa loyauté. Quant au prix, il y a lieu de croire qu'ils seront modérés, les hollandais n'y mettant pas autant d'engouement que nous.
Op 3 december 1872 bracht Bellefroid dit verzoek aan de minister over :
Si Monsieur le Ministre autorisait cet achat, la somme totale à prélever
sur le crédit de 30,000 fr. pour emplettes faites à la Pe vente Serrure,
s'éleveraient à Fr. 12,017.45, de sorte qu'il resterait disponible fr.
17,982.55 c. , tant pour les achats a faire aux ventes suivantes de Serrure
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qu'aux Ventes Snellaert et Blommaert. Cette somme ne serait évidemment pas suffisante si 1' on voulait acheter soit en totalité, soit en trèsgrande partie, la première de ces bibliothèques,
évaluée a fr. 25,000.
Le Dr Gén
Bellefroid
Op 6 december 1872 kreeg Alvin de gevraagde toelating om voor een
bedrag van 1,000 fr. voor Gent en Brussel te Amsterdam aankopen te
verrichten. De laatste alinea luidde evenwel waarschuwend :
Je ne dois toutefois ps vous laisser ignorer que le crédit de 30,000 fr
sur le quel vous proposez d'imputer cette somme, ne sera probablement
mis à la disposition du gouvernement qu'après la nouvelle année.
Op 3 januari 1873 bracht Alvin verslag uit :
Monsieur le Ministre,
Par ma lettre du 2 décembre dernier, j ' ai eu l'honneur de vous rendre
compte des acquisitions faites a la lère vente Serrure, pour une somme
de fr. 9117,45.
Je me hate de vous informer que nos achats, en commun avec Gand,
à la vente Blommaert se sont élevés à fr. 1303,95 et celle de Jonkers Van Cleef - Luzac a Amsterdam à fr. 812,40. En total pour ces trois
ventes a la somme de fr. 11, 2 3 3 , 80 . Le tout a imputer sur le crédit de
30,000 francs sollicité à la législature.
Je saisis cette occasion pour vous rappeler la demande que j ' ai eu
l'honneur de vous adresser par la lettre du 2 décembre mentionnée plus
Naut : je veux parler de ma proposition d' acheter la collection d' Anna
Byns, qui a été adjugée a Mr Olivier à mon grand regret et à celui de
Mr Vanderhaeghen.
Mr. Olivier consent a céder cette collection au prix d'adjudication,
soit 2 900 francs.
Veuillez , Monsieur le Ministre m' autoeiser à faire cette acquisition qui
serait imputée sur le même credit extraordinaire
Agréez, Monsieur le Ministre, l' assurance de ma considération la plus
distinguée.
Le Conservateur en chef,
L Alvin
Omtrent dezelfde tijd dook voor de centrale administratie het spook van
het Rekenhof op, want Bellefroid schreef op 8 januari aan de minister :
Monsieur le Ministre ayant depuis l' introduction de cette demande de
crédit autorisé Mr. le conservateur en chef de la bibliothèque royale, 1
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faire l' acquisition en vente publiques de diverses collections d'ouvrages
dont le prix devra être imputé sur le crédit extraordinaire précité, ii est
indispensable, afin d'éviter des observations & peut-être même un refus de liquidation de la part de la Cour des Comptes, lors des demandes de paiement du prix de ces dernières acquisitions, de compléter la
note justificative produite a i' occasion des achats aux bibliothèques Ser
-rue&Snlart.
Il y aura lieu à cet effet, d' adressen une lettre spéciale a la section centrale chargée de l' examen du budget du département de l'intérieur.
Cette lettre devra spécifier que le crédit de fr. 30,000.- est demandé
non seulement en vue des acquisitions aux ventes des bibliothèques Ser
mais aussi pour mettre la bibliothèque royale a même-rue&Snlart,
de profiter des autres occasions qui penvent se présenter d'enrichir ses
collections.
Monsieur le Ministre pourrait du reste se borner a faire cette déclaration lors de la discussion a la chambre de l' article dont il s'agit.
Si toutefois Monsieur le Ministre optait pour le premier moyen, c'esta-dire l'envoi d'une lettre spéciale a la section centrale, l'admn des lettres & sciences adresserait a ce sujet une note détaillée a Mr le Directeur
de la comptabilité générale chargé de l'exécution des affaires de l' espèce .
Le directeur général des lettres &
Bellefroid
In margine noteerde Delcour : , , Que Mr le Directeur général Bellefroid
veuille Bien préparer la note dont it parle . D "
In zijn verzoek aan Polfvliet, directeur van de boekhouding bij het
departement, verzocht Bellefroid hem per brief uitleg te willen verstrekken over dit krediet :
Il y aura lieu de constater dans la lettre a adresser de ce chef a la législature, que les autorisations dont il s'agit ont été accordées afin de ne
pas perdre les occasions qui se sont pr sentées d' enrichir les collections
de la bibliothèque royale & en vue d' utiliser le restant disponible éventuel qui pourrait présenter les 30,000 fr demandés qui ne sont qu'une
évaluation approximative de la somme a consacrer aux acquisitions a
faire aux ventes des bibliothèques Serrure & Snellaert.
Hierop stelde Polfvliet een nagenoeg gelijkluidende verklaring op op 15
januari en kreeg Alvin diezelfde dag toelating om de gedichten van
Anna Bij ns voor fr. 2.900 van Olivier over te nemen.
Uit de pers, met name uit L'Indépendant van 20 januari 1873, stamt
volgend bericht :
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Dans son rapport sur le budget la section centrale applaudit au projet
du gouvernement. La collection de M. Snellaert, dit-elle, est très-complète. Oeuvre de trente à quarante années d' effort, elle présente un ensemble
parfait. L'ancienne littérature flamande y est dignement représentée.
D' autre part, la bibliothèque de l'université de Gand, à laquelle les
hommes d'étude des autres villes flamandes viennent fréquemment emprunter des livres, est loin de posséder une collection en rapport avec ses
besoins. Ce qu'on y trouve le moins, ce sont les ouvrages concernart la
langue et la littérature flamande, et la section centrale estime que c'est
là, précisément que devrait être le principal dépót de ces ouvrages.
La bibliothèque de feu M. Snellaert, ajoute-t-elle, permettrait de
combler une lacune, et it serait regrettable d' en laisser échapper l'occasion. Une autre considération commande, a ses yeux, 1'acquisition de
cette collection, c'est qu'un don précieux y est subordonné. Il s'agit de
plus de dix mille volumes qui, dans ce cas, sont offerts par M. le directeur de la bibliothèque de l'université, et qui présente cette particularité d'avoir été, pour la plupart, imprimés a Gand ou écrits par des
Gantois.
Dit stuk, wellicht wel ten dele ingefluisterd door Vanderhaeghen zelf
die het in elk geval in zijn archieven bewaarde toont de onverhoopt welwillende houding van de centrale sectie . Wellicht valt dit te
verklaren door haar voorzitter, Dele Haye, die Gentenaar was ? In elk
geval dringt hier voor het eerst tot de openbaarheid een voornemen van
Vanderhaeghen door, dat hij tot dusver binnenskamers had geuit, omdat hij vreesde dat uiteindelijk de hele bibliotheek Snellaert niet zou
worden aangekocht, bij gebrek aan fondsen, of dat ze niet grotendeels
te Gent zou bewaard blijven !
Het bewaarde rapport van de section centrale aan de Kamer (nr. 90,
p. 21-23 ) luidt :
Chapitre XVIII. Lettres et sciences.
Art. 110. Bibliothèque royale.
Le crédit normal inscrit au budget n'étant plus en rapport avec l'importance toujours croissante de la Bibliothèque royale, M. le Ministre croit
devoir augmenter le crédit porté au budget de 1873. Il demande un crédit ordinaire de 11,680 francs et un crédit extraordinaire de 30,000
francs, somme nécessaire pour que la Bibliothèque royale ainsi que celle
de l'université de Gand puissent s'enrichir des ouvrages les plus importants des bibliothèques de feu M. Serrure et de feu M. Snellaert.
La section centrale applaudit à ce projet ; ces deux collections renferment des documents importants qu'il serait fácheux de ne pas trouver
aux établissements indiqués.
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La collection de M. Snellaert est très-complète. Elle renferme un
grand nombre d' ouvrages qu'on peut consulter avec fruit.
Cette bibliothèque ramassée péniblement, après trente a quarante années d' efforts, forme un ensemble parfait.
L'ancienne littérature flamande, celle surtout de nos provinces flamandes, y est dignement représentée.
Cette collection unique donne une idée de l'étonnante activité intellectuelle de nos ancêtres des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.
D' autre part, la bibliothèque de l'université de Gand, a laquelle les
hommes d'étude des autres ville flamandes viennent fréquemment emprunter des livres, mis, du reste, également a la disposition des savants de
tout le pays, est loin de posséder une collection en rapport avec ses besoins.
La bibliothèque de Gand, qui, eu égard a son importance, est probablement la seconde du pays, est le dépót naturel des trésors littéraires flamands. Et cependant ce que l'on y trouve le moins, ce que l'on
ne trouve presque pas dans les principales bibliothèques des provinces
flamandes, ce sont les ouvrages qui les intéressent le plus, ceux concernant la langue et la littérature flamande, ces ouvrages seraient consultés plus fréquemment et plus utilement qu' ailleurs .
C' est donc a Gand, qu'il importe de placer le principal dépót d'oeuvres en langue flamande.
La bibliothèque Snellaert permettrait de combler une lacune. Il serait
regrettable d' en laisser échapper l' occasion .
La section centrale est d'avis, que, a l'exemple de ce qui a été fait
pour la riche collection de feu M. Fétis, le Gouvernement s' entende avec
les héritiers Snellaert, et acquière toute la bibliothèque que l'on peut
obtenir, au dire d' experts, a un prix bien inférieur a ce qu'elle vaut.
Il est une autre considération qui nous impose le devoir d'acquérir
cette riche collection.
En effet, a cette acquisition est subordonné le don d'une riche collection de plus de 10,000 volumes, pour la plupart imprimés a Gand, ou
écrits par des Gantois, offert par celui qui dirige la bibliothèque de
l'Université, avec un zèle et une intelligence au-dessus de tout éloge.
Cette collection, réunie a celle de feu M. Snellaert, formera un ensemble utile aux populations flamandes, qui y trouveront des renseignements sur tout ce qui se rattache a leur littérature et a leur histoire.
En acceptant ce don, d'une valeur inappréciable, le Gouvernement
donnera au donataire la satisfaction bien légitime de voir compléter la
bibliothèque par l'adjonction d'une autre collection formée a un autre
point de vue, tout aussi national et non moins intéressant.
Op 15 maart had de bespreking van het budget van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken in de kamer plaats. In het verslag lezen wij
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Art. 109. Bibliothèque royale ; personnel ; frais de la fusion des trois
fonds et rédaction du catalogue général
47,500
Art. 110. Bibliothèque royale ; matériel et acquisitions 38,320
6,318.50
- Le gouvernement a proposé de rattacher a l'article 110 un crédit extraordinaire de 30,000 francs : ce qui porterait a 36,200 francs la somme
proposée à la colonne des charges temporaires.
L' amendement suivant a été présenté à l'article 110 :
Nous avons l'honneur de proposer a la Chambre de porter a 35,000
fr. le crédit extraordinaire de 32,000 francs a rattacher à l'article 110,
chapitre XVIII, et ce, en vue de permettre au gouvernement d' acquérir en bloc, à dire d'experts, la bibliothèque de feu M. Snellaert, pour
enrichir la bibliothèque de l'université de Gand.
Drubbel, Kervyn de Volkaersbeke, Cruyt, de Smet, de Baets, de
Moerman d' Harlebeke .
M. Drubbel. - Messieurs, la section centrale a exprimé le voeu de voir
le gouvernement faire l' acquisition en bloc de la bibliothèque flamande
de feu M. Snellaert, au profit de la bibliothèque de l'université de
Gand.
Cependant dans le subside extraordinaire de 30,000 francs demandé
par le gouvernement a l'article 110, cette acquisition n' est pas prévue,
puisque dans la note N° 3, le gouvernement déclare que le credit de
30,000 francs est nécessaire pour permettre a la bibliothèque royale ainsi
qu'à celle de l'université de Gand de s' enrichir des ouvrages les plus importants des bibliothèques de feu M. Snellaert et de feu M. Serrure ; de
manière que dans la pensée du gouvernement une part seulement et la
plus minime du crédit sollicité est réservée a la bibliothèque de l'Université de Gand.
Ii ne peut être question de restreindre les précieuses acquisitions que
le gouvernement a en vue.
Les occasions favorables de ventes aussi importantes que celles des bibliothèques Serrure, Snellaert et Blommaert sant rares et ne se présenteront probablement plus. Il faut donc savoir en profiter et ne pas lésiner.
Ne perdons pas de vue que les occasions d'achat, assez fréquents aux
temps des premiers collectionneurs, deviennent excessivement rares aujourd'hui, et la plupart des bibliothèques ont disparu ou vont bientót
disparaitre.
Il ne s'agit donc pas le moans du monde de restreindre l' importance
des acquisitions que le gouvernement avait projetées. Au contraire, c'est
précisément pour permettre au gouvernement de faire 1' acquisition en
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bloc de la bibliothèque Snellaert en même temps que l'acquisition qu'il
avait en vue, que nous avons proposé de majorer de 15,000 francs et de
porter le crédit de 3 0, 000 à 45,000 francs .
Les raisons les plus sérieuses font désirer que cette acquisition en bloc
puisse se faire.
Je n'hésite pas a le dire : j'ai eu l'honneur moi-même, au mois de
juillet dernier, d'attirer l' attention de M. le ministre de l'intérieur sur
cet objet ; it a bien voulu donner des instructions à M. Vanderhaeghen,
bibliothécaire à Gand, et à M. Heremans, professeur à 1'université, aux
fins d' examiner cette collection et d' en faire l'évaluation approximative
tant dans sons ensemble que dans ses diverses parties.
Ces deux messieurs, très compétents, ont, dans leur rapport, manifeste leur surprise de rencontrer, dans une collection particulière, tant
d' ouvrages flamands.
Cette bibliothèque, qui se compose d'environ 9,500 volumes, a été
presque exclusivement formé pour réunir tout ce qui a trait a la littérature et a la langue flamande.
Na het citeren van de conclusies van dit rapport, vervolgt Drubbel :
Cependant, M. le Ministre n'a pas cru pouvoir accueillir ces conclusions ; apparemment, it a reculé devant la nécessité oil it était de demander aussi des crédits extraordinaires pour d' importants achats à faire dans
les autres ventes que j ' ai mentionnées.
Mais, je le demande, lorsqu'il s'agit d' une occasion rare et exceptionnelle, qui peut-être ne se présentera plus, faut-il regarder à quelques milkers de francs, faut-il lésiner ? Ni le Gouvernement, ni la Chambre n' ont
fait la moindre difficulté pour consacrer une somme de 152,000 fr. a
l'acquisition de la bibliothèque de feu M. Fétis, et ils ont bien fait ; je
pense donc que ni M. le ministre de l'intérieur ni la Chambre ne feront
pas non plus de difficultés pour consentir a la dépense que nous proposons et qui permettrait de profiter de 1' excellente occasion qui se produit.
Je dois faire remarquer que d'après le libellé de potre amendement
ce serait au profit de la bibliothèque de l'université de Gand que se feraat l'acquisition.
Ii suffira de peu de mots pour justifier cette ajoute. Je pense qu'aucune acquisition ne pourrait être plus populaire. La bibliothèque de la
capitale des Flandres est en effet le dépót naturel des trésors littéraires
flamands. Il est bien juste que l'on trouve dans la seule bibliothèque sérieuse des deux Flandres la collection des livres flamands les plus intéressants et les plus remarquables . Or, messieurs, ce que l'on y rencontre le mois, ' allais
presque dire ce que l'on n'y rencontre pas, ce sont
j
les ouvrages qui concernent la langue et la littérature flamandes.
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A l' exception de ce qui est provenu de dons particuliers, la bibliothèque de Gand n'a jamais été mise à même d'enrichir ses collections flamandes pour une raison aisée à comprendre.
Savez-vous, en effet, messieurs, quelle est la part attribuée à l'acquisition de livres littéraires flamands dans le subside ordinaire de 3,000 fr.
qui est accordé à la bibliothèque de Gand ? Cette part est de 70 francs
dans le subside de 3,000 francs qui est distribué entres les facultés. Il
n'est donc pas étonnant qu'il y ait a la bibliothèque de Gand une aussi
grave lacune au point de vue des collections flamandes.
La bibliothèque royale de Bruxelles ne se trouve pas dans le même
cas ; elle est beaucoup plus favorisée sous ce rapport et je constate sans
regret et avec un sincère plaisir qu' elle possède un fonds très considérable de livres flamands, de sorte qu'il n'y a plus qu' a glaner ca et là
pour la compléter
L'acquisition que je recommande a la Chambre et au gouvernement,
en faveur de la bibliothèque de Gand, rencontre de telles sympathies
dans le pays flamand que le bibliothécaire distingué, M. Vander Haeghen, qui dirige notre bibliothèque, est tout prêt
si l'Etat fait cette
acquisition
à céder gratuitement, à la bibliothèque de Gand, sa riche collection dite gantoise, qui se compose de quelque chose comme
10,000 volumes ou pièces rédigés ou publiés par des Gantois, ce qui est
quelque chose d' unique en son genre.
Ceci n'est pas une vaine allégation. Je tiens ici la lettre que M. Vander
Haeghen a adressée, au mois de décembre, a un ami commun et qui
m'était destinée.
Voici un extrait de cette lettre ou l' on verra la confirmation de ce que
i ' ai l'honneur de dire a la Chambre :
, , J' ai fait valoir la pauvreté de notre dépót au point de vue de la littérature flamande.
En effet, sur 500 recueils de poèsie pris au hasard dans le fonds Snel
quatre seulement formaient double emploi avec les nótres.
-laert,
Je conclue naturellement a l'urgence incontestable de l'acquisition de
la bibliothèque Snellaert, en insistant sur le service que le ministre ren
-draitplàuxéerstaphilogufmnds.
Ne sachant pas si M. Drubbel revient auj ourd' hui, ou s' it compte
rester à Bruxelles, je crois bien faire de vous écrire avant mon départ,
pour lui faire part d' un argument nouveau que j'ai négligé jusqu'à pré
-sentdfaire
valoir.
Si le gouvernement achète la bibliothèque Snellaert, je m'engage à
donner gratuitement ma collection tout entière. Cette série de gantois
comprend environ 10,000 volumes et pièces et m'a conté plus du double
de la somme qui est demandée au gouvernement pour l'acquisition de
la bibliothèque Snellaert ' '
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En présence de cette circonstance, peut-on refuser ce don magnifique
et ref-user au donateur la légitime satisfaction de voir compléter la bibliothèque qu'il dirige d'une collection réunie a un autre point de vue, mais
a un point de vue non moins national.
J' aime a être persuadé que M. le ministre aussi bien que la Chambre
accueilleront avec sympathie notre amendement.
M. Delcour, ministre de l'intérieur.
Depuis quelques mois, trois
grandes bibliothèques composées d'ouvrages flamands, très remarquables sont a vendre ; ce sont les bibliothèques de M. Serrure, de M.
Blommaert et celle de M. Snellaert, dont it vient d'être park.
Le gouvernement s'était décidé. Messieurs, a profiter de cette occasion
exceptionnelle, et a faire quelques acquisitions utiles, pour compléter le
fonds de la bibliothèque royale et celui de la bibliothèque de l'université
de Gand.
Mais, après le dépót du budget et des amendements que j ' ai eu
l'honneur de présenter, une circonstance unique permet a l'Etat de doter le chef-lieu de la Flandre orientale du dépót littéraire le plus riche
que possède la Belgique.
Vous avez entendu, messieurs, l'offre généreuse faite a l'Etat par le
savant bibliothécaire de l'université de Gand, si le gouvernement se décide a acquérir la remarquable bibliothèque de feu M. Snellaert.
Je ne reviendrai pas sur les détails dans lesquels l'honorable M. Drubbel est entré pour établir la richesse de la bibliothèque Snellaert et le
prix modique auquel l' acquisition est offerte ; ces détails sont présents
a votre exprit.
Au moyen de ces richesses littéraires, Gand possédera une bibliothèque flamande unique dans le pays et peut-être a l'étranger.
En me ralliant, messieurs, a l' amendement moyen de l'honorable M.
Drubbel, je suis certain de faire un acte utile aux lettres flamandes.
Het amendement werd door de Kamer aanvaard : getuige twee telegrammen in het archief van de universiteitsbibliotheek :
affaire Snellaert votée Baron Kervyn afgegeven te Brussel om 3.26 u. ;
en
Amendement admis a l'unanimité Votre générosité vivement approuvée a emporté le vote Drubbel, afgegeven te Brussel om 3.40 u.
Op 2 april diende Alvin bij de minister de nota van boekhandelaar Olivier over de veiling Serrure uit november 1872 en de verkoping te
Amsterdam in december in : ze bedroeg 12.829,85 fr. Stuk voor stuk
werden de gekochte werken erin opgesomd ; het Obituarium van Groenendael en de gedichten van Anna Bij ns waren eraan toegevoegd.
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De rekening van Ferdinand Verhuist uit Gent voor aankopen op de
veiling Blommaert volgde pas op 19 juli, en bedroeg 1.303,90 fr.
Restte dus de definitieve aankoop van de bibliotheek Snellaert :
K.L.W. maakte het dossier opnieuw over aan Onderwijs, dat inmiddels
in plaats van C. Thierry de vroegere kabinetschef Sauveur als directeur generaal had gekregen, en riep het oude voorstel van prof. Roulez, om
een lager bod aan de familie over te maken, in herinnering :
Les chambres ont porté a l' art . 110 du Budget de l'Intérieur de 1873
matériel et acquisitions) un crédit destiné à
(Bibliothèque royale
payer le prix d'achat de la bibliothèque de feu M. le dr. Snellaert. Cette
acquisition serait faire pour enrichir les collections de la bibliothèque de
l'université de Gand. Il appartient en conséquent au service de l'instruction publique de prendre toutes les dispositions nécessaires pour terminer cette affaire. Je crois devoir à cet effet renvoyer a mon honorable collègue, M. Sauveur, outre le rapport de M.M. Vanderhaeghen et Heremans, la lettre par la quelle M. Roulez, administrateur de l'université
transmet ce document. Je crois devoir signaler à l' attention de M. Sauveur le passage de la lettre de M. Roulez qui concerne le prix d'acquisition de la bibliothèque : estimé à fr. 24.905 par M.M. Vanderhaeghen
et Heremans, elle pourrait, d'après M. Roulez, être acquise avec une réduction de quelques milliers de frs. Il convient de négocier à cet effet
avec les héritiers de feu Snellaert et d' employer à cette négociation un
homme expert en ces matières.
Comme it est probable que la bibliothèque de Snellaert renferme des
livres qui se trouvent déjà a celle de l'université et qui y feraient par conséquent double emploi, it y a lieu de prescrire que tous les doubles de
l'espèce soient réunis à la bibliothèque royale : celle-ci pourra en tout
cas en tirer partie.
Lorsque le marché sera conclu, it conviendra d' en informer le service
des sciences et lettres pour la liquidation.
Le dr gén
Bellefroid

Onderaan staat een nota van minister Delcour : Soit. Transmis à M. le
directeur général de l'instruction publique. Le ministre D.
Voorlopig windstilte te Gent, zodat Onderwijs op 31 juli 1873 aan
Roulez om nieuws verzocht. Roulez schreef Van Acker als vertegenwoordiger van de erfgenamen Snellaert en stelde 22 .000 fr. voor. Op 7 augustus diende hij aan de minister te schrijven :
Mr Van Acker est venu me trouver et a insisté pour obtenir vingt
cinq mille francs (fr. 25.000 ), montant du crédit voté par les Chambres.
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J'ai lieu de croire, Monsieur le Ministre, qu'à la suite de mon refus,
des démarches ont été faites auprès de Vous (probablement ). On m'assure en effet que la bibliothèque est achetée et payée. Je crois en conséquence devoir vous renvoyer les 3 pièces qui étaient annexées a votre
dépêche du 16 Avril.
Sauveur gaf op 11 augustus het bericht door aan Bellefroid of diens adjunct Dulieu, , , en le priant de vouloir Bien me faire connaitre si la bibliothèque de feu M. le dr. Snellaert a réellement été achetée et
payee " .
Dulieu had blijkbaar inlichtingen ingewonnen bij Alvin, want hij
kreeg op 16 augustus een eigenhandig schrijven van deze :
Cher Monsieur Dulieu,
Tout ce que je sais de cette affaire, c' est qu'un crédit de 45,000 fr a
été ajouté a l' art. 110 du budget du Ministère de l'intérieur, pendant
la discussion ; Que cette somme avait pour déstination spéciale les achats
a faire aux ventes des bibliothèques Serrure et Blommaert, ainsi que
l' acquisition en bloc de la bibliothèque de feu Monsieur Snellaert, que
cette dernière évaluée a 25,000 fr. était exclusivement réservée pour
l'université de Gand.
A date de 18 juillet, la bibliothèque royale avait demandé la liquidation de comptes pour achats faits aux bibliothèques Serrure et Blommaert s'élevant à la somme de fr. 14,133,75 imputables sur le crédit extraordinaire ; de sorte que, si rien d'autre n'a été liquidé par le département au profit de la bibliothèque a Gand, il doit rester une somme
de f 30866,25 fr.
suffisant pour payer la bibliothèque Snellaert.
Quant a l'achat de cette dernière il paralt que M Van der Haeghen n' en
sait pas plus que moi.
Cependant, il a du interner un contrat ; c' est a Mr Bellefroid qu' it
faut demander des renseignement. Bien a vous
L. Alvin
Op 12 november diende Alvin de nota van Olivier over de tweede veiling Serrure in : ze bedroeg 6.736,80 fr. wat resulteerde in een reeds uitgegeven bedrag van 14.133.75 fr. plus 6.7 36.80 fr. hetzij een totaal van
20.870,55 fr. wat de overblijvende som tot 24.129,45 fr. reduceerde, en
de verkoping Snellaert aan het voorziene bedrag onmogelijk maakte.
K.L.W. ging dit beseffen ; stuurde eerst aan Onderwijs een berichtje
,ExpéditoncrablhèqueSnrtdsiéaoe"wrp
in onbekende hand de stand van het krediet , , sf. erreur a 24250 fr. " staat,
gecorrigeerd door een tweede onbekende hand : , , premier contrat a
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24,150 fr. le reste de 750 fr . ' ' waaruit wellicht te besluiten valt dat men
de uitbetaling in twee gedeelten voorzag, het tweede wellicht op een
volgend boekhoudkundig jaar, of op een buitengewoon, of op het gewoon krediet.
Op 6 januari schreef Bellefroid aan de minister of aan Onderwijs :
L'administration des lettres n'a recu jusqu'à ce jour aucune pièce de
dépense au sujet de cette acquisition.
C' est a l'université de Gand, qui a acquis la bibliothèque, qu'incombe le soin de fournir les pièces comptables nécessaires à la liquidation de la somme due de ce chef. (Contrat et déclaration ). La Direction
ignore du reste ou en est cette affaire.
Le Directeur Général des lettres &c.
Bellefroid
Onderaan tekende de minister aan : , , Prendre les mesures pour régulariser ce paiement le plustót possible. D. ' '
Op een tweede briefje, gedateerd uit het kabinet op 8 januari 1874 :
, , Monsieur le Ministre désire que 1' on provoque d'urgence l' envoi des
pièces comptables nécessaires. ' '
aller à l'instr. publ.
Erop een aantekening van Bellefroid : , , M.
pour réclamer les pièces ou demander qu'on les fasse venir. "
Op 17 januari 1874 stuurde Sauveur, directeur-generaal van Onderwijs, een uitvoerige nota over de zaak aan Bellefroid :
Par votre apostille du 10 janvier ct, n°...., vous avez Bien voulu me
communiquer le dossier concernant la vente, à l'Etat, de la bibliothèque de feu Mr Snellaert. Vous m' avez prié en même temps d' inviter
l'Université de Gand à faire parvenu d'urgence au Département de l'Intérieur les pièces comptables nécessaires a la mise en liquidation de la
somme à payer par le Gouvernement du chef de cette vente. L'administration de l' instruction publique a écrit immédiatement dans ce sens
au nouvel administrateur Inspecteur de l'Université de Gand qui a reçu
en même temps communication du dossier. Sous la date du 13 de ce
mois, Mr De Kemmeter a répondu à Mr le Ministre, par une lettre
ainsi concue :
Gand le 13 Janvier 1874
Monsieur le Ministre,
Après avoir consulté Mr Roulez (l'ancien Administrateur-Inspecteur
de l'Université de Gand) sur ce dossier, je suis autorisé à vous dire que
je n 'ai aucun document (mots soulignés dans la lettre ) à vous fournir
sur l' affaire de la bibliothèque Snellaert.
L' Administrateur-Inspecteur
/ Signé / Fr. De Kemmeter.

389
Je m'attendais a cette réponse, parce que 1' Université de Gand, ainsi
que la Direction générale de l'instruction publique, est restée étrangère
a cette acquisition. Aussi le 7 Aout dernier l'ancien Administrateur Inspecteur déclarait-il ne pas savoir si la bibliothèque Snellaert avait été
achetée et payée. La lettre de Mr Roulez vous a été adressée, mon cher
et honorable collègue, par une note de 11 du même mois, N° 30384.
Dans cet état de choses, je regrette de devoir me borner a vous renvoyer le dossier qui accompagnait votre apostille du 10 Janvier courant.
Le Directeur général
Sauveur
Op 22 januari schreef Bellefroid eindelijk Vanderhaeghen zelf aan :
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me faire connaltre, si
l' administration de l'université de Gand a pris possession de la bibliothèque délaissée par feu M Snellaert & dans l' affirmative de m' adresser, afin de me mettre a même de provoquer Ia liquidation du prix de
cette acquisition, le procès-verbal de réception, une déclaration double
de paiement & un contrat dament enregistré.
Op 26 januari 1874 schreef Vanderhaeghen aan Bellefroid :
Avant de répondre officiellement a votre lettre du 22 janvier, j
prends la respectueuse liberté de vous demander quelques renseignements.
A la suite du vote de la Chambre (14 mars 1873 ) je me suis mis en
rapport avec la famille Snellaert, et la collection de feu le dr Snellaert
a été envoyée toute entière a la bibliothèque de l' Université . Immédiatement, it en a été fait mention sur le régistre d' entrée, ainsi que cela
se fait toujours pour les collections de livres qui entrent au dépót.
Depuis la réception de votre lettre, j ' ai cherché dans nos archives, a
1'effet de trouver quelque document concernant des cessions de ce
genre ; mais je n' en ai point rencontré.
Je prends donc la liberté de vous soumettre le projet de contrat cijoint, en vous priant d'avoir l'obligeance de m' informer s'il ne doit
point être modifié. Permettez-moi aussi de vous demander s'il est ab
que le contrat soit enregistré, ce qui augmenterait-solumentécsaire
les frais d'environ 300 francs.
Hierop door een ambtenaar van K.L.W. : , , Oui . Pardon. Doit être enrégistré gratis. ' '
Het project luidde :
Je soussigné, bibliothécaire de 1'université de Gand, déclare que, a la
date du 20 mai 1873, la famille de feu Mr le docteur Snellaert repré-
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Snellaert, ses soeurs, ses uniques hésentée par Miles
ritières, m'ont mis en possession de la bibliothèque délaissée par feu leur
frère. Cette collection déposée dans la bibliothèque de l'Université de
Gand se compose particulièrement de livres concernant la littérature et
l'histoire nationale, et forme dans son ensemble 9500 volumes et pièces.
Les prénommées demoiselles Snellaert s'engagent par leur signature
au bas de ce procès-verbal de réception à céder cette collection au prix
de vingt-quatre mille neuf cents francs. (fr. 24,900).
Les dies Snellaert
Gand le
1873.
(Quelle date du mois faut-il mettre ? )
Le bibliothécaire
Extrait du régistre d'entrée :

20 mai 1873 : Bibliothèque du dr Snellaert comprenant environ 9500
volumes et pièces. Cette collection sur laquelle it a été fait un rapport
envoyé à Mr l'Administrateur- Inspecteur de l'Université, le 6 novembre
1872, a été acquise pour la bibliothèque de l'Université de Gand au prix
de 24,900 fr. (Voir Séance de la Chambre des Représentants, 14 mars
1873 ). Chaque livre de cette collection est revêtu, au verso de la couverture, d'une vignette indiquant la provenance. Les doubles seront inscrits sur un régistre spécial.
Op 2 februari kreeg Vanderhaeghen preciese instructies van Brussel :
projet de convention
Entre
Mr Vander Haeghen, Bibliothécaire de l'université de Gand, agissant au
nom du Ministre de 1' Intérieur d'une part ;
Et Mlles
Snellaert, de Gand, seules héritières de feu M. Snellaert, littérateur en cette ville, d'autre part ;
Il a été convenu ce qui suit :
Les demoiselles Snellaert cèdent a l'état, pour l'université de Gand, 1a
bibliothèque délaissée par feu Mr Snellaert comprenant un ensemble de
9500 volumes & pièces concernant particulièrement la littérature &
l'histoire nationale.
Cette cession est consentie moyennant le paiement par l'état d'une
somme de vingt quatre mille neuf cents francs dont la liquidation aura
lieu, aussitót la réception, a l'université de Gand, de la bibliothèque
dont it s'agit, sur le crédit extraordinaire rattaché à cet effet au budget
du département de l'intérieur pour l' année courante.
Gand, le lr Mai 1873.
Le bibliothécaire de
Le Ministre (doorgehaald)
l'université de Gand
signature
Les demoiselles Snellaert
signatures
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Projet de déclaration
Snellaert de Gand déclarent qu'il leur est
Les soussignées
du par l'état la somme de vingt quatre mille neuf cents francs du chef
de la session pour l'université de Gand de la bibliothèque délaissée par
feu le littérateur Snellaert.
Gand le 15 mei 1873
signatures
Ces deux pièces, Monsieur, doivent être fournies en double expédition
& en ce qui concerne spécialement le contrat qui sera enregistré gratis,
après l' approbation ministérielle, l' une des deux devra être dressée sur
timbre.
Il y aura lieu en outre de joindre
1° un procès-verbal de réception de la bibliothèque portant une date
ultérieure a celle des déclarations ci-dessus ;
2° un acte de notoriété publique constatant que les demoiselles contractantes sont les seules héritières de feu Mr. Snellaert.
Ces demoiselles devront, lors de l'émission payable du mandat créé a
leur profit, présenter à l' agent du trésor de Gand un double de ce dernier document.
(Je vous prie, Monsieur, de vouloir Bien me transmettre le plustót possible, afin d' approbation le contrat double réclamé qui vous sera ren
-voyéd'urgencafi stm&derégulaitonfved
cette affaire.
Op 11 februari 1874 stuurde Vanderhaeghen naar Brussel de gevraagde
stukken : conventie, verklaring van afstand, proces-verbaal van ontvangst
en testament. Bij vergissing kwamen zij bij Onderwijs, die ze op 20 februari doorstuurde naar K.L.W.
Op 3 maart stuurden de minister en K.L.W. naar Vanderhaeghen het
gezegeld contract, met het verzoek het te Gent te laten registreren. Op
7 maart stuurde Vanderhaeghen het stuk terug.
Restte nog de zaak van het ontoereikende krediet : er werd een oplossing gevonden in die zin dat onmiddellijk 24.150 fr. werd uitbetaald,
en dat voor de resterende 750 fr. een rekening werd uitgeschreven, die
door de Koninklijke Bibliotheek op haar normale werkingskrediet werd
gebracht en bekostigd. Op 8 juni 1874 was de zaak, na bijna twee jaar,
vereffend. Toen kon aan de definitieve nummering in de U.B. en het
aanbrengen van de vignetten, die de herkomst uit de bibliotheek van
Snellaert aangaven, worden gewerkt.

CHARLIE PARKER IN DE NEDERLANDSE LITERATUUR
door
Marcel JANSSENS

1. Onder onze literatoren lijkt Hugo Claus de eerste te zijn geweest die
melding maakte van de Amerikaanse zwarte jazzmusicus Charlie Parker.
Tijdens zijn militaire dienst vestigde Claus in het blad Soldatenpost van
oktober 1949 al de aandacht op de originele jazzcomposities van Parker.
Het stuk lijkt nogal fantasierijk geschreven te zijn, want de auteur beweert Charlie Parker aan het werk gezien te hebben, wat helemaal niet
zeker is ( 1 ). Gelijksoortige verhalen heeft Hugo Claus overigens opgedist met betrekking tot zijn ontmoetingen in Parijs met Antonin Artaud. Het hoorde immers bij het image van de jonge ,, Streber" dat hij
omgang placht te hebben met de grote artiesten van zijn tijd.
Die bewondering, om niet te zeggen verering voor Charlie Parker, die
als een soort profane heilige werd gecanoniseerd, vooral na zijn vroege
dood in 1955, heeft Claus gemeen met de meeste vertegenwoordigers
van de Tijd en Mens-generatie en van de latere Vijfenvijftigers. In april
1955 noteert Jan Walravens in zijn Jan Biorix, dagboek : , , Na één of
twee zelfmoordpogingen, na een droevig bestaan overgeleverd aan de
alcohol en de marihuana, is Charlie Parker toch dood gegaan. ( ... ) Het
laat een grote leegte in mij na. Ik voel hoe ik in de laatste jaren hoe langer hoe meer van Parker ben gaan houden, hoe ik hem zelfs hoe langer hoe beter heb leren zien. Voor mij is geen enkele jazz-muziek gevoeliger dan de zijne ( ... ). Het meest doet hij mij denken aan een kind
dat droomt, met open ogen, voor zich uitstaart, even maar glimlacht,
zacht de pijn voelt dat wat het droomt nooit werkelijkheid zal worden
( ... ). Het is wel zeer erg dat een kostbare ziel als Charlie Parker dood
gegaan is. De mensen hebben niet veel broeders als hij " ( 2 ).
Iets later schrijft Willy Roggeman een Brief vol jazz voor gils in het
tijdschrift Gard Sivik, waarin hij Parker voorstelt als een muzikaal ge-

(1) Cf. Georges Wildemeersch, Hugo Claus of Oedipus in het paradijs. 'sGravenhage, Nijgh & Van Ditmar / Brugge, Sonneville (1973), p. 126.
(2) Jan Walravens, Verzameld proza. Amsterdam /Brussel, Paris-Manteau, 1971,
p. 542-543.
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nie en tegelijk als een sociaal onmogelijk fenomeen, een ascetisch en
compromisloos purist, geobsedeerd door de droom van een engelachtige
zuiverheid en volmaaktheid, de uitvinder van een verstilde jazz die meer
als kamermuziek dan voor de danszaal bedoeld was, kortom een van de
wereld afgewende absoluut denkende geest die zo ziek was van de maatschappij en van de existentie zonder meer dat hij, al opgebrand op zijn
vijfendertigste, daar moest aan tenondergaan ( 3). Gelijkaardige beschouwingen treft men aan in Willy Roggemans Jazzologie
1940-1965 (4). Bestendig opgejaagd door paniek en onvrede met zichzelf en de wereld, beleefde Parker zijn kunst als een zelfvernietigende
kuur. Dergelijke mythisering en canonisering van de anti-held blijven
kleven aan het Parker-beeld in de jaren 1950 en 1960. Onder de postexperimentelen zou de mythisering van de klassiek geworden , , FriihVerstorbene ' ' overigens nog crescendo gaan, tot op onze dag (5).
Ik zal het verder vooral hebben over onze dichters en tot slot nog even
over Hugo Claus in het bijzonder, maar vooraf vermeld ik nog een getuigenis in het verhalend proza, met name in de romans Een eiland
worden (1963) en Mijn huis is nergens meer (1982 ) van Paul de Wispelaere. Op momenten van avondlijke harmonie met z'n tweeën dagen
Mozart, Vivaldi en Purcell op, maar de aanwezigheid van een derde,
met name Charlie Parker, meestal gekoppeld aan de trompettist Miles
Davis, met wie hij zich sinds 1947 associeerde, lijkt haast obligaat te zijn
in het herinneringsproza van De Wispelaere. Parker wordt daar geconnoteerd met kuisheid en klare hartstocht, met , , warmte binnenin maar
omspannen door een koele huid ' ' (6).
Het mooiste voorbeeld is een passage uit Mijn huis is nergens meer,
waar de ik-figuur vanuit het begin van de jaren 1980 herinneringen

(3) Cf. Willy Roggeman, Brief vol jazz voor gill, in : Gard Sivik, nov. dec.
1959, jan. /febr. 1960 ; cf. W.R., Bird, de obsessie van roos, in : De Bond,
2.11.1973.
(4) Cf. Willy Roggeman, Jazzologie 1940 1965. Brugge, De Galge, 1966, p.
35-37 en 180-184.
(5) Cf. bij voorbeeld F. Schneiders, Charlie Parker en het hogere, in : NRC Cultureel Supplement, 23 3 85, p. 1 2, en R(ita) G(eys), Charlie Parker speelde
de jazz -lucht open, in : De Standaard, 4 9 1985.
(6) Paul de Wispelaere, Een eiland worden. Amsterdam, De Bezige Bij ; Antwerpen, Ontwikkeling, Literaire Reuzenpocket 49, 1963, p. 99 ; cf. p. 96 over Miles Davis en p. 114 waar het saxofoonspel van een anonieme jazzmuzikant ( Charlie
Parker ?) beschreven wordt ; cf. ook Mijn levende schaduw. ' s-GravenhageRotterdam, Nijgh & Van Ditmar, (1965), p. 41 (over Miles Davis).
-

-

-
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oproept aan de tijd die hij in de jaren 1960 beschreef in de teksten Een
eiland worden (1963) en Mijn levende schaduw (1965) en waarin al de
mythemen, ons bekend sinds Claus, Walravens en Roggeman en sindsdien als clichés overgeleverd, op een rijtje gezet worden : „ Charlie Parker, the Bird, was al een paar jaar dood, tenonder gegaan aan de barbaarse maatschappij die men ook hier aan het voorbereiden was. Maar
hij leefde voort in zijn harde en snijdende, wanhopige muziek, en we
bewogen mee in de obsessionele melodische wendingen van zijn saxofoon. Soms was de klank van die saxofoon zo zacht en fris en we luisterden verrukt naar de `Yardbird Suite' . Het was allemaal muziek van een
mythische pure droom. Zoals de trompetklank van Miles Davis, die als
een leeuwerik klom naar het azuur ' ' (7).
Onze dichters leveren vanaf Hugo Claus in 1952, die er ook in dit
opzicht als eerste bij was, vrij veel materiaal op, zodat ik dit overzicht
beperk tot die gedichten waar de naam Parker of één van zijn composities expliciet in vermeld worden. Hij gaat ook in onze poëzie achter zoveel leegbloedende (alt)saxofonisten schuil dat het onbegonnen werk is
die allemaal te gaan beluisteren.
Het April in Paris-gedicht van Hugo Claus werd naar zijn zeggen in
1951 geschreven en bestaat in drie versies ( 8). De oorspronkelijke tekst
verscheen in de derde jaargang, nummer 1, april 1952, van Tijd en
Mens. Tijdschrift van de nieuwe generatie. De publicatie in de bundel
Tancredo Infrasonic van 1952 bevat al een twintigtal varianten. In de
verzamelbundel Gedichten (1948-1963) werd de tekst weer op ongeveer
evenveel plaatsen gewijzigd, soms vrij ingrijpend. Een bespreking van
dat variantenapparaat zou ons hier te ver voeren. Ik stip enkel aan dat
Claus bij het retoucheren van de definitieve tekst voor de Gedichten
(1948-1963) tewerk is gegaan zoals gewoonlijk : hij deleteert alleen nog
verzen of versdelen of werkt spatiëringen of andere logische geledingen
van de proposities bij middel van gedachtenstrepen weg, zodat de uiteindelijke tekst meestal geserreerder, nog , , dichter " en iets meer polyvalent voorkomt dan de twee vroegere versies van April in Paris, ze-

2.

