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MARCUS VAN VAERNEWIJCKS CATECHISMUS DER MINNE
door
W. L. Braekman

INLEIDING

De naam van Marcus van Vaernewijck ( ' 1518), aan wie de minnekatechismus, die het voorwerp van deze bijdrage uitmaakt, wordt toegeschreven, is onverbrekelijk verbonden met zijn dagboek over de gebeurtenissen, die in de Nederlanden maar vooral te Gent, zijn geboortestad,
in de tweede helft van de zestiende eeuw hebben geleid tot de opstand
tegen Spanje. Dit prozawerk, Van de Beroerlicke Tijden, werd echter
nooit door de auteur gepubliceerd. Pas in de vorige eeuw werd het
handschrift ontdekt en uitgegeven door Ferdinand Vanderhaeghen ( 1 ),
de toenmalige bibliothecaris van de Gentse universiteit.
Tot dan toe was Van Vaernewijck alleen bekend als de auteur van een
eigenaardig, pseudo-historisch werk, Den Spieghel der Nederlandsche
Audtheyt, beter bekend als De Historie van Belgis (1568), en van een
geschiedkundig dichtwerk in vier delen, getiteld : Vlaemsche Audvremdigheyt ( 15 60 ) . Van dit laatste boek verscheen twee jaar later een herdruk, aangevuld met enkele nieuwe gedichten (2).
Hoe groot en welverdiend de lof ook is die aan deze Gentenaar wordt
toegezwaaid als auteur van een zeer belangrijk dagboek, als dichter heeft
hij maar weinig waardering gevonden. De eerste die zich over de poëtische gaven van Van Vaernewijck eerder denigrerend heeft uitgelaten,
was de reeds genoemde uitgever van het dagboek. Het rijmwerk van
Van Vaernewijck heeft volgens hem , , peu de valeur comme poésie : 1' inspiration y fait complètement défaut" ( 3). Dit oordeel heeft zonder
twijfel heel wat schade berokkend aan de waardering voor de Gentse rederijker. Het heeft anderen tot gelijkaardige uitspraken verleid : Henri
(1) Marcus van Vaernewijck, Van die Beroerlicke Tijden (Mij. Vl. Bibliophilen,
Gent, 1872 81), 5 din.
1861),
(2) Ph. Blommaert, De Nederduitsche Schryvers van Gent ( Gent,
pp. 68-69.
(3) M. T. Lenger, Bibliotheca Belgica (Bruxelles, 19642 ), V, p. 406.
-
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Nowé (4), Van Mierlo (5 ) en, een tiental jaren geleden, Herman Van
Nuffel ( 6), hebben zich resoluut bij het oordeel van Vanderhaeghen
aangesloten.
Het is niet de bedoeling hier de al dan niet gegrondheid van dit langdurig gebrek aan waardering na te gaan. Alleen wil ik erop wijzen dat
men hierbij niet uit het oog mag verliezen, dat dit oordeel steeds gebaseerd blijkt op de Vlaemsche Audvremdigheyt en dat ander dichtwerk
van de Gentse rederijker zogoed als geheel buiten beschouwing werd gelaten. Zo werd in geen geval rekening gehouden met het werk dat hier
voor het eerst in bredere kring bekend wordt gemaakt. Dat is wel bijzonder jammer. Hier blijkt de dichter Van Vaernewijck immers heel wat
beter geïnspireerd te zijn, zodat onze waardering voor zijn dichterlijke
gaven er zeker door wordt verhoogd. Hierop komen we uiteraard verder nog terug.
Bovendien staat het vast dat Van Vaernewijck in zijn tijd een bekend
rederijker wordt genoemd. Als lid en, een tijdlang, ook als factor van
de Gentse kamer Maria ter Eeren, werd zijn rethoricale bedrijvigheid
niet alleen in zijn geboortestad maar ook daarbuiten sterk geappreciëerd.
Zo heeft Lucas de Heere in zijn Den Hof en Boomgaerd der Poësien
(1565 ) een gedicht aan hem opgedragen, waarin hij een , , excellent
Poeet ofte Rhetorisien ' ' genoemd wordt. Reeds tien jaar vroeger sprak
de drukker Jan Cauweel in een `epistel' aan de Nederlandse dichters,
dat voorkomt in de Casteleins Const van Rhetoriken, over Van Vaernewijck als een rederijker die toen reeds met een of meer werken zijn sporen had verdiend.
Deze uitspraak van Cauweel is trouwens ook nog om een andere reden belangrijk. Het is een typische bijzonderheid in verband met Van
Vaernewijck, die ook helpt verklaren waarom aan diens rethoricale activiteiten tot op heden zo weinig aandacht is geschonken. Feit is immers
dat we van deze Gentenaar geen gedichten kennen die vóór 1555, het
jaar van Cauweels uitspraak, te dateren zijn. Toch is het goed mogelijk
dat hij toen reeds als dichter actief is geweest. We kennen immers een
ganse lijst van titels van gedichten en boeken die, naar Van Vaernewijcks