(7) Paul de Wispelaere, Mijn huis is nergens meer. Amsterdam /Antwerpen,
Manteau, 1982, p. 167 ; cf. ook p. 169 ; cf. C. Buddingh' over Miles Davis in : J.
Bernlef en K. Schippers, Wat zij bedoelen. Amsterdam, Querido, 196, p. 122-123.
(8) De handgeschreven versie, met acht gouaches van Corneille, vermeld bij
Georges Wildemeersch, o. c. , p. 126, laat ik buiten beschouwing.
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ker die in Tijd en Mens. Opmerkelijk is nog dat Claus in de vroegste tijdschriftpublicatie niet uitdrukkelijk verwijst naar de jazzmusicus Parker als
auteur van de compositie April in Paris. In de bundel Tancredo Infrasonic, waar hij naar het voorbeeld van o.m. T. S. Eliot in The waste Land
aan zijn poëzie verklarende noten toevoegt, staat bij het slotgedicht April
in Paris : , , De naam `Charlie' duidt op Charlie Parker, de be-bop musicus, die ik aanspreek terwijl hij `April in Paris' speelt, een van zijn beste
creaties met `Lover Man' " . In de verzamelbundel is daarvan overgebleven : (in 1951, toen Charlie Parker nog leefde).
De filiatie tussen dat vroege gedicht van Claus en de latere Parkergedichten kan hier niet onderzocht worden, maar het gedicht van 1952
zal niet onopgemerkt voorbijgegaan zijn. ( Citaten, ontleningen, allusies
en bewerkingen ervan blijven overigens tot in de jongste specimina van
Parker-poëzie bij ons voorkomen } . In de jaren 1950 vind ik twee expliciete Parker-gedichten bij Remco Campert ( 9), die toen wel zeer dicht
bij Claus stond, en één bij Jan Wit ( 10). Adriaan de Roover wijdt in zijn
bundeltje Testvliegen van 1961 ook een gedicht aan Charlie Parker (11).
Geen wonder dat ook Willy Roggeman de schutspatroon van het alternatieve kunstenaarschap gedenkt in de Nederlands-Engelse cyclus De
free-monsters / Jazzin' april free uit zijn bundel Indras, gedichten
1966-67.

De experimentele dichters van de eerste en tweede generatie hadden
het artistiek type Charlie Parker helemaal in het centrum van hun
kunstopvatting, van hun poëtica en zelfs van hun positiebepaling tegenover de maatschappij geplaatst. Parker troonde daar zowat op een voetstuk aan de top van de canon van modellen en voorbeelden. Vermeldenswaardig is wel, dat wanneer de experimentele poëtica met hààr modellen en schutspatronen rond 1965 uit het centrum weggeduwd wordt, de
figuur van Charlie Parker in de contekst van andere, zelfs tegengestelde

(9) Remco Campert, Charles Christopher Parkerbijgenaamd Vogel (oorspronkelijk in de bundel Het huis waarin ik woonde, 195 5) en Voor Blowers (oorspronkelijk
in de bundel Dit gebeurde overal, 1962 ), opgenomen in : Alle bundels gedichten.
Amsterdam, De Bezige Bij, 1976, p. 155 en 260.
(10) Jan Wit, The Bird, in : In den metalen stier. Amsterdam, Holland, De
Windroos, 1953-1954, opgenomen in Jazz in Poëzie : instant composers gedichten
( samengesteld door Albert Jan Govers ). Amsterdam /Brussel, Elsevier Manteau
(1981). (Elseviers Literaire Serie ), p. 95.
(11) Adriaan de Roover, Charlie Parker, in : Testvliegen. Antwerpen, Ontwikkeling, 1961, p. 31.
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poëticale uitgangspunten overeind kan blijven en zijn modelkarakter
blijft behouden. Inmiddels hebben de mythemen zich immers tot schablonen verstrakt en krijgt het zwarte fenomeen uit Kansas City voor jongere of andersgeaarde dichters die de transgressieve euforie van de jaren
1950-60 niet echt meegemaakt hebben, legendarische proporties. Zo
stijgt de modelwaarde van Charlie Parker nog bij dichters als Stefaan
Van den Bremt ( 12), Roland Jooris ( 13), of Roger M. J. De Neef ( 14), van
wie de poëticale principes toch niet meer die zijn van Claus ten tijde van
Tancredo Infrasonic. Inmiddels is het gedicht van de meester Claus ook
al in die mate gecanoniseerd dat Willy Roggeman er een vers uit kan citeren in het negende gedicht van De free-monsters en dat het intertextueel verwerkt kan worden in een eigen suite van 5 gedichten door
Freddy De Vree over de definitief geheroïseerde Charlie Parker (15). Hij
werd toetssteen en exempel van ongelijksoortige poëtica's over een afstand van 40 jaar, en dat is op zichzelf een veelzeggend fenomeen, dat
iets laat zien over de relaties tussen centrum en periferie in een literair
systeem en over mechanismen van canonisering.
3. Wie was eigenlijk Charlie Parker (29 augustus 1920-2 april 1955 ) ?
Ik moet daar in deze lezing kort over zijn. Hij was tijdens zijn leven
voor de kenners al een legende als inaugurator van de be-bop-jazz in de
jaren 1940. Hij kreeg de troetelnaam , , Bird ' ' of , , Yardbird ' ' naar één
van zijn meest gekende composities. (Vandaar de later stereotiep geworden vogelmetaforen in het gedicht van Claus ). Die broze gevallen engel, die Claus „ teder " zal noemen (April in Paris, v. 34 }, al vroeg aan
alcohol en heroïne verslaafd (16), bracht, in het spoor van Lester Young
en tezamen met Miles Davis, prompt nagevolgd door Dizzie Gillespie

(12) Stefaan Van den Bremt, Een heer met bijzit, in : Lionel Deflo, Nieuw realistische poëzie in Vlaanderen. Een dokumentaire bloemlezing. Brugge,
Orion/Desclée de Brouwer, 1972, p. 128.
(13)Roland Jooris, Yardbird, uit : Het museum van de zomer, opgenomen in :
Roland Jooris, Gedichten 1958-78. Antwerpen, Lotus, 1978, p. 65-66.
(14)Roger M. J. De Neef, de cyclus De eetbare wolk (5 gedichten) in : De ge dichten van licht en overspel, Antwerpen, Pink Editions & Productions, (1982),
p. 36-41.
(15)Freddy de Vree, Charlie Parker 29 augustus 1920 - 2 april 1955, in : De dodenklas. Antwerpen, Pink Editions & Productions, (1977), p. 31-36.
(16) Cf. de opname Relaxin' at Camarillo, genoemd naar de ontwenningskliniek waarin hij verbleef, vermeld in :Jazz in Poëzie, p. 107.
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en Thelonius Monk, een omwenteling in de jazzmuziek teweeg, doordat
hij de swing-stijl doorbrak met ritmen en tonaliteiten, zowel instrumentaal als vocaal, die ten enenmale ongeschikt waren voor de dancing en
haast uitsluitend in jazzclubs beluisterd gingen worden. Jazz was niet
langer amusement maar zelfexpressie, de jazzmuzikant niet langer entertainer maar artiest. Parker speelde meestal met een kwartet of kwintet, waar de bekendste trompettisten van die tijd zoals Miles Davis deel
van uitgemaakt hebben ; hij speelde ook met strijkers (Parker with
strings) (17), zoals moge blijken uit de wel heel , , tedere ' ' en verzachte
ballroomversie van April in Paris die u gaat horen.
Parker was in de lente van 1949 voor een jazzfestival in Parijs, waar
hij zich overigens tegenover zijn publiek hautain moet aangesteld hebben. Vandaar dat Claus kan zeggen dat hij hem nog in Parijs gezien
heeft. In elk geval bewonderden Claus zelf en zijn gezellen tijdens zijn
tweede verblijf in Parijs in de jaren 1950-53 Charlie Parker in hoge
mate ; zij moeten zich als outcasts in de Parijse bohême met hem niet
alleen solidair, maar sterk verwant gevoeld hebben.
De be-bop wijkt van de swing af door onrustig en obsessioneel aandoende syncopen, opstoten, pauzes en wendingen, die aan de compositie een erg brokkelige, hortende en stotende structuur geven, waarin
geen enkele volzin welgevormd blijkt te kunnen worden, noch een melodie afgerond. Iemand sprak in verband met parker van , , lambeaux de
phrases " ( 18), flarden van melodische lijnen die opduiken, losgelaten
worden en een aantal maten verder weer opgenomen en aldus de compositie in zigzagvorm structureren met de irrationele logica van de obsessie. Het komt me voor dat Hugo Claus voor dergelijke jazzstructuur
in zijn eigen April in Paris een linguïstisch en poëtisch equivalent heeft
gezocht. Evenveel gewicht voor de structuur van be-bop-composities
heeft de improvisatie-techniek. De jazz kon een instrument van zelfexpressie worden doordat de individuele instrumentist zich in een grote
improvisatieruimte vrij kon uitleven. Rond de , , standard ' ' of thema-zin
kon hij alleen of in samenklank met de anderen , , choruses ' ' spinnen,
zoals wij zullen zien in het poëtisch evenbeeld daarvan bij Hugo Claus.
Daarom wordt een saxofonist als Charlie Parker een , , instant composer "
genoemd, d.w.z. een musicus die componeert al spelend. Vanzelfsprekend hoeft de toepassing van deze principes vernuftig overleg niet uit

(17)Cf. Jazz in Poëzie, p. 106 107.
(18)Geciteerd door W. Roggeman in Brief vol jazz voor gill.
-
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te sluiten, zoals ten overvloede blijkt uit de bestudeerd geimproviseerde
compositie April in Paris, tegelijk gewaagd én gewogen zoals het gedicht
van Claus.
4. De teken- of symboolwaarde van deze in Europa na 1945 zeker als
nieuw gepercipieerde muziek voor jongeren van Hugo Claus' generatie
springt in het oog. Alleen al de vrijheid van improviseren paste als gegoten in een ideologie van jeugdige artiesten die na de rampspoed van
de oorlog
in hun ogen een uitwas van de laatkapitalistische burgerlijke maatschappij
in opstand kwamen tegen al wat zweemde naar
structuur, regel, autoriteit, traditie. Max Kazan plaatst boven zijn jazzgedicht little requiem for booker little 1938-1961 volgend citaat van
Anais Nin : , , In the world there was a conspiracy against improvisation.
It was only permitted in jazz " ( 19). De norm was niet de klassieke harmonie van de traditie ( bij ons in de literatuur die van een neoclassicistische poëtica), maar de creatieve worp met de pet, zoals Claus zei (Karel
Appel zei dat toendertijd even dubbelzinnig, maar krasser aldus : ,, Ik
rotzooi maar wat an ' ' ) . Het was de gouden tijd van de creatieve spontaneïteit als kunstprincipe op zichzelf een dubbelzinnig uitgangspunt. Hoe dan ook, Charlie Parker was er een schoolexempel van.
De jazz betekende op zichzelf al een breuk met de Europese tradities.
Hoeveel temeer de onder narcose verdoofde of opgezweepte kreten van
Charlie Parker, die door een sterk lichamelijke expressiviteit aangedreven
worden (20), zoals overigens de vroege experimentele poëzie in haar geheel ?
Daarnaast konden Parker en zijn muziek symbolische relevantie verkrijgen door hun vijandigheid ten opzichte van het maatschappelijke en
artistieke establishment. ,, Welke rare gouddelvers wij waren in dit vijandige land ! ", schrijft Willy Roggeman in een In memoriam-gedicht
voor een ander jazzmusicus Django Reinhardt ( 21 ). De Parkerhagiografie is zo makkelijk van de grond gekomen, omdat hij als antiheld, als prototype van de poète maudit de legende in kon gaan. Hij
voelde zich lang miskend en uitgesloten (vandaar zijn aanstellerij en arrogantie tijdens publieke optredens ), en zoals dat bij onbegrepen ge-

(19) Geciteerd in Jazz in Poëzie, p. 46.
(20) Cf. Georges Wildemeersch, o.c., p. 126.
(21) Nuages I tempo di slow / voor Django Reinhardt ( + 1953), opgenomen
in Jazz in Poëzie, p. 61.

399

nieën past is de erkenning in ruime kring pas na zijn dood gekomen.
Het miskend genie dat zich in de zelfkant van de maatschappij ophield,
daar vegeteerde of op de rand van de criminaliteit revolteerde, in asielen, in gevangenissen, ontwenningsklinieken of onder clochards verbleef
denk maar aan Antonin Artaud, de alternatieve vaderfiguur aan wie
Hugo Claus in zijn eigenlijke debuutbundel Registreren een gedicht opdraagt dat genie krijgt de autoriteit van de Meester die aan de traditie werd ontroofd.
Tenslotte gold ook de eenheid van kunst en leven in de figuur van
Charlie Parker als exemplarisch. Ver van de burgerlijke ambachtslui die
de kunst , , bedrijven ' ' als vrijetijdsbesteding of als academisch-retorische
oefening maar de kunstexpressie niet beleven als bestaansvorm of als
bestaansvullend project, heeft die neger uit Kansas City in een absoluut
non-conformistische legering van luciditeit en gedrogeerde waanzin
kunst en leven permanent verbonden. Hij was zo bestendig, zo alzijdig
en veeleisend naar zijn kunst toe gespannen dat hij zijn lichaam daartoe voortijdig heeft uitgeblust en alle beveiligende sociale bindingen
daarvoor veil had. Hij gaf trouwens de indruk dat elke , , performance "
zijn laatste kon zijn. Zo'n luciferische anti-held had niet alleen iets
groots in zijn kunst voorgedaan, hij had ook een en ander voorgeleefd.
Die avontuurlijke leefdrang buiten de begane paden van burgerlijk
welslagen heeft de jonge Hugo Claus ten slotte naar Parijs geleid, waar
hij Charlie Parker allicht niet meer in levenden lijve heeft gezien, maar
waar hij in een Parker-cultus, puur artistiek zowel als existentieel, werd
opgenomen en waar hij zich in 1951 bijgevolg best kon inbeelden dat
hij met Parker van avond naar ochtend de Champs Elysées afloopt terwijl het vereerde exempel zijn April in Paris speelt.
5. Over dat gedicht van Hugo Claus ( 22 ) met z'n 79 regels in de definitieve versie zou heel wat verteld kunnen worden. Ik zal het hier en nu
niet hebben over het tijdsverloop in het gedicht dat dienst doet als stramien voor een narratief verloop van late avond naar vroege ochtend. De
tempora zouden eens bekeken kunnen worden evenals de rol van , , kennis en geheugen " en het zou kunnen blijken dat dit weer een gedicht

B. Kooijman (Aantekeningen bij , , April in Paris" van Hugo Claus, in :
Spiegel der Letteren, 10 (1967 1968), p. 243-257 ) bracht er al een uitvoerige analyse van, waar ik bij aansluit in mijn beknopte bespreking van de structuur (standard/choruses ).
(22)

-
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is over de tijd, de individuele, de historische en de mythische, en over
de gespannen relaties tussen die drie. Gelijkaardige conclusies zouden
kunnen getrokken worden uit een analyse van de ruimte in het gedicht,
de geografische, de beleefde en de mythische ruimte. Ik kan de intertextuele allusies noch de metaforiek onderzoeken waarmee de muziek van
Charlie Parker en daarmee zijn hele geladen figuur opgeroepen
wordt. Ik kan het gedicht niet verbinden met de thematiek van de bundel Tancredo Infrasonic. Enkel over twee aspecten wil ik nog iets zeggen :
over de jazz-structuur en over een mogelijke betekenis van het gedicht.
Het gedicht wordt opgebouwd bij middel van een telkens afgebroken
themaregel of , , standard " , waartussen en waanrond, vrijelijk improviserend, langere strofen of strofoïden geschoven worden die men naar
analogie met jazz-composities „ choruses " zou kunnen noemen. Tot de
, , stock ' ' van de themaregel of , , standard ' ' behoren : Parijs, de Champs
Elysées, april, het tijdsverloop van avond naar morgen, en natuurlijk
Charlie Parker en zijn muziekstuk April in Paris. De ,, choruses" roepen meestal als contrast de ik-wereld ( laten we zeggen : de Clauswereld ) op : de lente-chorus rond het dansende kind in v. 2-6, de
lente (?)- of (?) herfst-chorus over het thuisland in v. 7 tot 17 (tot
„ beefde " ), de zomer-chorus (v. 22 29 ). Opgemerkt moet worden dat
themazin (over Charlie ) en choruses ( over Claus) nochtans van bij het
begin in elkaar overlopen, zoals dat in een jazz-compositie past. Opvallend is het letterlijk samentreffen van die twee werelden in de verzen
41-43, precies in het midden van het gedicht, overigens gemarkeerd
door het streepje voor de aanspreking , , - dag Charlie ' ' (v. 41) ; de begroeting van Charlie doet de ik-spreker „ met een nieuw gelaat " en zoals Charlie, the Bird, „ met een dierenblik " meelopen ; zij gaan samen
één gang (v. 42 ). Op grond daarvan zou ik twee delen in het gedicht
onderscheiden : in het eerste deel van v. 1 tot 40 overweegt de themazin waaraan, tijdens de avond en de nacht, het verlangen om Parker te
ontmoeten en met hem gelijk te worden, via contrasterende improvisaties wordt opgehangen ; vanaf vers 41 komen de twee werelden letterlijk en figuurlijk samen in de begroeting (straks door de , , koning ' ' met
het vererende wederwoord , , prins ' ' , in v. 52, beantwoord ), een ontmoeting die zich voltrekt in de vroege morgen. De ik-spreker is er koninklijke prins geworden en stapt met koning Parker op in een vertrouwelijk , , wij ", dat vanaf v. 50 opduikt en niet meer wijkt uit de rest van
het gedicht.
-
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De betekenis van het gedicht, ten slotte, blijkt samen te hangen met
de al vermelde basisoppositie van de Parker-wereld en de ik-wereld, van
de Parker-tijd en de ik-tijd, van de Parker-ruimte en de ik-ruimte. Het
gaat niet alleen om de oppositie tussen het , , traag land van ossen en
aardappelvelden " (v. 9-10), dat metonymisch staat voor het allesbehalve elysese thuisland van de ik-spreker, en de Champs Elysées in Parijs
waar_ Charlie Parker bij hoort, maar meer nog over de oppositie tussen
die Champs Elysées en de Elyseïsche velden, tussen ,, elysees" klein geschreven (v. 33 en 40) en Elysees mythisch, boventijdelijk en buitenruimtelijk groot geschreven. Het gaat om de basisoppositie tussen , , tralies " en bevrijding, en vooral over de opheffing van die oppositie in een
zalig , , water worden en openvloeien ' ' (v. 67 ), op z'n Oosters, in het
gezelschap en naar het voorbeeld van twee Chinezen, die kennelijk alle
opposities hebben uitgevlakt, want in hun taal kan , , cheng-wa " ( wat
China betekent ) evengoed betekenen , , de zon gaat op " als , , de zon
gaat onder ", of , , vis " zowel als , , vissenvoedsel " en zelfs nog , , wij willen brood en hebben slaap " (v. 72-75 ).
Betekenisvol is wel dat de tralies in het tweede deel alleen nog in de
ironische en speelse context van de Chinezen voorkomen ( v. 65 ). Nadat de identificatie met Charlie ( , , dag koning / dag prins " ) zich voltrokken heeft, ligt de weg open naar de bevrijding in de ontgrenzing en
de opheffing van alle tegendelen. Die bevrijding heeft revolutionaire
connotaties, want zij zou zich kunnen uiten in het in brand steken van
drie dorpen (v. 11), wat in verband gebracht moet worden met de anarchistische outsiderspositie van de poète maudit, maar de bevrijding
naar het licht, naar het water en de , , honderdduizend lippen " toe (v.
79 ), bestaat vooral in een euforische bewustzijnsontgrenzing, waarin wij
,, high" water worden en openvloeien en verhuizen en buiten onze
Westerse onderscheidingen Chinees gaan denken en de Seine worden en
alles cheng-wa gaan noemen wat alles en dus niets kan , , betekenen ' ' ,
waarin de nacht een vrouw is (59), maar de dag evengoed een tweede
vrouw (78 met twee keer honderdduizend lippen. Een mogelijke zin
van het gedicht lijkt mij dan ook te liggen in het uitzeggen van bewustzijnsverruimende verlossing onder invloed van de muziek, van het dichten zelf en van narcotica. Het gedicht zegt die bevrijding, ook in zijn
structuur en syntaxis die eveneens , , water worden en openvloeien en ineens verhuisd zijn " . Het gedicht komt voor als een soort roes-gedicht,
of, om het met een parafrase op een ander Claus-vers te besluiten, als
een gedicht dat marihuana ademt.
),
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APRIL IN PARIS ( uit : Gedichten (1948-1963))

(in 1951, toen Charlie Parker nog leefde)

1 De golvende tralies der Avenue des Champs
2 o hoge bleke velden
3 daar danst een kind en verliest
4 onmachtig alle wintertonen van verdriet en
5 dood en honger Vaarwel dag grijze dagen
6 tussen de pleistertonen o zang der parken
7 ja wij zijn verloren wij willen
8 regen en hagel
9 niet meer wederkeren in dat traag land
10 van ossen en aardappelvelden en als ik in de polders was
11 ik stak er drie dorpen in brand
12 en plantte er een boom en bouwde een huis
13 en ging er wonen en blies op een horen
14 zodat de kraaien het overbrachten
15 zodat de raven doorvlamd uit de bomen vlogen
16 zodat het jonge hout spleet en het land
17 in voren beefde maar ik ben in het licht
18 gij ziet mij komen en spreken dag
19 April dag
20 Elysees en de straat eindigt in een kalme rivier
21 eindigt als een : dag Charlie hoe vaart gij ?

22 zo de zomer komt zonder achterdocht zonder
23 veilige handen
24 niet geremd niet gehinderd door
25
ik weet het al ik wist het ik heb het
26 de hele lange tijd ( tijd met heupen en organen ) geweten
27 de veilige vingers van kennis en geheugen en
28 voortijdig sterven en
29 zo ik er morgen in de zomer niet meer was
30 ja eindigt als een : dag Charlie ga liggen in het zand
31 de koning drinkt o koralen en ertsen
32 in mij uit mekaar gespat
33 elysees
34 lager nu en teder als het rag het slijm der hooispin
35 als de gekleurde gevlekte pupil van een sterk groen dier
36 ah honderd heesters in palen in de straat en
37 tralies aan de huizen
38 ontbloeide rand der dingen
39 terwijl in
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40 elysees
41 — dag Charlie bebloede havik hoge stem
42 die mijn gangen gaat en mij met een nieuw gelaat met
43 een dierenblik door de zomeravondstraat doet lopen —
44 de drie vrouwen van de morgen op mekaar klimmen
45 en de lantaarnen doven
46 terwijl in de gouden geschramde vlakte
47 de grauwe nachtvrouw uit de tuinen vlucht
48 en de kardinaal in de hagen watert
49 en ja hoor
50 wij groeten mekaar
51 dag koning
52 dag prins
53 en het gesprek der koningsgezinden verlicht
54 ons slapend huis en de dag gaat schuilen
55 in de struikelstenen
56 de president zal sterven
57 zo roept ons de allereerste dagbladventer tegen
58 ook dit zullen wij dus nog eens overleven
59 de nacht is een vrouw
60 o honderdduizend lippen
61 en met de morgen komen twee gelijke treurige Chinezen
62 in ons wakkerwordend huis
63 en zeggen ongehoorde zinnen met hun handen
64 over kastelen of gevangenissen
65 ( zij kijken door de tralies van hun vingers )
66 en wij in dit wit en dagelijks Parijs
67 wij worden water en vloeien open
68 en zijn ineens verhuisd
69 en vinden de morgen niet meer en denken Chinees
70 en duiken onder bruggen en zijn de Seine
71 indien de morgen Oosters was
72 indien cheng-wa nu was : de zon gaat op
73 of was : de zon gaat onder
74 of was : een grote vis of vissenvoedsel
75 of was : wij willen brood en hebben slaap
76 de trefzieke vingers van de dag
77 strelen het gelaat der straten open
78 de dag is een tweede vrouw

79 o honderdduizend lippen.

(B)

BEKROOND PRIJSANTWOORD
TOPONYMIE VAN VELZEKE-RUDDERSHOVE EN BOCHOUTE
door
Luc van Durme

Verslag van de heer V. F. VANACKER, eerste beoordelaar
Het uitgebreide materiaal, de nauwkeurige interpretatie van soms erg
uiteenliggende feiten, de overzichtelijke wijze van bewerking gecombineerd met een ruime interdisciplinaire aanpak maken deze lijvige toponymiestudie tot een model. Men kan alleen maar bewondering hebben
voor de prestatie van de heer Van Durme, die als leraar middelbaar onderwijs erin geslaagd is deze merkwaardige toponymiestudie te schrijven.
Bij het lezen van dit werk merkt men vlug hoe vertrouwd de auteur is
met alle aspekten van zijn onderzoek. Hij heeft zich zeker niet beperkt tot
de gewone verklaring van toponymisch materiaal. In de Inleiding schetst
de auteur o.m. Velzeke als representatief Zuidoostvlaams dorp, waarna
de zeer uitgebreide reeks geëxcerpeerde bronnen wordt besproken. Het
valt op dat heel wat kartografische bronnen bij het onderzoek konden worden betrokken. Dat is bij de verdere bewerking een betrouwbare hulp om
de vele toponiemen te lokaliseren. In dat verband wil ik hier wijzen op de
vele mooie en illustratieve kaarten die bij deze toponymische studie behoren. Ze zijn het resultaat van verstandig, minutieus detailonderzoek dat
door de auteur binnen een ruimer kader wordt geplaatst.
Met die term , , kader " karakteriseert de heer Van Durme het tweede
hoofdstuk. Daarin komen aan bod : ligging en afbakening, fysiografische, geomorfologische en hydrografische kenmerken, wat dan leidt tot
een overzichtelijke en preciese karakterisering van de bodemgesteldheid.
Daarop volgt dan een uitvoerige uiteenzetting van het historisch kader
(p. 84-151), waarin wordt opgeklommen tot in de 10e eeuw. Uit die
oude periode worden dan kenmerken voor strukturen gehaald waarvan
de heer Van Durme overtuigend de verschillende evoluties karakteriseert. Dat maakt het dan mogelijk de domaniale struktuur van respektievelijk Velzeke, Wormen, Rudderhove en Bochoute duidelijk te schetsen en biedt de basis voor de beschrijving van de verschillende agrarische termen in hoofdstuk 5.
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De sterk gedetailleerde, maar buitengewoon boeiende en al op zich
zelf meesterlijk inleidende beschrijvingen van de hoofdstukken 2 en 3
(p. 51 218 ) krijgen in hoofdstuk 5 , , Rekonstruktie van landschap en bewoning " een buitengewoon belangrijke synthese. Steunend op de vele
gegevens uit het glossarium, geeft de heer Van Durme er ons een sterk
gestruktureerde semantische studie van de belangrijkste agrarische termen die in het glossarium zijn besproken. Buitengewoon interessant is
dat daarbij sterk wordt gesteund op modern dialektmateriaal ( zie o.m.
devrwijzngahtWordebkvanVlmsDiet).
historische betekenisevolutie die de heer Van Durme geeft, steunend op
konkrete toponymische feiten, kunnen aan de andere kant ook een beter
inzicht geven in de huidige semantische struktuur van agrarische termen.
Bij deze uiteraard veel te beknopte schets van de buitengewoon rijke
inhoud van deze studie, hoort ook nog de bespreking van het uitvoerige glossarium. Ook hier vindt men dezelfde positieve kenmerken terug
als in de andere delen : diepgaande kennis van soms erg uiteenliggende
feiten, goede vertrouwdheid met allerhande verwante publikaties, verantwoord gebruik van historische, antroponymische en geologische gegevens. Dat mondt uit in degelijke verklaringen van de verschillende toponiemen.
Op enkele kleine enigszins negatieve punten zou ik hier toch willen
wijzen. Bij het lemmatiseren valt een inkonsekwentie op. Op pag. 225
kan men lezen dat geen rekening wordt gehouden met verbogen lidwoorden. Zo staat sHompers onder h. Maar de auteur had hieraan ter
verduidelijking moeten toevoegen dat ook de en het niet in het lemma
worden opgenomen. Zo wordt 1447 Rad opgenomen zonder lidwoord,
hoewel de tekst duidelijk het lidwoord erbij geeft ( ,, daerment noemt
het rat") en hoewel de huidige uitspraak [ trat ] is, met het lidwoord.
Sleutelput. Het lijkt me juister alsDezlfdopmrkingtv1568
bij die lemmata het lidwoord werd vermeld, tussen haakjes, na het
substantief. In tegenstelling met het niet vermelden van het lidwoord,
staat dan wel dat bij andere lemmata de prepositie te, weliswaar tussen
haakjes wordt opgenomen zoals 983 Kwaadbe(e)ke /Te/ . Het voorzetsel
te zal wel minder onderdeel zijn van het toponiem dan in de hierboven
besproken toponiemen met lidwoord.
Het is jammer dat niet apart aandacht is besteed aan de genitiefvormen die zelf een toponiem zijn. Dat is duidelijk het geval bij 55 backers in , , zoomen van backers naer bouchaute gaet " . Daartegenover
staat dan het type 56 , , sbackers putte ' ' , met s van het bepaald lidwoord
-
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en de groep sbackers als een specificerende bezitsbepaling bij het volgende substantief. Taalkundig is ook interessant dat dergelijke genitiefbepalingen met s van het bepaald lidwoord ook afzonderlijk voorkomen
als toponiem. Dat taalkundig verschijnsel had wat meer aandacht kunnen krijgen.
Ten onrechte wordt bij 1585 Spiegel, Ter niet gelet op een moeilijkheid i.v.m. het genus. In de vbb. staan vormen met ten en andere met
ter. Dat spiegel een femininum is, wordt niet opgegeven in het
Mnl . Wb . (enkel man . of onz . ) ; I. Teirlinck geeft alleen mann.
Deze enkele negatieve opmerkingen kunnen zeker niet de waarde van
deze uitstekende studie verhinderen. Het hele werk munt uit door degelijkheid en ruime interpretaties, die steunen op een uitgebreide kennis
van historische en van geologische feiten. Men kan alleen bewondering
hebben voor de werkkracht van de auteur voor wie blijkbaar geen
moeite te zwaar is geweest om een werk te schrijven dat uit alle oogpunten alle lof verdient.
Ik pleit dan ook met alle aandrang voor bekroning en hoop zeer sterk
dat onze Academie de financiële middelen zal kunnen vinden om de publikatie van deze uitmuntende toponymische studie mogelijk te maken.
Verslag van de heer M. GYSSELING, tweede beoordelaar
Luc Van Durme is een van de meest verdienstelijke toponymisten uit de
jongere generatie, die bijzonder veel heeft bijgedragen tot de vernieuwing van het vak. Zijn lijvige monografie over Velzeke dwingt bewondering af. De multidisciplinaire benadering, met intense gebruikmaking
van de gegevens van bv. de agrarische en de demografische geschiedenis, de geografie, de bodemkunde, de dialectologie, voert hij tot een
hoge perfectie op. Een innovatie is bv. de introductie in de toponymie
van het begrip bodemserie. Zijn glossarium bevat tal van nieuwe, overtuigende etymologieën, bv. Broodseinde. Meesterlijk is zijn toponymische synthese achteraan ; wat hij schrijft over bv. het woord hofstede, is
een revelatie.
Ik heb me hard ingespannen om zoveel mogelijk foutjes samen te lezen, maar de oogst is gering.
P. 57 : het meervoud van de persoonsnaam Raas (Mnl. Raesse) is niet
Razen , maar Rasen.
P. 74 : in plaats van erop te wijzen dat leperiaan klei een onnederlandse spelling is, zou ik kordaat Ieperiaanklei schrijven, aaneen.
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P. 187 : Traweis met w kan niet op Troveis met v via b uitp teruggaan.
P. 188 en elders : de oorkonde van 1257 is niet in een kopie uit de

14de eeuw, maar in een gelijktijdig afschrift overgeleverd (Corpus p. 67
nr. 15 ).
Nr. 35 : Mattheeus en Matthijs zijn niet blijkbaar, maar werkelijk
twee verschillende bijbelse namen (Mattheus en Matthias) .
Nr. 200 en p. 892 : Bucht : de betekenisevolutie buigen > omheinen zou een unicum zijn. Liever bheugh-, uitbreiding van de veelvuldig voorkomende wortel bheu- , , behoeden > omheinen, omsluiten "..
Nr. 559 : in Hariso schuilt het suffix -is- , niet het uit het Romaans
ontleende -tso.
Nr. 730 Calle Loys weede : veeleer Elooi dan Leys uit Lauwereins?
Nr. 889 Knutsegem : eventueel toevoegen dat Geizegem, uit ouder
Goizegem, te Zwijnaarde, opnieuw ingevoerd werd bij de jongste straatnaamwijzigingen te Gent.
Nr. 956 Krekelenberg : wellicht te vergelijken met Frans (departement Aisne) criquet , , terne accidentée, raidillon ' ' (Hand. Comm. Top.
Dial. 53, 1979, 165 ), en dan een substraatwoord zoals in veel andere
bergnamen.
Nr. 893 Kwaadbeke : kwaad veeleer in de etymologische betekenis
, , vuil ' ' , cf. Mnl . quaet, Duits Kot , , drek "..
Nr. 994 en 1084 : lache, Ohd. lacha, inderdaad denkelijk uit lahjó,
zou ik liefst verbinden met de Lo, naam van drassige gronden, bij Dittmaier ook la en lau, uit Germ. lahu, IE laku-, o.m. Lat. lacus „ meer,
vijver " . De variant lagh- o.m. in Oe. lagu „ meer, poel " (Smith, English Place-name Elements, II 12) en in Doodlage.
Nr. 1334 Passemare : male, uit malhó (cf. Flémalle, 634 kopie l Ode
Fledismamalacha) zou ik thans liever verbinden met Servisch mláka
, , zompige grond ' ' , enz. Een genitief Bernes van Berno is sedert de 12 de
eeuw wel mogelijk in Vlaanderen, cf. Baves naast ouder Baven en zie Jozef Van Loon, Bijdrage tot de morfeemgeschiedenis en -geografie der
Nederlandse toenamen, Kortemark 1981, p. 492.
Nr. 1384 Plaats : ook verwijzen naar mijn behandeling van dit woord
in Naamkunde 11, 1979, 102 103.
Nr. 1408 Poort : het citaat uit Verdam, volgens wie een stad stadsrecht zou gehad hebben, een poort niet, schrappen. In mijn Corpus
worden bv. poort genoemd : 1236 Gent, C 25 ; 1281 Brugge, C 547 ;
1254 Middelburg, C 53 ; 1274 Oudenburg, C 265, enz.
Nr. 1778 : over de etymologie van visse thans vooral W.J.J. Pijnenburg,
Een westfrankische bunzing, in Leuvense Bijdragen 72, 1983, 437 458.
-

-
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De met uiterste precisie getekende kaarten zijn prachtig.
Het werk van Luc Van Durme verdient niet alleen bekroond, maar
ook zo spoedig mogelijk integraal uitgegeven te worden. Het drukken
van de gekleurde kaarten en het zetten van de excerpten (waarin oplossingen van afkortingen liever door een andere letter dan door ronde haken zouden aangeduid worden ) zal wel problemen opleveren.

Verslag van de heer K. ROELANDTS, derde beoordelaar
Gaarne sluit ik me aan bij de gunstige beoordeling in beide voorafgaande verslagen. Deze dissertatie is inderdaad ook naar mijn mening
een model van een toponymische monografie die vooral gericht is op het
historisch topografisch onderzoek, de ontginningsgeschiedenis en de preciese interpretatie van de desbetreffende woordenschat. De auteur is erin
geslaagd, een omvangrijke materiaalverzameling uit de archivalische en
moderne bronnen bijeen te brengen en die nauwkeurig te bewerken,
met een persoonlijk inzicht in de toponymische vakliteratuur en een
grondige kennis van het plaatselijke terrein, dat bovendien in een aantal
gedetailleerde kaarten aanschouwelijk wordt voorgesteld. Zelden is iemand ertoe gekomen de oudere niet meer gangbare plaatsnamen, met
inbegrip van de appellatieve plaatsaanduidingen, zo exhaustief op de
kaart te localiseren. Dat verhoogt uiteraard ook de waarde van de naamverklaringen, die direkt op karakteristieke gegevens van de plaats zelf
kunnen steunen.
Meer in het bijzonder wijs ik nog op enkele verdiensten die mij speciaal zijn opgevallen, omdat zij betrekking hebben op verbeteringen of
vernieuwingen in de opbouw van een toponymische monografie : de
zorg besteed aan de fysiografische schets, de domaniale struktuur, het
verkavelingspatroon, de evolutie van bodemgebruik en wegennet ; bovendien, in het glossarium, de systematische opgaven van de bodemserie(s) en de oppervlakte der percelen ; ten slotte, als synthese, de rekonstruktie van landschap en bewoning. De auteur had het voordeel,
daarbij voor het geografisch en het historisch aspekt gebruik te kunnen
maken van het werk der Gentse bodemkundigen en mediëvisten, maar
hij heeft het dan toch op een oordeelkundige manier te pas gebracht en
ook voor de toponymie gevaloriseerd. De gebruikelijke dialektschets
heeft hij vervangen door een eclectische studie die hij zelf een experiment noemt ( blz. 170 ) : enkele losse verschijnselen worden er in een
ruimer dialektgeografisch verband behandeld, waarbij een paar kenmer-
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ken van het toponymisch materiaal belicht worden, maar andere daarentegen niet aan bod komen. Hier zou een beknopt overzicht van al de
dialektische gegevens die weerspiegeld worden in de karakteristieke spellingsvarianten van het namencorpus wel beter bij het onderwerp gepast
hebben. Daarnaar zou dan kunnen verwezen worden op de plaatsen in
het glossarium waar zulke grafieën nu in functie van de respectieve
naamverklaringen verspreid behandeld worden.
Het verklarend glossarium beslaat tweede derde ( ruim 600 blz . ) van
de dissertatie en is over het algemeen zowel inhoudelijk als technisch een
voortreffelijk werkstuk. Behalve de genoemde vernieuwing in de perceelsbeschrijvingen, munt het uit door een haast scrupuleuze volledigheid, door degelijke interpretaties van de soms verwarrende namentraditie en door persoonlijk doordachte preciseringen die in belangrijke
mate bijdragen tot de bevordering van het historisch toponymisch onderzoek.
Detailfouten die mij bij een vroegere lezing waren opgevallen, zijn
nu verbeterd : zo b.v. de behandeling van Haendert/Oranje, maar de
eigenaar van dat goed, de Kommanderij Pitsemburg te Mechelen, wordt
toch nog vreemd genoeg als ,, Derde Orde" bestempeld ( blz. 143 en
653), misschien door verwarring met de , , Grauwzusters-Penitenten van
de Derde Orde" die later een deel van genoemd domein beheerden
( blz. 436, nr. 549 ). Bedoeld wordt natuurlijk de Kommanderij van de
Duitse Orde, vgl. trouwens teuthonicor(um) in het excerpt van 1222 op
blz. 652.
Het glossarium bevat ook zeer veel antroponymisch materiaal, dat
echter niet systematisch wordt verklaard of onderzocht. Dit lijkt me een
zwak punt, hoewel slechts van ondergeschikt belang, want het toponymisch veld is zo uitgebreid en veelzijdig dat de onderzoeker zich noodgedwongen ergens moet beperken. Onderhavig werk voldoet ruimschoots aan de voorwaarden om bekroond en gepubliceerd te worden.

WERKZAAMHEDEN VAN DE ACADEMIE IN 1985

Vergaderingen van 16 januari 1985
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren COUPÉ, voorzitter, MOORS, ondervoorzitter, en
HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, VAN ELSLANDER,
ROOSE, LEYS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, de heren COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, DE PAEPE en GEERTS, leden.

Afwezig met kennisgeving : de heren LISSENS, GYSSELING, JONCKHEERE, WEISGERBER, BUCKINX, HADERMANN, DE BELSER, GOOSSENS,
LAMPO en VAN HERREWEGHEN, leden ;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA

NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 19 december 1984 worden goedgekeurd.
OVERDRACHT VAN HET AMBT VAN VOORZITTER
Toespraak gehouden door de heer COUPÉ, aftredend voorzitter.
Toen kollega Ada DEPREZ mij op woensdag 18 januari 1984 het voorzitterschap van onze Academie overdroeg heb ik in uw bijzijn de
troostende gedachte geopperd dat de termijn van één jaar géén echt verontrustend perspectief bood.
In de praktijk werd het voor mij nog een derde korter want precies
één week later belandde ik met heupbreuk in het ziekenhuis en het
werd mei vooraleer ik, bijgenageld, weer in uw midden mocht verschijnen. Ook kollega Walter Couvreur had vrijwel gelijktijdig zijn tol betaald aan de korte ijsgang en op enige honderden meter van de SintNiklase kliniek waar ik op kalkafzetting lag te wachten, was kollega Lode
ROOSE opgenomen.
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Intussen had onze Academie door de dood op maandag 30 april van
ons eminent medelid José AERTS / Albert Westerlinck een zwaar verlies
geleden dat, dag op dag, vijf maand later, op zondag 30 september,
nog werd verzwaard door het afsterven van ons binnenlands erelid JanAlbert GoRIS / Marnix Gijsen.
Niet alleen omdat de agenda van deze plenaire vergadering nogal
gestoffeerd is, maar ook omdat ik met kollega Jozef MOORS had afgesproken de verbale overdracht zo kort mogelijk te houden, wil ik mij
beperken tot de traditionele daarom niet minder gemeende
dankwoorden.
Die gaan van harte uit
naar alle kollega's voor hun begrip en vriendschap ;
naar vaste secretaris Marcel Hoebeke die met even grote kennis als bezorgdheid de taak van de voorzitter weet te verlichten ;
naar secretaris-huismeester Norbert Haeck op wie ik nooit tevergeefs een
beroep deed ;
naar de leden van de bestuurscommissie Karel Roelandts en Antoon van
Elslander voor hun werkzaam aandeel in de prettige sfeer die de vergaderingen kenmerkte ;
naar de Commissie voor Advies van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde die met een merkwaardige eensgezindheid haar oordeelvellingen
formuleerde ;
en tenslotte, heel speciaal naar ondervoorzitter Jozef Moors. Ik heb hem
in die weinige maanden leren kennen als een bevoegde, taalvaardige en
geestige kollega aan wie ik thans met een gerust hart ( en overigens met
nauwelijks verholen genoegen) de nooit-gebruikte voorzittershamer mag
overhandigen.
Toespraak van de heer MOORS bij het aanvaarden van het ambt van
voorzitter voor het jaar 1985.
Ik mag toch niet nalaten de heer COUPÉ in naam van onze academie te
danken voor de perfekte wijze waarop hij onze werkzaamheden geleid
heeft in de openbare vergaderingen en op de samenkomsten van het
bestuur en de bestuurscommissie.
Ik zal mijn best doen om evenveel kalme efficiëntie te gebruiken,
maar het is mij wel niet gegeven in het openbaar het woord te voeren
zoals Anton van WII.DERODE het doet. U zult dit moeten missen,
waarde collega's.
Het korte jaar samen met hem heb ik zo aangenaam gevonden dat ik
het jammer vind dat bij ons de uittredende voorzitter helemaal afscheid
neemt van het bestuur.
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Maar ik houd me aan onze overeenkomst : we dragen het voorzitterschap over met zo weinig mogelijk plichtplegingen en complimenten.
Waarde Collega's,
U weet dat ik lang gewacht heb om op mijn beurt mijn plicht te
doen, ook omdat ik niet wist of ik geschikt was voor dit ambt.
Na een jaar ondervoorzitterschap ben ik gerust gesteld omdat ik net als
mijn voorganger gemerkt heb dat de academie in stand wordt gehouden
door een college, waarin de eerste rol wordt gespeeld door de vaste secretaris en een grote rol door de twee ervaren leden van de bestuurscommissie.
Samen met de heren HOEBEKE, ROELANDTS en VAN ELSLANDER zal
ik het niet moeilijk hebben. Ik dank hen nu reeds voor hun bijstand.
Beste heer DESCHAMPS. We hebben reeds vroeger heel vlug gesympathiseerd. Ik ben blij dat ik nu in de academie met u aan de
bestuurstafel mag zitten. En ik ben ook blij dat wij in u de passende
voorzitter hebben gevonden voor ons jubileumjaar.
Ik dank u allemaal voor uw vertrouwen.
LEZING
„Het dramatisch element in het werk van Buysse " : lezing door de
heer DECORTE.
( Zie „ Verslagen en Mededelingen " jg. 1985, Afl. 1, blz. 78-84 }.

GEHEIME ZITTING

1. Lidmaatschap
a) Opvolging van wijlen de heer Aerts. — Overeenkomstig art. 42
van het huishoudelijk reglement wordt de verkiezing van een lid ter vervanging van wijlen de heer AExTS uitgesteld.
b) Opvolging van wijlen de heer Michels. — Samenstelling van een
commissie van voordracht voor de opvolging van wijlen de heer MICHELS, buitenlands erelid.
Het bestuur stelt voor de heren DE BELSER en DE PAEPE aan het
bestuur toe te voegen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.

Prijsantwoord van Dr. J. Vlasselaers. Verslag van wijlen de heer Aerts.
De Academie beslist met algemene stemmen, dat het verslag van wijlen de heer AERTS over het prijsantwoord van Dr. J. Vlasselaers samen

2.
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met de verslagen van de andere beoordelaars in de Verslagen & Mededelingen gepubliceerd zal worden.
3. Samenstelling van de jury's belast met het beoordelen van de prijsantwoorden voor 1985.
a) Prijs voor taalkunde (ten bedrage van 25.000 F.) : „Toponymie van
Velzeke-Ruddershove en Bochoute ", door Dr. Luc VAN DURME, Provinciebaan 190, 9620 Zottegem / Velzeke.
Voorstel : de heren VANACKER, GYSSELING en ROELANDTS.
b) Prijs voor cultuurgeschiedenis (ten bedrage van 25.000 F.) : Op de
prijsvraag , , De Groot-Nederlandse gedachte in Vlaanderen tot
1945 ' ' werd ingezonden : , , Het Nederlands bewustzijn in de
Vlaamse beweging", door Dr. R. VAN WATEGHEM (ps. Robert Six),
Uitbredngsa
16, 1070 Brussel.
Voorstel : de heren HOEBEKE, COUVREUR EN LISSENS.
De voorstellen worden goedgekeurd.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE
Verslag door de heer GEERTS, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren VANACKER, voorzitter, COUVREUR, ondervoorzitter, en GEERTS, secretaris ;
de heren ROELANDTS, MOORS, LEYS, HOEBEKE, COUPÉ en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : de heren DEMEDTS en DESCHAMPS.
Afwezig met kennisgeving : de heren GYSSELING, VAN ELSLANDER,
ROOSE, mevrouw DEPREZ, de heren HADERMANN, GOOSSENS en DE
PAEPE, leden ;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA
, , Syntactische gegevens in het materiaal van P. Willems", lezing door
de heer VANACKER.
Het dialectmateriaal dat door P. Willems omstreeks 1885 in een uitgebreide schriftelijke enquête werd verzameld, bevat een massa gegevens

414

over klank- en vormleer. Voor vergelijkend syntactisch onderzoek hebben de dialectologen tot nog toe geen gebruik gemaakt van dat materiaal. Toch wordt in de enquêtelijst van P. Willems naar heel wat syntactische items gevraagd. Ook uit vragen naar fonetische en morfologische kenmerken kan men syntactische feiten afleiden, maar hierbij wordt
men geconfronteerd met moeilijkheden die eigen zijn aan het interpreteren van schriftelijk verzamelde informatie over syntactische constructies
Discussie : de heren MOORS, HOEBEKE, GEERTS, KEERSMAEKERS, DE
PAEPE, DESCHAMPS en COUPÉ.
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS
Verslag door de heer DE PAEPE, wd. secretaris.
Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter, en de heer DE PAEPE, ondervoorzitter ;
de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DECORTE en DESCHAMPS, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, MOORS,
ROOSE, LEYS, HOEBEKE, COUPÉ, COUVREUR, KEERSMAEKERS en GEERTS.
Afwezig met kennisgeving : de heer VAN HERREWEGHEN, secretaris ;
de heren LISSENS, JONCKHEERE, DE BELSER en LAMPO, leden ;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.

AGENDA
, , Omtrent om" , lezing door de heer LEYS.
Spreker bespreekt a llereerst enkele konfigurationele, positionele en fenomenologische aspekten van de spatiale om-relatie. Vervolgens toont
hij aan hoe de temporele gebruikswijzen van het voorzetsel om te verklaren zijn door een reduktie van spatiale verhoudingen naar de ééndimensionale tijdsas toe. Tenslotte wijst hij erop dat de overdracht van
komponenten uit de spatiale om-gestalt leidt tot modaal gebruik van
om, bv. in finale of kausale zin.
Bespreking : aan de bespreking namen deel : de heren GEERTS, ROELANDTS en VANACKER.

Vergaderingen van 20 februari 1985
I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : de heren MOORS, voorzitter, DESCHAMPS, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING,
JONCKHEERE, VAN ELSLANDER, ROOSE, LEYS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, de heren COUPÉ, HADERMANN, DE BELSER,
GOOSSENS, COUVREUR, KEERSMAEKERS, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN
en GEERTS, leden ;
mevrouw SCHENKEVELD, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren WEISGERBER, WILLEMYNS en
mevrouw ROSSEELS, leden ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.

AGENDA
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 16 januari 1985 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. Bestuur 1985.
De verkiezing van het bestuur 1985 werd door
de Gemeenschapsminister van Cultuur goedgekeurd op 14 december
1984.
2. Vertegenwoordiging van de Academie.

Op 18 januari jI. vertegenwoordigde de heer MOORS de Academie op de nieuwjaarsreceptie
in het Koninklijk Paleis te Brussel.
De heer ROELANDTS vertegenwoordigde de Academie op de opening
van de tentoonstelling , , Twee eeuwen marktzangerstraditie in Vlaanderen (1750-1950 ) ' ' , georganiseerd door de Leuvense Vereniging Volkskunde. De opening had plaats op vrijdag 15 februari jl.
3. Bedanking.

Bij brief van 11 januari jl. dankt de heer C. C. DE
BRUIN het bestuur en de collega's voor de gelukwensen die hij ter ge-
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tegenheid van de prijsuitreiking op 17 november 1984 mocht ontvangen.
4. Gelukwensen. — Ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag (16 februari) werd collega VAN HERREWEGHEN door het secretariaat, namens
de Academie, gelukgewenst. De heer VAN HExxEVCEGHEN dankte voor
de vriendelijke attentie bij schrijven van 17 februari jl.
MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Vertegenwoordiging van de Academie. — Op 8 februari jl. vertegenwoordigde de heer HoEBEICE onze Academie op de opening van de tentoonstelling over Belle van Zuylen -Isabelle de Charrière 1740-1805,
georganiseerd door het Genootschap Belle van Zuylen (Nederland) en
de Association Mme de Charrière (Zwitserl and ). De betekenis van Belle
van Zuylen werd toegelicht door de heer P. H. DUBOIS.
LEZING
, , Conscience en Gezelle " : lezing door de heer KEERSMAEKERS.

GEHEIME ZITTING
1. Lidmaatschap
a) Opvolging van wijlen de heer Aerts. — Ter vervanging van wijlen
de heer AMTS (Albert Westetlinck) wordt de heer Marcel JANSSENS tot
lid van de Academie verkozen.
b) Opvolging van wijlen de heer Michels, buitenlands erelid. — 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 MICHELS.

2. Samenstelling van de jury's voor de fondsprijzen 1985.
Het
bestuur stelt voor de jury's als volgt samen te stellen :
a) voor de Karel Barbierprijs (periode 1983-1984 ), ten bedrage van
20.000 F. : de heren DEMEDTS, HADERMANN en mevrouw ROSSEELS ;
b) voor de Lode Baekelmansprijs (periode 1982-1984), ten bedrage van
40.000 F. : de heren JONCKHEERE, DECORTE en COUPÉ ;
c) voor de Arthur Merghelynckprijs (periode 1982-1984) :
- voor de poëzie, ten bedrage van 10.000 F. : mevrouw D'HAEN, de
heren COUPÉ en VAN HERREWEGHEN ;
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- voor het proza, ten bedrage van 10.000 F. : de heren DE BELSER,
LAMPO en mevrouw ROSSEELS.
Het verslag
3. Verslag van de vergadering van de bestuurscommissie.
van de vergadering van de bestuurscommissie van 13 februari 1985
wordt aan de Academie voor kennisgeving voorgelegd.
II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN
Verslag door de heer VAN HERREWEGHEN, lid-wnd. secretaris.
Aanwezig : de heren DEMEDTS, voorzitter, en VAN ELSLANDER, ondervoorzitter ;
de heren LISSENS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, de heren COUPÉ en
VAN HERREWEGHEN, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, ROOSE, LEYS, HOEBEKE, HADERMANN, GOOSSENS, COUVREUR,
DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, DE PAEPE en GEERTS ;
mevrouw SCHENKEVELD, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren JONCKHEERE, WEISGERBER en
mevrouw ROSSEELS, leden ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.

AGENDA
lezing
„Perk,
Perk, Potgieter en Doorenbos - Vormen van intertextualiteit ",
door mevrouw SCHENKEVELD, buitenlands erelid.
Mevrouw SCHENKEVELD ontleedde het gedicht , , De Schim van P. C.
Hoft",andehvMiclRfater'sdubhoinzj
„ Semiotics of Poetry " . Perk schreef het gedicht in het Hooftjaar 1881
na een viering waar Dr. Willem Doorenbos een gloedvolle rede hield.
Elementen uit die rede komen in Perks gedicht voor en merkwaardig genoeg heeft de jonge dichter voor de vorm Dante's , , terzina rima " gebruikt, die Potgieter had gekozen voor „ Florence " . Met deze intertextualiteitsaanwijzingen worden overigens de bezwaren tegen de te absolute stellingen voor Riffaterre niet afgezwakt.
Aan de bespreking namen deel : mevrouw DEPREZ en de heren HADERMANN en KEERSMAEKERS.
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VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LE fi ERKUNDE
'

Verslag door de heer GEERTS, lid-wnd.

secretaris.

Aanwezig : de heren KEERSMAEKERS, voorzitter, en DE PAEPE, ondervoorzitter ;
de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, ROOSE, LEYS,
HOEBEKE, HADERMANN, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS en
GEERTS, leden.
Hospiterende leden : de heren LISSENS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER,
DECORTE, mevrouw DEPREZ, de heren COUPÉ en VAN HERREWEGHEN ;
mevrouw SCHENKEVELD, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heer WILLEMYNS, secretaris ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse

ereleden.
AGENDA

„De
De verwanten van Oostnederduits pede `kweek, triticum regens' in
de Nederlandse dialecten ", lezing door de heer GOOSSENS.
Bespreking : aan de bespreking namen deel : de heren GYSSELING en
LEYS.

Vergaderingen van 20 maart 1985
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren MOORS, voorzitter, DESCHAMPS, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren LISSENS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, VAN ELSLANDER,
ROOSE, DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, de heren COUPÉ,
GOOSSENS, COUVREUR, KEERSMAEKERS, LAMPO en WILLEMYNS, leden ;

Afwezig met kennisgeving : de heren ROELANDTS, WEISGERBER, BUCKINX, LEYS, DE BELSER, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN, mevrouw RosSEELS en de heer GEERTS, leden ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse

ereleden.
AGENDA
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 20 februari 1985 worden goedgekeurd.
MEDEDELING VAN DE VASTE SECRETARIS

Ingekomen stuk.

Bij brief van 28 februari jl. laat de heer M. JANS-

SENS weten, dat hij het bericht van zijn verkiezing tot lid van ons ge-

nootschap in dank heeft ontvangen en dat hij die verkiezing, die hij als
een eer beschouwt, aanvaardt.
MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Vertegenwoordiging van de Academie.
Op 8 maart jl. vertegenwoordigde de heer HOEBEKE, vast secretaris, de Academie op de Dies
Natalisviering van de Rijksuniversiteit Gent.
LEZING

„Hamlet
Hamlet en The Master ofBallantrae (R. L. Stevenson) in het licht van
de theorie van Dumézil en van Diel " , lezing door mevrouw D'HAEN.
(Zie „ Verslagen en Mededelingen " jg. 1985, Afl . 2, blz . 221 231).
-
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GEHEIME ZITTING
1. Lidmaatschap. — Overeenkomstig art. 42 van het huishoudelijk
reglement wordt de verkiezing van een buitenlands erelid ter vervanging
van wijlen de heer MICHELS uitgesteld.
2. Samenste lling van de Prijsvragencommissie ( prijsantwoorden
1988 ). — De heren WETSGEKWEK en KEERSMAEKERS worden aan het
bestuur toegevoegd.
In deze commissie zijn de vier vaste commissies vertegenwoordigd
(H.R. art. 65).

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMIVIISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS
Verslag door de heer DESCHAMPS, lid-wd. secretaris.
Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter ;
de heren LISSENS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DECORTE, DESCHAMPS
en LAMPO, leden.
Hospiterende leden : de heren VANACKER, MOORS, HOEBEKE,
COUPÉ, GOOSSENS, COUVREUR en KEERSMAEKERS.
Afwezig met kennisgeving : de heren DE PAEPE, ondervoorzitter, en
VAN HERREWEGHEN, secretaris ;
de heren BUCKINX en DE BELSER, mevrouw ROSSEELS, leden ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse
ereleden.

AGENDA
1. , , Sic transit gloria immortalium of Herinneringen aan wijlen N.N.
bij leven academieleden", lezing door de heer DECORTE.
De spreker zette zijn reeks herinneringen aan vroegere academieleden
voort en handelde ditmaal over wijlen F.V. Toussaint, Prof. Dr. F. Baur
en M. Roelants.
(Zie „ Verslagen en Mededelingen " jg. 1985, Afl. 2, blz. 137-146).
2. Mevrouw DEPREZ, voorzitter, deelt mede dat twee bijdragen werden ingezonden voor opname in de , , Verslagen en Mededelingen ' ' , nl.
„De
De bekendheid met de Nederlandse letterkunde in het Spanje van de
gouden eeuw " , door Dr. S. A. Vosters, en , , Sint Aernout, patroon der
brouwers ", door Dr. A. Smits.
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De heren KEERSMAEKERS en VAN ELSLANDER werden bereid gevonden als beoordelaars op te treden voor het werk van de heer Vosters. De
heren VAN ELSLANDER en DESCHAMPS zullen een advies uitbrengen voor
de bijdrage van de heer Smits.
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE
Verslag door de heer GOOSSENS, lid-wnd. secretaris.
Aanwezig : de heren VANACKER, voorzitter, en COUVREUR, ondervoorzitter ;
de heren MOORS, ROOSE, HOEBEKE, COUPÉ, GOOSSENS en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : de heren LISSENS, DEMEDTS, DECORTE, DESCHAMPS en LAMPO.
Afwezig met kennisgeving : de heer GEERTS, secretaris ;
de heren ROELANDTS, GYSSELING en LEYS, leden ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse

ereleden.
AGENDA
, , Op zijn Vlaams ", lezing door de heer MOORS.
De spreker heeft gezocht naar woorden, uitdrukkingen, zegswijzen
betr. Vlaams, Vlaming en Vlaanderen in de talen van landen waarmee
wij kontakt hebben gehad.
Hij behandelt het Frans, Waals, Spaans, Portugees, Italiaanse en enkele andere Romaanse talen, het Duits, Engels, Scandinavisch, Slavische
talen, en zeer beknopt het Nederlands, waarbij hij verwijst naar het
W.N.T.
Hij waarschuwt dat zijn onderzoek niet volledig is, voornamelijk bij
het ontbreken van voldoende kultuur-historische verklaringen. Verder
wijst hij erop dat de gegevens soms twijfelachtig zijn, o.m. omdat
Vlaanderen en Vlaams vroeger mimer opgevat werd op politiek, geografisch en artistiek gebied. Hij had zich bovendien moeten bezighouden
met de andere werelddelen (de U.S.A. werden onderzocht ) waar vermoedelijk iets te vinden is ; men denke b.v. aan Belgisch-Kongo.
Bespreking : aan de bespreking namen deel : de heren KEERSMAEKERS, COUVREUR, ROOSE, LISSENS, VANACKER en HOEBEKE.

Vergaderingen van 17 april 1985
I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : de heren MOORS, voorzitter, DESCHAMPS, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, VAN
ELSLANDER, ROOSE, LEYS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw
D'HAEN, de heren COUPÉ, DE BELSER, COUVREUR, KEERSMAEKERS en
GEERTS, leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren LISSENS, HADERMANN, GOOSSENS, LAMPO, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN, mevrouw ROSSEELS en de
heer JANSSENS, leden ;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.

AGENDA
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 20 maart 1985 worden goedgekeurd.

MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. Vertegenwoordiging van de Academie. — Op 28 maart jl. vertegenwoordigde de heer MOORS, voorzitter, onze Academie op een academische zitting gehouden door de Universiteit van Luik. Tijdens deze
zitting werd aan de heer M. Elias J. Corey (Harvard- Universiteit) de titel
van doctor honoris causa verleend.
2. Gelukwensen. — Op 16 april 1985 werd de heer ROOSE 65 jaar.
Het secretariaat liet hem gelukwensen toekomen. Collega ROOSE dankte
bij schrijven van 16 april jl.

LEZING

, , Gezelle en Conscience ", lezing door de heer KEERSMAEKERS.
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GEHEIME ZITTING

Ter vervanging van wijlen de heer MICHELS
1. Lidmaatschap.
wordt de heer Norbert MORCINIEC tot buitenlands erelid van de Academie verkozen.
2. Academische prijsvragen.
De volgende prijsvragen worden uitgeschreven voor 1988 :
LETTERKUNDE
- De receptie van Dostojevski in de Nederlandse letterkunde.
TAALKUNDE
- Toponymie van Lommel.
Namens de prijsvragencommissie stelt de voorzitter de Academie voor
het bedrag verbonden aan elk van deze prijzen te verhogen en van
25.000 F. op 50.000 F. te brengen. Het voorstel wordt aanvaard.

3. Verslag van de vergadering van de bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie van 10 april 1985
wordt aan de Academie voor kennisgeving voorgelegd.
In aansluiting op dit verslag wordt het ontwerp van reglement van de
Maurice Gilliamsprijs besproken en wordt de formulering van bepaalde
artikels verbeterd.
De vaste secretaris krijgt de opdracht zich met de schenkster in verbinding te stellen en naar haar standpunt betreffende een paar artikels,
inz. art. 5 te informeren.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE
Verslag door de heer DESCHAMPS, lid-wnd. secretaris.
Aanwezig : de heren KEERSMAEKERS, voorzitter, en DESCHAMPS, wnd.
secretaris ;
de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, ROOSE, LEYS,
HOEBEKE, COUVREUR en GEERTS, leden.
Hospiterende leden : de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DECORTE,
mevrouw DEPREZ, de heren COUPÉ en DE BELSER ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
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Afwezig met kennisgeving : de heer DE PAEPE, ondervoorzitter ;
de heren HADERMANN en GOOSSENS, leden ;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.

AGENDA
„Idealistische
Idealistische en elitaire taalnormen in Vlaanderen ", lezing door de
heer GEERTS.
Onderzoek naar de (lexicale) variatie in het Nederlands in Vlaanderen
heeft uitgewezen dat de standaardtaal voor de gemiddelde Vlaming in
de eerste plaats zo duidelijk mogelijk van het dialect moet verschillen
( exogeen moet zijn ), in de tweede plaats zo beschaafd ( d.i. nietalledaags, plechtig, boekentalig) mogelijk moet zijn en ten slotte zo zuiver mogelijk moet zijn ( vrij van vreemde, vooral Franse woorden ).
Deze normconceptie botst met de normatieve opvatting die het Nederlands zoals het in Nederland als standaardtaal gebruikt wordt, als
model propageert. Een en ander wijst erop dat taalnormen ondergeschikt zijn aan kommunikatieve normen, die op hun beurt geconditioneerd zijn door de normen van de sociale interactie in het algemeen.
Sociale normen worden bepaald door de toonaangevers in de interactiegroep ( vandaar dat ze , , elitair ' ' genoemd kunnen worden ), terwijl
de op de integratiegedachte gebaseerde propaganda voor de Nederlandse
norm hoofdzakelijk het werk is van in maatschappelijk opzicht minder
invloedrijke taalpolitici (vanwege het integratie-idealisme kan hun norm
daarom idealistisch genoemd worden) .
(Zie , , Verslagen en Mededelingen ' ' jg. 1985, Afl . 1, blz. 85-112 ) .
Bespreking : aan de bespreking namen deel : de heren GYSSELING,
COUVREUR, KEERSMAEKERS, ROELANDTS en VANACKER.
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN
Verslag door de heer DE BELSER, lid-wnd. secretaris.
Aanwezig : de heren DECORTE, wnd. voorzitter, en DE BELSER, wnd.
secretaris ;
de heer DEMEDTS, mevrouw DEPREZ en de heer COUPÉ, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, ROOSE, LEYS, HOEBEKE, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS en GEERTS ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
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Afwezig met kennisgeving : de heren VAN ELSLANDER, ondervoorzitter, en LAMPO, secretaris ;
de heren LISSENS, VAN HERREWEGHEN, mevrouw ROSSEELS en de heer
JANSSENS, leden ;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.
AGENDA
Literair salon : De heer DEMEDTS leest een fragment voor uit een roman in voorbereiding, die over de loopgravenoorlog (1914-' 18 ) handelt.

Vergaderingen van 15 mei 1985
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren MOORS, voorzitter, DESCHAMPS, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING,
WEISGERBER, ROOSE, LEYS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw
D'HAEN, de heer VAN HERREWEGHEN, mevrouw ROSSEELS, de heren
GEERTS en JANSSENS, leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren VAN ELSLANDER, COUPÉ, HADERMANN, DE BEISEB, GOOSSENS, KEERSMAEKERS, LAMPO, DE PAEPE en
WILLEMYNS, leden ;
de heren SCHMOOK en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA
In memoriam E. OEHMANN, buitenlands erelid
door J. Moois
Voorzitter van de Academie

De Academie heeft met enige vertraging kennis gekregen van het
overlijden, op 10 oktober 1984, van haar oudste buitenlands erelid, Emil
Oehmann.
E. Oehmann werd geboren te Helsinki op 21 januari 1894.
Hij promoveerde in 1918. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest
als lector in de Finse taal te Berlijn, werd hij in 1922 docent in de Germaanse taalwetenschap te Helsinki, in 1924 professor in de Germaanse
filologie te Turku en ten slotte in 1945 professor te Helsinki.
Hij was lid van de Finse Academie van Wetenschappen, waarvan hij
in de jaren 1950 de secretaris werd.
In 1953 werd hij door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taalen Letterkunde tot buitenlands erelid verkozen ter vervanging van Prof.
Dr. J. D. du Toit. De verkiezing werd door de Koning goedgekeurd op
3 februari 1954.
E. Oehmann was ook buitenlands erelid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
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Ik kan hier alleen herinneren aan het voornaamste uit zijn lange en
vruchtbare wetenschappelijke carrière.
Men kan zijn talrijke artikels en boeken klasseren in een aantal gebieden zoals de Finse taal- en letterkunde, de Duitse taalkunde en leenwoordenstudie, het Middelnederlands en zelfs het Fries en het Oudfrans.
Wat het Fins betreft, noteert men woordstudies en bijdragen over
Duitse dichters, waaronder H. Heine.
Inzake Duitse taalkunde hield E.O. zich o.m. bezig met de verhouding tussen dialekten en Hoogduits, met suffiksen zoals -ieren, -lein en
-chen, met hyperkorrekte klankvormen, met het verschijnsel homonymie en tenslotte met woordstudies waarbij hij ook vaak het Middelnederlands betrok ; hij schreef meer dan twintig Kleine Beitrdge zum deutschen T'órterbuch .

Voor het Fries heb ik kennis van een onderzoek over de meervouden
op ar en er.
Maar het grootste deel van zijn publicaties betreft de wederzijdse invloed van talen.
Het gaat over Franse woorden in het Duits van de 12e en 13e eeuw,
over Romaanse woorden in het Middelhoogduits, over Franse invloed op
het Duits van de middeleeuwen, over Duits leengoed in het Zweeds,
over Russische vreemde woorden en leenwoorden, over de invloed van
het Italiaans in Duitsland.
In de meeste van zijn studies betrok hij voortdurend het Middelnederlands en naar de woorden van J. van Mierlo is zijn werk onontbeerlijk
voor de grondige kennis van de Mndl. taal en literatuur, reeds in de 12e
eeuw. In een van zijn grote werken, Die mittelhochdeutsche Lehnprdgung nach altfranzósischen Vorbild is een derde van de inhoud gewijd
aan de Mittelniederldndische Lehnprdgung. Een uitsluitend Nederlandse
studie heet Die mittelniederldndischen Verben auf -ont en in onze Verslagen en Mededelingen gaf hij bovendien in 1955 een objectief artikel
van een twintigtal bladzijden Ueber den Italienischen Einfluss auf das
Niederldndische .

Met Emil Oehmann heeft de Academie haar vertegenwoordiger verloren in een land waar onze taal- en letterkunde nog steeds in de belangstelling staat van de universitaire wereld.
Laten wij een ogenblik in stilte aan hem denken.
Notulen
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 17 april 1985 worden goedgekeurd.
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MEDEDELINGEN VAN DE

VASTE SECRETARIS

Het secretariaat werd op 22 april jl. door de Finse
1. Overlijden.
ambassade te Brussel telefonisch ervan op de hoogte gebracht, dat de
heer E. OEHMANN, buitenlands erelid, op 7 oktober 1984 overleden is.
Op zaterdag 11 mei jl. overleed te Hilversum de heer STUIVELING,
buitenlands erelid. Het secretariaat betuigde de familie het rouwbeklag
van de Academie bij telegram van 14 mei.
Van collega DE PAEPE kreeg het secretariaat het bericht dat zijn moeder op 11.0 5. 8 5 te Heverlee overleden is.
De heer MOORS, voor2. Vertegenwoordiging van de Academie.
zitter, vertegenwoordigde op zaterdag 20 april 1985 de Academie op het
feestmaal en de receptie, aangeboden door het stadsbestuur t.g.v. de
opening van de Gentse floraliën.
Bij brief van 29 april 1985
3. Bekrachtigingscommissie 1985-1986.
vraagt de heer M. DELOZ een academielid aan te wijzen dat aanvaardt
deel te nemen aan de werkzaamheden van de commissie voor de bekrachtiging van de academische diploma's. Collega LISSENS is bereid gevonden die taak nog eens op zich te nemen.
De verkiezing van de heer JANSSENS tot gewoon
4. Lidmaatschap.
lid van de Academie werd goedgekeurd bij ministerieel besluit van 25
maart 1985.
VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR
Op
Goedkeuring van het reglement van de Maurice Gi hiamsprijs.
voorstel van het bestuur en na kennis te hebben genomen van een brief
d.d. 2 6 april 1985, waarbij mevrouw M. Gilliams laat weten dat ze met
het ontwerp van reglement van de Maurice Gilliamsprijs haar door de
Academie voorgelegd instemt, keurt de vergadering het hiernavolgende
reglement goed :
Art. 1. De Maurice Gilliamsprijs bedraagt 100.000 F. en kan om de
vier jaar worden toegekend ter bekroning van een verzenbundel of een essay over poëzie of van een gezamenlijk poëtisch
oeuvre, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven, in handschrift of gedrukt, ongeacht de nationaliteit van de auteur.
Wanneer het geen gezamenlijk oeuvre betreft, dienen het
werken te zijn uit de onmiddellijk voorafgaande vierjaarlijkse
periode.
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Art. 2. Het eerste tijdvak vangt aan op één januari van het kalenderjaar volgend op de datum van de ontvangst van de schenking.
Elkvierjastdwopenrtigdcmbvahe
vierde jaar gesloten.
Art. 3. De auteurs die voor de prijs in aanmerking wensen te komen,
dienen hun werk, resp. werken, vóór één februari volgend op
het einde van de vierjaarlijkse periode op het secretariaat van de
Academie, Koningstraat 18, te Gent, in drievoud in te zenden.
Art. 4. De jury belast met de beoordeling van de werken bestaat uit vijf
leden, door de Academie te benoemen, ongeacht of de benoemde personen lid zijn van de Academie. Ten minste één jurylid moet van Nederlandse nationaliteit zijn.
Art. 5. Wanneer de prijs niet kan worden toegekend, wordt het beschikbare bedrag bij het kapitaal gevoegd of kunnen, na verloop
van de volgende periode, twee prijzen worden toegekend.
Art. 6. De jury brengt over haar werkzaamheden een gezamenlijk verslag uit. Dat verslag wordt in de Verslagen & Mededelingen van
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde opgenomen.
Art. 7. Eventuele kosten, voortvloeiend uit de samenstelling en de
werkzaamheden van de jury en/of uit de toekenning van de
prijs, zijn ten laste van het fonds waaruit de prijs wordt uitgereikt.
Art. 8. De prijs wordt in een plechtige openbare vergadering uitgereikt.

LEZING
„Een
Een comparatistisch probleem : het magisch realisme ",

I, lezing door

de heer WEISGERBER.
(zie „Verslagen en Mededelingen" jg. 1985, Afl. 2, blz. 201 202 ).
-

GEHEIME ZITTING

Verslag van de vergadering van de bestuurscommissie. Het verslag
van de vergadering van de bestuurscommissie van 8 mei 1985 wordt aan
de Academie voor kennisgeving voorgelegd.
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II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE

Verslag door de heer WEISGERBER, lid-wnd. secretaris.

Aanwezig : de heren VANACKER, voorzitter, en WEISGERBER, wnd. secretaris ;
de heren ROELANDTS, GYSSELING, MOORS, ROOSE, LEYS, HOEBEKE
en GEERTS, leden.
Hospiterende leden : de heren LISSENS, DEMEDTS, DECORTE, mevrouw
DEPREZ, de heren DESCHAMPS, VAN HERREWEGHEN en JANSSENS ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren COUPÉ, HADERMANN, GOOSSENS, KEERSMAEKERS en WILLEMYNS, leden ;
de heren SCHMOOK en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA
„Hugo
Hugo Claus en de taal van België ' ', lezing door de heer

GEERTS.

In talrijke interviews heeft Claus laten merken bijzonder veel belangstelling te hebben voor de formele kanten van zijn literaire taalgebruik. Woorden en uitdrukkingen worden met de meeste zorg telkens
weer gewikt en gewogen.
Hij stelt er ook zeer veel prijs op dat recensenten, critici en onderzoekers zich met dat aspect van zijn schrijverschap bezig houden. Hij beschouwt de taal als zijn materie, maar ervaart ze ook als weerbarstig instrument. En als hij werk wil schrijven dat direct aansluit bij zijn
(West)vlaamse inspiratiegronden is de keuze van de gepaste taalvorm
zelfs een vervelend probleem. Als hij daar ( in Vrijdag, Het Verlangen
en vooral in Het Verdriet van België ) een oplossing voor blijkt te kunnen vinden (maken ! ), schenkt dat hem dan ook heel veel genoegen.
De voorzitter dankt de spreker voor zijn opmerkelijke lezing. Aan de
discussie nemen vervolgens deel de heren VANACKER, JANSSENS en
WEISGERBER.
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS
Verslag door de heer VAN HERREWEGHEN, lid-secretaris.

Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter, en de heer VAN HERREWEGHEN, secretaris ;
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de heren LISSENS, DEMEDTS, DECORTE, DESCHAMPS en JANSSENS, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, WEISGERBER, ROOSE, LEYS en GEERTS.
Afwezig met kennisgeving : de heer DE PAEPE, ondervoorzitter ;
de heren VAN ELSLANDER, DE BELSER en LAMPO, leden ;
de heren SCHMOOK en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.

AGENDA
„De
De vroegere vertalers lieten hun lezers niet in de kou staan ",
lezing
door de heer VANDERHEYDEN.
Een van de voornaamste betrachtingen van een XVIde-eeuwse vertaler
was, alle moeilijkheden van behandelde stof, tekst, taal en stijl ten spijt,
een getrouwe en tevens licht verstaanbare overzetting te leveren. Dit
bleek niet immer gemakkelijk te verwezenlijken ; vandaar zijn beroep
op hulp en bijstand allerhande enerzijds : en zijn pogingen om zijn lezer een behulpzame hand toe te steken anderzijds.
Vandaar ook, wat dit laatste betreft, het terbeschikking stellen in de
vertaling, die hij voorlegde, van verschillende middelen om zijn lezer
in de nieuwe wereld, waarin hij deze inleiden zou, wegwijs te maken en
om hem te helpen de vertaalde versie juist, volledig en gemakkelijk te
verstaan.
Deze middelen liggen over het ganse werk verspreid : op het titelblad,
in het voorwerk, in het corpus van de vertaling zelf
in de tekst zowel als in de rand
achteraan in de nieuwe publicatie.
Tot deze middelen behoren o.m. :
1. aanmaningen van algemene aard ;
2. richtlijnen op het stuk van de toegepaste spelling
van de aangewende interpunctie
van gebruikte pictogrammen ;
3. scholiën
glossen
commentaar ;
4. marginale nota's ;
5. woordenlijsten ;
6. samenvattingen ;
7. , , registers ' ' van diverse aard ;
8. argumenten.
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Meestal knopen de vroegere vertalers bij de traditie van de handschriftelijke overlevering aan ; zij en de , , drukkers " hebben niettemin het intensief gebruik en de wijde verspreiding van deze technische , , leesmiddelen ' ' sterk in de hand gewerkt.
Benevens de nieuwe mogelijkheden, die de boekdrukkunst schiep,
zijn er beweegredenen en drijfveren van allerlei aard (persoonlijke ambitie, winstbejag zowel als overwegingen van nationale en sociaalculturele aard ) die dit verschijnsel en deze vorm van hulp en bijstand
aan de lezer in zekere mate verklaren kunnen.
(zie , , Verslagen en Mededelingen " jg. 1985, Afl . 2, blz. 147 200).
-

Vergadering van 19 juni 1985
PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig : de heren MOORS, voorzitter, DESCHAMPS, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING, JONCKHEERE,
VAN ELSLANDER, WEISGERBER, LEYS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw D' HAEN, de heren COUPÉ, HADERMANN, COUVREUR, KEERSMAEKERS, LAMPO, VAN HERREWEGHEN en JANSSENS, leden.

Afwezig met kennisgeving : de heren VANACKER, BUCKINX, DE BELSER, GOOSSENS, DE PAEPE en mevrouw ROSSEELS, leden ;
de heren SCHMOOK, VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse

ereleden.
AGENDA

In memoriam G.

buitenlands erelid
door J. Moots
Voorzitter van de Academie
STUIVELING,

Op 11 mei 11. ontviel ons GARMT STUIVELING, tot buitenlands erelid
van de Academie verkozen op 20 maart 1963 ter vervanging van R. A.
Schroder ; de verkiezing werd goedgekeurd bij K.B. van 24 april 1963.
G. Stuiveling werd geboren te Stroobos ( Groningen ) op 21 december 1907. Hij studeerde Nederlandse letteren aan de universiteit te Groningen en promoveerde aldaar in 1934 cum laude met een thesis over
de ritmische vernieuwingen bij de Tachtigers ( Versbouw en ritme in de
tijd van '80, 1934E ). Van 1935 tot 1958 was hij lyceumleraar te Hilversum, van 1939 tot 1946 tevens privaatdocent in de moderne literatuurgeschiedenis te Utrecht ; in 1951 werd hij buitengewoon hoogleraar in
de Taalbeheersing aan de universiteit van Amsterdam, waar hij in 1956
tot ordinarius werd benoemd in de Nederlandse letterkunde en de Taalbeheersing. Hij bekleedde dit ambt tot in 1972 toen hij afscheid nam
omdat hij zich niet kon verenigen met bepaalde hervormingen van de
universiteiten.
Reeds gedurende zijn studiejaren nam zijn letterkundige bedrijvigheid
een aanvang. Zijn vroegste scheppend werk bevatte natuurlyriek en so-
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cialistische verzen : medewerking aan een verzameluitgave Tijdsignalen
1929, ingeleid door H. Roland Holst, en een eigen gedichtenbundel
Elementen 1931 ; zijn algemeen humanistische richting bleek ook uit
zijn toneelstuk in verzen Erasmus 1936. Later onderging zijn dichterschap ook existentiële invloed, men heeft gedacht aan J. C. Bloem ; een
selectie verscheen onder de titel Ego en echo 1957 en onder die van Eeuwig gaat voor ogenblik 1965.
Zijn literair-historische onderzoekingen leidden tot een uiterst
omvangrijke reeks publicaties, bestaande in essays, recensies, kritieken,
tekstuitgaven, biografieën, herdenkingstoespraken, bloemlezingen, uitgaven van verzameld werk, alsook een synthese van Een eeuw Nederlandse letteren 1943, met herdrukken tot in 1982 ; dit laatste bevat een
volledige integratie van de Vlaamse in de Nederlandse literatuur van ongeveer 1820 1920. Hij was ook redacteur of mederedacteur van een aantal week- en maandbladen, bij ons van het Nieuw Vlaams Tijdschrift en
de Spiegel der Letteren.
Het is in dit In Memoriam niet mogelijk een min of meer volledige
bibliografie te geven, misschien wel een fragmentair overzicht van zijn
voornaamste interesses. Men neme het de taalkundige die ik ben, niet
kwalijk dat ik hem tekort doe.
In samenwerking met Du Perron onderzocht hij de juiste toedracht
van de zaak Lebak, hij gaf de oorspronkelijke tekst van M. Havelaar uit
en leidde de nieuwe Multatuli-editie.
Men heeft mogen zeggen dat hij ook baanbrekend of vernieuwend
werk verrichtte voor onze kennis van Perk, de Beweging van Tachtig,
van auteurs zoals Coornhert, Vondel, Cats, Busken Huet, Vosmaer,
Kloos, Van Schendel, dèr Mouw, en van Vlamingen zoals Conscience,
Sabbe en Elsschot.
Zij die over hem geschreven hebben, noteren dat hij steeds de nadruk
legde op het gebruiken van authentieke documenten, op het in acht nemen van de strikte chronologie en op het plaatsen van de literatuur in
het politieke en sociale tijdskader.
Het verzameld werk dat onder zijn leiding werd uitgegeven, betreft
Bredero, de reeds vermelde Multatuli, Perk, Gorter en Couperus.
Stuiveling was o.m. voorzitter van het Multatuli-Genootschap, de H.
-

RolandHst-Sichg,eVrnvaLtkudigen,Almene Conferentie der Nederlandse Letteren.
Hij was bijzonder actief als conferencier in Nederland, in Vlaanderen
en in het buitenland.
Onze academie heeft het voorrecht gehad naar een drietal lezingen
van hem te luisteren, nl. over Het vroegste werk van H. Roland Holst
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( 23-10-1963 ),

over Leopold als de dichter van Cheops (16-6-1965 ) en

over H. Gorter of de absoluutheid van het dichterschap (20-4-1977 ).
Deze mededelingen tonen de , , wetenschappelijkheid ", de fijne
smaak en de heldere en elegante stijl, die karakteristiek zijn voor zijn
hele oeuvre.
Wie bovendien G. Stuiveling persoonlijk gekend heeft, is diep onder
de indruk gebleven van zijn kunstzinnige persoonlijkheid, van zijn
unieke taalbeheersing, van zijn improvisatietalent en zeker niet minder
van zijn eerlijke en progressieve levensopvatting.
Garmt Stuiveling verdient dat wij nog een ogenblik in stilte aan hem
denken.
Notulen
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 15 mei 1985 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
1. Lidmaatschap.
De verkiezing van de heer MORCINIEC tot buitenlands erelid van onze Academie werd bij ministerieel besluit van 24
mei 1985 goedgekeurd.
2. Bedanking.
Bij brief van 15 mei jl. dankte de heer MORCINIEC
de Academie ter gelegenheid van zijn verkiezing tot buitenlands erelid
in de volgende bewoordingen :
Met groot genoegen heb ik kennis genomen van het feit, dat de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde op haar plenaire vergadering van 17 april jl. mij tot buitenlands erelid van haar Genootschap heeft verkozen.
Ik aanvaard deze grote eer met oprechte dank als een erkenning van
mijn activiteiten voor de Nederlandse taal en literatuur in mijn land.
Gelieve aan de leden der Koninklijke Academie mijn diepgevoelde
dank voor deze grote onderscheiding te willen overbrengen.
3. Telegram.
Op 11 juni jl. liet het secretariaat van de Academie
aan Koningin Fabiola ter gelegenheid van Haar verjaardag een telegram
met gelukwensen toekomen. De secretaris van de koningin dankte de
Academie bij brief van 17 juni jl.
4.
Op 21

Benoeming van de nieuwe gouverneur van Oost Vlaanderen.
-

mei jl. geraakte het nieuws bekend dat Prof. Dr. Herman Bal-
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thazar, hoogleraar in de geschiedenis aan de R.U.G. , benoemd werd tot
gouverneur van Oost-Vlaanderen.
De vaste secretaris liet de nieuwe gouverneur uit naam van de Academie gelukwensen toekomen.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

In toepassing van artikel 38 van het huishoude1. Lidmaatschap.
lijk reglement wordt de zetel van wijlen de heer OFEmANN, buitenlands
erelid, vacant verklaard.
Op 23 mei ji. was de
2. Vertegenwoordiging van de Academie.
vaste secretaris aanwezig op het Gouden Leeuwplein waar burgemeester
Monsaert de eerste steen legde voor de vestiging van een ,, Novotel" te
Gent. Er wordt verwacht dat dit hotel in de zomer van 1986 klaar zal
komen.
LEZING

„Een
Een comparatistisch probleem : het magisch realisme ", II, lezing
door de heer WEISGERBER.
(Zie „Verslagen en Mededelingen" jg. 1985, A fl . 2, blz. 201-220).
GEHEIME ZITTING

Prijzen.