(4) Biographie nationale XXVI (Bruxelles, 1936-38 ), kol. 17-18 : „Le
Le poète fut
des plus médiocres et ses poèmes rhétoricaux n'offrent pas le moindre intérêt ' ' .
(5)J. Van Mierlo, Geschiedenis der Letterkunde der Nederlanden ( Antwerpen,
1939) II i , pp. 227 28 en III (Antwerpen, 1945), pp. 97-98.
(6) Nationaal Biografisch Woordenboek (Brussel, 1979), VIII, kol. 795-809.
-
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eigen getuigenis, door hem werden geschreven of die hij ten minste toch
van plan was te laten verschijnen. Sommige hiervan dragen veelbelovende titels als , , Die baghe der eerbaerheit ende deugd, inhoudende 30
lustighe balladen ... " , , , Het Parlement der honden " , of , , Die historie
van Tobias ' ' , om er maar enkele te noemen (7). Geen enkele van deze
werken is echter ooit, gedrukt of in handschrift, tot ons gekomen.
Voor het drukken van een ander werk van Van Vaernewijck met de
aan beloften rijke titel ,, Vijfthien tafelspeelkens ende presentwijnen ",
had de Gentse drukker Gheraert Salenson de toelating gekregen op 2
augustus 1563. Of hij het werk ook effectief op de markt gebracht heeft
lijkt onzeker, daar geen enkel exemplaar van dit werk tot ons is gekomen (8).
Buiten de reeds herhaaldelijk genoemde Vlaemsche Audvremdigheyt
zijn immers van de Gentse rederijker alleen nog twee gedichten bekend (9). Het eerste hiervan is een veertien verzen tellende, onbelangrijk te noemen bijdrage in een werk van P. Bacherius (10).
Het andere gedicht is bewaard in een te Antwerpen in 1564 door Jan
van Ghelen II gedrukt boekje, getiteld : Die Conste der Minnen (").
Het titelgedicht is een bewerking in drie boeken van de Ars amandi van
Ovidius, die, zoals reeds door Geerebaert was opgemerkt ( 12 ) en na
hem door F. Kossmann opnieuw werd aangetoond (13), op naam dient

(7) M. T. Lenger, Bibliotheca belgica V, pp. 414-15.
De Toekenning van Drukkersoctrooien door de Geheime Raad
(8) M. Baelde, „De
in de zestiende eeuw", De Gulden Passer XL (1962), 48 (nr. 68).
(9) M. T. Lenger, Bibliotheca belgica V, p. 407. Zo goed als onopgemerkt zijn
de twee refreinen gebleven die, samen met nog een drietal andere gedichten, voorkomen in Van die beroerlicke tijden ( zie D. Coigneau, Refreinen in het zotte bij
de rederijkers) (Kon. Acad. Ned. Taal- en Lett. , Gent, 1980), I, pp. 88 89.
(10)P. Bacherius, Vriendelicke tsamen sprekinghe tusschen de christen ziele
ende de waerheyt (Gent, 1576).
(11)Een exemplaar bevindt zich in de bibliotheek van de Mij . der Nederlandse
Letteren te Leiden (Sign.: 1198 G 34) ; er is ook een tweede uitgave bekend uit
-

1581.

(12)A. Geerebaert, Lijst van de gedrukte Nederlandsche Vertalingen der oude
Grieksche en Latijnsche Schrijvers (Gent, 1924 ), p. 140.
(13)F. Kossmann, „De Ars amandi bij de Rederijkers van het laatst der 16e
De Sleutel op de
eeuw", Het Boek XXVI (1940 42), 321 56, en dezelfde, „De
Conste der Minnen en de rederijker Marius Laurier van Yperen " , TNTL LX
(1941), 207 27.
-

-

-
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geplaatst te worden van Marius Laurier, een rederijker-boekhandelaar uit
Ieper, die zich hier ontpopt als een volgeling van Matthijs de Casteleyn
en van Cornelis van Ghistele.
Naast deze bewerking van de Ars amandi bevat Die Conste der Minnen als aanhangsel nog een verzameling rijmwerk van verscheidene andere rederijkers, vooral dan toch van de Casteleyn. Hierbij treft men ook
een uitvoerig dichtwerk van Van Vaernewyck aan.
Vooraleer onze aandacht op dit werk toe te spitsen, nog even dit. Die
Conste der Minnen werd op de in 1570 te Antwerpen door Plantijn gedrukte Index librorum prohibitorum geplaatst ( 14), wat niet heeft kunnen beletten dat het boekje, in proza omgewerkt, eeuwenlang als volksboek een onverminderd sukses heeft gekend. De oudste bekende editie dateert uit 1599 (15), de jongste uit 1922 (16). De oudste druk
draagt als titel : De arte amandi Oft De Conste der Minnen ; we komen
er verder nog op terug.
Het gedicht van 944 verzen dat in een nota in proza op het einde,
aan Van Vaernewijck, de , , gheleerde ende seer verstandighe Rethorisijn " wordt toegeschreven, komt in Die Conste der Minnen voor op Sig.
H6r-K6v ( 17 ). Het bestaat uit strofen van zeven regels, waarbij over de
minne, in een soort catechismusachtige alternatie, vragen en antwoorden elkaar opvolgen. Deze vragen worden gesteld door een , , joncvrouwe ' ' aan een , , riddere ' ' en door deze laatste naar beste vermogen
beantwoord. Na een reeks vragen en antwoorden worden de rollen omgekeerd : nu stelt de ridder vragen die de jonkvrouw dient te beantwoorden.
Alhoewel dit vraag- en antwoordspel over de liefde sinds lang uit de
Franse literatuur bekend is en dit reeds het vermoeden doet rijzen dat
Van Vaernewijcks gedicht daarvan wel niet onafhankelijk zal zijn, werd
tot op heden aan de minnecatechismus van de Gentse , , rhetorisijn "
geen grote aandacht geschonken. Dit is des te meer betreurenswaardig
daar dit gedicht, zoals gezegd, niet alleen Van Vaernewijcks reputatie

(14)Chr. Sepp, Een drietal Indices Librorum Prohibitorum (Leiden, 1899),
p.

224.

(15)Gedrukt door Pieter Verhaghen te Dordrecht. Een ex. bevindt zich in de
Kon. Ned. Akad. voor Wetenschappen te Amsterdam (Sign. : G 323).
(16) A. Geerebaert, Op. cit. , pp. 141 42.
( 17 ) In de reeds vermelde herdruk van 1581 komt het gedicht voor op Sig. H6vK6v.
-
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als dichter ten goede komt, maar ook omdat aldus een belangrijke cultuurhistorische schakel in de verspreiding van dit soort minneliteratuur
in onze gewesten over het hoofd werd gezien.
Deze catechismus van minnevragen blijkt vooral in trek te zijn geweest als een gezelschapsspel en een leuk tijdverdrijf in hoofse kringen.
Hier is ook zijn oorsprong te zoeken. Pas veel later drongen deze vraagen antwoord series ook in burgerlijke milieus door. In het zuiden van
Frankrijk was dit spel sinds de dertiende eeuw bekend als Joc d'amor:
twee personen, een van elke kunne, stellen elkaar vragen over de minne
en geven antwoorden die door een scheidsrechter, koning (in) geheten,
op het stuk van hun spitsvondigheid, maar vooral toch op hun waarheidsgehalte worden beoordeeld en goed- of afgekeurd. Om deze reden
wordt dit spel ook wel eens court d'amour genoemd.
In Noordfrankrijk was hetzelfde of een sterk gelijkend spel eveneens
goed bekend, zij het dan meestal onder de naam au roy qui ne ment.
Men neemt aan dat het gezelschapsspel hier zijn sterkste verspreiding
heeft gekend.
Aan de vele Franse versies van zowel joc d' amor als van het spel au
roy qui ne ment, die in handschriften of in vroege drukken zijn bewaard
gebleven, heeft Alexander Klein een uitvoerige studie gewijd, waarin
ook een groot aantal teksten worden uitgegeven (18).
Dit spel was o.m. aan Andreas Cappellanus bekend, zoals blijkt uit
zijn circa 1190 geschreven De acte honeste amandi, waarin er een hoofdstuk wordt aan gewijd (i 9 ). Boccaccio heeft het beschreven in zijn omstreeks 1335 geschreven roman Filocolo , maar de uitvoerigste beschrijving vinden we toch in Jacques de Longuyons Vieux du Paon en bij
Eustache Deschamps in diens Plusieurs Demandes entre les Dames
Auecques les Responses sur ce