Na bespreking kende de Academie volgende prijzen toe :
I. Prijs voor taalkunde, ten bedrage van 25.000 F. : aan de heer Dr.
Luc VAN DURME, Provinciebaan 190, 9620 Zottegem/Velzeke,
voor zijn studie : , , Toponymie van Velzeke-Ruddershove " ;

II. Fondsprijzen:
1. KAREL BARBIERPRIJS (periode 1983-1984 ), ten bedrage van
20.000 F. : aan de heer Valère DEPAUW, Kerklei 9, 2168 St.-Job-

in-'t-Goor, voor zijn , , Lutgardistrilogie " : , , Bijwijlen lief, bijwijlen leed" ; „ Ik ben zo wijd" en „Bevrijd van alle nood" ;
2 . ARTHUR MERGHELYNCKPRIJS-PROZA ( periode 1982-1984 ), ten
bedrage van 10.000 F. : aan de heer Hervé J. CASIER, Warvinge
107, 8421 De Haan, voor zijn werk „ De weg naar Elysium ".
De prijs voor cultuurgeschiedenis 1985, de Lode Baekelmansprijs
(periode 1982-1984) en de Arthur Merghelynckprijs-poëzie (periode 1982-1984 ) werden niet toegekend.

Openbare vergade ring te Beauvoorde
(17 juli 1985)
Aanwezig : de heren MOORS, voorzitter, DESCHAMPS, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren LISSENS, ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, JONCKHEERE,
VAN ELSLANDER, DECORTE, mevrouw DEPREZ, de heren COUPÉ, GOOSSENS, KEERSMAEKERS, WILLEMYNS, VAN HERREWEGHEN en GEERTS,
leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid ;
de heren LANGVIK-JOHANNESSEN, FORSTER, ZAALBERG, DE BRUIN en
SOTEMANN, buitenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren DEMEDTS, DE BELSER, LAMPO,
mevrouw ROSSEELS en de heer JANSSENS, leden ;
de heren ROMBAUTS en VAN LOEY, binnenlandse ereleden ;
mevrouw SCHENKEVELD, buitenlands erelid.

In zijn openingstoespraak verwelkomde de heer MOORS, voorzitter, de
heren : Dr. Ch. A. VAN DER KLAAUW, Ambassadeur der Nederlanden ;
Prof. Dr. A. COTTENIE, Rector van de R.U.G. ; E. DE RYCK, Secretarisgeneraal van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ; M. VAN DE
VYVER, Eerste voorzitter van het Arbeidshof te Gent ; Fr. VAN PARYS,
emeritus Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Gent ; E. BONTE,
emeritus Eerste Advokaat-Generaal : M. C. F. DENEVE, Ere-luitenantgeneraal en Oud-Algemeen Commandant van de Rijkswacht ; J. MORTELMANS, Directeur-generaal van de Administratie voor Kunst en Toerisme ; R. EISEN, Adviseur-Hoofd van Dienst bij het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap ; A. WIJNANT, Adviseur-Hoofd van Dienst bij
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ; E. DE TEMMERMAN, persattaché van de heer Gemeenschapsminister Poma ; Prof. Dr. G. DE
SMET, hoogleraar aan de R.U.G. ; Prof. Dr. J. MATON, em. hoogleraar
aan de R.U.G. ; Prof. Dr. A. G. VELGHE, Ere-directeur van de Koninklijke Sterrenwacht van België ; Dr. L. SIMONS, Directeur van de Stadsbibliotheek en het A . M . V . C. te Antwerpen ; Dr. P. HUYS, Cultureel
Adviseur van de provincie Oost-Vlaanderen ; A. DUJARDIN, Vrederechter voor Veurne-Nieuwpoort ; VANDENBROUCKE, Commandant van de
Rijkswacht te Veurne ; M. DE GRYZE, wnd. adjunct-adviseur bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ; A. FAURE DIDELLE, EreArrondissementscommissaris ; en Mevrouw C. MAEYAERT-CAMBIEN.
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Voorts deed hij voorlezing van de lijst van de notabelen die een bericht van verhindering hadden gestuurd.
Na zijn toespraak verleende de voorzitter het woord aan de heer
Kleine tekstgeschiedenis van TiGoossens die een lezing hield over : „Kleine
beerts avontuur" .

In zijn slotwoord dankte de heer MOORS de spreker en nodigde de
aanwezigen uit tot het koffiepartijtje in open lucht.
Zoals gebruikelijk is, legde het bestuur van de Academie, bloemen
neer op het graf van wijlen Jonkheer A. Merghelynck, er flater van het
domein Beauvoorde.

Openbare vergadering te Oudenaarde
(25 september 1985 )

Op woensdag 25 september 1985 om 10 u. 30 werd in samenwerking
met het Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen en het Stadsbestuur
van Oudenaarde op het Stadhuis te Oudenaarde een openbare vergadering gehouden. Deze vergadering was gewijd aan de herdenking van
Matthijs de Castelein.
Aanwezig : de heren MOORS, voorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, VAN
ELSLANDER, DECORTE, COUPÉ, GOOSSENS, KEERSMAEKERS, DE PAEPE,
VAN HERREWEGHEN en JANSSENS, leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heer DESCHAMPS, ondervoorzitter ;
de heren LISSENS, ROOSE en mevrouw DEPREZ, leden ;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.

AGENDA
1. Verwelkoming en inleidend woord door de heer J. VERROKEN,
Burgemeester van Oudenaarde.
2. Openingstoespraak door de heer J. HERREMAN, Gedeputeerde.
3. Korte toespraak door de heer J. Moois, Voorzitter van de Academie.
4. , , Matthijs de Castelein : een levensbeeld", lezing door de heer A.
VAN ELSLANDER.
5. , , Matthijs de Castelein : `excellent Poëte moderne' ", lezing door
de heer D. COIGNEAU.
6. Slotwoord door de heer J. MOORS, Voorzitter.
7. Receptie aangeboden door het Provinciaal Bestuur van OostVlaanderen en bezoek aan de kleine tentoonstelling m.b.t. Matthij s de
Castelein en de Rederijkerij te Oudenaarde.
8. Na de middag wandeling in de stad onder leiding van de heer M.
HOEBK.

OPENINGSTOESPRAAK

door de heer Gedeputeerde J. HERREMAN
Dames en Heren,
Een manifestatie zoals deze, een akademische zitting gezamenlijk georganizeerd door het Provinciebestuur en de Koninklijke Akademie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde om een of ander vooraanstaand Oostvlaams auteur te herdenken, heeft al vaker plaatsgehad.
Het is trouwens ook niet de eerste keer dat wij daarbij kunnen genieten van de gastvrijheid van het Stadsbestuur van Oudenaarde, waarvoor
ik meteen de heer Burgemeester Verroken en de Dames en Heren Schepenen en gemeenteraadsleden van harte wens te danken.
Het begon allemaal in 1978, het Karel van de Woestijnejaar. Die
Gentse dichter werd nl. in 1878 geboren en de honderdste verjaring van
zijn geboorte vormde de aanleiding tot tal van manifestaties, vooral
uiteraard te Gent, maar ook te Antwerpen en te Sint-Martens-Latem.
Aan een aantal van de initiatieven verleende het Provinciebestuur
toen zijn medewerking. Zo werd o.m. ook ingegaan op het voorstel van
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde om gezamenlijk een akademische zitting rond Van de Woestijne te organizeren. Zulks geschiedde dan ook op woensdagnamiddag 29 november
1978 in de Provincieraadszaal van het Gouvernementsgebouw te Gent.
Voor de feestrede werd een beroep gedaan op een ander Oostvlaams
Akademielid, de dichter Anton van Wilderode, die het had over , , Karel
van de Woestijne vandaag "..
Dat eerste gezamenlijk initiatief van Akademie en Provincie werd het
jaar daarop reeds overgedaan. Want was 1978 het Van de Woestijnejaar,
1979 werd uitgeroepen tot Herman Teirlinckjaar, eveneens naar aanleiding van de honderdste verjaring van de geboorte van de auteur. Nu
was Herman Teirlinck eigenlijk een geboren en getogen Brusselaar. Toch
was de Bestendige Deputatie van mening dat er voldoende redenen waren om de vraag van de Akademie om een hernieuwde samenwerking
in positieve zin te beantwoorden. In de eerste plaats was er de overweging dat Herman Teirlinck in zijn jeugdjaren vaak en langdurig bij zijn
familie in het Zuid-Oostvlaamse Zegelsem kwam logeren en dat van die
verblijven in deze streek duidelijke sporen in zijn literair oeuvre terug
te vinden zijn : denken wij b.v. maar aan de roman , , Maria Speermalie ' ' , die trouwens ter gelegenheid van het Teirlinck-jaar voor de televisie werd bewerkt.
Bovendien kon in de Herman Teirlinck-hulde meteen ook diens vader
Isidoor Teirlinck worden betrokken, die, zoals zijn zoon Herman, ak-
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tief was als auteur, maar daarnaast ook als volks- en taalkundige, en
daarenboven wel een geboren Oostvlaming was. Het was prof. dr. Marcel Hoebeke, Vast Sekretaris van de Akademie, die op vrijdagvoormiddag 21 september 1979 hier in ditzelfde Stadhuis van Oudenaarde de
akademische feestrede uitsprak over de betekenis van vader en zoon
Teirlinck voor Zuid-Oost-Vlaanderen.
Het duurde vervolgens drie jaar alvorens de Akademie en de Provincie
op zaterdagnamiddag 11 september 1982 opnieuw samen een akademische zitting organizeerden, dit keer naar aanleiding van de vijftigste verjaring van het overlijden van romancier en toneelschrijver Cyriel Buysse.
Plaats van het gebeuren was toen het gemeentehuis van Buysses geboortedorp Nevele. In zijn feestrede gaf prof. dr. Antonin van Elslander, aan de hand van de uitgaven van Buysses werk en de viering en
huldigingen van de auteur, een overzicht van de evolutie van diens populariteit vanaf de eerste publikaties tot op onze dagen.
Karel van de Woestijne, Herman Teirlinck, Cyriel Buysse : drie grote
persoonlijkheden uit de Vlaamse literatuur van rond de eeuwwisseling.
En toevallig ook drie medewerkers in mindere of meerdere mate
aan het onder impuls van August Vermeylen tot stand gekomen literaire
tijdschrift , , Van Nu en Straks ' ' .
Voor de herdenking van vandaag, Dames en Heren, moeten wij echter heel wat verder in de geschiedenis teruggaan dan de laatste 100 of
150 jaar. Wij moeten zo maar eventjes vijf eeuwen terug, naar de roerige tijd die door Johan Huizinga in zijn gelijknamige boek wordt omschreven als ,, Het herfsttij der middeleeuwen" . In 1430 was Brussel
i.p.v. Dij on de residentie van de Boergondische hertogen geworden ; het
werd daardoor meteen ook zowat de hoofdstad van de Lage Landen bij
de zee. In 1485 , onder het bewind van Maximiliaan van Oostenrijk
om heel korrekt te zijn eigenlijk in het
wordt hier te Oudenaarde
toen nog min of meer zelfstandige Pamele
Matthijs de Castelein geboren. Bij zijn overlijden in 1550 hebben de nieuwe ideeën van humanisme, renaissance en protestantisme de middeleeuwse mentaliteit in
onze gewesten grondig gewijzigd. Die nieuwe ideeën zouden leiden tot
de godsdiensttroebelen, de opstand tegen het toen al Spaans geworden
gezag en de herovering door Spanje van de Zuidelijke Nederlanden, met
als eindpunt de val van Antwerpen in 1585, ook al een gebeurtenis die
dit jaar met de nodige luister wordt herdacht.
Dames en Heren,
Dat onder de vele Oostvlaamse rederijkers precies Matthijs de Castelein hier vandaag in zijn geboortestad wordt herdacht heeft inderdaad
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zijn betekenis. Oudenaarde was nl. niet alleen een vooraanstaand centrum van tapijtweefkunst, het kende ook een drukke rederijkersaktiviteit : reeds in de 15e eeuw telde het twee rederijkerskamers : „ De Heilige Geest ' ' met als kenspreuk , , Pax vobis ' ' en , , 't Kersouken ' ' met als
kenspreuk , , Jonst soect const" . De Castelein was trouwens in die beide
kamers als , , factor " aktief. Niet toevallig was het bovendien ook in deze
stad dat in 1441 de benaming , , Camer van Rhetorica ' ' voor het eerst
als dusdanig werd gebruikt.
Maar ook zonder die Oudenaardse achtergrond is Matthijs de Castelein belangrijk voor de geschiedenis van onze letterkunde. Niet om zijn
toneelwerk : van de 12 spelen van zinne, de 30 wagenspelen, de 36 esbattementen en de 37 tafelspelen die hij naar eigen zeggen schreef is ons
nauwelijks iets bekend. Wel tot ons gekomen zijn de , , Baladen van
Doornycke ' ' en vooral de bundel , , Diversche liedekens ' ' , ook , , Liedekins boucxken " genaamd, een verzameling van 30 amoureuze, historische en drinkliederen. Maar bovenal blijft de naam van Matthijs de
Castelein verbonden met zijn hoofdwerk, ,, De const van rhetoriken ",
de eerste poëtica in onze taal én een belangrijke bron voor onze kennis
van de rederijkersestetika die vijf jaar na De Casteleins dood door de
Gentse drukker Jan Cauweel werd uitgegeven.
Dames en Heren,
Ik hoef wellicht niet meer te onderstrepen dat de Bestendige Deputatie zich, net zoals bij de herdenkingen van Karel van de Woestijne,
Herman Teirlinck en Isidoor Teirlinck en Cyriel Buysse, ten volle aansluit bij de hulde die hier vandaag wordt gebracht aan een oudere, maar
daarom niet minder interessante figuur uit de Nederlandse letterkunde.
De Deputatie was dan ook gaarne bereid aan de genodigden hier de receptie aan te bieden waarmee deze plechtigheid straks zal worden besloten. Tenslotte wil ik nog graag de heer Gouverneur Herman Balthazar
verontschuldigen, die als hoogleraar in de geschiedenis uiteraard veel belangstelling betoonde voor deze herdenking, maar tot zijn spijt wegens
eerder aangegane verbintenissen niet aanwezig kon zijn.
Dames en Heren,
In zijn , , Const van rhetoriken ' ' raadt Matthijs de Castelein de dichters van zijn tijd aan een versregel niet langer te laten worden (ik citeer)
„ alst eenen aesseme heerden magh " . Die regel indachtig, wil ik ook
van deze toespraak geen zaak , , van al te lange adem ' ' maken. Vooral
omdat de eminente rederijkerskenners die na mij op het programma
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staan U veel beter dan ik kunnen inwijden in de persoon en het werk
van Matthijs de Castelein, de priester-dichter die 500 jaar geleden in
deze stad die trouwens ook mijn stad is werd geboren.

MATTHIJS DE CASTELEIN.

EEN LEVENSBEELD

door
Antonin van Elslander

Het heeft de laatste jaren niet aan belangstelling voor leven en werk
van Matthijs de Castelein ontbroken. Als belangrijkste publikaties vermelden we in de eerste plaats die van Dr. S. A. P. J. H. Iansen : haar
meer dan 120 pagina's tellende , , Speurtocht naar het leven van Matthijs
Castelein. Archivalia en onzekerheden ' ' , uit 1970 ( 1 ), en het jaar
daarop haar uitgebreid proefschrift Verkenningen in Matthijs Casteleins
Const van Rhetoriken ( 2 ).

Graag wil ik er hier ook aan herinneren dat de heer Roland Claeys in
1967 aan de Gentse Rijksuniversiteit promoveerde met een driedelige
Proeve van tekstuitgave met Inleiding, Verklarende Aantekeningen en
Glossarium van Matthijs de Casteleins Const van Rhetoriken,
die onuit-

gegeven is gebleven, maar waarvan een exemplaar hier in de Oudenaardse Stadsbibliotheek werd gedeponeerd. In 1972 werden door Rik
Castelain in de Handelingen van de Geschied en Oudheidkundige
Kring van Oudenaarde , , Genealogische Gegevens over Mathys Castelein's voorouders en aanvullende Nota's in verband met zijn Woonplaats ' ' gepubliceerd (3).
Bij het schetsen van een levensbeeld van de Oudenaardse , , factor ",
zal ik dan ook niet veel meer kunnen bieden dan een samenvatting van
de uitkomsten van het grondige speurwerk dat destijds door Mej . Iansen en de heer Castelain hier in het archief werd ondernomen ( 4).

( 1 ) Verschenen in onze Verslagen en Mededelingen 1970, afl . 2, pp. 321-446.
(2) Assen, 1971.
(3) Handelingen... Oudenaarde, 17 (1972), pp. 167-211.

(4) Samenvattend over Matthijs de Castelein : Dirk Coigneau in Nationaal Biografisch IFoordenboek, 11 (1985), kol. 102-110.
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Een voorafgaande vraag echter. Is het Matthijs de Castelein of Matthijs Castelein, zoals Mej . Iansen systematisch schrijft. Dr. Félicien de
Tollenaere ( 5 ), die hier in deze streek in 1912 werd geboren en zijn
opleiding kreeg aan de Gentse Universiteit, maar o.m. als redacteur bij
het Woordenboek der Nederlandsche Taal al meer dan een halve eeuw
in Noord-Nederland verblijft, publiceerde een tiental jaren geleden in
het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde een stuk „ Matthijs Castelein of Matthijs de Castelein" ( 6) waarin hij de argumentatie van Mej . Iansen voor de spelling Castelein als zijnde de enig juiste
en exacte verwerpt en , , bovendien volkomen anachronistisch ' ' noemt.
Staat u mij toe hier de regels integraal te citeren, waarmee Dr. De Tollenaere zijn bijdrage besluit :
, , Concluderend kan men zeggen dat Castelein (de aanspreekvorm) en de
Castelein (de meer officiële, onpersoonlijke vorm van de schrijftaal) stilistisch bepaalde varianten zijn van één en dezelfde persoonsnaam. De mening dat een van beide vormen „ de juiste " zou zijn is niet houdbaar. Wie
de Oudenaardse beoefenaar der , , edel Rhetorike ' ' altijd de Castelein heeft
genoemd, hoeft zich echt niet te schamen noch zich door Mej. Iansen te
laten bekeren. In dit opzicht zijn recensenten als C. Kruyskamp ( Ts. 87,
219-227 (1971), H. W. J. Vekeman (N.Tg. 64, 318-320 (1971) en G.
Knuvelder (Raam nr. 76-77, 60-63 (1971) wat al te gauw overstag gegaan.
L. M. van Dis was, terecht, minder lichtgelovig toen hij in zijn beoordeling schreef : , , Zij noemt hem M. Castelein ; het lidwoord de laat zij weg
op grond van een autograafje ( een kwitantie voor ontv angen misstipendia)
en op grond van de schrijfwijze door stadgenoten die de stadsrekeningen
bijhielden. Ik zou niet zo vlot durven afwijken v an de titelbladen van alle
edities van de C. v.R. ( ook al zijn die edities postuum verschenen ). Naamkundigen mogen beslissen of de door de schr. gebruikte naam gefundeerd
genoeg kan worden genoemd ' ' (Spiegel der Letteren 15, 52 (1973). Gefundeerd is Castelein ongetwijfeld, de Castelein is dat evenzeer, maar er
is een duidelijk stilistisch verschil "..

Ik zal hier verder niet blijven stilstaan bij minder belangrijke spellingvarianten als Castelein met i of y , Matthijs met één dan wel met twee
t's, met y of gestipte ij, om niet door te gaan voor een pedant professor, wat ik misschien wel ben maar waar ik liefst niet voor gehouden
word en stap dan maar, om in de sfeer van betwisting en controverse te
(5) Félicien de Tollenaere werd op 8 juli 1912 geboren te Ronse en was sedert
1937 verbonden aan de redactie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal te
Leiden. Ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag werd hem door vrienden en vakgenoten een bundel opstellen Lexicologie aangeboden ( Groningen 1977 ).
(6) Tijdschrift... , 91 (1975), pp. 134-138.
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blijven, liever over naar een tweede punt, waarmee dan dit levensbeeld
een aanvang zou moeten nemen, nl. het geboortejaar van De Castelein.
Mej . Iansen, die we hier opnieuw op onze weg ontmoeten, voelt veel
voor een latere datering dan 1485, het jaar waarvan de Academie is uitgegaan, om deze herdenking nu te laten plaatsvinden. Haar conclusie
luidt : , , Castelein is geboren op zijn vroegst in 1486, vermoedelijk enkele jaren later, mogelijk pas in 1490 (')" .

Ik herinner mij dat, toen deze herdenking in een van onze vergaderingen van de Academie ter sprake kwam en ik o.m. wees op de onzekerheid van 1485 als geboortejaar van De Castelein, een van de collega's
deed opmerken dat dit geen reden was om de herdenking uit te stellen
of niet te laten doorgaan. Dat er zelfs vieringen waren geweest, waarvan achteraf gebleken was dat ze ten onrechte dat jaar plaats hadden gehad. Het belangrijkste was ten slotte dat een merkwaardige figuur en
dat was De Castelein ongetwijfeld opnieuw onder de aandacht van
een breder publiek werd gebracht. Ikzelf meen trouwens dat 1485 wel
degelijk als geboortejaar van Matthijs de Castelein in aanmerking komt
en vind steun voor deze bewering in Rik Castelains zoëven genoemde
bijdrage. We lezen daar nl. onder de besluiten bij de tweede onderafdeling van het stuk „ Mathys' geboortedatum een zekerheid ? " :
„Een
Een preciese datum voor de geboorte van Mathys zal men wellicht nooit
kunnen geven ; in de 15e eeuw hield men geen parochieregisters bij. De
doopregisters werden pas op het einde van de 16de eeuw voor het eerst in
Vlaanderen bijgehouden. (Voor Pamele-Oudenaarde 1581)" en verder :
„Er
Er zijn 2 bronnen die ons inlichtingen bezorgen over de geboortedatum :
de Stadsrekeningen en de Acten en Contracten. De beide bronnen vullen
elkaar harmonisch aan. In 1548 was Mathys 62 jaar en in 1512 is hij reeds
geestelijke (en of meerderjarig ). Dit bracht ons op het jaar 14851486 (8)'.

De passus in de Oudenaardse stadsrekening 1547-1548
d.w.z. van 1
april 1547 tot 31 maart 1548, zijnde de Paasstijl
waarin Matthijs de
Castelein wordt vermeld , , zynde oudt Lxij jaeren en Abraham zynen
zone audt xxviij jaer ( 9) ' ' was reeds bekend aan D. J. Vander Meersch,
de auteur van de „ Kronyk der Rederykkamers van Audenaerde ", ge-

(7) S. A. P.J. H. Iansen, Speurtocht..., p. 328.
(8) R. Castelain, Genealogische Gegevens..., p. 178.
(9) /bid. , p. 176.
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publiceerd in Willems' Belgisch Museum 1842-1843 ( 1)). Een eenvoudig rekensommetje brengt ons op het jaar 1485 of desnoods begin 1486.
In de „ Kronyk " van Vander Meersch staat echter verkeerdelijk „ omtrent den jare 1488 ", vermoedelijk niets meer dan een zetfout, die dan
ook door J. van Leeuwen in de eerste stelling bij zijn dissertatie Matthijs
de Castelein en zijne Const van Rhetoriken (1894) prompt in 1485 werd
gecorrigeerd.
Het tweede document, gedagtekend 19 september 1512, is een verkoopsbrief : Matthijs de Castelein, die hier voor het eerst presbyter, d.i.
priest,wodgnmzijbroevkchtn ,ervgheeten Grusenborch " , afkomstig van hun vader Arent Castelein, die
een betrekkelijk welgesteld koopman moet zijn geweest. Verkoop van
patrimonieel goed nu, zoals hier het geval was, was volgens de Costumen enkel mogelijk voor kinderen , , gekomen... tot de audde van
vyfentwintig jaren ofte bij emancipatie, priesterschap, huwelyk (11) " .
Indien De Castelein in 1485 geboren was, zou hij in 1512 27 jaar oud
zijn geweest, wat in overeenstemming is met de Costumen. Een andere
bevestiging vinden we in een staat van goed van Arent Castelein uit
1493, waarin onze Matthijs Thysken wordt genoemd, welk diminutivum
past bij een knaap van 8 jaar.
Dank zij het archiefonderzoek van de heer Castelain zijn we ook goed
ingelicht over De Casteleins woonplaats. Die was gelegen aan het Spey,
de huidige Louise-Mariekaai, waar Matthijs vermoedelijk sedert 1512 bij
zijn broer woonde, en van 1519 af tot zijn overlijden bij het gezin Van
de Keerchove, waar hij over een kamer beschikte , , met alle de aysemente van vutganc ende inghanc ende andersseins ( 12) ' ' . Van 1526 af
huurde De Castelein echter ook nog een ,, cupe" — een rond kamertje
in een van de stadtorens aan de Baarpoort, de huidige Jules Lacroixstraat, niet ver van het Spey. Genoemde , , cupe ' ' was volgens de
heer Castelain vermoedelijk bestemd als verblijfplaats voor Callekin van
Peenen, de moeder van Casteleins zoon Abraham, die ca 1520 geboren
was.
Aangezien deze laatste, als zoon van een priester, van zijn vader niet
kon erven, heeft Matthijs de Castelein hem in 1547 een lijfrente van 24
Karolus guldens geschonken, wat hem ons doet kennen als een bezorgde

(10) Zie meer bepaald Belgisch Museum, 7 (1843), p. 51 en 49.
(11) R. Castelain, a. art. , p. 177.
(12) Ibid., p. 183 en 185.
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vader. Abraham van zijn kant, schijnt ervoor te hebben gezorgd dat de
Const van Rhetoriken na het overlijden van haar auteur, in februari/maart 1550 , te Gent gedrukt en uitgegeven werd, nl. in 1555 .
Prof. Van Mierlo heeft bij de bespreking van de figuur van De Castelein in het tweede deel van de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden ( 13) het bestaan van deze zoon met de mantel der liefde bedekt, althans niet vermeld. Andere historiografen van onze letterkunde
zijn in dat opzicht minder discreet geweest, zo bijvoorbeeld de doorgaans zo dorre of doodernstige Te Winkel die n.a.v. de Diversche Liedekens enigszins olijk opmerkt : , , Ofschoon priester, kende De Castelein
de liefde niet alleen uit de boeken, maar ook bij ondervinding, want in
1519 werd hem een bastaardzoon, Abraham, geboren, voor wien hij vaderlijk zorgde ( 14) " . De Castelein zal zich over zijn vaderschap vast
niet hebben geschaamd, wat begrijpelijk en ook normaal is in de jaren
vóór het Concilie van Trente, dat veel strengere normen inzake het celibaat van de seculiere priesters zou gaan hanteren.
De Castelein was dus priester, en als zodanig in vaste dienst van de
Kerk van Pamele, die tot het bisdom Kamerijk behoorde, in tegenstelling tot de stad Oudenaarde, die ressorteerde onder het bisdom Doornik, welke stad op 30 november 1521 door Karel V veroverd werd, een
gebeurtenis die door De Castelein in zijn bekende Baladen van Doornycke werd bezongen.
Naast het celebreren van missen en andere activiteiten in de kerk van
Pamele, oefende De Castelein echter ook het ambt uit van notaris, aan
welke activiteit Mej . Iansen reeds in 1963 een studie wijdde die in de
Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde werd opgenomen (15).

De Castelein was echter, en zeker voor het nageslacht, in de eerste
plaats letterkundige, of liever beoefenaar van de Const van Rhetoriken,
aan welke ars hij een tractaat heeft gewijd dat, pas na zijn dood in boekvorm verschenen, tot 1616 zesmaal werd herdrukt. In 1971 heeft Mej.
Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
(13) De Letterkunde van de Middeleeuwen (2de

Iansermgitludeanwjorbeschidntl
Het tractaat

herziene en vermeerderde

druk), dl. 2 (1949), p. 229 230.
-

(14) De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde

(tweede druk), dl.

2 (1922), p. 429.

(15) Iets over de notariële werkzaamheden van Matthijs Castelein,
gen... Oudenaarde, 13 (1963), pp. 5-28.

in Handelin-
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is onze eerste uitgebreide Nederlandse poetica en als zodanig van kapitale betekenis voor de kennis van de letterkundige opvattingen in de rederijkerstijd. In 239 „theoretische" strofen wordt, enigszins aansluitend
bij het Art de Rhétorique van de Frans-Bourgondische rhétoriqueur en
chroniqueur Jean Molinet (1435-1507 ), een overzicht gegeven van rijmsoorten, „ sneden " en dichtgenres, dat alles geïllustreerd door een niet
onaanzienlijk aantal stukken van hemzelf, waardoor de Const van Rhetoriken tevens is uitgegroeid tot een soort anthologie uit zijn werk, dat
voor het grootste deel verloren is gegaan. Van de 36 esbatementen, 38
tafelspelen, 12 spelen van zinne en 30 wagenspelen die hij vervaardigde
is bijna niets tot ons gekomen en het auteurschap van het bewaarde Spel
van Pyramus en Thisbe en van het Spel van tinne van Oudenaarde op
het Gentse rederijkersfeest van 1539 is niet helemaal zeker. De zo aantrekkelijke Diversche Liedekens bezitten we slechts in een herdruk uit
1574, dus zowat een kwarteeuw na het overlijden van de auteur, die ook
althans voor een deel de komponist is geweest. De melodieën
waarop ze werden gezongen zijn tot ons gekomen. Het gaat om 31 stukken die in 1943 door K. Goossens in een oplage van 500 exemplaren
werden herdrukt : een lied op de zeven weeën van Maria, een zestal
historische en politieke liederen en vooral 24 amoureuze liedekens die
tot het beste behoren van wat we nog van De Castelein bezitten. Een ervan werd in het Antwerps Liedboek (1544 ), dus nog tijdens zijn leven,
opgenomen. In zes twaalfregelige strofen, waarvan de laatste vier regels
een terugkerend refrain vormen, klaagt een minnaar over de sombere gedachten die de afwezigheid van zijn geliefde bij hem oproept. De nachtegaal moet het lied met zijn groeten bij haar brengen. Dat het hier om
een niet meer zo jonge minnaar gaat, blijkt uit de tweede strofe :
Ick peynse om Venus' discipline
die mi so late sandt dese sucht.
Hoe stadigher liefde, hoe meerder pijne,
Hoe vuylder wonde, hoe erger ducht.
Eentijlckfruytnemtsaendvlucht,
Ghepluckt ten groenen dale.
Men prijst best een volwassen vrucht
Ghelijc een cuyssche smale.
Rast u, ghi nachtegale,
Vliecht uut dat wilde wout.
Gaet, segt haer dit altemale
Ende groetse mi menich fout ( 16 ) .
( 16) Tekst naar de editie K. Vellekoop en H. Wagenaar-Nolthenius m.m.v.
W.P. Gerritsen en A.C. Hemmes-Hoogstadt, I liederen (Amsterdam 1972, p. 55 ) .
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Traditioneler zijn de refreinen „ int amoureuze " die opgenomen werden in de Const van Rhetoriken en waarvan er enkele nog in latere verzamelingen opduiken (17).
Naast de activiteiten van de priester en de notaris, zijn daar ook die
de geattitreerde
van de rederijker, meer bepaald die van de , , factor ' '
van de Oudenaardse kamer , , Pax Vobis" . In , , De Kerdichter
souwe " te Pamele moet hij eenzelfde functie hebben waargenomen. In
1527 hij is dan de veertig voorbij wordt hij voor het eerst , , factor" genoemd en tussen 1535 en 1549 duikt zijn naam in de stadsrekeningen op als organisator van de viering van sacramentsdag en de processie die toen uitging. In opdracht van de stad moet hij tal van gelegenheidsstukken spelen van zinne, esbatementen en refreinen
hebben vervaardigd. Zijn devies luidde, met een toespeling op zijn
naam : , , Wacht wel tslot, castelein" , waarin , , slot" zowel letterlijk als
figuurlijk kan worden opgevat.
Mej . Iansen heeft ook een onderzoek ingesteld naar De Casteleins sociale kontakten en bespreekt in dat verband achtereenvolgens zijn vele
vrienden en collega's : geestelijken, notarissen en rederijkers ; o.m. is
daar de auteur van Een zuverlic boucxken van der Ketyvigheit der Menschelicker natueren ( 18), Andries van der Meulen, die ca 1510 te Oudenaarde overleed en die Matthijs de Castelein dus nog kan hebben gekend.
Mej . Iansen liet ook Casteleins autograaf door de Utrechtse professor
Jhr. Van Lennep grafologisch onderzoeken die, met het nodige voorbehoud, de volgende karakteristiek gaf :
, , Het is een concreet handschri ft , van iemand die het goede der aarde weet
te waarderen, Pallieteriaans, kordaat, misschien wat platvloers. Géén mysticus, geen asceet ; een man die grote gezelschappen zocht, oppervlakkige
kennis vlot etaleerde, vermoedelijk gemakkelijk schreef. Vlot in de om-

(17)Nl. in Die Conste der Minnen en DBoeck der Amoreusheyt. Een korte karakteristiek van deze stukken in mijn studie Het Refrein in de Nederlanden tot
1600, Ledeberg Gent, 1953, p. 145.
(18)Zie over dit werk de onuitgegeven licentieverhandeling van Mevr. Odette
Hoebeke, Een studie over „Van
Van der Ketiuigheit " door Andries Vander Meulen
Derde Bouck ", Gent, 1959. Een anmet tekstuitgave van de , , Prologhe " en het „Derde
dere belangrijke Oudenaardse rederijker uit die tijd was ook de ( onbekende) auteur van Het Spel van de V vroede ende van de V dwaeze Maegden, opnieuw uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Marcel Hoebeke ( tweede druk ), Den Haag,
1979.
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gang, zinnelijk, d.w.z. met al zijn zinnen genietend, wat dronken van vitaliteit. Geen fijnzinnig geleerde, geen erudiet ( 19) " .

Zo'n type kan de Castelein wel geweest zijn, vooral te oordelen naar enkele van zijn eerder luchtige , , liedekens ' ' ...
Gerard Knuvelder heeft in zijn bekend Handboek Matthijs de Castelein , , de Paul van Ostaijen der 16e eeuw " genoemd. De equatie te poneren tussen de schrijver van de Const van Rhetoriken en die van de
, , Gebruiksaanwijzing der lyriek " lijkt op het eerste gezicht nogal paradoxaal. Eerlijkheidshalve moet ik hier echter onmiddellijk aan toevoegen dat de bewering van Dr. Knuvelder in feite als climax of pakkend
slot is bedoeld van een alinea waarin hij heeft getracht de betekenis van
De Castelein voor onze poëtica
hier gebruikt in de zin van opvattingen inzake vers en poëzie
vast te leggen. Ik citeer de passus dan ook
liever in zijn geheel.
, , Hangt aldus — naar ook weer dit voorbeeld bewijst — (Dr. Knuvelder
bedoelt hier de door De Castelein voorgestane verstheorie) Casteleyn in
veel opzichten aan de v anouds overgeleverde vormen, hij heeft tegelijk het
nieuwe voorvoeld dat komen ging. Zijn Conste fixeerde de esthetica der rederijkers, maar de humanistische inslag die Casteleyn kenmerkt, doet hem
de mogelijkheden van een `'schoon sprekende' kunst inzien, geïnspireerd
op grote voorbeelden. Ware hij een groot oorspronkelijk scheppend genie
geweest met een rijker psychische inhoud, hij had, in plaats van codificator
met een vleug moderniteit te blijven, baanbrekend werk van de eerste r an g
kunnen verrichten. Thans blijft hij een merkwaardige persoonlijkheid, de
schrijver van onze eerste invloedrijke esthetica ( zijn werkje werd verschillende malen tot in de 17e eeuw herdrukt) en de dichter van een bundeltje
bekoorlijke liedjes met modern accent. Casteleyn is de Paul van Ostaijen
der 16e eeuw ( 20). "

Over de „ excellent poete moderne " verneemt u echter dadelijk meer.
Mij was het hier enkel om te doen heel even voor u de silhouet op te
roepen van de talentvolle beoefenaar van de , , const van rhetoriken " ,
de gildebroeder, priester en notaris, ernstig als het moest, gezellig en
goedlachs als het kon, die een kleine vijfhonderd jaar geleden leefde en
bedrijvig was in deze omgeving die pas na zijn overlijden zou geteisterd
worden door een reeks rampen die deze eens zo bloeiende kontreien van
de Nederlanden zouden prijsgeven aan verarming, onmondigheid en
verknechting.
(19) S. A. P.J. H. Iansen, Speurtocht... , p. 378.
(20) G. P. M. Knuvelder, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde (vijfde, geheel herziene druk), dl. 1, 's-Hertogenbosch, 1970, p. 471.

MATTHIJS DE CASTELEIN : , , EXCELLENT POËTE MODERNE "
door
DIRK COIGNEAU

Excellent Poëte Moderne ' ' , zo wordt Matthijs de Castelein voor het
„Excellent
eerst genoemd op het titelblad van de fraaie en zeer verzorgde editie van
De Const van Rhetoriken die eind 1555 te Gent bij Jan Cauweel verscheen ( 1 ). Een merkwaardige omschrijving op het titelblad van een
merkwaardig boek. Merkwaardig is het boek omdat het er voor de toenmalige kopers en lezers van Nederlandstalig werk ongewoon nieuw moet
hebben uitgezien. Cauweel heeft de C.v.R. namelijk niet in de oude,
vertrouwde gotische letter, maar in cursief en romein laten drukken (2), cursief of , , litera italica ", symbool van de renaissance, en ro-

(1) Het tweevoudig drukkersoktrooi is gedateerd op 3 en 4 september 1555, de
inleiding van Cauweel op 12 november 1555. De woorden ( , , Priester ende ' ' ) , , excellent poëte moderne " vindt men ook op het titelblad van alle latere edities van
de Const van Rhetoriken — verder afgekort als C.v.R. — en alle uitgaven van de
Baladen van Doornijcke (vanaf 1571) terug. De Rotterdamse edities van de Historie van Pyramus ende Thisbe en van de Diversche Liedekens in 1612 alleen de
Historie) en 1616 noemen De Castelein „ Priester ende excellent Poet " : vgl. Bibliotheca Belgica... Rééditée sous la direction de M.T. Lenger, Bruxelles 1964,
Tome I, pp. 457-466 (S . A . P J . H . Iansen vermeldt nog een Rotterdamse editie van
C.v.R. , Baladen en Historie, in 1612 verschenen bij Jan van Waesberghe de Oude :
Assen 1971, p. 24 ).
Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken,
Vermelden we nog dat ook het alfabetisch register op de inhoud vooraan in de
C.v.R. gevolgd wordt door de mededeling : ,, ghemaeckt in t' iaer ons heeren,
M.D.XXXXVIII. by heer Matthijs de Castelein Priester, ende excellent Poëte moderne, In zinen leuene Facteur van den Pax-vobianen ende Kerssauwieren t'Audenaerde in Vlaenderen " .
(2) Cursief voor de theoriestrofen, romein voor de voorbeeldgedichten, of met
de woorden van Cauweel of zijn mede-uitgever Van den Keere : , , t' Leerdicht in
Cursiue, ende d'Exemplaers in Romeine " : C.v.R., p. 252. Ik citeer naar de editie van 1555, exemplaar Universiteitsbibliotheek Gent, nr. G 235. Bij verwijzingen naar de ( genummerde) theoriestrofen 1 tot en met 182 die een aaneengesloten
reeks vormen op pp. 1-61 vermeld ik alleen de betreffende strofe ; voor alles buiten
deze reeks — ook de verspreide theoriestrofen na strofe 182 dus — vermeld ik de
bladzijde en de eventuele strofe.
(
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mein, twee nieuwe, zestiende-eeuwse lettertypen die tot dan toe bij ons
bijna uitsluitend voor werken in het Latijn en, vanaf 1530 ongeveer, ook
voor Franse, Italiaanse en Spaanse teksten waren gebruikt ( 3). Door
deze typografische nieuwigheid heeft Cauweel de C.v.R. duidelijk voor
een geleerd publiek bestemd en boven zijn lokale, Vlaamse betekenis
uit in de wijdere sfeer van humanisme en renaissance willen brengen (4). In de jaren onmiddellijk vóór de publikatie van de Const, in
1552, '53 en '54, waren er in Antwerpen al wel Nederlandse werken in
deze progressieve vorm verschenen, maar daar ging het dan wel om vertalingen van een klassiek auteur, met name Ovidius ( 5 ), en niet om
het oorspronkelijk werk van een Nederlands rederijker.