M.

In dit vraag- en antwoordspel weerspiegelt zich de hoofse, wereldlijke
wereld van de middeleeuwse hoveling met zijn zeden en gebruiken, zijn

(18) A. Klein, Die altfranzósischen Minnefragen (Marburger Beitrdge zur Romanischen Philologie I, Marburg a/L, 1911). Hij vermeldt tien handschriften en vier
drukken. Er zijn er natuurlijk nog meer geweest : vgl. E. Ritter, „Notice du MS.
179bis de la Bibliothèque de Genève ", Bull. de la Soc. des Anciens Textes francais III (187 7), 85 113 (vooral p. 88).
(19)J. J. Parry (ed. ), The Art of Courtly Love by Andreas Cappellanus (New
York, 1941) .
(20) A. Klein, Op. cit. , pp. 263-78.
-
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opvattingen, denkbeelden en evaluatieproblemen. Het is alsof een codex
van de hoofse minne in dit spel te voorschijn treedt, een leidraad, waaraan zich de nieuwsoortige, werelds georiënteerde ridder dient te houden. In deze didactische literatuurvorm wordt een ideaal uitgewerkt dat
herinneringen oproept aan wat in de Lancelot van Chrétien de Troyes
voor de epische poëzie was tot stand gebracht (21).
Dit gezelschapsspel maakt het ons mogelijk de courtois chevalier te
volgen op zijn exploratietochten in het rijk der minne. We zien hem
smachten in de strikken van de aangebeden schone en horen zijn diepe
vreugde wanneer zijn smeekbeden om guerreolon en merci uiteindelijk
toch ingewilligd worden. Maar ook het steunen en zuchten, waaraan de
weinig standvastige schonen hem geregeld ten prooi maken, dringen
duidelijk tot ons door. Kortom, over alle situaties waarin een loyal ami
door zijn geliefde terechtkomt, worden we in het vraag- en antwoordspel
uitvoerig ingelicht.
Daar dit spel geregeld in samenkomsten van edellieden en hovelingen werd gespeeld, zal wel bij mensen die eraan deelnamen, op een
bepaald ogenblik de idee gegroeid zijn, collecties van bruikbare vragen
en dito antwoorden aan te leggen. De bedoeling was dan wel deze bij
latere gelegenheden opnieuw te kunnen gebruiken. Deze verzamelingen bestonden uit bondig genoteerde vragen en hun oplossingen, ontdaan van literaire inkleding en met weglating van de eigennamen van
vrager en antwoordgever. Ze worden aangetroffen in handschriften
maar werden vooral door de boekdrukkunst op ruime schaal verspreid (22) .
Deze minnecatechismus is door zijn alterneren van vraag en antwoord
en door het ontbreken van literaire inkleding en opsmuk duidelijk onderscheiden van andere , , Minnereden " , die ons in grote hoeveelheid
en sterke verscheidenheid uit de late middeleeuwen en vroege zestiende
eeuw bekend zijn. Het is een apart genre, dat een eigen, goed afgelijnde plaats inneemt (23).