(3) Vgl. H. D. L. Vervliet, Sixteenth-Century Printing Types of the Low Countries, Amsterdam 1968, pp. 56-57, 61, 69.
(4) Vervliet (a.w., pp . 61 en 69) noemt de , , litera italica ' ' , , a product of the
Renaissance " en „ its vehicle " . In zijn „ Waerschuwijnghe tot den Lezer " laat
Cauweel, of Van den Keere, zich niet veel aan zgn . , , Blonckaerds ", dommeriken
die nog niet met romein en cursief vertrouwd zouden zijn, gelegen liggen, ,, want
voorwaer, de ghene die noch zo verde niet ghestudeerd en hebben dat zij deze ofte
andere dezerghelijcke letteren connen kennen, die en behouuen, zonder faulte, de
lecture ende studatie van dezen waerke niet tangane : mids dat onzen Autheur
Castelein voor alzulke Blonckaerds, ditte niet gheschreuen en heeft " (C.v.R., p.
252 ). De Castelein denkt regionaal-Vlaams (vgl. C.v.R. , strofe 14 : De Roovere ;
str. 17 : de „ Westkant " en Gent met haar „ Fonteyne " als vruchtbare plaatsen
voor de rederijkerij en verder in str. 29, 34, 42, 135, 148 en 159 ,, Vlaenderen ",
, , Vlaemsch " en , , vlamijngh " — vaak tegenover , , den wale " — ), Cauweel denkt
, , Nederlands ' ' : hij richt zich , , an allen Nederlandschen Poëten", spreekt het besef uit dat , , wy Nederlanders ' ' evenzeer als , , al ander uutlandsche natien" onze
taal te verrijken en te versieren hebben en noemt onder de „Nederlandsche " dichters niet alleen Vlamingen als Andries van der Meulen, Cornelis Manilius en Marcus van Vaernewijck, maar ook Brabanders als Jan van den Dale, Jan van den
Berghe en Cornelis van Ghistele (C.v.R. , Voorwerk, pp. 3-5 ). Vgl. Mr. L. Willems, , , Jan Cauweel's inleiding op M. de Casteleyn's Const van Rhetoriken
en Let(1555)", Verslagen en Meded. der Kon. Vlaamsche Academie voor Taal
terkunde 1921, pp. 329-330.
(5) In 1552 Johannes Florianus' prozavertaling van Ovidius' Metamorphosen, in
1553 en ' 54 Cornelis van Ghistele's berijmde vertaling van de Heroides, telkens
uitgegeven door Hans de Laet : zie M. Vinck-Van Caekenberghe, Een onderzoek
naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele
(1 S 10/ 11-1573), rederijker en humanist. Onuitgegeven doctorsproefschrift Rijksuniv. Gent 1981-1982, deel II, pp. 297-298. Latere uitgevers van de Sendtbr ieven
( ven. Heroides) gaven weer de voorkeur aan het traditionelere gotische lettertype
-

(Vinck-Van Caekenberghe, a. w., deel II, pp. 300-301) : hetzelfde geldt voor de
heruitgaven van de C.v.R. (vanaf 1571).
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Een rederijker ja, maar ,, retorisijn" zoals het toen heette ( 6), wordt
De Castelein in de C.v.R. niet genoemd ; wêl, en ook dat is iets nieuws,
, , poëte ' ' of , , poëte moderne ' ' . Met de term , , poëte ' ' werden tot dan
toe in de eerste plaats klassieke dichters aangeduid ( 7). Door hem met
dezelfde term te benoemen, wordt De Castelein tot de rang van deze
klassieken verheven of wordt er althans verwantschap gesuggereerd. Het
woord „ modern " moet dan duidelijk maken dat het hier niet om een
antieke, maar om een hedendaagse, een zestiende-eeuwse , , poëte "
gaat (8). Zoals gezegd, is ook deze presentatie voor een Nederlands
dichter nieuw. Ook hier zijn humanisten en renaissancisten Cauweel en
zijn mede-uitgever Hendrik van den Keere voorgegaan. In hun streven
naar gelijkwaardigheid met hun bewonderde klassieke modellen, gingen humanistische dichters, naar het voorbeeld van Petrarca, ook zichzelf , , poeta ' ' in plaats van , , versificator ' ' noemen : bij ons bijvoorbeeld
Erasmus (9 ). In Frankrijk is het Thomas Sebillet die in 1548 als eerste
, , poète ' ' in plaats van , , rymeur ' ' gebruikt en daarin door Joachim Du
Bellay wordt gevolgd ( 10). In 1548 ook voltooit De Castelein zijn
C.v.R. waarin hij leert dat ,, Rethorisiens, Facteurs, zoo elck mach weten'', ,, Poëten heeten" (11) en Cauweel richt zich in zijn woord voor(6) Het WNT (dl. 12, kol. 934) citeert als oudste vindplaats van het woord
„rederijker" Van Hout (1596) ; zie echter twaalf jaar eerder (1584) H. L. Spiegels Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst, p. 97 (ed. W. J. H. Caron,
Groningen 1962, pp. 54, 66 en 207) : D. Coigneau, „ Rederijkersliteratuur " in
Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening onder red. van M. Spies, Groningen 1984, p. 38.
(7) Ook bij De Castelein : C.v.R., strofen 12, 13, 21, 31-32 (Homeros), 69, 97
(poëtelic : Martialis ), 102, 161-163, 165 (Vergilius), 168, 170, enz... Naast de
„poëten" staan de „ Orateurs" : str. 30, 33, 34 . De eigentijdse „poëet" (zie
strofe 72 (!) en hierna noot 11) heet „ facteur " (str. 59, 72, 78, p . 100, str. 190),
„ rethorisien " (str. 72, 106) of „ mercurist " (p. 81, str. 6 ; p. 214, str. 2) .
(8) Vgl. Lucas d' Heere's onderscheid tussen „ Antique ende Moderne Poëten"
in Den Hof en Boomgaerd der Poësien (1565 ) : ed. W. Waterschoot, Zwolle 1969,
p. 2.
(9) J. IJsewijn, , , The coming of humanism to the Low Countries" in Itinerarium Italicum. The profile of the Italian Renaissance in the mirror of its European
transformations (Studies in Medieval and Reformation Thought,
ed. by H. A.
Oberman, vol. XIV), Leiden 1975, p. 206, 249-251.
(10)Lansen, a. w. , p. 200 en M. R. Jung, ,, Poetria. Zur Dichtungstheorie des
ausgehenden Mittelalters in Frankreich", Vox Romanica 30 (1971), pp. 55-56.
(11)Strofe 72. , , Het is dus een soort verheffing in de adelstand der klassieken
als hij aan de , , Rhetorisiens, Facteurs" die naam ook toekent " , merkt ransen op :
a. w., p. 200.
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af in 1555 tot alle Nederlandse , , Poëten ende Beminders van Poësien,
gheseid Rhetorica" . Met deze laatste vermelding schijnt hij bovendien
te suggereren dat , , Rhetorica " maar een woord is, een nu eenmaal gebruikelijke benaming voor wat eerder of beter , , Poësie " kan worden genoemd. Een derde modernistische trek (12). Zo zien we in de titel van
de Const zelf de oude vertrouwde benaming , , Const van Rhetoriken ' '
uitlopen op, gelijkgeschakeld worden met of misschien wel ondergeschikt worden aan het nieuwere begrip , , Const van Poësien ' ' . De volledige titel immers luidt : , , De Const van Rhetoriken, allen ancommers
ende Beminders der zeluer, een zonderlijngh Exemplaer ende leerende
Voorbeeld, niet alleen in allen Soorten ende Sneden van dichte, nemaer

(12) Vgl. in 1565 Lucas d'Heere over de , , vlaemsche Poësie, , , onse conste (diemen t' onrec hte Rhetorijcke naemt ") : Hof en Boomgaerd, ed. Waterschoot, p. 4.
Over de nieuwheid van de term „poëzie
poëzie " of , , poëtisch " en het onderscheiden
en/of het nauwer op elkaar betrekken van de begrippen „poëzie
poëzie ' ' en , , retorica ' ' :
L. Roose, , , Lof van retorica. De poëtica der rederijkers. Een verkenning" in Liber
Alumnorum Prof Dr. E. Rombauts, Leuven 1968, p. 125, n. 55 ; S.F. Witstein,
Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance, Assen 1969, pp. 46-51 ; L. Roose,
, , Dwelck den mensche aldermeest tot consten verwect . De poëtica der Brabantse
rederijkers in 1561 " in Hulde-album Prof Dr. J. F. Vanderheyden (1970), p. 98,
n. 21 en pp. 102-106 ; Jung, a. art. , pp. 45, 55. Voor De Castelein heet de
, Const ' ' nog altijd , , Rethorike ' ' (strofen 33, 45, 48). , , Poësie ' ' is voor hem synoniem voor „ Poëtrie " ( zie onder P in de Tafel vooraan in de C.v.R. ) en met
„poëtrie " bedoelt hij literaire, bijbelse en mythologische, stof (strofe 42 en p.
242 , str. 225 — ook str. 169 , , der Tragedien poëtrie " ? —) : vgl. Roose, , , Lof van
retorica ' ' , p. 114 en , , Dwelck den mensche ' ' , p. 98, n. 21 en Jung, a. art. , p. 57
e.v. Het is verder bekend dat De Castelein in de C.v.R. een nauwe verwantschap
ziet tussen de , , Rethorike " als dichtkunst en de kunst van de , , Orateurs" omdat
het in beide kunsten om , , schoonsprake " (str. 34) of om , , seere wel te sprekene"
(str. 3 2) gaat. In strofe 34 luidt het zelfs : , , Als schijntere different daer gheen en
es / Tusschen den Orateurs ende dit profes " . Bovendien is het Mercurius, de god
van de welsprekendheid, die De Castelein opdracht geeft zijn boek te schrijven :
zie F. Kossmann, , , Over enige vaktermen en begrippen bij Molinet en De Castelein ", Tijdschr. vr. Nedl. Taal- en Letterk. LXX (1952), pp. 166-167 en Roose,
, , Lof van retorica ", pp . 125-126. Toch wordt, meen ik, de kunst der „poëten
poëten "
in de C.v.R. niet aan die der , , orateurs" ondergeschikt of opgeofferd. Mercurius
handelt er niet zonder het , , consent " van Apollo ( strofe 20) en de , , rthorike "
als kunst der , , Orateuren " (str. 30) helpt „Poëten
Poëten " als Homeros , , schoone historien " schrijven (str. 31-32). Bovendien wordt de radicale gelijkschakeling van
strofe 34 getemperd door de , , Tafel van den inhaudene " vooraan in de C.v.R.,
waar de inhoud van deze strofe onder het woord , , Differentie " wordt weergegeven als „Differentie
Differentie es cleene tusschen den Poëte ende Orateur " ( vgl . hiermee
trouwens het citaat uit Cicero bij Iansen, a.w., p. 167 ) .
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ooc, in alles dat der Edelder Const van Poësien competeert ende ancleeft. Nu eerst-mael uutghesteld in dichte, by wilent Heer Matthijs de
Castelein, Priester, ende excellent Poëte Moderne ".
De nieuwerwetse presentatie van de C.v.R. contrasteert sterk met het
traditionele beeld dat van Matthijs de Castelein in de literatuurgeschiedenis wordt opgehangen. Men erkent daar wel De Casteleins verdienste
als samensteller van de eerste systematische versleer in het Nederlands,
maar tegelijkertijd ontkracht men en holt men de betekenis daarvan uit
door de Const te beschrijven als een late, al te late codificatie van traditionele, algemeen-gebruikelijke voorschriften, een handboek voor rederijkers dat eerder achterwaarts dan vooruit wijst. Bovendien wordt ook
de originaliteit van De Castelein als dichter niet hoog aangeslagen (13).
Menkazichfvrg:ebnCauwlVdeKrmoniteit van De Castelein en zijn Const niet overschat ( 14) ? Heeft Cauweel dit werk waarin inderdaad toch maar de traditionele , , Const van
Rhetoriken ' ' wordt geleerd, een werk dat al in 1548 voltooid was (15),
zevnjarlt,i15emodrnwilvkpe?Darteristiek die nu volgt en die Matthijs de Castelein als dichter in zijn tijd,
als „ poëte moderne ", tracht te plaatsen en te evalueren, zal misschien

(13) Vgl. o.m. P. van Duyse, Verhandeling over den drievoudigen invloed der
rederijkkamers... , Bruxelles 1861, pp. 102-104 ; G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de 16de eeuw, Leiden (1889), deel 1, pp. 135-136 ; Bibliotheca Belgica, Tome I, pp. 458-459 ; G. Kalf, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, Groningen 1907, deel III, p. 125 ; J. Te Winkel, De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, Haarlem 1908, deel I, pp. 209-220 ; G.
Degroote, Oude klanken / Nieuwe accenten. De kunst van de rederijkers, Leiden
1969, pp. 134-137 en nog Iansen, a.w., p. 272 (voor de rederijkers kwam zijn boek
, , rijkelijk laat" ) en p. 665 ( bij wijze van besluit : , , Ik hoop in ieder geval dat ik
iets duidelijk heb kunnen maken van de stereotypie en de geringe behoefte aan
originaliteit die Casteleins C.v.R. kenmerkt ' ') .
(14) Het is wellicht niet oninteressant hier even te vermelden dat juist de naam
van Hendrik van den Keere verbonden is met een van de vroegste uitingen van
onze renaissancelyriek, met name het sonnet dat — reeds in 1556 — op de doop
van een kind van hem werd geschreven : zie L. Forster, „lets
Iets over Nederlandse renaissancelyriek vóór Heinsius en Hooft " , Tijdschr. vr. Nedl. Taal- en Letterk.
LXXXIII (1967 ), p. 276.
(15) Het jaar „ 1548" komt voor na de inhoudstafel ( zie noot 1) en onder het
Latijnse gedicht van De Castelein , , Author ad librum suum " (C.v.R., Voorwerk,
p. 22 ). Uit deze laatste tekst is af te leiden dat de dichter vijf jaar aan het boek
heeft gewerkt, van 1543 tot 1548 dus.
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ook een stapje in de richting van een antwoord op deze vragen kunnen
zijn (16).
Matthijs de Castelein wordt, zoals we zagen, niet alleen „ poëte " genoemd, maar ook priester : , , Priester ende excellent Poëte Moderne ' ' .
De ambtelijke titel van Matthijs kwam drukker Cauweel goed van pas
om bij het publiek en vooral bij de overheid meer vertrouwen tegenover de Const te wekken. Sedert het Gentse rederijkersfeest van 1539
waarop nogal wat spelen waren vertoond die sterk in lutherse zin theologiseerden, was de overheid heel wat kritischer en wantrouwiger tegenover de activiteiten van rederijkers gaan staan. Bovendien waren er in
1540, '46 en '50 strenge plakkaten tegen het bezit en de lectuur van
ketterse boeken uitgevaardigd (17). Met het duidelijk afficheren van De
Castelein als ,, priester" konden overheid en hangerige kopers enigszins
worden gerustgesteld : met de C.v.R. , het werk van de , , priester "
Castelein, haalt men wel geen tijdbom, geen gevaarlijke, verboden lectuur in huis. Het vertrouwen dat van de priester-titel kan zijn uitgegaan,
wordt bij de lectuur van De Casteleins werk niet beschaamd. Nergens
heb ik het op specifiek lutherse of reformatorische motieven kunnen betrappen ( 18 ) . Integendeel. In de C.v.R. kan men onder meer vinden :
een lofdicht op de H. Petronella ( 19), vijf gedichten ter ere van Ma-

(16)De Historie van Pyramus ende Thisbe, opnieuw uitgegeven door G.A. van
Es in Piramus en Thisbe. Twee rederijkersspelen uit de zestiende eeuw,
Zwolle
1965, heb ik niet bij deze karakteristiek betrokken. De Casteleins auteurschap is
niet zeker : zie , , Castelein " in Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel 1985,
deel 11, kol. 103-104.
(17) Zie o.m. J. Decavele, De dageraad van de reformatie in Vlaanderen
(1520 1565), Brussel 1975, deel I, pp. 33-37, 198, 201-203 en B. De Groote, „De
overheid en het Gentse rederijkersfeest van 1539", Jaarboek van De Fonteine XXV
(1975), Deel I, pp. 105-117.
(18) Vgl. Decavele, a.w., p. 207. Decavele identificeert hier wel ten onrechte
een zekere „loos
Ioos de Pape " die in 1548 een omwille van ketterij gevangen vriend
hielp bevrijden met „ Meester Ioos de pape ", door De Castelein in zijn Memorie,
der zomighen (C.v.R. , p. 82) herdacht als een reeds overleden „ goede vriend".
De Memorie werd — volgens lansen — in of kort na 1522 geschreven : Iansen,
„ Speurtocht naar het leven van Matthijs Castelein. Archivalia en onzekerheden ",
Versl. en Meded. Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterk.
1970, pp. 328,
361 en 368.
(19) Als dank voor genezing : C.v.R. , pp. 124-128 ; Iansen, a. w., pp. 565-573.
De Castelein zinspeelt hier ook op zijn spel van St. Pieter ( „ dijns vaders legende " ), waaruit ons slechts een dubbel rondeel is overgeleverd : C.v.R. , p. 65.
-
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ria (20), een berijming van de zgn. 0-antifonen waarin ook de H. Thomas en Maria om hulp worden gesmeekt ( 21 ) en een refrein waarin met
nadruk wordt verklaard dat de mens een vrije wil gegeven is (22). Een
lied op de Zeven Weeën van Maria kan men vinden in De Casteleins
Diuersche Liedekins (^ 3) en in het Oudenaardse spel van zinne van
1539 speelt , , Gheloove ' ' naast , , Hope ' ' en , , Charitate ' ' slechts een nevengeschikte rol (24).
Anderzijds ziet men De Castelein ook nergens tegen de nieuwe leer
en zijn aanhangers polemiseren, heel anders dus dan zijn tijdgenote
Anna Bijns. Dit alles hoeft niet te betekenen dat de nieuwe religieuze
problematiek geheel aan De Castelein zou zijn voorbijgegaan. Zijn positie in deze is, meen ik, goed aan te geven aan de hand van een
refrein op de stokregel , , 0 meinsche, mi wonden dat ghi mi niet en
kent ' ' , een lang gedicht waarin Christus de mensen ondankbaarheid en
onverschilligheid tegenover zijn genadegaven verwijt ( C.v.R. , pp.
161-165 ). De Castelein volgt in dit refrein de Expostulatio Jesu na, een
gedicht van Erasmus. Erasmus dus, en bovendien een tekst die blijkens
andere navolgingen en bewerkingen vooral bij hervormingsgezinden in
de smaak is gevallen. Zo verklaarde Zwingli bijvoorbeeld, dat hij door

(20) 1. Een lofrefrein met in de prince het acrostichon „ Castelarius " : C.v.R.,
pp. 158-160 ; Iansen, pp. 591-609. 2. Een tot Maria-gebed omgewerkte ,, vertaling " van een liefdesgedichtje van Molinet : C.v.R., p. 225 ; Iansen, pp. 154-155,
noot 2 en p. 639. 3 . Het , , tetrastichon elegidion ' ' op p. 226 van de C.v.R. ; Iansen, pp. 640-641. 4. Een 19-regelig gedicht op slechts twee rijmklanken : C.v.R.,
pp. 227-228 ; Iansen, p. 641. 5. Een moralisatie van de zevensnarige lier toegep ast
op Maria : C.v.R., p. 235 ; Iansen, „Geheiligde
Geheiligde heidense muziek bij Matthijs
Castelein en Jean Molinet ", De Nieuwe Taalgids LXI (1968), W.A.P. Smitnummer, p. 17 e.v.
(21) C.v.R., pp. 95-97 ; Iansen, pp. 545-551.
(22) C.v.R. , pp. 117-118 : refrein op de stok , , Draeghd goe druuen wildy ick
laedt in hu staen ' ' , meer bepaald strofe 3 ; Iansen, pp. 558-561. Het gedicht Memorie der zomighen eindigt met de oproep om overleden vrienden met zielemissen
en gebeden te gedenken : C.v.R., pp. 85-86, str. 19-20.
(23)Zie De Casteleins Diuersche Liedekins, Gent 1574, pp. 73-75 ; moderne
editie door K. Goossens, Brussel 1943, pp. 72-73.
(24)Zie De Gentse Spelen van 1539. Uitgegeven en toegelicht door B. H. Erné
en L. M. van Dis, 's-Gravenhage 1982, deel II, pp. 479-503. Erné noemt het spel
orthodox maar stelt dat niet De Castelein, maar Jan van den Vivere de auteur zou
zijn : pp. 474, 476-478 ; dit laatste wordt als niet overtuigend beschouwd door W.
Waterschoot in Jaarboek van De Fonteine XXXIII ( 1982-83 ), pp. 301-302.
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het lezen van juist dit gedicht van Erasmus tot de vaste overtuiging was
gekomen dat de mens buiten Christus geen andere middelaar nodig
heeft ( 25 ). Nu kan men ook het refrein van De Castelein nog altijd
christocentrisch noemen, maar wie het met zijn bron vergelijkt, zal merken dat juist de verzen waarin Erasmus Christus als de énige onvervalste
bron van het heil en de énige weg naar God laat zien door de Oudenaardse priester niet zijn verwerkt ( 26). We zien dus dat De Castelein
een in zijn tijd religieus-modern aandoende tekst niet ongebruikt heeft
gelaten, maar er wél de scherpere, eventueel minder orthodox te interpreteren kantjes heeft van afgerond. Daarnaast heeft De Castelein aan
het rationele betoog van Erasmus ook een meer volks en traditioneel gegeven toegevoegd, met name een concretere voorstelling van de lijdende
Christus, een Christus die , , bespauwen, ghegheesseld " en , , ghebonden ' ' werd, , , ghecroond, ghecruusd, met dlyf vol wonden ' ' (strofe 8 ) .
Deze compassie-wekkende woorden zijn een typische uiting van de
grote, laat-middeleeuwse devotie voor de Man van Smarten ( 27). Bij De
Castelein komt men deze aandacht voor de passie en de lijdende, zelfs
uit , , duust en meer wonden ' ' bloedende Christus nog in een viertal
teksten tegen ( 28). Deze gedichten moeten wel vooral in verband worden gebracht met zijn medewerking als factor aan de gebruikelijke rederijkersactiviteiten tijdens de paasweek (29).

(25)Zie J. C. Arens, „Erasmus' Expostulatio Jesu nagevolgd door M. de Castelein ", Tijdschr. vr. Nedl. Taal- en Letterk. LXXXII (1966 ), pp. 158-159.
(26) Met name de eerste twaalf verzen van Erasmus' gedicht : Arens, a.art., p.
162 en 167-170.
(27)Vgl. J. van Herwaarden, ,, Geloof en geloofsuitingen in de veertiende en
vijftiende eeuw. Eucharistie en Lijden van Jezus", in Hoofsheid en Devotie in de
Middeleeuwse Maatschappij... Handelingen van het Wetenschapp. Colloquium te
Brussel 21 24 oktober 1981 (red. J.D. Janssens ), Brussel 1982, pp. 182-191.
(28) C.v.R. , pp. 119-121 (refrein op de stok , , Wat mochtick u meer doen ? " ),
Jansen, pp. 560-565 ; C.v.R. , pp. 143-146 (refrein op de stok , , Dus es hy den warachtigen wijngaerd bekent " ), Jansen, pp. 576-589 ; C.v.R. , p. 212 (meditatie over
Christus' kruisdood), Iansen, pp. 628-635 ; C.v.R. , pp. 217 218 ( ,, clause " waarin
Christus' passie centraal staat ), Iansen, pp. 634-639.
(^9) In de paasdagen van 1538 werd zijn , , spel vanden seuen bloetstortinghen
Christi lesu metgaders tberespen vanden seuen dootzonden" opgevoerd waarvan
in de C.v.R. een dubbel rondeel en de epiloog bewaard zijn : C.v.R., pp. 65 en
232. Zie ook Iansen, „ Speurtocht... '' , pp. 397, 406 , 408 en Arens, a. art., p. 172.
-
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Op politiek vlak zien we De Castelein in zijn Baladen van Doornijcke (30 ) en in teksten geschreven naar aanleiding van een of ander
vredesbesluit vooral imperiale motieven bespelen. De oude, imperiale
gedachte, de idee van een wereldrijk dat wereldvrede sticht, had bij humanisten en in de renaissance met hun bewondering voor de Romeinse
keizertijd, weer een nieuwe glans gekregen. Bovendien leek deze droom,
waarmee ook graag het herstel van Saturnus' gouden eeuw werd verbonden, in de persoon van Karel V, keizer en heer over een groot wereldrijk inderdaad, ook een nieuwe, reële kans te krijgen ( 31 ). In zijn Galaden van Doornijcke zingt De Castelein de lof van , , d'Imperie " . Net als
Dante wijst hij erop dat God keizerrijk en keizertitel heeft geheiligd door
onder het vredige bewind van Keizer Augustus geboren te willen worden. Daarom moet de in Doornik verslagen Franse koning zich in de
overwinning van Keizer Karel schikken, want , , dimperie gaet veur de
Vrancksche croone " ( 32 ). Het valt op dat De Castelein keizerrijk en
-titel verder vooral met het streven naar wereldvrede associeert en niet
met het verlangen naar universele macht. Zo meent De Castelein ook de
triomferende keizer zelf, op grond van zijn keizerlijke macht en Gods
vredelievende bedoeling daarmee, tot vrede met de vijand aan te mogen sporen (33 ). Een ijdele poging zoals we weten ( 34 ). In latere gedichten wordt bij de viering van een reëel vredesbesluit ook steeds hoop op
blijvende wereldvrede en de daaruit voortspruitende welvaart uitgesproken (35 ). De groeiende ontevredenheid bij de bevolking over 's keizers
(30)Geschreven na de verovering van Doornik door Karel V op 30 november
1521. Ik citeer naar de Gentse editie van 1573 die 36 strofen meer heeft dan de
oudst bekende uitgave ( Gent, 1571).
(31)J . Craeybeckx, „De eerste jaren van Karel V, 1515-1530" in Algemene
Geschiedenis der Nederlanden, Utrecht 1952 , deel IV, pp . 55-56 , 65-66 ; F. A .
Yates, „Charles
Charles Quint et l'idée d' empire " in Fêtes et Cérémonies au temps de
Charles Quint, Les Fêtes de la Renaissance II, Paris 1960, pp. 57-97 ; W. J.
Bouwsma, , , The two faces of humanism. Stoicism and Augustinianism in Renaissance Thought" in Itinerarium Italicum ... , pp. 23-27.
(32) Baladen van Doornijcke, p. 31. Voor Dante : Yates, a.art., pp. 65-68.
(33) Met het oog op een gezamenlijke strijd tegen de Turken : Baladen van
Doornijcke, pp . 32-3 3 .
(34)Vgl. Craeybeckx, a. w., pp. 66-69.
(35)Zie Diuersche Liedekins, nrs. XV, XVIII (op vrede van Madrid in 1526) en
XXX (op ontmoeting te Aiguesmortes in 1538) : ed. Goossens, pp. 34-35, 40-42,
74-76 ; C.v.R. , pp. 91-94 (Op den Paeis : bestand te Aiguesmortes), 67-69
( , , Charte " voor de viering van de vrede van Crépy in 1544), 71 75 ( Op den
Paeis : vrede van Crépy) ; Iansen, pp. 368-371, 524-535 en 538-545. De Castelein
-
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oorlogspolitiek en de economische problemen en sociale onrust die daarmee samenhingen ( 36), hebben in De Casteleins overgeleverde werk
géén stem gevonden. Geen onvertogen woord over de keizer bij hem,
wél een bezweren van eventuele kritiek door fraaie, met bijbelse beelden gestoffeerde schilderingen van de nieuwe gouden tijd die nakend
is (37). Als priester en notaris zal De Castelein de gevolgen van de economische recessie wellicht minder hebben aangevoeld ( 38) dan bijvoorbeeld de Brugse verver en voller Cornelis Everaert die in twee van zijn
spelen we de kritische stem van het volk liet horen, spelen die dan ook
prompt werden verboden ( 39).
Wie De Casteleins oeuvre verder op zijn wereldbeschouwelijke boodschap onderzoekt, komt vele traditionele thema's tegen : bespiegelingen over 's mensen ellende, over de dood, de vergankelijkheid van al
het aardse en de wispelturigheid van het lot ( 40), bespiegelingen zoals
wijst er graag op dat het om een vredesbesluit tussen de , , twee machtigste der weereld " gaat : Lied nr. XXX (strofe 1) ; C.v.R. , p. 67 (str. 1), 71 (str. 1), 92 (str.
5) . Ook in de Baladen van Doornijcke, p. 33. Over vieringen te Oudenaarde, o.a.
narleidgv sraofenmiltvrwg,zeB.Ouy
„ Officieel ceremonieel te Oudenaarde, 1450-1600 ", Handelingen van de
Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde... XXII (1985), pp. 25-64.
(36) Vgl . Craeybeckx, a. w., pp. 57-61, 69-70, 102-108, 118. Men denke vooral
aan de opstand van 1539 : D. J. Vander Meersch, Verhael van den opstand der gemeente van Audenaerde, tegen hare wettige overheid, ten fare
1539, Gent 1860 ;
Decavele, a. w., pp. 272-275 en L. Dhondt, ,, Proeve tot een vernieuwde schets van
de geschiedenis van Oudenaarde en het Oudenaardse in de zestiende eeuw " in Lumet inleiding tot het
dovicus Robyn, Historie van de ketterij te Oudenaarde,
werk..., Oudenaarde, Geschied.- en Oudheidkundige Kring, 1982, pp. 55-58.
(37) Diuersche Liedekins, nr. XXX, strofen 3 en 4 en C.v.R., pp. 71 74 (str.
3-12) en 94 (str. 9-11). Vgl. vooral C.v.R., p. 74, str. 12 : ,, Wat wild, of waend
ghy dan meer vruegts betrapen, / Ofte vuerdeels rapen te lande oft in stede, /
Vindt u gherust tsy meesters of cnapen, / Tappetite mueghdy opstaen en gaen slapen, / Niet en gaed ter wereld vuer paeis en vrede " ; ook str. 9 en 10.
(38) Vooral in een stad die juist in zijn tijd een geweldige demografische ontwikkeling kende : Dhondt, a. w., pp. 40, 42-43 en B. Ouvry, „Het materiële leven te Oudenaarde 1450-1600", Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde... XXI (1984 ), pp. 126-131. Over De Casteleins bronnen van inkomsten : Iansen, , , Speurtocht... ' ' , pp . 354-355 en 358-359.
( 39) Met name Tspel vanden Crych en Tspel van dOnghelycke Munte : Spelen
van Cornelis Everaert..., uitgeg. door J. Muller en L. Scharpé, Leiden 1920, pp. 2
en 209-231, 243-262.
(40) C.v.R. : pp. 79-86, Memorie der zomighen, vooral strofen 1-4, 10, 14-16 ;
Ende wild ons
pp. 95-97, berijming van de O-antifonen op eigen stokregel „Ende
bystaen in de heure der doot " ; pp. 109-113, Van smeinschen val ; pp. 141-142,
-
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men die bijvoorbeeld ook al bij Anthonis de Roovere kan lezen. Daar
staan bij De Castelein nu echter ook enkele gedichten tegenover waar
een nieuwe geest uit lijkt te spreken, een geest die veel meer vertrouwen in mens en wereld heeft. Zo getuigt een van zijn gedichten bijvoorbeeld van het typisch humanistische geloof in taal- en letterenstudie als
hét beschavingsmiddel bij uitstek. Wie eer en eeuwige roem wil verwerven, zo leert De Castelein, lere lezen en schrijven. Zonder deze kunsten
geen vrij mens ; lezen geeft toegang tot alles wat geschreven is en gedrukt : de bijbel, wetten en historiën, alle wetenschappen en oude geschriften waarin men uit mooie verhalen leert wat goed is en kwaad.
Zonderalzkisuhtmenlvi,ghstc"mar
„ beestich " zijn ( 41). Verder kan ik hier wijzen op een kort gedichtje
dat als uiting van neo-platonisch denken, geloof ik, een unieke plaats
in onze rederijkersliteratuur bekleedt. Het is bekend dat het neoplatonisme, meer of minder aan de bijbelse scheppingsleer aangepast,
in de renaissance-tijd weer veel belangstelling heeft gekregen. Met zijn
nadruk op de kosmische orde, de levende, bezielde eenheid van het universum, kwam het tegemoet aan het humanistisch verlangen naar har-

In versmadenesse der weereld ( refrein op de stok , , Wie datse bemind, mind zinen

verrare ' ' ) ; pp. 151 152, refrein op de stok , , Alst Gode beliefd dan salt anders
syn ' ' ; pp. 171 173, klacht van koning Frans I over de wispelturigheid van het lot
naar aanleiding van de slag van Pavia (24 febr. 1525) ; pp. 216 217, , , clause ' ' over
de nietigheid van 's mensen lichaam ; p. 224, het Schaeckberd, een vanitasgedicht. Zie ook de Baladen van Doornijcke, pp. 26 27 (macht van de fortuin ) en
p. 29 (vergankelijkheid) .
(41) C.v.R., pp. 106 109, Op de Penne ; Iansen, pp. 377-387. Elders verhaalt
De Castelein — waarschijnlijk ter gelegenheid van het feest van de ezelbisschop
(Iansen, p. 353 ) — de geschiedenis van Odysseus en zijn gezellen bij Circe. Tegenover hen die bezwaren hebben tegen de „ poëten ", wijst De Castelein op de
moreel-allegorische betekenis van dit verhaal (strofe 8) : , , Tfy hemlien dan die de
poëten versmaden, / Onder hart schale schuuldt de zoete keerne : I Tverstand des
bloots texts staet u te weerne, / Soucket onder tscursse zo hebt ghijt ghecreghen ".
Het verhaal over Circe laat namelijk zien hoe gevaarlijk en machtig de minne is die
mannen tot dieren kan maken. Vgl. Erasmus' pleidooi voor het gebruik van het
Circe-verhaal bij de opvoeding van kinderen in zijn De pueris statim ac liberaliter
instituendis libellus ( 1529 ), § 29 : „ It is a story to rouse interest and, perhaps,
amusement ; but the lesson is therein driven home that men who will not yield to
the guidance of reason, but follow the enticements of the senses, are no more than
brute beasts. Could a stoic philosopher preach a graver truth " . Zie W. H. Woodward, Desiderius Erasmus concerning the Aim and Method of f Education, Classics
in Education, no. 19, New York 1964, p. 212.
-
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monie en redelijkheid (42). Het bedoelde gedichtje is een dankgebed.
De dichter dankt God omdat Hij de mensen nooit in de steek laat ; als
schepper heeft Hij immers heel de stoffelijke natuur, alles wat , , sienlick es en lichamelick ' ' , , , subtilick... besocht ' ' en in , , delementale lichamen ' ' , , secrete sadekins ' ' gestrooid waaruit alles zich op een redelijke en passende wijze zal ontwikkelen
Men zou hier van een
tweefazenstructuur in de schepping kunnen spreken : eerst is er de elementaire natuur en daarna de goddelijke inwerking daarop opdat deze
natuur zich in harmonie en redelijkheid zou ontplooien. Men herkent
hier het neo-platonische onderscheid tussen een eerste vrije schepper
enerzijds en een demiurg, een reeds op de stof aangewezen wereldbouwmeester anderzijds. In de , , secrete sadekins " waaruit alles , , redelick "
en , , tamelick " zal groeien, kan men de ook door Augustinus overgenomen idee van de , , rationes seminales ' ' herkennen (44). Maar, waar
het in De Casteleins gebed uiteindelijk om gaat, is het feit dat de dichter zich veilig weet omdat de hele wereld, de hele natuur en kosmos,
zich ontwikkelt volgens een eigen ratio die zijn oorsprong vindt in God.
Dorvetuwnpizchdeaturljkondse
mens zijn harmonische plaats en ontplooiing in deze wereld vinden. Zo
kunnen God, natuur en mens in en door rationele verbanden harmonisch op elkaar worden betrokken. Dat zien we De Castelein dan ook
in enkele teksten doen. In een gedicht over astrologie wijst hij op de
hiërarchische bouw van het heelal waarin alles naar Gods plan zijn plaats
en functie heeft en op de voor mens en plant heilzame afwisseling tussen hitte en kou, zomer en winter, dag en nacht, een afwisseling die
( 43 ).

(42)Vgl. o.m. S . Dresden, Het humanistische denken. Italië — Frankrijk
1450-1600, 1967, pp. 21-31 ; J. Delumeau, La civilisation de la Renaissance, Paris 1973, pp. 450-457, 489, 491, 508 ; S. K. Heninger, Jr., Touches of sweet harmony. Pythagorean Cosmology and Renaissance Poetics, San Marino, California
1974.
(43)C.v.R. , p. 136, Een clausule van elleuen. De gehele tekst luidt : „Wonderlick wonder heeft God ghewrocht, / Als hy om tsweerelds scheppen was bedocht,
/ Om al te vuldoene wel ende eersamelick : / Eer hiit ter effectiep al heeft ghebrocht / Heeft zeere subtilick de nature besocht, / Van al dat sienlick es en lichamelick. / In delementale lichamen heeft hy bequamelick / Secrete sadekins goddelick ghestrooeid, / Daert al af groeien sal, redelick en tamelick, / Totten hende :
dies wy hu dancken nu als ooeit, / God heere, want ghy en begaeft ons nooeit " .
(44)G. Leff, Middeleeuwse Wijsbegeerte, Utrecht/Antwerpen 1958, pp. 36-38,
45-46, 208, 218, 225-226, 233-234.
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voor , , ghetempertheit " zorgt ( 45 ) ; in een ander gedicht worden al te
pedante medici gevraagd zich maar eens te spiegelen aan dieren die,
zonder roem te zoeken, in de natuur heel geschikte middelen weten te
vinden om zichzelf te genezen ( 46). Dit natuurlijke of kosmische optimisme kan ook op de tijd worden betrokken. Ver staan we bijvoorbeeld
af van het treurige vanitas-denken in een refrein waarin de tijd als voortbrenger én verslinden van alle dingen en als mogelijkheid voor de mens
om zijn leven deugdzaam in te richten, wordt geprezen ( 47). Van vertrouwen in de menselijke geest getuigt tenslotte nog het Oudenaardse
spel dat in 1539 te Gent werd opgevoerd. De vraag was wat voor de stervende mens de grootste troost is. Oudenaarde geeft daar een heel spiritualistisch antwoord op. Niet in geloof, hoop of liefde wordt uiteindelijk troost en zekerheid gevonden, maar in , , de ghetughenesse des
gheests dat wy kinderen Godts zijn" . Dit weten en kennen van het heil
wordt door de H. Geest aan de menselijke geest gegeven door het instorten van „ verstant met scyencyen " ( 48)
Met een positief op menselijk kennen en kunnen vertrouwende levenshouding zijn tenslotte nog twee aspecten te verbinden die aan De
Castelein en zijn werk een bijzondere plaats in onze zestiende-eeuwse
rederijkersliteratuur verlenen. Ik bedoel zijn , , geleerdheid " en zijn
„ dichterlijk zelfbewustzijn " .

(45)C.v.R., pp. 98-100, Op d'Astrologie ; Iansen, pp. 370-377. Hoezeer hemeltekenen met historische gebeurtenissen samenhangen wordt uitvoerig getoond
in de Baladen van Doornijcke, pp. 9-18.
(46)C.v.R., pp. 86-91, Op zulcke Medicijns ; Iansen, pp. 354-369 : de bron
blijkt Plinius' Naturalis historia te zijn. Dezelfde en andere voorbeelden van dierlijke wijsheid kan men vinden in Jeronimus vonder Voorts Het Heerlijck Bewijs van
des Menschen ellende ende miserie ( Antwerpen, 15 82) (ik gebruikte de Rotterdame editie van 1597 : fol. A 3r - B 2v) en in Jan Baptist Houwaerts Pegasides
Pleyn, ende den Lust-hof der Maeghden (Antwerpen, 1583 ), Zestiende boek, pp.
689-706. De Castelein schreef ook een lovend gedicht op de , , Chryrurgiens " :
C.v.R. , pp. 104-106.
(47)C.v.R., pp. 177-179, een refrein op de stok „Den tijd es priselick vuer alle
dijnghen " ; Iansen, pp. 612-619.
(48) Vgl. editie Van Dis, 232-245, 252-257, 293-296, 327-331, 354-355,
410-411... Over het spiritualistisch karakter van het Oudenaardse spel : J. B. Drewes, , , Het interpreteren van godsdienstige spelen van zinne ", Jaarboek van De
Fonteine XXIX (1978-'79), pp. 56-58, 109 (n. 74 ) en „ Interpretatie van de
Gentse spelen van 1539", Tijdschr. vr. Nedl. Taal- en Letterk. C (1984), pp. 253,
260, 265-267.
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In zijn beschrijving van de Nederlanden, voor het eerst in 1567 verschenen, noemt de Italiaanse zaakgelastigde Lodovico Guicciardini Matthijs de Castelein een , , gran' litterato & famoso Poeta ", of, naar een
latere Nederlandse vertaling, , , een seer gheleerdt ende vermaerdt
Poete " ( 49). Dat De Castelein voor zeer geleerd is doorgegaan, hoeft
ons niet te verwonderen. Al in zijn Baladen van Doornijcke kan men lezen dat wie wil dichten , , als goe defenseurs ' ' , wie overtuigend wil dichten dus, uit vele en verschillende , , autheurs ' ' , , stercke allegatien ' ' , bewijzen, voorbeelden of exempelen bijeen moet zoeken ( 50). Zo wordt
ook in de C.v.R. als eerste eis aan kandidaat-dichters gesteld dat ze zich
zouden , , fatsoeneren ", wat moet gebeuren door het lezen van , , historien ' ' en het bestuderen van , , poëtrye ' ' , dit is mythologische en bijbelse stof (strofe 42 ). Dat De Castelein zijn eigen raadgevingen niet in
de wind heeft geslagen, blijkt uit zijn werk dat met zijn ongewone, indrukwekkende rijkdom aan historische, klassieke, mythologische, astrologische en andere natuurwetenschappelijke gegevens opmerkelijk boven het geleerdheidsvertoon van zijn tijdgenoten-rederijkers uitsteekt ( 51 ) . Zelfs het zotte, een genre waarin andere dichters meestal
maar een eenvoudige anekdote berijmen, is bij De Castelein op een didaktische en erudiete leest geschoeid (52). Het onderzoek van Iansen

(49) Discrittione di M. Lodovico Guicciardini Patritio Fiorentino, di tutti Paesi
Bassi..., Antwerpen 1567, pp. 235-236 of Beschryvinghe van alle de Nederlanden ;
anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt ; door M. Lowijs Guicciardijn... ( vertaling

van C. Kiliaan ), Amsterdam 1612, p. 315 (b) . De tekst vervolgt : , , a cui si de la
palma d'essere stato il primo in queste bande, che riduesse la Poesia con regola &
den welcken de prijs ende eere wordt ghegemisura nella lingua Teutonica ", of „den
ven / dat hy hier te lande aller eerst de poesie met reghel ende mate in Duytsche
tale gestelt heeft " .
(50) Baladen van Doornijcke, p. 25. Hij voegt er nog aan toe , , gheen vlaemsche
boucken " te geloven, , , want zy meest valsch zijn : paster niet op een stroo J Het
is best alsoo ".
(51)Dit geldt zowel voor zijn Baladen van Doornijcke als voor vele gedichten in
de C.v.R.. Men vergelijke de voor De Castelein zo typische „ encyclopedische " balladen en refreinen in C.v.R. , pp. 86-91, 106-109, 121-123, 128-130, 181-184,
184-188, 189-192, 203-205, 205-208 met de veel minder gestoffeerde gedichten uit
de bundels van Van Stijevoort, Van Doesborch en Anna Bijns. Zie ook S. Eringa,
La Renaissance et les Rhétoriqueurs Néerlandais. Matthieu de Casteleyn — Anna
Bijns — Luc de Heere, Amsterdam 1920, pp. 31-35 en 41-49.
(52) Zie D. Coigneau, Refreinen in het zotte bij de rederijkers, Gent 1980-83,

deel 1, pp. 139-144 en deel 3, p. 585.
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heeft aangetoond dat De Castelein niet alleen vlijtig uit encyclopedieën
en compilatiewerken heeft geput, maar zijn kennis ook uit eigen, directe
lectuur betrok, lectuur van bijvoorbeeld Martialis, Plinius, Ovidius, Ausonius, Horatius en Quintilianus en van eigentijdse werken in het Nederlands en het Frans ( 53). De rijk gestoffeerde gedichten van De
Castelein fungeerden dan ook meer dan eens als leveranciers van kennis en weetjes voor andere dichters : in werk van Eduard de Dene, Gerard Gosemius en Marcus van Vaernewijck kan men er de vruchtbare
sporen van vinden ( 54). Ook in het eigenlijke leerdicht dat men in de
Const kan onderscheiden van de gedichten die er als voorbeeld in zijn
opgenomen, treedt De Castelein als een geleerde meester naar voren.
Vorzijndewsmortndichpaeftjzop
een Frans model geïnspireerd, een laat-vijftiende-eeuwse Art de rhétorique van Jean Molinet, maar niet zonder zelfbewust en weloverdacht
vanuit de eigen Vlaamse rederijkerspraktijk aanpassingen en correcties
aan te brengen ( 55). Aan dit technische gedeelte gaat echter een meer
theoretisch deel vooraf waarin De Castelein de rederijkersliteratuur geheel in een klassiek kader heeft gevat. Niet alleen legt hij een
rechtstreeks verband tussen de rederijkerskunst als welsprekendheid en
de antieke retorica, waarbij hij zich vooral op Quintilianus, Cicero en