(21) G. Paris, „Etudes
Etudes sur les romans de la table ronde : Lancelot du Lac", Romania XII (1884), 516 e.v.
(22) A. Klein, Op. cit. , p. 238.
(23) I. Glier, Artes amandi. Untersuchungen zur Geschichte, Ueberlieferung
and Typologie der deutschen Minnereden (Mi nchener Texte and Untersuchungen
34, Munchen, 1971), pp. 281 e.v.
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Is deze minnecatechismus in Frankrijk goed vertegenwoordigd, in
Duitsland wordt hij slechts zelden aangetroffen. Het lijkt bovendien,
voor zover men daar, gezien het betrekkelijk gering aantal teksten, kan
over oordelen, dat de Nederlanden hier de rol van tussenschakel tussen
Frankrijk en Duitsland hebben vervuld ( 24).
De oudste attestatie voor de bekendheid van deze minnevragen in de
Nederlanden ( 2S) vinden we bij Jacob van Maerlant. In zijn Tweede
Martijn komt één enkele vraag over de minne voor. Het probleem waarvoor een oplossing gezocht wordt is duidelijk verwant met de middeleeuwse scholastiek en casuïstiek : een vrouw houdt van iemand, maar
hij niet van haar ; hij bemint een andere, maar zij wil van hem niet weten. Door omstandigheden moet hij één van beiden redden, de andere
laten omkomen. Wie zal hij kiezen ?
Dit is blijkbaar een probleem geweest dat diepe indruk heeft gemaakt. We vinden de „ questie " ook besproken in het zg. handschrift
A van Anna Bijns van circa 1540 ( 26) en in het volksboek Vanden Hinnen Tastere ( Antwerpen, ca. 1555 ) ( 27 ). Hetzelfde probleem vinden
we nogmaals behandeld, nu door Anthonis de Roovere, in het gedicht
, , Van twee amoreuse vrouwen een argument ' ' dat voorkomt in de editie van 1562 van diens werken ( 28).
Dit probleem is niet, zoals Van Mierlo meende (^ 9), door Van Maerlant zelf bedacht, maar is afkomstig uit een Franse verzameling minnevragen. Het komt in verscheidene Franse bronnen voor, waaruit het
trouwens ook door Van Vaernewijck werd overgenomen (30).

(24)I. Glier, Loc. cit.
Het Conincspel in de Middelnederlandse Letterkunde " ,
(25)W. E. Hegman, „Het
Hand. Zuidneg' Mij. T.L.G. XX (1966), 183-228.
(26)L. Roose, Anna Bifins, een rederijkster uit de Hervormingstijd ( Gent,
1963 ), pp. 85-118 en E. Soens, „ Onuitgegeven gedichten van Anna Bijns, Leuv.
Bijdr. IV (1902), 287-89.
(27) H. Pleij en R. Resoort, , , Zestiende-eeuwse Vondsten in de Herzog August
Bibliothek te Wolfenbiittel'', Spektator IV (1974-75), 385-408, vooral 398-99.
(28)J . J . Mak (ed. ), De Gedichten van Anthonis de Roovere (Zwolle, 1955),
pp. 100-02 en 365-71.
(^9) J. Van Mierlo, Jacob van Maerlant. Zijn leven, zijn werken, zijn betekenis
(Turnhout, 1946), pp. 96-98.
(30) Zie hierna vraag 1 22.
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In de Roman van Heinric en Margriete van Limborch (31 ) komt in
Boek XI (vv. 67-1068) een uitvoerig `Koningspel' voor, waaruit blijkt
dat deze vorm van tijdkorting ook in hoofse kringen uit de Nederlanden goed bekend was. Hier lezen we hoe op een mooie zomerdag in
Constantinopel, de keizerin en een deel van de koningen en edelen zich
na het middagmaal in een , , proyeel ' ' begeven. De mannen zitten elk
bij hun geliefde en Margriete stelt voor au roy qui ne ment te spelen.
Ze kiezen een scheidsrechter en het lot duidt Margriete als koningin aan.
Zestlvragn cheid lnzartoe,hv"dg.
De vele vragen die door haar worden gesteld handelen echter niet alle
over de minne. De koningin keurt de gegeven antwoorden goed of af.
Dit koningspel of court d'amour komt eveneens als een afzonderlijk
gedicht voor in een handschrift, waar het echter onvolledig is gebleven.
Het werd wellicht door de ene of de andere sprookspreker aan de Roman ontleend ( 32 ). In deze bewerking is de tekst echter sterk verkort,
de eigennamen van de personages uit de Roman zijn weggelaten en vervangen door de woorden , , joncfrouwe ' ' en , , ridder ' ' . Belangrijk is ook
dat de manier waarop de koning (in) gekozen wordt, totaal verschilt. In
de Roman wordt de scheidsrechter immers gekozen door het op elkaar
leggen van de handen, die dan één voor één worden teruggetrokken,
waarbij de tiende teruggetrokken hand de spelleider aanduidt. In de bewerking echter worden blauwe bloemen en bladeren in een hoed gelegd, waaruit dan elkeen een greep doet : wie er het grootste aantal heeft
uitgenomen, krijgt de leiding van het spel toegewezen.
De ridderroman van Heinric en Margriete van Limborch werd in het
vroege zestiende eeuw ook tot een volksboek omgewerkt : Die schoone
Hystorie van Margrieten des Hertoghen Dochter van Lymborch (Antwerpen, W. Vorsterman, 1516 ) ( 33 ). Hiervan bestaan vele herdrukken, tot
in de negentiende eeuw toe ( 34). Deze bewerking is in proza, afgewisseld met berijmde passages ; de bewerker volgt de grote lijnen van het
riddergedicht, maar is daarbij toch zo persoonlijk te werk gegaan dat we
, , werkelijk voor een nieuw letterkundig werk zijn komen te
staan " (35) .
(31) L. Ph. C. Van den Bergh (ed. ), Roman van Heinric en Margriete van Limborch ( Leiden, 1846 ), II, pp. 178-215.
(32)E. Verwijs, Van Vrouwen ende van Minne (Groningen, 1871), pp. 52-60.
(33)L. Debaene, De Nederlandse Volksboeken (Antwerpen, 1951), p. 101-10.
(34)E. Van Heurck, De Vlaamsche Volksboeken, Antwerpen, 1943, pp. 47-48.