(53)Lansen, pp. 506-517.
(54)Vgl. C.v.R. , pp. 106-109 (gedicht „Op de Penne ") en pp. 205-208 (een
refrein over ,, baarden" ) met Eduard de Dene, Testament Rhetoricael, uitgegeven
door W. Waterschoot en D. Coigneau... , Gent 1976-1979 (Jaarboek van De Fonteine XXVI (1975) en XXVIII (1976-77), deel II ), I, p. 237, eerste strofe van het
„Refereyn Lof" en II, p. 236, een gedichtje over „Baertdraghers". Tevens C.v.R.,
pp. 203-205 en 128-130 (twee refreinen over Venus) met De Dene, Test. Rhet.,
II, pp. 230-232. Vgl. ook de verwensingen en verwijten in de Baladen van Doornijcke, pp. 41-43 met De Dene's refrein tegen , , Rhetorica Blameirders " : Test.
Rhet., II, pp. 50-53. Het Test. Rhet. is voltooid in 1561. Vgl. De Casteleins droom
en zijn lof op retorica in de inleidende strofen van de C.v.R. en de refreinen op
de stokregels , , Want men heeft ghedroncken van auden tiden " en , , Maer noch
was Nestors cop duustmael triumphantere " (pp. 184-192) met pp. 1-12 van Gerardus Gosemius' Het Cieraet der vrouwen ( Antwerpen 1566), uitgegeven door
K.J.S. Bostoen met de medewerking van G. Kettenis, Facsimile-Edities der Lage
Landen 2, Deventer 1983. Voor overeenkomst tussen C.v.R. (pp . 86-91, „Op
Op
zulcke Medicijns " ) en Van Vaernewijcks Die historie van Belgis ( Gent 1574), zie
Iansen, p. 367, noot 1.
(55)Zie Kossmann, a. art., pp. 183-196 en Jansen, pp. 96-161. Uitvoerig over
De Casteleins rijmleer : J. Geurts, Bijdrage tot de Geschiedenis van het Rijm in de
Nederlandsche Poëzie, Gent 1904-1906, 2 dln . , vooral deel 1, pp. 245-279.
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Horatius baseert ( 56), maar ook voert hij de oorsprong van eigentijdse
rederijkersdichtvormen zoals de ballade, het refrein, het rondeel en het
ketendicht concreet op het werk van antieke , , poëten ' ' , meer bepaald
Vergilius, Martialis, Ausonius en Horatius, terug. Zo wordt volgens De
Castelein de maximum lengte van refreinstrofen niet meer dan twintig verzen bepaald en bevestigd door de vorm of maat van Martialis' epigrammen (strofe 97 ). De klassieke oorsprong van het stokregelprincipe, de herhaling van een zelfde vers in het refrein, meent De
Castelein bij Vergilius, met name in diens achtste ecloge, te kunnen vinden ( strofen 164-165 ). Ook voor de herhaling van woorden waardoor
een ketendicht ontstaat, kan heel concreet naar Vergilius' achtste ecloge
worden verwezen en nog duidelijker naar een gedicht van Ausonius dat
begint met de woorden , , Res hominum fragiles ' ' (strofe 166 ) . Aan de
epigrammen van Martialis, inhoudelijk in zichzelf besloten gedichten,
hebben we het volgens De Castelein tenslotte te danken dat ook , , balladen" syntactisch of inhoudelijk afgeronde ,, clausen" zijn (strofe
170) (57). Zo leren dus de klassieke dichters, de , , poëten ' ' , hoe het
moet. Zij geven ons , , in de hand den stock / Om sprijnghen ouer onverwinnelicke grachten " (strofe 170 ). Onvermijdelijk falen zij, aldus De
Castelein, die , , ons meesters de poëten ' ' , , verhachten ' ' (58). Uit hun
verzen komen immers „ tot ons ghevloden " „ diuersche rethoriken op
den dagh van heden " : in Martialis' epigrammen en de oden van Horatius bijvoorbeeld ligt de oorsprong van verschillende „ sneden " ( dichtvormen ) verscholen en rondelen met hun drievoudig „ refrain " zijn
ontstaan „ vut poëten " die „ tghetal van dryen " hebben voorgeschreven
( strofe 162 ). Zo kunnen rederijkers dus niet alleen als moderne oratoren, maar ook als moderne poëten worden voorgesteld. Hier, in dit zoeken naar formele overeenkomsten tussen de dichtkunst van rederijkers
en klassieke poëten ( 59), ligt dan ook het directe aanknopingspunt
(56) Lansen, pp. 162-272.
(57)Vgl. Lansen, pp. 216-218, 134-135 en 242-243. Ook Eringa, a.w., pp.
36-39.
(58) Vgl. nog C.v.R., strofe 161 : ,, Aude autheurs en staen ons niet te verghetene, / Want al dit halen wy vter poëten eers " en strofe 102 : „ Wy leeren nochtans vten poëten... ".
(59)De Castelein betrekt verder nog het rederijkerslied op Boëtius (C.v.R., str.
163 ; Jansen, p. 237) en het rederijkerstoneel op de klassieke „ comedien " en
, , tragedien" (str. 168 ; Iansen, p. 241). Heel ver gaat hij nog op zoek naar de
klassieke oorsprong van de halve regels of „ steerten " (str. 163 ; Iansen, p. 127)
en het kreeftdicht (str. 167 ; Iansen, pp. 239-241).
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met Cauweels omschrijving van De Castelein zelf als een , , excellent
poëte moderne ' ' . In dit zoeken naar formele overeenkomsten treft ons
ook een nieuwe manier van lezen ( 60), een nieuwe benadering van de
klassieke letterkunde waarbij deze niet meer alleen als een voorraad van
kennis en wijsheid, maar ook werkelijk als , , literatuur " met een bepaalde stijl en vormgeving wordt gezien, een vormgeving die men graag
en steeds meer als prototype of voorbeeld op de eigen, actuele dichtpraktijk zal gaan betrekken. Zo kan men in de C.v.R. al de begrippen
ode, epigram, epitafium, komedie en tragedie vinden ( 61 ), begrippen
die met de komende renaissance in onze literatuur steeds meer aan betekenis zullen winnen. In zijn geloof de klassieke letteren organisch met
rederijkersvormen te kunnen verbinden, zit De Castelein theoretisch al
op dezelfde lijn als Cornelis van Ghistele of Jan-Baptist Houwaert, dichters die tot een jongere rederijkersgeneratie behoren ( 62) en klassieke
teksten ook daadwerkelijk in rederijkersvormen hebben vertaald (63).
(60)Met name in de manier waarop De Castelein naar concrete teksten van Vergilius en Ausonius verwijst en eruit citeert : str. 164 en 166 ; Iansen, pp. 134-135.
Voor zijn vertrouwelijke omgang met Martialis, zie Iansen, pp. 216-218 en 508-509
en vgl. C.v.R., p. 249, str. 236 : „ Minen Martiael " . De Castelein „ vertaalde "
diens 47ste epigram : C.v.R., p. 227 ; Iansen, pp. 492-493.
(61)Resp. in strofen 162 , 170, 224 (p. 241), 168. Deze begrippen zijn ook opgenomen in het alfabetisch register op de besproken onderwerpen vooraan in de
C.v.R. Van epitafium, komedie en tragedie geeft De Castelein een korte omschrijving : , , Epithaphien nemen ouer doode haren loop " , met op p. 239 een voorbeeld ; , , ...altoos bliden vut gangh inde comedien : / Ongheluck ende bloedsturtijnghe menigh vaut / Zullen altoos blijcken in de Tragedien " . De Castelein
schreef dit in of vóór 1548. Terecht merkt M. Vinck-Van Caekenberghe dan ook
op dat Van Ghistele eigenlijk ten onrechte de eer geniet als eerste — in het voorwerk van zijn Terentiusvertaling (15 5 5) — op het onderscheid tussen tragedie en
komedie te hebben gewezen : zie a.w., II, pp. 528-529 (vgl . L. Rens, Genres in het
ernstige renaissancetoneel der Nederlanden tot 1625... ,
Hasselt 1977, pp.
110-111).

(62)De Castelein is omstreeks 1485/6 geboren, Van Ghistele omstreeks 1511 en
Houwaert in 1533. Tot deze jongere generatie behoort ook Willem van Haecht —
geboren omstreeks 1530 — met zijn inleiding tot Silvius' editie van de Antwerpse
Spelen van sinne (1562) : G. Jo Steenbergen, „Willem van Haecht's geschriften
voor het Antwerpse landjuweel'', Jaarboek van De Fonteine 1950, pp. 78-94.
(63)Met zijn Terentiusvertaling (15 5 5) wilde V an Ghistele juist aantonen , , dat
onze Rhetorikelycke spelen die wy iaerlijcx (alst bequamen tijt is) den volcke exhiberen, gheen nieuwe inuentie oft conste en is. Maer vanden Romeynen (ick laet
de Griecken staen die de eerste inuenteurs sij n) ouer menige jaren gheploghen
is " : Vinck-Van Caekenberghe, II, p. 535. Over Van Ghistele en Houwaert als
, , inleiders tot de verbeeldings- en gedachtenwereld der oudheid", zie E. Rombauts
in de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, Antwerpen/Brussel/
'sHertognbch,dlIp.13-26
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, , Casteleyn begheeret ' ' , zo luidt heel kordaat het laatste vers van De
Casteleins Baladen van Doornijcke, een gedicht dat eind 1521 of begin
1522 moet zijn geschreven. Wat wil De Castelein dan wel ? Hij wil dat
- zijn gedicht bij een eventuele uitgave door de drukker tenminste correct en met zorg wordt behandeld en niet geheel wordt verknoeid zoals met zijn Piramus en Thisbe-boek gebeurde. ,, Prent wel of onbeeret ", is zijn devies ( 64 ). Dit voor rederijkers die nog vaak in anonieme
of collectieve dienstbaarheid werkten toch wel ongewoon persoonlijke en
zelfbewuste geluid, is in de C.v.R. polyfoon versterkt. In feite is de
C.v.R. een zeer hoogmoedige onderneming. Met dit werk wil De Castelein niet alleen aankomende dichters helpen, maar ook de volgens hem
door veel , , facteurs " mishandelde kunst in eer herstellen ( strofen
25-29 ). Hij handelt daarbij niet enkel uit liefde voor de kunst, maar ook
uit een positief gewaardeerde naijver en eerzucht ( 6S). Wie zou vragen
op wiens gezag De Castelein als leraar optreedt, kan niet naar een reële
opdrachtgever, een of andere kamer bijvoorbeeld ( 66), worden verwezen, maar wel, met een zekere ironie, naar een in de inleiding van de
Const beschreven droom. In deze droom ontvangt De Castelein zijn opdracht van niemand minder dan van de god van de retorica, Mercurius,
zelf. Mercurius maakt hem duidelijk dat hij de aangewezen persoon is
om als leraar voor anderen op te treden. , , Vriend, ...Ghy zijt dien ic
zochte voor al ander lieden ' ' ; , , Ghy ' ' immers , , hebt meer dichts ghe-

(64) Baladen van Doornijcke, p. 46.
(65)Strofen 7-9 (str. 8 : „ fier ghepeyns " en „ Benidende inwendich in mijn
ghedachten / Datmen iemans const veur de mine zou hooren, / Oft anders werck
prisen, en tmyne verhachten " ). Het is in „ alzulck ghepeins coraieus ende fier"
dat hem Mercurius verschijnt die hem in slaap doet vallen om hem in een droom
de vererende opdracht te geven de C.v.R. te schrijven. De komst van Mercurius,
met als doel de even later in een droom gegeven opdracht, is dus niet zelf het produkt van die droom, maar wél van zijn , , ghepeins coraieus ende fier" (str. 9 ). Zie
ook Iansen, pp. 38-40.
(66)Over de Pamelse en de Oudenaardse kamer spreekt De Castelein in de
C.v.R. slechts in de verleden tijd en op een manier die niet bepaald enthousiast is
te noemen : zie strofe 212, p. 220 : „Als ick Facteur was te cleenen ghewinne,
Vanden Kerssauwieren, ende Paxvobianen " . Ook op het titelblad of in de inleiding van Cauweel wordt geen kamer genoemd : De Castelein verschijnt hier geheel
als een zelfst an dig en individueel „poëet " . Bij Van Ghistele ging het dan toch anders : zijn vertalingen werden „ ter eeren der edelder Goudbloemen " vervaardigd
en / of aan prominenten van de kamer opgedragen : Vinck-Van Caekenberghe,
a. w., I, p. 86.
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componeerd dan eenigh leuende ' ' , laat De Castelein de god van de
welsprekendheid tot hem zeggen (strofen 12 -13 ) . Mercurius stelt hem
als beloning ook de dichterslaurier in het vooruitzicht ( strofen 20-24 },
een duidelijk signaal dat De Castelein, wellicht als eerste in onze letteren, met zijn C.v.R. ook voor de in de renaissance zo vermaarde , , poeta
laureatus "-titel in aanmerking meent te komen ( 67). Maar ook buiten
de droom wijst De Castelein met nadruk op eigen kwaliteiten en verdiensten. We kunnen er bijvoorbeeld lezen dat wie de grote hoop gedichten en spelen zou zien die hij heeft samengesteld, raar zou staan kijken ; zelf schat hij zijn dramatisch oeuvre op 116 stukken. Verder laat
hij ons weten dat zijn werken, buiten al de gedichten die in de Const
zijn opgenomen, overal, , , an elcken houc ' ' , , , by groote mecchten ' '
te vinden zijn (strofen 211-212, pp. 219-220). De lezer wordt dan ook
soms op elders uitgegeven werk van hem geattendeerd : op zijn Liedekins, zijn Piramus en Thisbe-boek, zijn Vonnis van Paris van Troyen of
zijn Baladen van Doornijcke ( 68). Wie wil leren dichten heeft echter
aan de C.v.R. genoeg : hier is immers alles te vinden wat men nodig
heeft (G9) ; goede raad en vooral vele gedichten uit De Casteleins eigen
werk, gedichten die ongegeneerd als navolgenswaardige voorbeelden
worden aangeprezen ( 70). Anders dan vele meesters die hun kunst voor
(67)En dit in tegenstelling tot De Roovere en Molinet die beiden vanwege hun
onvolkomenheden „ den Laurier " verbeurden (str. 14-15 ). Dat de opgehangen
laurier na De Casteleins ontwaken maar een klimoprank blijkt te zijn, doet niets
af aan de ernst van de door de droom gewekte suggestie of ambitie ( , , Hu werd verchierd, thoofd metten wanghen ", str. 22 ). Dat hij de laurier niet waardig zou zijn,
wordt door De Castelein, in tegenstelling tot Van Ghistele, niet beweerd. Voor het
voortdurend beklemtonen van Van Ghistele dat „ den Laurieren hoet " nooit zijn
deel kan zijn, zie Vinck - Van Caekenberghe, II, p. 458. Een epitafium in een latere editie van de C.v.R. (Gent 1573, Voorwerk, fol. 6r) noemt De Castelein : „ Hy
die weerdich was den Laurier t' ontfanghen / Deur zijn rhetoricale wercken / zeer
hooch gheacht " . Het titelblad van de edities Historie van Pyramus ende Thisbe
1612 en Diuersche Liedekins 1616 toont De Castelein als een man gekroond met
de dichterslaurier.
(68)Resp. strofen 174, 188 (p. 75), 195 (p. 102) en 197 (p. 113).
(G9) Strofe 192, p. 101 : „ Met elders te zouckene en werdt ghy niet ghequeld /
Hier mueghdy blusschen al u verlanghenesse " ; ook str. 209, p. 219.
(70) De leermethode die De Castelein aanbeveelt is inderdaad de , , imitatio "
van zijn eigen werk. Vgl. strofe 184, p. 66 : ,, Onder sulc als volghen sal om tsconsts
becliuen / Vindt ghy in mijn schriuen, net ende eerbaer, / Charten, Louen, uutroupen venus missiuen, / Incarnatien... Als ghy al tselue wild volghen naer / Obserueerd strictelic ende volghd dmyne " ; str. 190, p. 100 : „ Ghy hebt uwen formulier vuer u presentelick, / Doet naer... " ; str. 192, p. 101 : , , Vele deser Baladen
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leerlingen verborgen houden (71), heeft De Castelein immers tot ieders
voordeel , , materie willen stroeien, schoone boven sommen" , waaruit,
zo hoopt hij , als uit het paard van Troje, , , vele fraeye discipelen zullen commen ' ' (strofe 233, p . 248 ) . Onder de opgenomen voorbeeldgedichten vindt men zijn eigen epitafium ( 72) en een „ deffianche "
(p. 230), een tekst waarin De Castelein niet nader genoemde lieden uitdaagt het maar eens tegen hem op te nemen in het voor de vuist weg
vervaardigen van een refrein of het improviserend uitbeelden van een
personage in een dialoog. De Castelein vergeet natuurlijk niet op te
merken dat hij de eerste is die een , , Const van Rhetoriken " in het Nederlands heeft gedicht ( 73) en verder spreekt hij op verschillende plaatsen zijn heel persoonlijke voorkeur voor of mening over bepaalde
stellick wijds en sij ds ... Om volghen de exempelen vueren ghesteld ' ' ; str. 197, p.
Dit zijn u patroonen om u wel beraden / Van ghesteerdte baladen ... / 13:,
Doet naer, ende volghd dees zelue paden, / Trein der rechter const sal ic hulien
raden" ; str. 207, p. 218 : „ Vald dancbaer, ghy ionghers, doet als de wise : / Ick
hebbe u ghegheuen tot eender spise, / Sneden tot twintigh ende dauantage. /
Leest vueren, ende achter, ghy vindter rage. / Duermuusterd, veruerscht, besouckt
dees eesters wijd : / En wies ghy doet, kend u leerlijngh en page " ; str. 227, p.
242 : ,, Vut tgheent dat hier staet op den dagh van heden / Zuldijt al contrefaicten in dien ghyer op gloost ". De C.v.R. is geheel zijn eigen werk : str. 237, p.
250 : ,, Middel ende dhende, metten beghinne, / Tes al mine. Niet stelic, ghelijck
den wolue : / Ic en pluustere niemends lochtijngh, te minen ghewinne, / Maer
spele ghelijck Hercules met mijns selfs kolue ".
(71) De Castelein zegt van hen o.m. : , , Haren boezem es zoo vaste toe ghecnopt / Dat zij niemand en willen haer doctrinen doceren : / Sy en hooren niet
watmer buuscht of clopt, / Daer om willick u lien metten minen stofferen " (str.
193, p. 101). Het zijn deze verzen waar Carel van Mander later — als naar een
klassiek werk — naar zal verwijzen wanneer hij in zijn TVtlegghing op den Metamorphosis Pub. Ouidij Nasonis (Haerlem, 1604) meedeelt lang te hebben gewacht
op iemand die de verborgen betekenissen v an de Metamorphosen bekend zou maken, , , maer hebbe onses vlaemschen Casteleyns segghen al te waer bevonden / dat
sulcker boesemen te vast ghesloten en toe gheknoopt zijn" (Voor-reden, fol. 4v).
Deze plaats werd mij gesignaleerd door W. Waterschoot.
(72) C.v.R., p. 239, waaruit o.m. blijkt dat hij zijn dood pas in 1560 (in plaats
van in 1555) had verwacht. Zie ook Eringa, a.w., pp. 40-41. In strofe 231, p. 248
noemt De Castelein zich „ aud " (en : „het gater op den auend " ). „ Persoonlijk "
is ook het gedicht Memorie, der zomighen (C.v.R. , pp. 79-86 ) waarin hij vrienden en bekenden met name noemt en hun verschillende verdiensten en eigenaardigheden belicht.
(73) Strofe 236, p. 249 : „Ic
Ic ben deerste die dit bestont vuer de ghesellen, /
Nooit en waerd ghedichtt in de vlaemsche tonghe " . Vgl. nog str. 149 : , , Peinst,
het moeste iemend dit eerst beghinnen "..
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verstechnische aangelegenheden uit ( 74). Zo prijst hij bijvoorbeeld uitvoerig zijn lievelingsstrofe, een strofe van acht en een halve regel die hij,
naar hij beweert, zelf heeft uitgevonden en tot verbreiding heeft gebracht (75). Dit alles maakt de C.v.R. wel tot het meest persoonlijke en
ambitieuze boek dat van een rederijker ooit is uitgegeven. De Castelein
zelf heeft de stap tot publikatie niet durven of willen zetten. Volgens
Van den Keere wou hij zelf eerst , , der waereld zijn ghepasseerd / Eermen van dit Stuck zou maken veel feesten ' ' (76). Maar ook in 1555
mocht Cauweel het nog altijd, terecht, als een merkwaardig nieuw boek
presenteren. Als het eerste Nederlandse leerboek voor aankomende rederijkers natuurlijk, maar vooral toch als een getuigenis van een nieuw
dichterlijk zelfbewustzijn. Als een boek ook dat de besloten sfeer van
de traditionele kamerpraktijk doorbreekt met dit boek in de hand
kon men individueel aan het werk en tenslotte ook als de eerste nietanonieme verzameling rederijkersgedichten die om literair-esthetische redenen werd uitgegeven. Meestal wordt deze eer aan de in 1562 verschenen Rethoricale Irercken van Anthonis de Roovere gegeven (77). Ten
onrechte, denk ik. De Castelein heeft naast het eigenlijke leerdicht vele
voorbeeldgedichten opgenomen, meer dan er strikt genomen per aan te
leren dichtvorm of rijmpatroon nodig waren. Cauweel heeft deze gedichten, waaronder 12 rondelen, 13 meerstrofige balladen, 34 refreinen

(74) Vgl. strofe 140 ( , , Nochtans vindick... " ), 141 ( Als hebbickt... , Nu willickt... ), 145, 148 ( „ Ic niet " ), 158 ( „ Ick Nauwe... " ), 159 ( „Ick haudt zoo, en
dit es mijn opinie " ). Zie ook nog zijn kritiek op Andries Van der Meulen in de
Baladen van Doornijcke, p. 25 (fol. B 5r).
(75 ) Strofen 197-198, p. 113 : vgl. „In dees snede myn herte veriubileerd " en
„Dees
Dees snede vul vroegden heeft zeer menichvaud / mijn herte bedaud, duer haer
fraey bedrijf : / Ic prisze vuer peerlen of vuer cipers gaud, / Ia by comparatien
hebbe icse ghetraud / Inder cuensten ghelijck een man zijn wijf. / Dees snede verhueghd my ziele ende lijf, / Ende maeckt te minent haer reine wuenste binnen :
/ Ic prisze vuer dalder beste confortatijf " . Zie ook Iansen, p. 301.
(76)Niet zonder reden maant Cauweel in zijn inleiding dan ook de „ Poëten,
ofte Rhetoricienen " aan niet (meer), uit vrees te worden beschuldigd van eerzucht,
de publikatie van hun werk uit te stellen tot na hun dood. Van den Keere voegde
in zijn gedicht aan het hier geciteerde toe : , , zo hi zelue citeerd " (Voorwerk, p . v) .
Bedoeld zullen wel zijn de verzen uit strofe 149: , , ... glorieus ben ic niet ghegrieft
/ Prijs noch lof en magh my naer mijn dood helpen ".
(77)Vgl. o.m. Th. de Jager, Anthonis de Roovere. Een keus uit zijn werk, Blaricum, p. 7 ; J. J. Mak, De gedichten van Anthonis de Roovere..., Zwolle 1955,
pp. 17 18 ; W. Waterschoot, „De
De uitgave van de Rethoricale Wercken ", Waanderen 188 (1982), p. 152.
-
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en een honderd verzen tellend spotsermoen ( 78 ), keurig in romein gezet, het leerdicht in cursief. Zo kunnen De Casteleins verzamelde voorbeeldgedichten, die bovendien in enkele langere, bijna ononderbroken
reeksen zijn gegroepeerd, gemakkelijk afzonderlijk, los van de theorie,
worden gelezen en kan de C.v.R. dus niet alleen als een leerboek, maar
ook als een écht leesboek worden gebruikt ( 79).
Uit het voorgaande is, hoop ik, gebleken dat een en ander in het werk
van De Castelein gelezen en geïnterpreteerd kan worden vanuit
denkstructuren die doorgaans als kenmerkend worden beschouwd voor
wat men , , humanisme ' ' en , , renaissance ' ' pleegt te noemen. Op onze
rederijkersliteratuur hebben daarbij vooral zijn grotere aandacht voor de
klassieken en zijn sterk ontwikkeld dichterlijk zelfbewustzijn grensverleggend ingewerkt. Terecht mag De Castelein anno 1555 een , , poëte
moderne" worden genoemd, en dit ook in de tweevoudige betekenis die
deze omschrijving bij de hedendaagse taalgebruiker oproept : als een
dichter namelijk die mentaal beantwoordt aan de eisen van zijn tijd én
als een dichter die in die tijd zelf verrijkend en verruimend heeft gewerkt. Maar ook in een derde betekenis nog kan De Castelein een
, , poëte moderne " worden genoemd, als een dichter namelijk die ook
de hedendaagse lezer aan kan spreken. Zeker, De Castelein was een rederijker en heeft als een rederijker geschreven, meer betogend dan boeiend vertellend of lyrisch ontroerend. Veel van zijn werk, het grootste deel
mogen we wel zeggen, is vanwege zijn geleerdheidsvertoon en vanwege
allerlei omslachtige constructies en versvullingen omwille van het rijm,
voor de lezer van nu geen aangename lectuur. Bovendien mist de cerebrale Castelein de felle hartstochtelijkheid en het plastisch taalvermogen
waardoor bijvoorbeeld Anthonis de Roovere en Anna Bijns nog directer
tot ons spreken. Maar toch, ook bij De Castelein vinden we enkele vlotte
amoureuze refreinen, een paar eenvoudige rondelen en vooral, in zijn
Diuersche Liedekins, een aantal innige minneklachtjes en smeek(78) Het Sermoen van Sencte Reinhuut : C.v.R., pp. 243-246. Deze tekst is opnieuw uitgegeven, met verklarende a an tekeningen, door W. L. Braekman in „Van
Van
`Since Reinuut' en zijn schip", Volkskunde 81 (1980), pp. 284-288.
(79) In latere edities van de C.v.R. (Bibliotheca Belgica I, pp. 462-465) is voor
de geïnteresseerde lezers dan ook een afzonderlijke lijst toegevoegd van „Die regulen van de Refereynen / int Amoreus / Vroed en Zot". De C.v.R. is dus niet
slechts een literair-theoretisch geschrift, maar behoort ook tot de , , bellettrie " : vgl.
M. de Smedt, De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846)
en Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872), Gent 1984, pp. 63-64, 70, 249,
290-291.
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gedichtjes die, zwierig berijmd en speels en puntig verwoord, bewijzen
dat De Castelein niet slechts een geleerd en vakkundig rederijker, maar
ook een fijnzinnig dichter kon zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de eerste
strofe van het eerste lied, dat met zijn duidelijke ritmische geleding en
zijn afwisseling tussen subjectieve en objectieve uitspraken, de traditionele minneklacht-retoriek in een bezield verband weet te bedwingen (80) :
Rijc God hoe moet ick treuren /
Vol drucx en vol doleuren
Om haer die ick gheenne zye /
Nochtans weet ick te veuren /
S'en mach my niet gebeuren /
Nu noch te gheenen tye.
0 Venus vul envye /
Twy zydy my zo fel !
Ghy neemt my mijn amye :
Maer tis mijn schuit dat weet ick wel.

Of men beluistere nog een ander lied, met in het eerste vers die
bekoorlijk-suggestieve samenstelling , , slijngher-minne ' ' ( 81 )
0 Slijngher minne /
Seer wild van zinne /
Hoe persequeerdy my totter doot :
Wat heeft dat inne
Dat mijn vriendinne /
My laet verdwynen inden noot.
Ochliefmjnlydeisogrt/
Schoon roosken root
Ic segt u bloot I
Mach ick gheenen troost verweruen /
Zoo moet ic dan door liefde steruen.
Wien sal ick claghen
Mijn swaer mishaghen /
Dan v mijn alderliefste lief :
Noyt ooghen saghen
Soo blyde daghen /
Als dat ghy bluschtet mijn meskief.
Noyt herte leet sulck ongherief :

(80) Diuersche Liedekins, Gent 1574, p. 3 ; ed. Goossens, p. 3
(81)Door J. J. Mak in zijn Rhetoricaal Glossarium, Assen 1959, p. 385, vertaald
als , , wufte min " . Diuersche Liedekins, pp. 16-17, nr. VII ; ed. Goossens, p. 16.
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Mijn bitter grief /
Dwelck ick besief
Van eerst schoon lief om uwen wille I
Dat claghe ick heymelijck en stille.

Of nog het volgende dat even aan Bredero doet denken ( 82 ) :
Alst al rust mans en vrouwen /
Tsnachts tusschen twee en dryen /
Vind' ic my laes vul rouwen I
Ter causen mijns amyen :
0 Venus vul envyen /
Twy toogdy my dees perte
Noyt vremder fantasie :
Wien clagh' ick el mijn smerte /
Dan dy schoon herre.

Of, wat dacht u van het Gezelle-achtige ritme in (83) :
Hoe droeu' ic achter strate gae
Tsy vroech oft spae
Oft wies ic fantasere /
Hoe ic alle dinc int quaetste slae
Ter meester schae
Oft hoe zeer ic dolere /
Hoe zwaer dat ic sy
Heb ick se by my
Sy can my vry van droefheyt zwichten....

Maar ik wil besluiten met een meer pikant gedichtje, niet het vrij bekende lied met als refrein „ My docht dat ic in roode rooskins
lach ' ' (84), maar een ander waarin de ontmoeting wordt geschetst tussen een verliefde ik en een , , vrauken ' ' dat vooral op geld en goed uit is.
Nudevrij,stohuwje,alzinbtskgra,wilze
niet meer van hem weten. Toch probeert hij haar te overtuigen : al heeft
hij alles aan haar verspeeld, verkild, bevroren, is hij nog niet en één ding
heeft hij in ieder geval nog behouden, iets wat haar ooit veel vreugde
heeft bezorgd. 0 ja, vraagt het vrouwtje, heb je dat nog, ja, dat wil ik
niet verliezen, , , voor goed oft schat / Wil ick dat weder kiesen " (85) :
(82)Diuersche Liedekins, pp. 28 29, nr. XII ; ed. Goossens, p. 27.
(83)Diuersche Liedekins, p. 45, nr. XX ; ed. Goossens, p. 45.
(84) Diuersche Liedekins, pp. 61-63, nr. XXV ; ed. Goossens, pp. 59-61.
(85) Diuersche Liedekins, pp. 21-23, nr. IX ; ed . Goossens, pp. 20-21. In de
tweede en derde strofe vervingen we „ als " steeds door „ al " voor de moderne lezer.
-
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Ick vrijdd' een vraukin alsoo fijn
En droech haer goede minne /
Die al verteerde tgoeyken mijn /
Want sy was loos van zinne :
Zy zey / comt naer
Schoon lief eerbaer
Wy willen vreucht ontsluyten :
Ic ghinc tot haer
Om d'aenschijn claer /
Maer thoerken sloot my buyten.
Al is mijn mantel zeer ghescheurt
Schoon lief k' en cants beweeren :
Al gaick ghegaet / ghelapt / gheleurt /
Ghy helpet al verteeren :
Al was ick noyt
Aldus beroyt /
Al draech ick ydel horsen :
Al ist vertoyt /
Verteert / verpoyt /
Ken ben noch niet vervorsen.
Schoon liefkin heb ickt al verdaen /
Peynst op voorleden tyden :
By v heb ick de schade ontfaen /
Laet my doch noch verblyden.
Seght my tbediet /
Hoe ist gheschiet ?
Ick hield v vol van trouwen :
Al heb ick niet
Alsoo ghy siet /
Noch heb ick wat behouwen.
Prince schoon lief / seght my dat snel /
Wat is dy ouer bleuen ?
Schoon lief, dat meuchdy weten wel /
Theeft v veel vreuchds ghegheuen.
Hebdy noch dat ?
Jaick schaec noch mat.
En wilt dat niet verliesen :
Ick secht v plat
Voor goet oft schat /
Wil ick dat weder kiesen.
prettiger klinkend „ al " . Het lied werd in zijn geheel reeds door J. van Vloten in
een schoolboek opgenomen : vgl. Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letteren van de vroegste tijden tot op heden. Een lees- en handboek voor hoogere
burger- en andere scholen, Tiel 1885 3 , pp. 177-178.

Vergaderingen van 16 oktober 1985
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren MOORS, voorzitter, DESCHAMPS, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, JONCKHEERE, VAN ELSLANDER, LEYS, mevrouw DEPREZ, de heren COUPÉ, DE
BELSER, GOOSSENS, COUVREUR, KEERSMAEKERS, DE PAEPE, WILLEMYNS,
GEERTS en JANSSENS, leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren LISSENS, DECORTE, HADERMANN, LAMPO en VAN HERREWEGHEN, mevrouw ROSSEELS, leden ;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.

AGENDA
In memoriam G. SCHMOOK, binnenlands erelid,
door J . Moors
Voorzitter van de Academie
Gerard Schmook is ons ontvallen op 5 juli 1985. De begrafenis heeft
in alle stilte plaatsgehad. Onze samenkomst te Beauvoorde was niet de
geschikte gelegenheid voor een In Memoriam. Nu pas kunnen wij hem
officieel gedenken.
Ger Schmook was geboren te Antwerpen op 17 augustus 1898. Hij
werd tot lid verkozen van de Academie op 28 mei 1947, als opvolger
van Prof. A. Cornette. In 1974 verkreeg hij op zijn verzoek de titel van
binnenlands erelid.
G.S. behaalde in 1917 een diploma van de normaalschool, maar hij
stond eerst in 1940 voor een klas, en niet als onderwijzer, maar als leraar voor de opleiding van bibliotheek- , archief- en museumpersoneel
in zijn geboortestad.
Zijn belangstelling ging inderdaad vrij vlug uit naar dit gebied, zijn
vroegste publicatie dateert van 1925. We weten dat zijn bedrijvigheid
zich ook bijna onmiddellijk uitstrekte tot de literatuurgeschiedenis. Zo
kwam het dat hij de organisator werd en de conservator van het Archief
en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (1937 ).
Zijn verdiensten als promotor van het openbare bibliotheekwezen in
België, zijn belangrijke literair- en cultuurhistorische publicaties, zijn
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ijver voor de Nederlandse integratie werden erkend door een doctoraat
honoris causa van de Universiteit van Amsterdam ( 1 ) en daarna ook
van de Rijksuniversiteit te Gent.
Waarde Collega's, niemand kan verwachten dat ik in deze korte tijd
een overzicht geef van de honderden boeken, artikels, recensies die van
zijn hand verschenen zijn. Ik moet verwijzen naar de lijsten in onze Jaarboeken ze beslaan een 18tal bladzijden ( 2) en naar de huldiging
van G.S. door zijn opvolger in de Academie, Ada Deprez ( 3 ) ; haar
schets die ik niet opnieuw heb durven lezen van zijn activiteit en
van zijn persoonlijkheid is een verdere reden waarom ik mij hier de
grootste beperking opleg.
Ik vermeld daarom alleen de werken die de Academie uitgegeven
heeft :
Onze Rensen (1950), De driehoeksverhouding Pol de Mont August
Gittée Alfons de Cock (1952), Een Parijse , , beau" onder Antwerpse
, , jolikes ' '... (1959), Teleurgang van een literaire nalatenschap (1959),
Lode Baekelmans (1879-1965) (1974), Hendrik Conscience c. s. Schrijven aan zijne Majesteit Leopold I : 10.10.1846 ( 1984 ) .
In onze Verslagen en Mededelingen staan verder een 30tal bijdragen

van hem, plus acht verslagen over prijsantwoorden.
G. S. was tweemaal voorzitter van ons genootschap, nl. in 1955 en
1973. Hoe vaak hij optrad als spreker heb ik niet proberen te tellen. In
deze hoedanigheid hebben wij hem allen gekend en gewaardeerd ; zijn
mededelingen waren steeds oorspronkelijk, over weinig bekende of totaal onbekende aspecten, meestal van ons literair leven in de 19e en in
het begin van de 20e eeuw. Soms was het meer kleingeschiedenis, maar
we weten dat er zonder voorafgaand detailonderzoek geen ernstig algemeen overzicht kan ontstaan. Zijn stijl was persoonlijk, zeer levendig en
dikwijls geestig, maar dat hoef ik u alweer niet te vertellen.
Eigenlijk is het ook overbodig te herinneren aan het karakter van
G.S., een vriendelijker collega hebben we misschien niet gehad. Totdat
zijn gezondheid werkelijk slecht werd, heeft hij onze vergaderingen
trouw bijgewoond en wij zijn gelukkig geweest met zijn aanwezigheid.
Het is jammer dat hij niet meer bij ons is, maar we troosten ons met
de gedachte aan zijn lang en goed gevuld leven, aan de vele werken die
hij achterlaat, en met de herinnering die wij van hem bewaren.
( 1 ) Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, 573.
(2 ) 1952, 181-184 ; 1959, 172-174 ; 1960, 159-160 ; 1964, 170-172 ; 1967,
63-64 ; 1970, 57-59 ; 1972, 64-66 ; 1974, 62-64 ; 1983, 40-41.
(3 ) Jaarboek 1976, 135-143.
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NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering van 19 juni 1985 en van de
openbare vergaderingen te Beauvoorde (17 juli 1985 ) en te Oudenaarde
(25 september 1985) worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

1. Overlijden. De heer Ger SCHMOOK, binnenlands erelid, overleed
te Antwerpen op 5 juli jl. Het secretariaat betuigde mevrouw Schmook
het rouwbeklag van de Academie bij brief van 8 juli 1985. De begrafenis heeft in alle stilte plaatsgehad.
Naar aanleiding van dit overlijden ontving het secretariaat blijken van
deelneming vanwege de heren G. Geens, Voorzitter van de Vlaamse Regering, en D. Coens, Minister van Onderwijs ; van de Gouverneurs van
de provinciën Antwerpen en Limburg ; van Monseigneur van Peteghem,
Bisschop van Gent ; van de Rectoren van de Rijksuniversiteit te Gent en
de Universitaire Instelling Antwerpen ; van de Vaste Secretarissen van
de Koninklijke Academiën te Brussel, van de heer Ir. J. Ceusters,
Hoofdingenieur-Directeur van Bruggen en Wegen, en van mevrouw L.
Elaut.
2. Vertegenwoordiging van de Academie. De heer MOORS, voorzitter, vertegenwoordigde de Academie op de hierna volgende plechtigheden •
- op 3 juli 1985 in het stadhuis van Goes (Nederland ), waar een plechtigheid werd ingericht door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen n.a.v. de uitgave van de oudste Nederlandse Grammatica, in 1568 geschreven door Johan Radermacher ;
- op 11 juli 1985 in het stadhuis van Brussel, waar een receptie werd
aangeboden ter gelegenheid van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap ;
- op de opening van het academiejaar aan de Universiteit te Luik (5 oktober 1985 ).
Bij telegram van 11 september jl. dankte het Hof
3. Bedankingen.
het bestuur en de leden van onze Academie voor de gelukwensen die
de Koning ter gelegenheid van Zijn verjaardag van ons secretariaat
mocht ontvangen.
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De heer H. Balthazar dankte de Academie voor de gelukwensen die
hij van haar bij zijn benoeming tot Gouverneur van Oost-Vlaanderen
heeft ontvangen.
4. Gelukwensen. — Het secretariaat liet aan de volgende collega's ter
gelegenheid van hun verjaardag gelukwensen toekomen : de heer VAN
LOEY ( 80 geworden op 14 juli 1985 ), de heer DECORTE ( 70 geworden
op 2 juli 1985 ) en de heer LAMPO (65 geworden op 1 september 1985 ).
De heer J. VAN LoEY dankte de Academie namens zijn vader.
Collega DECORTE d ankte de Academie in een schrijven van 15 juli jl.
Van de heer LAN1PO ontving het secretariaat een dankwoord bij brief
van 7/9/85.

Door Dom A. Smits werd een bijdrage
5. Aangeboden bijdrage.
voor publikatie in de , , Verslagen en Mededelingen " aangeboden :
, , Sint Aernout, patroon der brouwers " . De heren VAN ELSLANDER en
DESCHAMPS, aangesteld als commissarissen ter beoordeling, brachten een
gunstig advies uit.
Bij brief van 26 augustus jl. verzocht de
6. Emile Bernheimprijs.
heer Bernheim de vaste secretaris de Academie te vragen dat ze twee leden zou aanduiden voor de jury belast met het toekennen van de Emile
Bernheimprijs 1985. De samenstelling van deze jury kon niet tot oktober worden uitgesteld.
Na ruggespraak met het bestuur werden de collega's DECORTE en
COUPÉ bereid gevonden in deze jury zitting te nemen.
Op 4 oktober jl. werd de vaste secretaris door de Koning
7. Varia.
in audiëntie ontvangen. De Koning wenste een korte uiteenzetting te
krijgen van de werking van onze Academie. Hij heeft zich bereid verklaard om samen met de Koningin de jubileumviering van onze Academie bij te wonen.
8. Internationaal Congres van de , , Monumenta Germaniae Historica ".
Het voorlopig programma van dit congres, gewijd aan Filschungen im
Mittelalter (München 16-19 september 1986 ), is op het secretariaat toegekomen. Op voorstel van de vaste secretaris beslist de Academie de
heer GYSSELING op het congres af te vaardigen. De heer GYSSELING verklaart dat hij eerst nog wil nagaan of de datum voor hem past, maar is
wel bereid naar Mi nchen te gaan.
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9. Francqui -p rijs 1986 (groep Geesteswetenschappen ). — Bij brief van
8 oktober 1985 wordt de Academie eraan herinnerd, dat de uiterste datum voor het inzenden van de kan didaturen is vastgesteld op 31 december e.k.
10. Personeel.
a. Op 13 augustus 1985 is juffrouw Veronique DE BROECK als stagiaire bibliothecaris in dienst getreden.
b. Bij ministerieel besluit van 4 juli 1985 werd de heer Norbert
HAECK bevorderd tot beheerder - secretaris bij onze instelling.
11. Telegram
Op 4 oktober vernam het secretariaat van Mevrouw Decorre dat haar
man in het A.Z.- Jette was opgenomen. De vaste secretaris deed aan collega DECORS een telegram met wensen voor een spoedig herstel toekomen.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

1. Lidmaatschap.
In toepassing van artikel 38 van het huishoudelijk reglement wordt
de zetel van wijlen de heer SWIVELING, buitenlands erelid, vacant verklaard.
2. Vertegenwoordiging van de Academie. Collega HOEBEKE, vast secretaris, vertegenwoordigde de Academie op de hierna volgende plechtigheden :
- op 11 juli 1985 in de ontvangstzalen van het Provinciaal Gouvernement te Gent, waar een receptie werd aangeboden ter gelegenheid van
de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap ;
- op 21 juli 1985 in de Sint-Baafskathedraal te Gent, waar ter gelegenheid van de verjaardag der inhuldiging van Z.M. Koning Leopold I,
stichter der dynastie, een „ Te-Deum " werd gezongen ; hij was ook
aanwezig op de daarop volgende receptie die ter gelegenheid van de
Nationale Feestdag plaatsvond in de ontvangstzalen van het Provinciaal Gouvernementsgebouw te Gent.
- op 7 oktober 1985 op de plechtige opening van het academiejaar
1985-1986 aan de R.U.G.
- De heer MOORS, voorzitter, heeft de Academie vertegenwoordigd op
de plechtigheid ter ere van de heer HOEBEKE Oudenaarde, 11 oktober 1985 ) en heeft deze toegesproken.
(
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3. Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afvaardiging van een
spreker.
Bij brief van 1 oktober jl. deelt de directeur van de afdeling letterkunde der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
mee, dat de afdeling het zeer op prijs zou stellen, indien onze collega
KEERSMAEKERS in de gelegenheid zou gesteld worden in 1986 in haar
vergadering van de maand mei een spreekbeurt te vervullen.
De heer KEERSMAEKERS is bereid op deze uitnodiging in te gaan.
LEZING

„Lolita
Lolita versus Teirlinck, of de naweeën van een vertaling",
heer JONCKHEERE. (zie blz. 278-287 ).

door de

GEHEIME ZITTING

1. Samenste lling van een commissie van voordracht voor de opvolging
wijlen de heer Oehmann, buitenlands erelid. — Op voorstel van het

van

bestuur worden de heren ROELANDTS en JONCKHEERE aan het bestuur
toegevoegd.