(35) L. Debaene, Op. cit. , p. 108.
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Het koningspel komt in het volksboek eveneens voor, zij het dan ook
in een verkorte en sterk gewijzigde vorm : Margrieta wordt tot koningin
gekozen ; koning Lodewijk, Etsijtes, Demofoen en Heyndrick krijgen elk
een vraag op te lossen. De antwoorden van Etsijtes en Heyndrick worden goedgekeurd. De anderen krijgen een straf. In een dialoog tussen
Heyndrick en Eresebia verklaart de eerstgenoemde zijn liefde en krijgt
een ring tot onderpand van trouw (36).
Zoals uit het voorgaande blijkt, stelt de koningin in het volksboek
slechts vier vragen, tegenover vijftien in de ridderroman. In deze laatste
stelt bovendien niet alleen de koningin vragen : ook verscheidene medespelers stellen er aan andere leden van het gezelschap en ook worden
er veertien aan de koningin zelf gesteld. In het volksboek is er buiten
de vier reeds vermelde vragen die de Koningin stelt, slechts één enkele,
vijfde vraag, die haar door Heyndrick wordt gesteld en die leidt tot het
geven van de ring.
Deze berijmde passage uit het volksboek is ook bewaard in een afzonderlijk gedicht, getiteld : ,, Een schoon Coninck-spel voor der minnaers " . Het werd opgenomen in Dboeck der Amoreusheyt (1580 ) (37)
en daaruit later herdrukt in het Cruyt-hofken Vol lieflijcke ghenuchlijcke
ende wtghelesen Bruyloft-spelen ... ( 1600 ) (38). De eigennamen ui
het volksboek werden vervangen door , , ionckvrouwen ' ' en , , jongelingen ' ' , maar voor het overige is de tekst geheel dezelfde.
Een gelijkaardig spel vindt men in Jacques de Longuyons reeds hierboven vermelde Voeux du Paon. Dit sukses- en invloedrijk werk werd
in vele Westeuropese talen vertaald, soms, zoals in het Middelnederlands, zelfs tweemaal ( 39). Er zijn voor ons taalgebied echter alleen
fragmenten bewaard, die als de Roman van Cassamus bekend staan,
naar de naam van één van de hoofdpersonages ( 40). Hierin werd het
(36)L. Debaene, Op. cit. , p. 106, en vooral : Fr. J. Schellaert (ed. ), Volksboek
van Margarieta van Lymborch (1516). (Amsterdam en Antwerpen, 1952 ), pp.
97-102.
(37)F. Kossmann, Het Boek XXVI (1940-42), 339, nr. 44.
(38)R. J. Resoort en H. Pleij , „Nieuwe bronnen en gegevens voor de literatuurgeschiedenis van de zestiende eeuw uit Parijse Bibliotheken", Spektator V
(1975-76), 637-59 (vooral p. 653).
(39)Zie W. L. Braekman, Der IX Quaesten (Zeldzame Volksboeken uit de Nederlanden 3, St.-Niklaas, 1980), Inleiding.
(40)E. Verwijs (ed. ), Roman van Cassamus (Bibl. Middelned. Lett. 2, Groningen, 1869).

10

koningspel volledig vertaald (vv. 1369-1676 ). Er worden vier, sterk literair ingeklede vragen gesteld, die we alle ook bij Van Vaernewijck terugvinden (41).
In een anonieme, vijftiende-eeuwse verzameling gedichten treft men,
onder de titel Der Minnen guet, een reeks van zesenvijftig korte stukjes aan. Hierbij zijn meer dan dertig vragen die op de minnen betrekking hebben, maar waarbij het antwoord niet steeds gegeven
wordt (42 ). Ten slotte dient nog vermeld te worden dat één enkele
vraag over de minne, met een uitvoerig en literair uitgewerkt antwoord,
in een ander laatmiddeleeuws handschrift is tot ons gekomen (43).
Uit zestiende-eeuwse drukken uit de Nederlanden zijn ons, naast het
reeds vermelde volksboek en de daaruit in twee andere werkjes overgenomen versie, nog een aantal andere voorbeelden van koningspelen bekend, die we hierna, in chronologische volgorde vermelden.
De oudste tekst is een volksboek, getiteld Int Paradijs van Venus dat
omstreeks 1530 te Utrecht bij Jan Berntsz. werd gedrukt ( 44). Het is
waarschijnlijk een herdruk van een vroegere editie die zonder jaartal te
Antwerpen door Willem Vorsterman was op de markt gebracht, maar
waarvan geen exemplaar bekend is (45).
In dit merkwaardig en weinig bekend volksboek stelt een , , eedelre
ioncfrauwe " tweeëndertig vragen in proza, die telkens door een , , ionghelinck " worden beantwoord, waarna deze laatste op zijn beurt vijfentwintig vragen aan de , , ioncfrauwe ' ' stelt.
Deze zeer bondig verwoorde vragen en antwoordencatechismus is vertaald uit de Demandes et responses damours die geheel ten onrechte
zijn opgenomen in een uitgave van de werken van Alain Chartier :
Faictz et dictz de feu ... Maistre Alain Chartier (Paris, 1526), en uit Les
demandes d'amours, een klein, anoniem boekje dat wellicht reeds bij
het begin van de zestiende eeuw werd gedrukt en waarvan talrijke herdrukken bekend zijn ( b.v. Lyon, ca. 1530). Het lijkt waarschijnlijk dat

(41)Deze vragen komen overeen met Van Vaernewijcks 1, 9, 5, 4 en 6.
(42) Afgedrukt bij E. Verwijs, Van Vrouwen, pp. 37-51.
(43) C. P. Serrure, „Kleine Gedichten uit de dertiende en veertiende Eeuw ",
Vaderlandsch Museum I ( 1855 ), 317-19 .
(44)W. Nijhoff en M. E. Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie van 1500
tot 1540 (' s-Gravenhage, 1919-66 ), nr. 1678. Het enig bekend ex. werd door mij
herdrukt in de reeks : Zeldzame Volksboeken uit de Nederlanden 4 (St. -Niklaas,
1981).
(45)Zie de Inleiding bij de in de vorige noot vermelde herdruk.
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de anonieme samensteller van Int Paradijs van Venus uit beide Franse
werkjes een keuze heeft gemaakt.
Het is natuurlijk een aantrekkelijke hypothese de mogelijkheid te
overwegen dat Van Vaernewijck in zijn minnecatechismus zou gesteund
hebben op Int Paradijs van Venus. Chronologisch is er geen probleem
en bovendien is er het feit dat Van Vaernewijck zichzelf in de dedicatie van De Historie van Belgis een , , onconstich man " noemt, , , die niet
dan zijn moeders tale en can " . Op grond hiervan zou immers alleen
een in het Nederlands gestelde bron kunnen in aanmerking genomen
worden.
Toch toont een vergelijking van de vragen en antwoorden bij Van
Vaernewijck en in Int Paradijs van Venus duidelijk aan dat dit volksboek
niet zijn rechtstreekse bron kan zijn geweest. Er zijn wel een aantal gelijke vragen (46), maar hun aantal is niet overtuigend groot en vooral
de verschillende volgorde sluit rechtstreekse beïnvloeding uit. Er zijn
trouwens een zeer groot aantal vragen die wel Int Paradijs van Venus
voorkomen maar niet bij Van Vaernewijck (47).
Circa 1600 werd te Antwerpen bij Pauwels Stroobant een bijzonder
merkwaardig raadselboekje gedrukt (48) :
Een niev Clucht Boecxken inhoudende vele schoone Vragen ende
antwoorden in maniere van geraetsels.