2. Verslag van de vergadering van de bestuurscommissie.
Het verslag
van de vergadering van de bestuurscommissie van 2 oktober 1985 wordt
aan de Academie voor kennisgeving voorgelegd.
II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS
Verslag door de heer DESCHAMPS, lid-wnd. secretaris.

Aanwezig : mevrouw DEPREZ, voorzitter, en de heer DE PAEPE, ondervoorzitter ;
de heren DEMEDTS, DE BELSER en DESCHAMPS, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, LEYS, HOEBEKE, COUPÉ, GOOSSENS, KEERSMAEKERS en
GEERTS ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
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Afwezig met kennisgeving : de heer VAN HERREWEGHEN, secretaris ;
de heren LISSENS, DECORTE en LAMPO, leden ;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.
AGENDA

, , De konstrukties van het type staan te + infinitief " , lezing door de
heer LEYS .
Deze konstrukties kunnen gebruikt worden om te wijzen op de lichaamshouding die het subjekt aanneemt, wanneer het een bepaalde
handeling verricht. De infinitief kan optreden met en zonder te. Daarnaast komen er ook konstrukties voor met en en vervoegd werkwoord of
met infinitief (Westvlaams, Zuidafrikaans ). De konstruktie met te +
inf. is niet exklusief Nederlands. De konstrukties staan/zitten/liggen/hangen/lopen (te) + inf. zijn ook niet wezenlijk verschillend van
de hier en daar bestaande konstrukties zijn (te) /worden (te) of ndl.
blijven + inf.
Ook in de konstrukties van het type staan (te /en) vormen de twee
werkwoorden een strukturele eenheid ( gemeenschappelijke negatie en
auxiliarisering) die de ikonische afspiegeling kan zijn van een kognitief
, , samen-vatten ' ' . Die eenheid verklaart o.m. waarom het tweede ww.
onvervoegd mag blijven of waarom bepalingen op een onlogisch aandoende manier geordend worden (wvla. hij zat een boek en lezen). Die
eenheid verklaart ook hoe ww. als staan, zitten en vooral liggen zich tot
duratieve hulpww. kunnen ontwikkelen. Deze ontwikkeling verloopt in
drie fazen : het ww. kan zijn specifieke betekenis behouden of het kan
als prototypisch ww. van lichaamshouding optreden om dan tenslotte
zijn oorspronkelijke betekenis volledig op te geven (vgl. zuidafr. lê
staan, staan lê).( zie ook blz. 265 277 ).
De volgende collega's namen aan de bespreking deel : VANACKER,
GEERTS, GOOSSENS, ROELANDTS en KEERSMAEKERS.
-

VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE
Verslag door de heer GEERTS, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren VANACKER, voorzitter, COUVREUR, ondervoorzitter, en GEERTS, secretaris ;
de heren ROELANDTS, GYSSELING, LEYS, COUPÉ, GOOSSENS en
KEERSMAEKERS, leden.
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Hospiterende leden : de heren DEMEDTS, JONCKHEERE, VAN ELSLANDER, mevrouw DEPREZ, en de heren DE BELSER, DESCHAMPS en DE
PAEPE.
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heer HADERMANN, lid ;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.

AGENDA
, , Verkenningen in vroegere vertalingen 1450-1600. Vroegere vertalers
en de `stijl' van `hun auteurs'. Inleiding", lezing door de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.

Een van de moeilijkheden, waarmede vertalers soms af te rekenen
hadden, was de stijl van het werk dat ze ter vertaling kregen.
Dat vertalers stijlbewust waren blijkt uit de technische literaire termen
die ze soms in hun opdracht, voorrede of inleiding bezigden. Hun literaire opvattingen putten zij hoofdzakelijk uit de klassieke traditie,
soms met een lichte middeleeuwse inslag. Een van de hoofdstellingen
was dat de stijl van een werk bepaald werd o.m. door de stof die daarin
behandeld werd, het literair genre waartoe het behoorde.
Of er in de voorwerken van XVIde-eeuwse vertalingen reeds voortekens te bespeuren vallen van de revolte in de stijlleer van de XVIIIdeeeuw is een vraag die kan gesteld worden. De gebondenheid van stijl en
persoonlijkheid voor de schrijver was het nieuwe standpunt dat toen ingenomen werd.
Een ontleding van enkele voorwerken van vertalingen van toen kan
wellicht scherper licht werpen op de stijlkenmerken die deze vertalers
het meest getroffen hebben.
(zie ook blz. 294-342).

Openbare vergadering van 23 oktober 1985
De jaarlijkse openbare vergadering werd gehouden in het Academiegebouw te Gent op woensdag 23 oktober 1985.
Aanwezig : de heren MOORS, voorzitter, DESCHAMPS, ondervoorzitter en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING,
VAN ELSLANDER, WEISGERBER, LEYS, mevrouw DEPREZ, de heren COUPÉ,
HADERMANN, COUVREUR, KEERSMAEKERS, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN, mevrouw ROSSEELS, de heren GEERTS en JANSSENS, leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren DECORTE, DE BELSER, GOOSSENS en LAMPO, leden ;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid ;
mevrouw SCHENKEVELD, buitenlands erelid.

Om 14u45 werden de eregenodigden door het bestuur en de leden
in de salon van de Academie begroet.
OPENINGSTOESPRAAK
van de heer J. MOORS
van de Academie
Vorzite

In naam van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde heb ik het voorrecht en het grote genoegen hier vandaag te
verwelkomen : de heren A. E. DE SCHRYVER, Minister van Staat ; L. DEMEYER, Rector van de Rijksuniversiteit Gent ; E. DE RYCK, Secretarisgeneraal van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ; E. BONTE,
Eerste Advokaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent ; E. DE TEMMERMAN, Persattaché van de Heer Gemeenschapsminister Poma ; Prof.
Dr. A. A. WEIJNEN, vertegenwoordiger der Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam ; Prof. Dr. G. VERBEKE,
Vast Secretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België ; Prof. Dr. A. CO'i'n NIS, Ere-rector
van de Rijksuniversiteit Gent ; L. SIMONS, Directeur van de Stadsbibliotheek en het A . M . V . C . te Antwerpen ; P. HUYS, Cultureel Adviseur
van de Provincie Oost-Vlaanderen ; H.A.M. DE WIT, Ambassadesecretaris van de Nederlandse Ambassade ; R. DE GROOTS, Ere-raadsheer van
het Arbeidshof en een aantal prominente personen die ik jammer genoeg niet allemaal kan vermelden.
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Wij zijn u alien erkentelijk voor uw aanwezigheid, die wij durven
zien als blijk van waardering voor onze pogingen om trachten bij te dragen tot het kulturele leven in Vlaanderen.
Wij kregen kennisgeving van de verhindering o.m. van de heren J.
W. MARTENS, Eerste Minister ; PED,VorzitevandlmsR;
GALLE,
Gemeenschapsminister
van
Binnenlandse
Aangelegenheden ;
M.
H. SCHILTZ, Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting ; G.
VERHEGGE, Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent ; M. VAN
DE VYVER, Eerste Voorzitter van het Arbeidshof te Gent ; H. BALTHAZAR, Gouverneur van Oost-Vlaanderen ; van de rectoren van de Universiteit te Luik, van de Universitaire Instelling Antwerpen, van de Vrije
Universiteit Brussel, van de Katholieke Universiteit Leuven ( Campus
Kortrijk ) en van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen ; van de heren A. DE SCHRYVER, Voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg ; R. DE GEEST, Krijgsauditeur voor Oost- en WestVlaanderen te Gent ; R. RoosE, Secretaris-generaal van het Ministerie
van Onderwijs ; W. DE GROOTS, emeritus Voorzitter van het Hof van
Beroep te Gent ; Benoit CARDON DE LICHTBOER, Secretaris van de Koningin ; J. MORTELMANS, Directeur-generaal bij het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap ; J. FJ.EERACKERS, Voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht ; G. DE KEERSMAEKER, Vicaris-generaal van het
bisdom Gent ; R. ELSEN, Adviseur-Hoofd van Dienst bij het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap ; van de Vaste Secretarissen van de , , Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique ",
van de , , Académie Royale de Médecine de Belgique" , van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, van de , , Académie
Royale de Langue et de Littérature francaises " en van de Koninklijke
Academie voor Geneeskunde van België ; van de heren Prof. Dr. G. DE
SMET, hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Gent ; J. CEUSTERS,
Hoofdingenieur-Directeur van het Bestuur der Gebouwen te Gent ; J.
DECON,erstAudibjRavnSte;.WIJNAKER,
Eerste Schepen van de Stad Gent ; G. BRACKE, Schepen van Cultuur en
Middenstand van de Stad Gent ; A. VANHOVE, Schepen van Onderwijs
van de Stad Gent.
Mag ik nu even, en heel kort, herinneren aan onze bedrijvigheid in
het voorbije jaar :
U weet dat wij elke maand twee commissievergaderingen en een plenaire zitting houden, die meestal besteed worden aan spreekbeurten van
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de academieleden op het gebied van de Middelnederlandse taal- en letterkunde, de moderne letteren, de cultuurgeschiedenis, het onderwijs en
de Nederlandse lexicografie.
Ik zal u niet lastig vallen met een opsomming van sprekers en onderwerpen ; u vindt samenvattingen of teksten in onze Verslagen en Mededelingen, die voor het afgelopen jaar ongeveer 500 blz. beslaan.
Verder hebben wij het traditionele Jaarboek uitgegeven en een viertal
bekroonde werken, nl.
- , , De literair-historische activiteit van J.F. Willems ( 1793-1846 ) en F.A.
Snellaert ( 1809 1872 ) '' , door M. de Smedt ; 408 blz.
- , Bijdrage tot e n klankatlas van het dertiende-e uwse Middelnederlands, I. Tekst en II. Platen ' ' , door A. Berteloot ; 248 blz.
- ,, Karel Van de Woestijne : Brieven aan Lode Ontrop ", uitgegeven met
een inleiding en aantekeningen door A.M. Musschoot ; 195 blz.
- , , Vlaamse en Nederduitse literatuur in de 19de eeuw. II. Vertaling, receptie, beïnvloeding", door L. Simons ; 240 blz.
Ik zwijg over administratieve aangelegenheden, hoewel die belangrijk
zijn en tijdrovend, zoals de werking van de commissie voor advies van het
Nationaal Fonds voor de Letterkunde en de jury's van onze fondsprijzen
en prijsvragen, waarvan de resultaten vandaag worden meegedeeld als
laatste en gelukkig agendapunt.
Wat de samenstelling van de Academie betreft, betreuren wij het overlijden van twee buitenlandse ereleden, de Nederlander GARMT STUIVELING en de Fin E MIL OEHMANN, en van ons binnenlands erelid GER
SCHMOOK.
We verheugen ons in de verkiezing van prof. MARCEL JANSSENS als gewoon lid en van Prof. NORBERT MORCINIEC, uit Polen, als buitenlands erelid.
Ik neem nu het eerste punt van de agenda, de lezing door Prof
-

Keersmaekers :Bredero en de Spaanse Nederlanden.

Ik hoef zeker de heer A. KEERSMAEKERS niet voor te stellen en ik zal ook
geen titels noemen uit de lange lijst van zijn publicaties of zijn activiteit
op het forum beschrijven. In verband met zijn onderwerp van vanmiddag
mag ik toch wijzen op zijn studies betreffende de Zuidnederlandse letterkunde van de 17de eeuw en betreffende het lyrisch en dramatisch werk van
Hooft, Bredero en andere gouden-eeuwers. De onbekende gedichten van
Bredero die hij ontdekt heeft, hebben onvermoede aspecten van deze auteur aan het licht gebracht en iedereen kent de medewerking van de heer
KEERSMAEKERS aan de prachtige uitgave van het Groot Lied-Boeck.
Maar het is nu hoog tijd dat hij naar de katheder komt.
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Na de lezing begroette de heer C. COUPÉ (Anton van Wilderode ) collega
en bracht deze laatste hulde aan zijn voorganger bij de Academie, wijlen de heer AERTS Albert Westerlinck ).

JANSSENS

(

BEGROETING VAN MARCEL JANSSENS ALS LID VAN DE ACADEMIE
door C. COUPÉ
De al niet makkelijke opdracht vanwege collega Marcel Hoebeke, vaste
maar vooral ook vasthoudende secretaris om hier vandaag ons nieuw
medelid prof. dr. MARCEL JANSSENS namens de Academie enigszins
plechtig te begroeten werd nog iets moeilijker gemaakt door de opgelegde tijdsbeperking : géén tien minuten' . Ofschoon deze mededeling
niet noodzakelijk betekent `minder dan' liet de toevoeging `er zijn die namiddag vier sprekers ! " geen de minste twijfel meer. Ik hóórde het uitroepteken. Die opgelegde beknoptheid, mijnerzijds uiteraard gaarne
aanvaard, wordt mij door onze nieuwe collega echter niet makkelijk gemaakt, vermits hij al een kwarteeuw lang een even grote als merkwaardige
bedrijvigheid op wetenschappelijk en literair gebied aan de dag legt.
Om verschillende redenen was de verkiezing van prof. dr. Marcel Janssens ( die ik verder kortheidshalve Marcel Janssens zal noemen ) logisch en
haast vanzelfsprekend. Zij lag zelfs voor de hand, waar het ging om de opvolging van de betreurde collega en vriend José Aerts-Albert Westerlinck.
Marcel Janssens was student van professor Aerts, bij wie hij ook met de
grootste onderscheiding doctoreerde in de Germaanse Filologie (in 1961) ;
hij werd zijn collega aan de Leuvense Universiteit als assistent ( in datzelfde
jaar ), als docent in 1964 en als gewoon hoogleraar sinds 1968 ; hij nam bij
het emeritaat van zijn leermeester in 1978 diens opdrachten over (moderne Nederlandse en Europese letterkunde én Algemene literatuurwetenschap ) en het lag in de verwachting en de intentie van vrijwel alle redactieleden van Dietsche Warande en Belfort dat hij hem in 1984 ook als
hoofdredacteur zou opvolgen.
Zoveel verwantschappen en een welhaast synchrone loopbaan zijn wél
merkwaardig, maar vormen vanzelfsprekend niet de eigenlijke grond van
zijn keuze tot lid van onze Academie. Belangrijker toch dan functies zijn
de kwaliteiten van de mens èn van het door hem gepresteerde werk,
bij een vluchtig overzicht waarvan ik omwille van de duidelijkheid thans
een niet-bestaand onderscheid wil maken tussen de professor en de
literator-essayist.
Over het `ambtelijke' werk van Marcel Janssens aan de Leuvense Universiteit heb ik mijn inlichtingen enkel van derden : mijn oudleerlingen die
zijn ( oud ) studenten zijn. Uit de mond van die door hun leeftijd verplicht kritische zegslui, verneem ik dat hun professor wetenschappe-
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lijke bestudering van het literaire kunstwerk paart aan een originele benadering ervan. Filologen worden wel eens belast met de kwade roep dat
zij de teksten met lancet en ontleedmes te lijf gaan, nadat zij die vooraf
onder loep en vergrootlens hebben gelegd, Marcel Janssens houdt gelukkig té véél van literatuur om die enkel of hoofdzakelijk te behandelen als examenstof. Teksten zijn voor hem geen `letters', maar `letterkunde', dat is : woorden én waarden (wat overigens de titel is van een
van zijn boeken ). Hij is inventief, bekijkt en behandelt het kunstwerk
van uit zeer gevarieerde en vaak verrassende gezichtspunten, stimuleert
tot zelfwerkzaamheid en weet interesse zeg maar geestdrift op te
wekken. Hij gaat gaarne op ontdekking terzijde van de gebaande wegen en daagt zijn studenten uit door originele en tot nader onderzoek
inspirerende uitspraken. Literatuuronderwijs is bij hem géén privéjachtterrein, want hij nodigt schrijvers uit tot een confrontatie met zijn
studenten en laat zelfs leraars middelbaar onderwijs in zijn colleges aan
het woord.
Zijn werk en invloed bleven daarbij allerminst beperkt tot de eigen
universiteit. Hij is géén honkvast studax noch kamergeleerde, maar een
reizende culturele ambassadeur die onze letterkunde uitdraagt naar
en dit is niet een dichterlijke emfase ! de continenten. Hij gaf gastcolleges aan negentien (straks, in november, aan twintig) universiteiten
in Europa, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en zijn voordrachttoernees
voerden hem naar (ik citeer) `de meest verscheiden oorden, tussen Uppsale en Kaapstad, tussen Berkeley en Moskou' . Een keuze van zijn
toespraken in de vreemde (waaronder ten gevolge van historische en andere misverstanden jammer genoeg vaak ook Nederland moet gerekend
worden ) kan men nalezen in o.m. De maat van drie. Essays over literatuur ('). Men zal er kennis maken met een man die niet zo chauvinistisch is dat hij onze fouten en tekortkomingen zou verzwijgen, maar
evenmin zo serviel dat hij de vergissingen, begaan aan de overkant van
de staatsgrens, niet zou durven signaleren. Het éne én het andere doet
hij zonder aanzien des persoons én met bewijzen ter hand. Daarbij zijn
spitse formuleringen en speelse understatements nooit verre. Het maakt
zijn betogen prettig om te beluisteren én boeiend genoeg om achteraf
nog na te lezen.
Een andere gelukkige verruiming van het professorale arbeidsveld is
het werk dat Marcel Janssens sinds jaar en dag verricht als voorzitter of
lid van literaire jury's, commissies en werkgroepen, redacties en advies( 1 ) Intussen bekroond met de driejaarlijkse Staatsprijs voor Kritiek en Essay
1985.
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raden. In dit verband moge ik heel speciaal wijzen op zijn nimmer aflatende inspanning voor de literatuurbeoefenaars, die nogal dikwijls onder een afdak blijken te staan wanneer het ministeriële manna neerregent uit de hemel, al is dat dan de hoeveelste verdieping van het gebouw in de Brusselse Jozef II-straat. Bij zijn werkzame bezorgdheid om
de materiële noden van de auteurs is hij géén schutter uit de losse hand,
maar één met een visier, én met een visie. Hij argumenteert met stevig
bewijsmateriaal, frappante vergelijkingen én concrete cijfers. Men leze
er zijn geladen stuk op na Eet van de zeven manieren om een Minister
van Cultuur toe te spreken, dat verscheen in het januarinummer 1985
van Dietsche Warande en Belfort. Des te lovenswaardiger zijn deze bemoeiingen omdat zij niet ingegeven zijn door zorg voor eigen zak als
we voor de zaak van de literatuur die hem dierbaar is.
Het werd intussen de hoogste tijd om over te stappen van de professor
naar de schrijver, van de orator naar de literator. Marcel Janssens publiceerde vier belangrijke boeken met litteraire essays : •
De schaduwloper (1967) is een belangrijke studie over de literaire kritiek
die door onze Academie met de August Beernaertprijs werd bekroond.
Tachtig jaar na Tachtig (1969 ) handelt over de evolutie van het personage in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus en van Schendel,
Roelants en Bordewijk, Elsschot en Michiels.
Woorden en waarden (1980) met problemen uit de literatuurwetenschap ( vooral de kritiek en het essay ) een drietal gelegenheidstoespraken en een boeiend onderzoek naar thematiek, motieven en stijl in het
werk van Noord- en Zuidnederlandse auteurs.
De maat van drie (1983) bundelt studies over In 't Wonderjaer van
Conscience, Pallieter van Timmermans en De Kapellekensbaan van
Boon ; over één gedicht van Achterberg en alle gedichten van Elsschot ;
en onder veel meer ook een warmhartig afscheid van Bernard
Kemp, dat mij evenveel inzicht als ontroering gaf (en dat ook véél bevat
wat ik als typering voor de auteur zélf hier vandaag had kunnen gebruiken ! )
Voorts omvat de bibliografie van Marcel Janssens nog vier monografieën over auteurs :
Max Havelaar, de held van Lebak (1970), een intelligente ontleding van
structuur, satirische elementen, effect en betekenis van een fantastisch
boek door een fantastische schrijver.
Inleiding (1972) is de bescheiden titel voor een bewerkelijk essay van
157 pagina's dundruk over de constanten in Streuvels' werk van Openlucht, 1905, tot Herinneringen uit het verleden, 1920 . opgenomen
in het tweede deel van Stijn Streuvels. Volledig Kerk.
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Respectievelijk in 1976 en 1981 verschenen twee studies over leden van
onze academie Ward Ruyslinck en Maria Rosseels.
Naast deze nog onvolledige opsomming van zijn publikaties in boekvorm schreef Marcel Janssens sedert 1958 een groot aantal artikelen, kronieken en recensies waarin hij de hedendaagse literatuur vrijwel op de
voet volgt. Hij deed en doet dat in 34 tijdschriften (in binnen- en buitenland ) ; en voorts in jaarboeken en hulde-albums, gelegenheidsuitgaven en libri amicorum, want ook aan dat `dagwerk' onttrekt hij zich
niet. Het hoeft geen betoog dat zijn eigen tijdschrift het leeuweaandeel
krijgt van zijn nimmer aflatende bedrijvigheid. Ik vraag mij af of er in
de jongste vijfentwintig jaargangen wel a fl everingen verschenen zijn zonder een door hem gesigneerde bijdrage. Altijd sine ira et studio, altijd
gedocumenteerd én helder, ernstig én spitant, altijd met evenveel belangstelling voor het verschijnsel roman boven en beneden de grote rivieren, want voor hem is het water niet te diep.
In een wat eigenzinnig journaal dat hij sedert het decembernummer
1981 van Dietsche Warande schrijft heeft Marcel Janssens zich met een
geslaagd neologisme getypeerd als de overlezer. Op het eerste gezicht
is het naamwoord even duidelijk als het werkwoord, maar naar gelang
de klemtoon komt er keuze : `óverlezen' en 'overlézen' . Kan dus betekenen : 1. nog eens lezen (maar ook : vluchtig doorlezen) en
2. belézen (een bezweringsformule over iemand of iets uitspreken )
maar ook : onder het lezen niet opmerken). De overlezer Marcel Jansdaarover kan geen twijfel bestaan bij wie zijn kronieken en krisens
is iemand die twéémaal intens leest en die al lezende de
tieken volgt
teksten bezweert, verovert, onder zijn macht brengt. Zelf heeft hij opgemerkt dat de grote van Dale over één betekenis van het woord `overlezen' heeft overgelezen : naar analogie van zich overeten kan een overdosis aan lectuur, noteert hij , je op de duur een verlettende kop bezorgen. Waarop de boutade volgt : `En wat doet iemand met een overlezen maag? Hij zoekt een homeopatische kuur. Hij begint zelf te
schrijven.'
Gelukkig maar, op voorwaarde dan dat hij er het spreken niet om zal
laten. Want zijn collega's hopen en verwachten dat zij hem in de voorof namiddagvergadering van de derde woensdag vaak zullen mogen horen.
de
Misschien mag ik, op grond van een al jarenoude vriendschap
énige reden, vermoed ik, waarom ik hier vanmiddag namens de collega's het woord mag voeren de naam Marcel Janssens nog eens hal-
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veren tot gewoon Marcel ? (Hij is er immers al lang in geslaagd zijn
`nogal' verspreide familienaam ten spijt een onmiskenbaar-eigen profiel te verwerven ! )
Goede vriend Marcel, van ganster harte gelukgewenst met je verkiezing
tot lid van onze Academie, in welke felicitaties wij ook gaarne je echtgenote en gezin betrekken. Je bent in dit huis eigenlijk al thuis. Wat
hier maandelijks gebeurt dringt nauwelijks tot de buitenwereld door,
maar uit een al tien jaren lange ervaring wéét ik hoe belangrijk het is
dat beoefenaars van zo verscheiden taaldisciplines naar elkaar luisteren
en van elkaar leren. En vooral ook dat dit kin in een sfeer van collegialiteit, onderlinge waardering en vriendschap. Het is een goed ding dat
ook in een harde jachtende tijd mensen kunnen, willen, mogen bezig
zijn met de beoefening van taal- en letterkunde, in al haar facetten.
Mag het letterwoord van onze vereniging enige twijfel doen rijzen aan
de stevigheid ervan, wij zullen niet `kantelen' ! In het vertrouwen dat
de dichter Werumeus Buning inspireerde :
En wat valt er te doen voor de mensen ?
Bij het gekletter der wapens hoort men
nauwelijks de vers-maat...
Ziet men de witte rozen toch bloeien,
ziet men het rozen-blad verdorren
als in de tijden van Aischylos . .

HULDIGING VAN JOSÉ AERTS

door MARCEL JANSSENS
Mijnheer de Voorzitter,
Dames en heren,
Sta mij toe eerst Anton van Wilderode van harte dank te zeggen. Ik
mag hem nu al ten minste drie keer collega noemen : aan de K.U. Leuven, in de redactie van Dietsche IVarande & Belfort, en in dit geleerd
gezelschap. Dat ik hier zo hartelijk ook nog door een vriend ben voorgesteld is voor mij een bemoedigende en vertroostende ervaring, want
onder academici en literatoren is hechte vriendschap een zeldzaam
kruid.
U allen, dames en heren, dank ik voor uw vererende aanwezigheid,
die ik mij zal herinneren als een stimulans om mij de plaats van mijn
voorganger waardig te tonen.
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Toen mijn voorganger prof. dr. José Aerts / Albert Westerlinck in
1955 als lid van dit Genootschap werd geïnstalleerd, sprak hij als jong
Leuvens hoogleraar in de letterkunde een programmatische rede uit onder de titel Een mogelijkheid tot Toenadering tussen Taalkunde en Literatuurwetenschap. Hij huldigde zijn voorganger, de taalkundige Dr.
Leo Goemans, met een eerbetoon dat hij had uitgebouwd als een rijkelijk gedocumenteerde hommage aan de linguïstiek zelf, waar hij als
beoefenaar van de stilistiek zoveel aan verschuldigd was. Het in memoriam voor Dr. Goemans werd een geëngageerd pleidooi voor een steeds
steviger alliantie van twee zusterdisciplines uit de humane wetenschappen. Prof. Aerts verdedigde dat standpunt op een moment dat het nog
niet zo modieus was als in de jaren 1960 om de linguïstiek de pilootwetenschap van de humane wetenschappen te noemen. De rede van
1955 is door de ontwikkelingen van drie decennia in de linguïstiek achterhaald, maar het programma dat toen zoveel jonge vorsers heeft kunnen warm maken en meetrekken, heeft niets van zijn relevantie verloren.
Bij mijn weten heeft prof. Aerts verder over Dr. Goemans nooit meer
in het openbaar gesproken noch over diens werk gepubliceerd. Sinds
zijn bevordering tot het emeritaat in 1978 heb ik over José Aerts / Albert Westerlinck al vijftien keer gesproken of geschreven. U hebt dat
allemaal gehoord en gelezen, wat zeg ik : u hebt dat allemaal onthouden ! Gedreven door gevoelens van bewondering en erkentelijkheid, gemengd met de passende schroom, zal ik voor u mijn voorganger nogmaals gedenken, indachtig het spreekwoord : zestiende keer, goede
keer. Daarbij plooi ik mij gewillig naar de vereisten van dit ritueel, al
weet ik best dat José Aerts zelf bij momenten een grondige hekel had
aan rituelen.
Ik zeg wel : bij momenten. Hij kon immers het spel van de rituelen
met een zekere grandeur zonder verpinken meespelen, bij voorbeeld in
de vele functies van voorzitter die hij in zijn druk openbaar leven heeft
vervuld. Dan kon hij met het passende uitgestreken gezicht een resem
ronkende aanspreektitels aflezen alsof hem dat van nature afging. Op
de enveloppes van zijn brieven noemde hij mij tot enkele dagen voor
zijn dood nog altijd : Weledele Heer Prof. Dr. En nochtans wie hem
beter kenden en hem in zijn natuurgetrouwe omgang mochten genaken ( en dat waren er niet veel), wéten dat hij een schier viscerale afkeer had voor alle officieel gedoe, voor mondaine manieren en voor wat
hij `grote declaraties' en `afgelikte complimenten' noemde. Zo oordeelde hij ook zeer streng en sarcastisch over litteraire pasteibakkers' .
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Hij deed dat op grond van een criterium dat zijn literaire smaak evengoed als zijn sociaal gedrag oriënteerde, met name : wezensgetrouwe en
wortelvaste authenticiteit, die hij ongeveer vereenzelvigde met welgemanierde eenvoud. De kleinsten in het universitaire werkmilieu waren vaak
zijn grootste vrienden. Het geschreven woord hanteerde hij zeer verzorgd, dure woorden spaarde hij niet, sommige dingen, bij voorbeeld
in verband met Gezelle, liet hij slechts versluierd of in voetnoot los.
Maar zijn gesproken woord was vaak scherp en onversierd, allesbehalve
een `intellectueel betoog' , met een neiging naar het krasse aforisme van
de Kempense volksmens.
Hij was een uitermate beschaafd intellectueel, die koningen met gezag toe heeft gesproken, maar hij bleef een zoon uit zijn land van herkomst. Een schoolvoorbeeld van die polariteit was zijn afscheidscollege
in de promotiezaal te Leuven : in zijn eigenlijk college wijdde hij, toen
zelf lijdend aan een zeer hinderlijke oogkwaal, hooggestemde beschouwingen aan het lijden van de dichter, onder meer dat van Van de
Woestijne ; in zijn dankwoord, na een nogal stekelige speech van Rector
Piet De Somer, werd hij , zonder papier, weer dat andere zelf en
noemde hij zijn naaste medewerkers, terwijl iedereen er nog bijzat, `de
intelligentste werkpaarden van de K.U. Leuven' .
Hier vind ik al een eerste paradox in zijn ook voor mij raadselachtig
gebleven persoonlijkheid. Ik heb 27 jaar met hem samen gewerkt aan
de K.U. Leuven en als redacteur van zijn Dietsche Warande & Belfort
tot op de vooravond van zijn dood op 30 april 1984. Ik heb hem van
vrij dichtbij meegemaakt vanaf zijn 43e jaar. En toch blijft hij voor mij
een man vol paradoxen, of beter wellicht : vol polariteiten . Het is dan
ook in die termen dat ik andermaal zal trachten hem voor mij en voor
u op te roepen.
Onder polariteit versta ik het onlosmakelijk bij elkaar horen van twee
van elkaar afhankelijke en elkaar conditionerende maar tegengestelde
krachten. In de context, waarin ik de term hier wens te gebruiken, veronderstelt de ene psychische gerichtheid of gedrevenheid niet alleen de
tegengestelde andere, maar zij activeren elkaar voortdurend in een soort
proces van kruisbestuiving. Zij convergeren in een permanent bewogen
spanningsveld.
Een polaire tweeheid, zoals Van Dale zegt, steekt al in de opbouw
van een carrière en een oeuvre onder twee namen : de gekregen naam
en het gekozen pseudoniem. Hoewel hij nagenoeg alles wat hij onder
zijn schuilnaam publiceerde ook met zijn echte naam had kunnen on-
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dertekenen, omdat de zogenaamde essayist Westerlinck doorgaans even
hoogstaand en wetenschappelijk valabel werk afleverde als de professor
José Aerts, heeft die tweeheid toch haar weerslag gehad op de polaire
gelaagdheid van zijn oeuvre. Men zou kunnen zeggen dat de essayist
zijn pen leende aan de hoogleraar en de hoogleraar zijn kritische eruditie aan de essayist. Maar dat ware de zaken ongepast vereenvoudigen,
want de fenomenale productiviteit van de essayist /hoogleraar werd precies 40 jaar lang aangedreven door de polaire spanningen en verstrengelingen van de artiest en de man van wetenschap.
De weemoed, het `bovenzinnelijk verdriet' in zijn wezen is voldoende
gekend. Die `Schwermut' trok hem naar in dat opzicht verwante schrijversfiguren als Van Langendonck, Demedts, Van de Woestijne, Rilke,
Boutens, Leopold en natuurlijk, Gezelle, de zoon van Monica De Vriese.
In de privé-omgang lag er soms een zwaarmoedige ernst over zijn anders zo beminnelijk glimlachend gezicht. Maar hij vertoonde evenzeer
hooggespannen manische trekken in zijn joviale sociale contakten evenals in de stijl en de betoogtrant van zijn geschriften. Men denke aan
zijn gewoonte om de verschillende aspecten van één gegeven op te sommen, uit te rafelen en met citaten te adstrueren, of aan de stoet van uitroeptekens in zijn sterk betogende eerste Gezelle-boek. Die gedreven
ziel hebben wij als jonge studenten te Leuven aan het werk gezien. Hoewel hij, gehandicapt door zijn gestalte en stemgeluid, niet van nature
voorbestemd leek om grote aula's met de lyriek van San Juan de la Cruz
te boeien, heeft hij dat manische potentieel in hem meesterlijk op zijn
publiek overgedragen en daarmee generaties en generaties van studenten, ook buiten zijn eigen faculteit, voor de literatuur `bezield' .
De meest intrigerende polariteit in zijn figuur en in zijn publiek optreden is die van tolerantie en polemische agressie. Hij heeft als geen ander auteur van zijn generatie tijdens de in vele opzichten verhitte naoorlogsjaren ideologische verdraagzaamheid bepleit en voorgeleefd. Als
priester en als pas benoemd personeelslid van de K.U. Leuven, die toen
veel meer dan nu vanuit Mechelen werd bestuurd, heeft hij in dat debat
met vrijzinnigen, maar evenzeer met de eigen achterban heel moedige
standpunten ingenomen. De heraut van het vrije woord en van een bevrijde esthetiek, dat was Westerlinck in de fleur van zijn mannenjaren.
Maar verdraagzaamheid was voor hem geen fletse abdicatie. `Il avait le
courage de ses opinions' . Hij had de moed om in naam van de verdraagzaamheid desnoods onverdraagzaam op te treden. Westerlinck
stond voor de ideeën en de waarden van zijn christelijk humanisme
een concept van humanisme dat in zijn clerikaal-katholiek milieu aan-
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stoot moest geven, omdat het niet integralistisch was maar inclusief. Dat
inclusieve humanisme, waar hij ook het geloof en de ethiek van Kerk
en traditie in had geïntegreerd, liet hij niet besmeuren, laat staan zich
ontvreemden. Vandaar de polemische agressie tegen iedereen die dat
aantastte.
duur veroverde bezit die schaal van humane waarden
Dietsche Warande & Vandr,bijvoel utafwijzng
in
1955,
een
bestraffende kritiek
Belfort van Louis-Paul Boons Menuet
onder de algemene titel Een principiële Beschouwing. Iets over het
N. V. T. Het ging toen om meer dan de `viezigheden' van Menuet, het
ging om een hem eigen en dierbaar concept van humaniteit en om het
recht van een christen incluis van een rooms-katholiek priester om
die 'humanitas' te belijden en te beleven.
Die verbale agressiviteit ging gepaard met een sardonische trek in
hem, die hij gedeeld kan hebben met iemand als Willem Elsschot, zijn
vriend. In de buurt van domheid of wansmaak gedroeg hij zich kregelig,
alsof hij een psychische gêne ondervond bij andermans falen. Zijn esthetische kwaliteitsoordelen klonken vaak vernietigend, nog meer privé
dan in zijn geschriften. Kwaliteit is op zichzelf soeverein en onverdraagzaam. Je kunt de grootheid van De Nachtwacht het best doen uitkomen
door er in de beroemde zaal van het Rijksmuseum een aantal tweederangsgroepsportretten omheen te hangen. Zo ventileerde Westerlinck
zijn gêne in spotlust, soms op het grove af. Zo kan zijn eerste Gezelleboek tussen de regels gelezen worden als een spottende afrekening met
het Brugse clerikale milieu. En ik herinner me lange praatavonden op
weekends van Dietsche Warande toen hij met de hulp van een paar
spitsbroeders in dat soort geestige vaardigheden een weerloos slachtoffer even deskundig als sadistisch aan het spit oppeuzelde.
Met ouder worden is de polemist in hem afgestorven. Het komt mij
voor dat hij vooral sinds zijn emiritaat de wereld nog een beetje meer
klinisch is gaan bekijken ( ongeveer zoals Marnix Gijsen die van zichzelf
zei dat hij het mensdom als entomoloog bekeek ). Met het wegvallen
van zijn leeropdracht is ook zijn lust om zijn didactisch magisterium via
Dietsche Warande voort te zetten, geslonken. Hij wilde de wereld van
teksten alleen nog bewonen naar zijn zin en believen. Zo was hij ook
voor zijn opvolgers een schat van een emeritus die alleen op de koffie
met ons nog wat kwam gekscheren en ons verder met ironisch onthecht
vertrouwen liet betijen, al deden wij het anders dan hij en al had hij
daar zo zijn gedachten bij . Daarnaast werd zijn relatie tot de werkelijkheid in haar geheel en tot de produkten van de geest in het bijzonder
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humaniteitsmodel had afgeworpen of alleszins wereldgerichter uitgebalanceerd. Wat hij in de jaren 1950 niet pikte van Louis-Paul Boon, beschreef hij breedvoerig zonder verwerping in zijn laatste jaren bij Michel
Tournier.
In de jaren 1960 zijn in Dietsche Warande kronieken over Nederlandse vertalingen van werk van Jorge Luis Borges verschenen die hij
schier onopgemerkt voorbij liet gaan. Op het einde van zijn leven, toen
hij de wereld met een nog meer bevrijd esthetisch instinkt is gaan bewonen, kon hij Borges ontdekken. Hij heeft zijn leven lang zijn bibliotheek als een veelvoud van werelden bewoond ; kort voor zijn dood is
hij erin geslaagd, analoog met Borges, de wereld als bibliotheek van
teksten te zien.
Even polair verstrengeld waren bij hem ethiek en esthetiek. Hij heeft
ons altijd de primauteit van het esthetische als belangrijkste criterium
van literaire evaluatie voorgehouden. Maar de vraag blijft open of het
humanistische ethos in zijn denken over literatuur uiteindelijk niet primeerde, ook nog wanneer hij de psychoanalyse ter hulp had geroepen
voor een verdere explicitering en formalisering van zijn vooral anthropologische belangstelling voor het fenomeen van de artistieke expressie.
Hijwerdohtanlgefscird polaetivntrekking en afstoting. De psychoanalyse van de vroege Freud heeft de
laatste twintig jaar van zijn schrijven rijkelijk bevrucht, maar tegenover
sterk irrationele of transgressieve oeuvres bleef Westerlinck even afwijzend als tevoren. Dat uitte zich in de jaren 1960 in zijn ongemakkelijke
positie t.o.v. de experimentele poëzie, maar ook twintig jaar later nog
t.o.v. volgens hem psychotisch belaste figuren als Bataille, Achterberg,
Lautréamont, alsof hij terugschrok voor de abnormaliteit die hij dan
maar als geniale gekheid, zoals bij Multatuli, bestempelde. En toch doceerde hij een academiejaar lang een schitterend licentiecollege over
Rimbaud een uiting te meer van zijn fascinatie door de transgressie.
Ten slotte vermeld ik nog even de polaire spanning tussen kritische
praktijk en theoretische literatuurwetenschap. Zijn doctorandi heeft hij
dikke volumes laten schrijven over theoretische en methodologische problemen van het vak, maar zijn eigen boekpublicaties liggen op het terrein van de monografie. Hem komt de historische verdienste toe, dat hij
in het spoor van Paul Sobry de literaire theorie in ons vak en in de universitaire curricula burgerrecht verleend heeft, maar het leek ernaar, toen
hij de leerlingtovenaars van de jaren 1970 aan het werk zag, dat hij even
bang werd voor wat hij in gang had gestoken. In zijn meest sarcastische
momenten liet hij zich ontvallen dat jongelui, die bitter weinig gelezen
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hadden, theoretisch-abstracte papieren huizen optrokken, terwijl zijzelf
niet in staat waren of niet drufden een valabel kritisch oordeel over een
concrete tekst in verstaanbaar Nederlands te verwoorden, ongeveer zoals
een verwaand baliekluiver het verkeer op een autoweg staat te bekritiseren terwijl hijzelf niet eens een rijbewijs kon bemachtigen, spijts zijn
bekwaamheidsattest van de hoge autorijschool. Westerlinck meende dat
wie de pretentie heeft in Amsterdam het verkeer te willen regelen, allereerst zelf moet kunnen fietsen.
Uit die nooit helemaal uitgevlakte polaire spanningen is een oeuvre
met momumentale proporties voortgekomen. Duizenden bladzijden in
boekvorm en nog eens ten minste zoveel die ongebundeld in tijdschriften zijn blijven liggen. Men kan speculeren over de vraag welk impact
dat oeuvre zou kunnen gehad hebben, indien het in het Frans of het
Engels ware geschreven geworden. Paradoxaal is wel dat dit oeuvre, dat
zich met de betere kritiek in Europa kan meten, in Nederland onvoldoende bekend geworden is. Dat zal onder meer te wijten zijn aan het
feit dat het overgrote deel van Westerlincks publicaties over de Vlaamse
literatuur handelen. En daar stoten we nog op een paradox van zijn wetenschappelijke en kritische bedrijvigheid : hij wijdde breed uitzwaaiende cultuur- en literairhistorische beschouwingen aan het Avondland
in de grote momenten van zijn geschiedenis. Zijn fenomenale belezenheid liet hem toe, heel ver in de tijd en de ruimte de grenzen te verleggen en veruiteenliggende materies met elkaar in verband te brengen.
Marzijnboekpulctsrijnmekwadgolnei
Vlaamse tuin.
Die man die drie keer een Staatsprijs voor Letterkunde heeft gekregen, had een koninklijke uitvaart verdiend. In de noodkerk van SintJacob te Leuven hebben wij hem zonder toga's of toespraken, als het
ware met de vinger op de lippen volgens zijn wilsbeschikking aan
Moeder Aarde toevertrouwd. Zo staan we weer voor die paradoxale tweeéénheid van openbaar activisme en afscherming van de eigen intimiteit
die ik bij het begin van deze herdenking vermeldde. Hij trok een lichtend spoor dat vele studenten, vorsers en critici van mijn generatie en
zoveel andere lezers hebben gevolgd met een stimulerend gevoel van
veiligheid in uitstekend gezelschap.
Mijnheer de voorzitter,
Bij zijn installatie in 1955 beloofde mijn voorganger José Aerts aan zijn
hooggeachte collega's dat het hem in hun midden nooit aan werklust
zou ontbreken en dat hij een ijverig en trouw lid van dit Genootschap
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zou zijn. Op mijn beurt geef ik als zijn opvolger, aan u en de collega's
de verzekering van mijn werkzaamheid en trouw. Dat weze alvast één
punt waarop ik, dertig jaar later, mijn eminente voorganger hoop te
kunnen evenaren.
Ik dank u.
Tot slot werden de prijzen voor het jaar 1985 uitgereikt :
I. PRIJS VOOR TAALKUNDE :

aan de heer Dr. Luc VAN DURME voor zijn studie ,, Toponymie van
Velzeke-Ruddershove" .
II. FONDSPRIJZEN :

1. De Karel Barbierprijr voor de periode 1983 -1984 : aan de heer VAvoor zijn Sibyllietrilogie ;
2. De Arthur Merghelynckprijs voor het proza, voor de periode
1982-1984 : aan de heer Hervé J. CASIER voor zijn werk „De
De weg naar
Elysium "..
LÈRE DEPAUW

Na afloop van de vergadering werd in de salon van de Academie een
staande receptie gehouden.

Vergaderingen van 20 november 1985
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren MOORS, voorzitter, DESCHAMPS, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, VAN
ELSLANDER, LEYS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, de
heren COUPÉ, DE BELSER, GOOSSENS, COUVREUR, KEERSMAEKERS, DE
PAEPE, WILLEMYNS, GEERTS en JANSSENS, leden.
Afwezig met kennisgeving : de heren LISSENS, VAN HERREWEGHEN en
mevrouw ROSSEELS, leden ;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA

NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 16 oktober en van de openbare vergadering van 23 oktober
1985 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
1. Vertegenwoordiging van de Academie.
a. De heer LISSENS vertegenwoordigde de Academie op het Gezellecolloquium dat op 19 oktober jl. in de lokalen van UFSIA te Antwerpen werd gehouden.
b. De heer COUVREUR vertegenwoordigde op 31 oktober jl. de Academie op de openingsplechtigheid van de Boekenweek en de 49ste Boekenbeurs voor Vlaanderen in het auditorium van het , , Bouwcentrum "
te Antwerpen.
c. De heer MOORS, voorzitter, vertegenwoordigde de Academie op
de openingszitting van de Algemene Conferentie van de Nederlandse
Taal en Letteren 1985. Deze zitting werd gehouden op donderdag 24
oktober 1985 in het Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap
'Alden Biesen' .
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Op zaterdag 16 november jl. vertegenwoordigde hij ook de Academie
op de première-voorstelling van een diamontage en van het boek , , Kennismaking met Anton van Wilderode ' ' te Rieme-Ertvelde. Ook de heer
ROELANDTS was op de plechtigheid aanwezig.
d. De heer DESCHAMPS, ondervoorzitter, vertegenwoordigde de Academie op het Te Deum dat op 15 november jl. in de H. Hartbasiliek
te Koekelberg ter gelegenheid van Koningsdag werd gezongen.
2. Gelukwensen.

a. Collega KEERSMAEKERS werd namens de Academie gefeliciteerd ter
gelegenheid van zijn 65ste verjaardag. Hij dankte de Academie in een
schrijven van 28 oktober 1985.
b. De vaste secretaris deed aan collega COUPÉ ter gelegenheid van
zijn viering te Rieme - Ertvelde schriftelijk de gelukwensen van de Academie toekomen.
3. Onderscheidingen.
a. Collega VAN HERREWEGHEN werd in oktober ji. vereerd met de
, , Prijs De Standaard " . De prijs werd op 3 november op de Boekenbeurs
te Antwerpen uitgereikt.
Op 7 november jl. deed de vaste secretaris aan collega VAN HERREWEGHEN de gelukwensen van de Academie toekomen. De heer VAN
HERREWEGHEN dankte de Academie bij brief van 8 november 1985.
b. De Minister van Cultuur heeft de driejaarlijkse Staatsprijs voor Kritiek en Essay toegekend aan onze collega JANSSENS voor zijn werk , , De
maat van drie . Essays over literatuur ' ' . De vaste secretaris liet aan collega JANSSENS op 18 november jl. de gelukwensen van de Academie toekomen.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR
1. Openbare vergadering van 26 november 1986.
Het bestuur stelt voor de Nederlandse Akademie te verzoeken de heer
E.H. Kossmann als spreker af te vaardigen. Indien de heer Kossmann
de opdracht niet aanvaardt, zou het bestuur het op prijs stellen dat de
heer C. Reedijk in de bedoelde vergadering een lezing vervult.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
2. Ingekomen stukken.
a. Brief van de heer burgemeester van Lier.
Bij brief van 1 november jl. deelt de burgemeester van Lier de Aca-

501

demie mee, dat ons medelid COUPÉ (Anton van Wilderode ) t.g.v. de
Felix Timmermansherdenking in 1986 in een Academische zitting een
lezing zal houden. Hij vraagt of onze collega dat namens onze Academie mag doen.
De Academie stemt daarmee in en verheugt zich over deze mededeling.

b. Bij brief van 12 november jl. verzoekt de Schepen van Schone
Kunsten van de Stad Brussel de Academie drie leden aan te duiden voor
de jury die ze wil belasten met de beoordeling van de , , Wedstrijd voor
Letterkunde 1986 ". Wegens budgettaire moeilijkheden zullen de juryleden geen vergoeding krijgen. De bedoelde wedstrijd is in 1986 gereserveerd voor een roman, verhalen of een bundel novellen.
De heer DECORTE verklaart zich bereid in die jury zitting te hebben
en vestigt er de aandacht op, dat bij een vorige gelegenheid de heren
LISSENS en VAN HERREWEGHEN van een gelijkaardige jury deel hebben
uitgemaakt. De vaste secretaris krijgt de opdracht te informeren of de
collega's LISSENS en VAN HERREWEGHEN in de door de Stad Brussel bedoelde jury zitting willen nemen.
LEZING
„Over
Over de bibliotheek van Snellaert ", lezing door mevrouw DEPREZ.
(zie blz. 343-391).

GEHEIME ZITTING
1. Verkiezing van het bestuur 1986.
Het bestuur heeft vastgesteld, dat een aantal collega's in het verleden
hun beurt om het voorzitterschap of ondervoorzitterschap waar te nemen om een of andere reden hebben laten voorbijgaan.
De vaste secretaris heeft in opdracht van het bestuur in de aangegeven volgorde aan de hierna vermelde collega's gevraagd of ze zich voor
1986 kandidaat willen stellen : JONCKHEERE, WEISGERBER, D'HAEN,
HADERMANN, DE BELSER, COUVREUR.
De eerste vier collega's hebben zich niet beschikbaar gesteld, de heer
DE BELSER wel.
Uitslag van de verkiezing : voorzitter : de heer DESCHAMPS
voorzitter : de heer DE BELSER.

;

onder-
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2. Verkiezing van de bestuurscommissie 1986-1987.
Het bestuur stelt voor het mandaat van de heren ROELANDTS en VAN
ELSLANDER te vernieuwen.
Het voorsteld wordt goedgekeurd.
3. Aanduiding van de vertegenwoordigers in het Comité van Beheer
van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde.
Het bestuur stelt voor de mandaten van de heren DEMEDTS en WEISGERBER te vernieuwen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
4. Lidmaatschap : opvolging van wijlen de heer OEHMANN.
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 OEHMANN, buitenlands erelid.
Op verzoek van de heer K.EERSMAEKFRS wordt de heer Kees FENS door
de Academie aan de lijst toegevoegd.
5. Commissie van voordracht voor de opvolging van de heer STUIVELING, buitenlands erelid.
Op voorstel van de heer LEYS, die er de aandacht op vestigt, dat vroeger is afgesproken geen nieuwe opvolgingsprocedure meer in te zetten
zolang een aan de gang zijnde procedure niet is beëindigd, wordt de samenstelling van deze commissie van voordracht verdaagd.
6. Verslag van de vergadering van de bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie van 13 november 1985 wordt aan de Academie voorgelegd en goedgekeurd.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE
Verslag door de heer WILLEMYNS, lid- secretaris.
Aanwezig : de heren KEERSMAEKERS, voorzitter, DE PAEPE, ondervoorzitter, en WILLEMYNS, secretaris ;
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de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, LEYS, HOEBEKE, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS en GEERTS leden.
Hospiterende leden : de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DECORTE,
mevrouw DEPREZ, de heren COUPÉ, DE BELSER en JANSSENS.
Afwezig met kennisgeving : de heren VANDExHEYDEN en Rob1BAUTS,
binnenlandse ereleden.

AGENDA

1. „Karel
Karel van Hulthem als verzamelaar van Middelnederlandse
handschriften. III. Belangrijke handschriften, gekocht op veilingen of
van particulieren ", lezing door de heer DESCHAMPS ;

Reeds vóór de veiling-A.J. Nuewens in 1811 en de anonieme Brusselse
veiling in 1812 had Karel van Hulthem belangrijke Middelnederlandse
handschriften verworven. In 1785, nauwelijks 21 jaar oud, kocht hij een
juridisch handschrift, ontstaan tussen 1415 en ca. 1450, bevattend o.a.
het Oudvlaams leenrecht en een vertaling van Conseil à un ami van
Pierre de Fontaines, een traktaat over het gewoonterecht in het graafschap Vermandois (Brussel, K.B., 16762-75 ). In 1788 verwierf hij op de
veiling van de bibliotheek van Jean de Merlier, raadsheer bij de Raad
van Vlaanderen, een handschrift, geschreven ca. 1460, bevattend een
groot aantal wetten, keuren, vonnissen, privilegiën, ordonnantiën en
brieven, meestal in het Nederlands, maar ook in het Latijn en het Frans,
betreffende het graafschap Vlaanderen, in het bijzonder de stad Gent
(Brussel, K.B. , 16700-61). In 1808 kocht hij op een veiling, waarop een
gedeelte van de bibliotheek van Cornelis Franciscus Nelis (1736-1798),
bisschop van Antwerpen, onder de hamer kwam, een handschrift van
De Grimbergse oorlog, een dichtwerk over de zeventien jaar lange strijd
(1142-59) tussen de hertogen van Brabant en de heren van Grimbergen.
Ditlaehndscrf,1620vadigorFlpse'Eny(ca.
1552 - ca. 1633 ), auteur van Recherche des antiquités et noblesse de
Flandre, naar een perkamenten codex, die hij te Brussel in leen had

504

ontvangen, is van buitengewoon belang, daar er van De Grimbergse
oorlog geen middeleeuws handschrift is overgeleverd en het tegenover
een ander afschri ft van een middeleeuws handschrift, vervaardigd door
Antonius Matthaeus (1635-1710), hoogleraar te Leiden, tal van afwijkende lezingen vertoont (Brussel, K.B., 17038 ). In 1808 verkreeg hij
op de veiling van Gaspar Joseph de Servais (1735-1807 ), een Mechels
bibliofiel, een zeventiende -eeuws handschrift o.a. bevattend Een tort
verclaers ende deerlicke lamentatie ende beclagh van de destructie ende
groote declinatie, sonderlijnghe van de stede van Brugghe door Zeger
van Male (Brussel, K.B., 16919-24).
Behalve op de veiling - A.J. Nuewens en de anonieme Brusselse veiling verwierf Van Hulthem in 1811 en 1812 nog andere belangrijke
Middelnederl an dse handschriften. In 1811 kocht hij van Pierre Joseph
Baudewyns (1751-1817 ), eerst leraar aan het Theresiaans College,
daarna directeur van een particuliere onderwijsinstelling te Brussel, een
achttiende -eeuws afschrift van Dit es de cronike van Brabant ende van
Grimbergen, een prozabewerking van De Grimbergse oorlog (Brussel,
K.B., 17037 ). In hetzelfde jaar verkreeg hij een vijftiende -eeuws handschrift met didactische gedichten o.a. Die Dietsche Lucidarius, De
nieuwe doctrinael van Jan de Weert en drie gedichten van Augustijnken van Dordt (hs. Brussel, K.B., 15642-51). In 1812 kocht hij op een
anonieme Gentse veiling een h andschrift, in 1537 door Joseph Corneliszoon geschreven, bevattend een vertaling van De excitu fihiorum Israel
en De decem praeceptis van Marquard van Lindau en een vertaling van
excerpten uit de Moralia in Job en de Homiliae in Ezechielem van Gregorius de Grote. Dit handschrift behoorde achtereenvolgens toe aan
Isaac Le Long (1683 - na 1762 ), Gerard van Loon (1683-1758 ), Everhard Scheidius (1742-1794) en een onbekende bezitter (Brussel, K.B.,
15052-53 ). In hetzelfde jaar kocht Van Hulthem van Jean Joseph Tante
(1764-1841), advocaat te Brussel, twee handschri ft en van Die Brabantsche yeesten, die deze laatste al s betaling van een schuld van Edouard
de Walckiers (1758-1837 ), toen bankier te Parijs, had ontvangen. Het
eerste handschri ft bevat de eerste vijf boeken door Jan van Boendale en
het zesde en het zevende boek door een anoniem dichter en werd geschreven door Anthonijs Vlamincx van Bergen op Zoom (+ 1504 ),
priester en cantor in de priorij van Korsendonk bij Turnhout (Brussel,
K.B. , 17012-13 ). Het tweede handschrift bevat slechts het zesde en het
zevende boek ; het gedeelte dat het zesde boek bevat is in 1432 geschreven en wordt als een autograaf beschouwd, het gedeelte dat het
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zevende deel inhoudt is daarentegen een laat afschrift dat in de 17de
eeuw is ontstaan (Brussel, K.B., 17017 ). Beide handschriften hebben
achtereenvolgens aan Jan Gevartius (1563-1623 ), Gaspar Gevartius
(1593-1666), Jacob Marcus (gestorven ca. 1750 ), Jan Baptist Verdussen
(1698-1773 ), Jan Des Roches (1740-1787 ), Jozef Ermens (1736-1805 )
en Edouard de Walckiers toebehoord.
In 1815, na de dood van Charles Louis Van Bavière (1765-1815), secretaris van de Brusselse Academie, kocht Van Hulthem van diens weduwe een veertiende-eeuws handschrift van Der leken spieghel van Jan
van Boendale, dat Van Bavière in 1806 op een veiling van een gedeelte
van de bibliotheek van Cornelis Franciscus Nelis had verworven (Brussel,
K.B., 15658). In 1817 verkreeg hij op een van de veilingen Van Bavière
een handschrift van Ruusbroecs Vanden gheesteliken tabernakel, dat in
1472-73 door Catharina van Ghiseghem, kanunnikes in het klooster Jericho te Brussel, is vervaardigd (Brussel, K.B., 1513 6 ) . In 1820 kocht
hij op de tweede veiling van de bibliotheek van gravin Anne Thérèse
Philippine d'Yve (1738-1814 ) het wapenboek van Gelre, een handschrift met een aantal gedichten, samen 2900 verzen, en 1553 wapenschilden van koningen, hertogen, graven, bisschoppen, naar de landen
gerangschikt. Dit wapenboek, ca. 1370 begonnen en in de volgende jaren aangevuld, is het werk van Claes Heynensoen (ca. 1340-1414 ), tot
1403 heraut van Willem I, hertog van Gelre, en als dusdanig heraut
Gelre genoemd, en vanaf 1403 heraut van Albrecht van Beieren en Willem VI, graven van Holland, en als dusdanig heraut Beyeren geheten
(Brussel, K.B. 15652-56).
In 1823 verwierf Van Hulthem op de veiling van de handschriften van
Johannes Maria Michael Gasparoli (1737-1814 ), kanunnik van de OnzeLieve-Vrouwekerk te Antwerpen, het oudste en fraaiste onder de vele
handschriften van de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, die bewaard
zijn gebleven. Het werd nog vóór 1300 geschreven en bevat ca. 160
kleine miniaturen. Achtereenvolgens behoorde het toe aan Philippe
Francois, prins van Rubempré en Everberg, graaf van Merode en Montfort (1669-1742 ) ( 1 ), diens zoon Maximilien Léopold Ghislain (1710-

( 1 ) De bibliotheek van Philippe Francois, prins van Rubempré en Everberg,
werd in 1766 door zijn zoon Maximilien Léopold Ghislain anoniem onder de ha-
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1769), Jan Baptist Verdussen ( 1698-1773 ), Jan Des Roches
( 1740-1793 ), baron A.H.M. van de Werve van Lichtaart ( 1764-1793 ),
Cornelis Franciscus Nelis (1736-1798 ) en kanunnik Gasparoli (Brussel,
K.B. , 15001 ) . Op de veiling van een gedeelte van de bibliotheek van
de abdij van Tongerlo verkreeg Van Hulthem de autograaf van Die Hol
van de bovengenoemde Claes Heynensoen, door hem-landtscheronike
geschreven als heraut van de graaf van Holland en daarom zich noemend , , heraut Beyeren quondam Gelre ' ' . In deze kroniek behandelt
Claes Heynensoen de geschiedenis van de Hollandse landsheren van Dagobert I tot Willem VI en die van de Utrechtse bisschoppen van de H.
Willibrordus tot Frederik III van Blankenheim. Dit handschrift heeft
achtereenvolgens toebehoord aan Jacobus van Mierop (16de eeuw ), de
erfgenamen van Jacobus van Mierop, Cornelius Duyn (tweede helft
16de, begin 17de eeuw), Heribertus Rosweyde (1569-1629), het Museum Bollandianum te Antwerpen, de abdij van Koudenberg te Brussel en de abdij van Tongerlo (Brussel, K.B. , 17914 ). Op een onbekend
tijdstip verwierf Van Hulthem een belangrijk geneeskundig handschrift,
in 1351 door Johannes de Altre geschreven, bevattend o.a. de Natuurkunde van het geheelal, het Antidotarium Nicola:, het Boec van medicine en de Chirurgie van Jan Yperman, een lang excerpt uit de Heimelicheit der heimelicheden en enkele excerpten uit Der naturen bloeme
van Jacob van Maerlant, het Liber magistri Avicenne en een Herbarijs.
In de 16de eeuw heeft het handschrift toebehoord aan Godefridus Leonijs, , , notarius et aromatarius ' ' te Mechelen. ( Brussel, K . B . ,
15624-41).
2. Verkiezing van het bestuur voor 1986 en 1987. Uitslag : voorzitter : de heer DE PAEPE ondervoorzitter : de heer WILLEMYNS secretaris : de heer GEERTS.
;

:

mer gebracht. De titel van de veilingcatalogus, samengesteld door de Brusselse bibliograaf en boekhandelaar Jozef Ermens, luidt : Bibliothèque choisie ou Catalogue d'une magnifique collection de livres, fort curieux et très-rares en toutes sortes de facultez et langues, Comme aussi une grande quantité des Manuscritps (sic)
très précieux, et bien conservés... Par J.E. de Brux. Lesquels seront Vendus publiquement á Bruxelles Mardi 22. Juillet 1766 et jours suivans... Sous la Direction de
J.B. Jorez. A Bruxelles, Chez J.B. Jorez , Imprimeur et Libraire, rue au Beurre. Aldaar wordt het handschrift op p. 10 en 11 onder nr. 113 als volgt beschreven :
Historie des Bybels I MSS. op Perkement in seer oude leesbaere Vlaemsche Rymen
/ verciert met eene groote quantiteyt Miniaturen in Goudt en couleuren / men
leest op het eynde : composuit haec Anno 1270. mensis 25. Martii, in-fol. Een
knipsel uit voornoemde catalogus is op de versozijde van het eerste papieren schut-

blad voorin geplakt.
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VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN

Verslag door de heer DE BELSER, lid-wnd. secretaris.
Aanwezig : de heren DEMEDTS, voorzitter, en VAN ELSLANDER, ondervoorzitter ;
de heer DECORTE, mevrouw DEPREZ en de heren COUPÉ, DE BELSER
en JANSSENS, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, LEYS, HOEBEKE, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS,
KEERSMAEKERS, DE PAEPE, WILLEMYNS en GEERTS.
Afwezig met kennisgeving : de heren LISSENS, VAN HERREWEGHEN en
mevrouw ROSSEELS, leden ;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA

1. „ Charlie Parker in de Nederlandse literatuur", lezing door de
heer JANSSENS.
Na H. Claus ( al in 1949 ) vermelden J. Walravens en Willy Roggeman vrij vroeg de figuur en het werk van de zwarte be-bop- jazzmusicus
uit Kansas City, Charlie Parker (1920-1955 ).
Literaire teksten komen vooral in de poëzie voor v an af 1952. H. Claus
geeft andermaal de toon aan in 1952, gevolgd door R. Campert, J. Wit
en Willy Roggem an . Post- experimentele dichters als St. Van den Bremt,
R. Jooris en R.M.J. De Neef behandelen ook de inmiddels `gecanoniseerde' Parker. Het gedicht van Claus wordt intertextueel verwerkt door
Willy Roggeman en F. De Vree.
De teken- of symboolwaarde van Ch. Parker voor de eerste generatie
experimentelen was zeer groot. Artistiek én existentieel stond hij model voor een revolte tegen het artistieke en maatschappelijke establishment.
Dat alles kan getoond worden aan de hand van het gedicht April in
Paris van H. Claus. (Zie ook blz. 392-403).
2. Verkiezing van het bestuur voor 1986 en 1987 : voorzitter : de heer
VAN ELSLANDER ondervoorzitter : de heer LAMPO secretaris : de heer
JANSSENS.
;

;

Vergaderingen van 18 december 1985
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren MOORS, voorzitter, DESCHAMPS, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, VAN ELSLANDER, LEYS,
DECORTE, mevrouw D'HAEN, de heren COUPÉ, HADERMANN, DE BELSER, GOOSSENS, COUVREUR, KEERSMAEKERS, WILLEMYNS, GEERTS en
JANSSENS, leden ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren LISSENS, ROELANDTS, mevrouw
DEPREZ, de heren LAMPO, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN en mevrouw
ROSSEELS, leden.
AGENDA

In memoriam D. J. OPPERMAN, buitenlands erelid,
door de heer MOORS,
voorzitter van de Academie
Pas aan het einde van de vorige maand kregen wij kennis van het
overlijden op 22 september, in Stellenbosch van ons Zuidafrikaans
erelid DIEDERIK JOHANNES OPPERMAN.
Hij werd verkozen in de vergadering van 17 maart 1971, ter vervanging van Maria Elizabeth Kronenberg. We betreuren dat de afstand en
een minder goede gezondheid sinds 1976 hem belet heeft een bezoek
te brengen aan de academie.
Dirk Opperman is geboren in het district Dundee, hij behaalde de
graad van B.A. en van M.A. aan het Natalse Universiteitscollege in Pietermaritzburg en die van D.L. aan de universiteit van Kaapstad.
Na enkele jaren onderwijs in Hogere Scholen en na een letterkundig
redacteurschap werd hij in de vijftiger jaren benoemd tot docent literatuur aan de universiteit van Kaapstad ; van 1960 tot 1980 was hij professor in Stellenbosch.
Opperman verwierf vooral als dichter en dramaturg bekendheid.
Zijn eerste verzen, Heilige Beeste 1945, worden de belangrijkste debuutbundel genoemd in het Afrikaans. Zij werden gevolgd door een
achttal andere, die overvloedig bekroond werden met prijzen en die

509

hem de reputatie bezorgden van de grootste dichter van het land, naast
Van Wyk Louw.
Zijn voornaamste versdrama's heten Periandros van Korinthe 1954,
Vergelegen 1956 en Voëlvry 1968.
hij gebruikte
Zijn poëzie wordt geprezen wegens de taalkunst
haast alle versbouwmiddelen en een grote verscheidenheid van dichtvormen , wegens het dramatische karakter van zijn gedichten en wegens
het thema, nl. de mens in verhouding tot aktuele en universele
bestaansproblemen.
De bedrijvigheid van Opperman als essayist, criticus en docent wordt
evenwel niet onderschat in de pers en in de vakliteratuur :
als redacteur van Die Huisgenoot, van Standpunte e. a. en als uitgeverskeurder, o. a. voor de Nasionale Pers, was hij in een positie om veel
jonge talenten vooruit te helpen en er wordt geschreven dat weinig
poëzie-manuscripten van betekenis sinds de jaren '50 niet door zijn handen zijn gegaan ;
als hoogleraar in de Nederlandse en Afrikaanse letterkunde vormde
en hielp hij dertig jaar lang een groot aantal studenten, geleerden en literatoren ; zij onthouden de afwezigheid bij hem van enig dogma en
van enige voorschriftelijkheid ;
in de richting van de letterkundige kritiek laat O. als theoreticus of
polemicus drie publicaties na : Digters van Dertig 1953, JViggelstok
1959 en Naaldekoker 1974. Hij is op dit gebied ook bekend als de samensteller van vele hoog aangeschreven bloemlezingen.
Als besluit van dit In Memoriam durf ik beweren dat het enkele feit
van het voorkomen van zijn naam op ons tableau het aanzien van de
Academie heeft verhoogd en dat het heengaan van Dirk Opperman ook
voor ons een groot verlies is.
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 20 november 1985 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
1. Overlijden. — Op 26 november jl. kreeg het secretariaat vanwege
de Zuid - afrikaanse amb as sade de bevestiging, dat de heer D.J. OPPER-
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MAN, buitenlands erelid van onze Academie, op zondag 22 september
1985 is overleden.
Mevrouw Marie Opperman deelde het overlijden van haar man mee
bij schrijven van 20 november 1985.
Collega LAMPO werd vereerd met de Emile
2. Onderscheiding.
Bernheimprijs 1985. Het secretariaat deed hem bij die gelegenheid gelukwensen toekomen.
Op 12 december jl. liet de vaste secretaris, namens
3. Telegram
de Academie, aan de Koning en de Koningin ter gelegenheid van de
25e verjaardag van hun huwelijk een telegram met gelukwensen toekomen.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

Samenstelling van de jury gevraagd door de stad Brussel.
( Zie het verslag van de vergadering van 20 november jl. )
In de vergadering van 20 november jl. heeft de Academie drie leden
aangewezen voor de jury die belast zal worden met de beoordeling van
de ,, Wedstrijd voor Letterkunde 1986" van de stad Brussel. Die leden
zijn : de heren LISSENS, DECORTE en VAN HERREWEGHEN.
Collega LISSENS liet de vaste secretaris evenwel weten, dat hij voor de
eer bedankt.
De heer JANSSENS verklaart zich bereid als derde jurylid te fungeren.
LEZING
De vier handschriften van Gezelles Breviergedicht (1858-1894) ",
„De

door mevrouw D' HAEN . ( wordt opgenomen in de , , Verslagen en Medelingen ' ' )
GEHEI ME ZITTING
1. De verkiezing van een buitenlands erelid voor de opvolging van
wijlen de heer OEHMANN wordt ingevolge artikel 42 van het huishoudelijk reglement verdaagd tot de eerstvolgende vergadering (15 januari
1986 ).
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2. De samenstelling van een commissie van voordracht voor de opvolging van wijlen de heer STUIVELING, buitenlands erelid, wordt eveneens verdaagd tot 15 januari e.k.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE

Verslag door de heer KEERSMAEIKERS, lid-wd. secretaris.
Aanwezig : de heren VANACKER, voorzitter, COUVREUR, ondervoorzitter, en GEERTS, secretaris ;
de heren GYSSELING, MOORS, LEYS, HOEBEKE, COUPÉ, GOOSSENS en
KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DECORTE,
DE BELSER, DESCHAMPS, VAN HERREWEGHEN en JANSSENS ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heer ROELANDTS, lid.

AGENDA

1. „Voor wie gelden Van Dale (GVD) en Algemene Nederlandse
Spraakkunst (ANS) als norm ?" lezing door de heer GEERTS.

Op basis van de Inleiding van de ANS en van het Bericht voor de 11e
druk van de GVD wordt een overzicht gegeven van de impliciete en de
expliciete normopvattingen van deze handboeken als beschrijvingen van
de Nederlandse standaardtaal. Er wordt geconstateerd dat het beschrijvende karakter van de werken in kwestie de gebruikers ervan tot een eigen standpuntbepaling dwingt t.a.v. de vraag wat sociaal aanvaardbaar
Nederlands is in formele omstandigheden. In het bijzonder wordt aangegeven dat de Vlaamse gebruikers van ANS en GVD zelf moeten uit-
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maken of zij , tegen de achtergrond van hun taalpolitieke opvattingen
over de status van de Nederlandse standaardtaal in Vlaanderen, de `regionaal' of `gewestelijk' genoemde lexicale elementen en de woorden en
wendingen waarvan aangegeven wordt dat het gebruik ervan tot de standaardtaal in België beperkt is, in hun standaardtaalgebruik tolereren of
niet.
Aan de bespreking namen deel : de collega's LEYS, GOOSSENS, VANACKER, KEERSMAEKERS, MOORS, DEMEDTS en COUVREUR.
2. Verkiezing van het bestuur voor 1986 en 1987.

Voorzitter : de heer COUVREUR.
Ondervoorzitter : de heer GEERTS.
Wat het mandaat van secretaris betreft, wordt de regeling uitzonderlijk aan de vaste secretaris overgelaten.
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS
Verslag door de heer VAN HERREWEGHEN, lid- secretaris.
Aanwezig : de heer VAN HERREWEGHEN, secretaris ;
de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DECORTE, DE BELSER, DESCHAMPS en JANSSENS, leden.
Hospiterende leden : de heren VANACKER, GYSSELING, MOORS, LEYS,
HOEBEKE, COUPÉ, GOOSSENS, COUVREUR, KEERSMAEKERS en GEERTS ;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : mevrouw DEPREZ, voorzitter, en de heer DE
PAEPE, ondervoorzitter ;
de heren LISSENS, LAMPO en mevrouw ROSSEELS, leden.

AGENDA

1. „Kleine
Kleine tekstgeschiedenis van het tweegevecht in Reynaerts Historie ", lezing door de heer GOOSSENS.

Een tweegevecht tussen de wolf en de vos, waaruit deze laatste door
een ongewone truc (hij grijpt zijn tegenstrever bij zijn geslacht ) als overwinnaar te voorschijn komt, vormt de ontknoping van Reynaerts Histo-

513
rie . Er is hier, ook in details, een parallellisme met de scène van de kater
en de pastoor vast te stellen, hoewel we kunnen verwachten dat het
taboe-effect op latere bewerkers kleiner zal zijn : de personages zijn immers dieren, geen mensen ; bovendien wordt er in deze scène niet met
de clerus en met kerkelijke instellingen gespot. Een wandeling door de
tekstgeschiedenis van de 14e tot de 20e eeuw maakt weliswaar een gedeeltelijke overeenkomst in de behandeling van de twee episoden duidelijk, maar brengt ook niet onaanzienlijke verschillen aan het licht.
Deze kunnen slechts gedeeltelijk door taboeïsering van de spot met het
religieuze in de ene scène verklaard worden. Nog duidelijker, maar tegelijk genuanceerder, blijkt uit de andere de mentaliteitsverandering
(het preuts worden ) in de tijd van de verlichting.
2. Verkiezing van het bestuur voor 1986 en 1987 : voorzitter de heer
DE PAEPE : ondervoorzitter : de heer VAN HERREWEGHEN ; secretaris :
de heer LAMPO.

REGISTERS
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januari
februari
maart
april
15 mei
19 juni
17 juli (openbare)

16
20
20
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410

415
419
422

426

Blz.
25 september (openbare)
16 oktober
23 oktober (openbare)
20
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november
december

439
476
484
499
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433
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I. ZAKEN
A

Aangeboden bijdrage : 479.
Academische prijsvragen en -antwoorden :
Zie : Wedstrijden.
Akademie ( = Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, Amsterdam) :
Afvaardiging van een spreker : 481.

Bestuur Academie :
- Verkiezing goedgekeurd : 415.
- Overdracht ambt van voorzitter.
Toespraken : 410.
- Verkiezing voor 1986 : 501.
Bestuurscommissie Academie :
- Verslagen van de vergaderingen :
417, 423, 429, 481, 502.

- Verkiezing voor 1986 -1987 : 502.

B

C

Bekrachtigingscommissie der wettelijke academische diploma's : 428.

Commissies ( Vaste) van de Academie :
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I. Vaste commissie voor moderne letteren :

- Verslagen : 417, 424, 507.
II. Vaste commissie voor cultuurgeschiedenis :
- Verslagen : 414, 420, 430, 481,
512.

III. Vaste commissie voor onderwijs
en Nederlandse lexicografie :
- Verslagen : 413, 421, 430, 482,
511.

IV. Vaste commissie voor Middelnederlandse taal- en letterkunde :

- Verslagen : 418, 423, 502.
Congres (Monumenta Germaniae
Historica) : 479.

- , , Gezelle en Conscience ", door de
heer KEERSMAEKERS : 422.

„Een
Een comparatistisch probleem :
het magisch-realisme, I ", door de
heer WEISGERBER : 429.
„Een
Een comparatistisch probleem :
het magisch-realisme, II ", door de
heer WEISGERBER : 436.

, , Lolita versus Teirlinck, of de naweeën van een vertaling '', door de
heer JONCKHEERE : 481.
- , , Over de bibliotheek van Snellaert ", door mevrouw DEPREZ :
501.

„De
De vier handschriften van Gezelles
Breviergedicht (1858-1894) ", door
mevrouw D'HAEN : 510.

F
Felix Timmermansherdenking : 501.
Fondsprijzen Academie :
Zie : Wedstrijden.

2. Openbare vergaderingen :
* Kasteel Beauvoorde :
- , , Kleine tekstgeschiedenis van Tibeerts avontuur", door de heer
GOOSSENS : 438.

G

Gelukwensen : 416, 422 , 435, 478,
479, 500, 510.

L

Lezingen :
1. Maandelijkse plenaire vergaderingen :
- „Het dramatisch element in het
werk van Buysse ", door de heer
DECORTE : 412.

- , , Conscience en Gezelle ", door de
heer KEERSMAEKERS : 416.

Hamlet en the Master ofBallantrae
(R. L. Stevenson) in het licht van de
theorie van Dumézil en van Diel ",

- , ,

door mevrouw D'HAEN : 419.

* Stadhuis van Oudenaarde :
- Openingstoespraak, door de heer
HERREMAN : 440.
- , , Matthijs de Castelein : een levensbeeld", door de heer VAN
EISLANDER : 443.

- , , Matthijs de Castelein : `excellent
Poëte moderne' ", door de heer
COIGNEAU : 451.
* Academiegebouw Gent :
- Openingstoespraak, door de heer
MOORS : 484.

Bredero en de Spaanse Nederlanden ", door de heer KEERSMAE-

- , ,

KERS : 486.

- Begroeting van Marcel Janssens als
lid van de Academie, door de heer
COUPÉ : 487.
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3. Vaste commissie voor Middelnederlandse taal- en letterkunde :

6. Vaste commissie voor onderwijs en
Nederlandse lexicografie :

De verwanten van Oostnederduits
„De
pede `kweek, triticum repens' in de
Nederlandse dialecten ", door de

, , Syntactische gegevens in het materiaal van P. Willems", door de

heer GOOSSENS : 418.
„Idealistische
Idealistische en elitaire taalnormen in Vlaanderen ", door de heer
GEERTS : 424.

Karel van Hulthem als verzamelaar van Middelnederlandse handschriften. III. Belangrijke handschriften, gekocht op veilingen of
van particulieren " , door de heer

- , ,

DESCHAMPS : 503 .

4. Vaste commissie voor moderne letteren :
- „Perk,
Perk, Potgieter en Doorenbos Vormen van intertextualiteit ",

door mevrouw SCHENKEVELD : 417.
- , , Charlie Parker in de Nederlandse
literatuur", door de heer JANSSENS : 507.

heer VANACKER : 413.
„ Op zijn Vlaams ", door de heer
MOORS : 421.

Hugo Claus en de taal van Bel„Hugo
gië ", door de heer GEERTS : 430.
, , Verkenningen in vroegere vertalingen 1450 1600. Vroegere vertalers en de `stijl' van `hun auteurs'.
Inleiding '', door de heer VANDER-

HEYDEN : 483.

Voor wie gelden Van Dale
„Voor
(GVD) en Algemene Nederlandse
Spraakkunst (ANS) als norm ?,

door de heer GEERTS : 511.
Lidmaatschap Academie :
Opvolging van wijlen de heer
AERTS :

Verkiezing uitgesteld : 412. De heer
M. JANSSENS tot lid verkozen : 416.
Verkiezing goedgekeurd : 428.
- Opvolging van wijlen de heer MI-

5. Vaste commissie voor cultuurgeschiedenis :
, , Omtrent 'om' ",

door de heer

LEYS : 414.

Sic transit gloria immortalium of
Herinneringen aan wijlen N.N. bij
leven academieleden", door de

- , ,

CHELS :

Samenstelling Commissie van Voordracht : 412.
Verslag van de Commissie van
Voordracht : 416.
Verkiezing uitgesteld : 420. De heer
N. MORCINIEC tot buitenlands erelid verkozen : 423. Verkiezing
goedgekeurd : 435.

heer DECORTE : 420.

Opvolging van wijlen de heer OEH-

„De
De vroegere vertalers lieten hun
lezers niet in de kou staan ", door

MANN :

de heer VANDERHEYDEN : 431.
De konstrukties van het type
`staan te' + infinitief", door de

- , ,

heer LEYS : 482.
„Kleine
Kleine tekstgeschiedenis van het
tweegevecht in Reynaerts Historie ",

door de heer GOOSSENS : 512.

Zetel vacant verklaard : 436. Commissie van Voordracht : 481. Verslag
van de Commissie van Voordracht :
502. Verkiezing uitgesteld : 510.
Opvolging van wijlen de heer STUIVELING .

Zetel vacant verklaard : 480. Samenstelling Commissie van Voordracht verdaagd : 502, 511.
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Literair salon :
-

R

De heer DEMEDTS : 425.

N

Rouwhulde :
- De heer G. STUIVELING : 433.
- De heer G. SCHMOOK : 476.
- De heer D. J. OPPERMAN : 508.
- De heer J. AERTS : 491.

Nationaal fonds voor de Letterkunde :
-

V

Comité v an Beheer : 502.

Varia : 479, 480.
0

Onderscheidingen.
Zie : Prijzen (literaire).
Overlijdn:
- De heer OEHMANN : 428.
- De heer SCHMOOK : 478.
- De heer OPPERMAN : 509.

P

Personeel : 480.
Prijsvragencommissie :
- Samenstelling : 420.
- Prijsvragen voor 1988 : 423.
Prijzen (literaire) :
- Prijs De Standaard : 500.
- Staatsprijs voor Kritiek en Essay :
500.
- Emile Bernheimprijs : 510.

Vertegenwoordigingen van de Academie : 415, 416, 419, 422, 428, 436,
478, 480, 499.

W

Wedstrijd voor Letterkunde (Stad
Brussel) :
Jury : 501.
Wedstrijden van de Academie :
- Prijsvragen en -antwoorden 1985.
Samenstelling van de jury's : 413.
Toekenning : 436. Uitreiking : 498.
- Fondsprijzen 1985. Samenstelling
van de jury's : 416. Toekenning :
436. Uitreiking : 498.
- Maurice Gilliamsprijs. Goedkeuring
van het reglement : 428.
- Verslag prijsantwoord Dr. J. Vlasselaers : 412.
- Emile Bernheimprijs. Samenstelling
van de jury : 479.
- Francqui prijs 1986. Inzending kandidaturen : 480.
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II. PERSOONSNAMEN
N.B. : In dit register wordt niet verwezen naar de lijsten van aan-

en afwezigheid van de leden op de vergaderingen.
AERTS (J. ), lid : 412, 487.
- Opvolging : 412, 416.
- In memoriam : 491.

DESCHAMPS (J. ), lid : 414, 420, 421,
423, 479, 481, 500, 501.
Lezing : 503.

BALTHAZAR (H. ) : 435, 479.

DuBois (P. H.): 416 .

BOUDEWIJN (Koning der Belgen) :
478, 479, 510.

FABIOLA (Koningin

CASIER (H. J. ), laureaat : 436, 498.
COIGNEAU (D) :
- Lezing : 451.

-

) : 435, 510.

FENS (K.) : 502.
GEERTS (G.), lid : 413, 414, 418,
482, 506, 512.
Lezingen : 424, 430, 511.
-

CouPÉ (C. ), lid : 414, 416, 479, 500,
501.
Toespraken : 410, 487.
-

GOOSSENS (J. ), lid : 421, 482, 512.
Lezingen : 418, 438, 512 .
-

COUVREUR (W. ), lid : 413, 421, 424,
499, 501, 512.

GYSSELING (M. ), lid : 413, 418, 424,

DE BELSER (R. ), lid : 412, 417, 424,
501, 507.

HAECK (N.) : 480.

DE BROECK (V. ) : 480.

HADERMANN (P. ), lid : 416, 417,
501.

479.

DE BRUIN (C. C. ) : 415.
D'HAEN (C. ), lid : 416, 501.
Lezingen : 419, 510.
-

DE PAEPE (N. ), lid : 412, 414, 428,
506, 513.
DECORTE (B.), lid : 479, 480, 501,
510.
Lezingen : 412, 420.
-

DEMEDTS (A. ), lid : 416, 502, 512.

- Literair salon : 425.
DELOZ (M.) : 428.
DEPAUW (V. ), laureaat : 436, 498.
DEPREZ (A. ), lid : 417, 420.
- Lezing : 501.

HERREMAN O. ) : 440.
HOEBEKE (M. ), vast secretaris : 413,
414, 416, 419, 421, 439, 480.
JANSSENS (M. ), lid : 430, 487, 500,
507, 510.
Verkozen : 416, 419, 428.
Lezingen : 491, 507.
-

-

JONCKHEERE (K. ), lid : 416, 481,
501.
- Lezing : 482.
KEERSMAEKERS (A. ), lid: 414, 417,
420, 421, 424, 481, 482, 500, 502,
511, 512.
Lezingen : 416, 422, 486.
-
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LAMPO (H.), lid : 417, 479, 507,
510, 513.

Six (R. ), zie : VAN WATEGHEM (R.).
SMITS (A.) : 420, 421, 479.

LEYS (O. ), lid : 418, 502, 512.
Lezingen : 414, 482.

STUIVELING (G. ), buitenlands erelid :

LISSENS (R. F. ), lid : 413, 421, 428,
499, 501, 510.

- Overlijden : 428.
- In memoriam : 433.
Opvolging : 480, 502, 511.

-

-

MICHELS (L. C. ), buitenlands erelid :
Opvolging : 412, 416, 420, 423.
-

VAN DURME (L. ), laureaat : 413,

436, 498.

MOORS (J. ), voorzitter : 414, 415,
422, 428, 478, 480, 499, 512.
Toespraken : 411, 437, 439, 484.
Lezing : 421.
Rouwhulde : 426, 433, 476, 508.

VAN HERREWEGHEN

MORCINIEC (N. ), buitenlands erelid :
Verkozen : 423, 435.

VAN LOEY(J.):479.

-

VAN ELSLANDER (A. ), lid : 421, 479,
502, 507.

-

- Lezingen : 439, 443.

-

-

OEHMANN (E. ), buitenlands erelid :
- Overlijden : 428.
- In memoriam : 426.
Opvolging : 436, 502, 510.
-

OPPERMAN (D. J. ), buitenlands erelid :
- Overlijden : 509.
- In memoriam : 508.

(H. ), lid : 416,
417, 430, 500, 501, 510, 512, 513.

VAN WATEGHEM (R. ) : 413.
VAN WILDERODE
(C. ).

(A. ), zie : COUPÉ

VANACKER (V. F. ), lid : 413, 414,
424, 482, 512.
- Lezingen : 413, 421.

ROELANDTS (K. ), lid : 413, 414, 415,
424, 482, 500, 502.

VANDERHEYDEN (J. F. ), binnenlands
erelid :
- Lezingen : 431, 483.

ROOSE (L. ), lid : 421, 422.

VERROKEN

ROSSEELS (M. ), lid : 416, 417.
RUYSLINCK
(R.)

(W. ), zie : DE BELSER

SCHENKEVELD (M. H. ), buitenlands
erelid :
Lezing : 417.

U. ) :

439.

VLASSELAERS (j. ) : 412.
VosTERS (S. A.) : 420, 421.

WEISGERBER (J. ), lid : 420, 501, 502
- Lezingen : 429, 430, 436.

-

SCHMOOK (G. ), binnenlands erelid :
478.

WESTERLINCK (A. ), zie : AERTS (j. ) .
WILLEMYNS (R. ), lid : 502, 506.
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