Blijkens de approbatie die het jaartal 1548 heeft meegekregen, moet dit
een herdruk zijn van een rond 1549 voor het eerst verschenen boekje,
waarvan echter geen enkel exemplaar bewaard is gebleven. Van Stroobants herdruk is trouwens ook maar één enkel exemplaar bekend.
Bij deze collectie raadsels komt ook een uitvoerige groep minneraadsels voor ( nrs. 284-321). Deze groep is op zijn beurt samengesteld uit
twee kleinere groepen : de eerste (nrs. 284-306) is volledig in proza ( d.i.
vraag én antwoord ), bij de tweede (nrs. 307-321) is de vraag steeds berijmd, terwijl het antwoord hier toch ook overwegend in proza is.
Het eerste raadsel ( nr. 284 ) is ontleend aan het reeds hierboven vermelde volksboek Die schoone Hystorie van Margrieten ... van Lymborch .
(46)Bv. Van Vaernewijck 18 en 11 komen overeen met vragen 18 en 20 (van de
, , joncfrauwe " uit het volksboek.
(47)Bv. bij Van Vaernewijck komen de volgende vragen van de , , joncfrauwe"
uit het volksboek niet voor : 1, 4, 14, 25, 26, 27, 32, enz.
(48)W. L. Braekman, Een Nederlands Raadselboek uit de zestiende Eeuw
(Scripta 15, Brussel, 1985).
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De nrs. 285-306 zijn een reeks minnevragen in proza die
op een
aantal toevoegingen door de anonieme samensteller van het Clucht
Boecxken na rechtstreeks overgenomen zijn uit Int Paradijs van Venus.

De tweede groep (nrs. 307-321) is gedeeltelijk in versvorm en gedeeltelijk in proza. Alle vragen zijn in berijmde vorm gesteld maar de
meeste antwoorden hierop zijn in proza. Hier en daar valt enige inhoudelijke overeenkomst te noteren met de Adevineaux amoureux, een
werk dat hierna nog ter sprake zal komen, en één enkele keer ook met
Die schoone Hystorie van Margrieten ... van Lymborch ( 49) dat reeds
herhaaldelijk hierboven werd genoemd.
Als geheel echter is de bron van deze tweede groep minneraadsels nog
niet gevonden. Het is in alle geval een belangrijke nieuwe versie van de
minnecatechismus die in deze vorm alleen hier bewaard is gebleven.
In 1599 werd te Dordrecht het reeds terloops vermelde volksboekje
De arte Amandi Oft De Conste der Minnen op de markt gebracht.
Hierin komen een groep „ Amoureusche raetselen " in proza voor samen
met andere , , lieflickheden ' ' .
Deze minnevragen zijn zogoed als geheel een bijna letterlijke vertaling van het reeds vermelde Les Demandes d'amours ( 50), waaruit ook
de vragen van Int Paradijs van Venus zijn vertaald. Met de catechismus
van Van Vaernewyck is er geen direkt verband.

***
De minnecatechismus van de Gentse rederijker Van Vaernewijck is
een nog niet nader bestudeerde of heruitgegeven Nederlandse,
zestiende-eeuwse vorm van het spel au roy qui ne ment. Het is de omvangrijkste en origineelste bewerking in dichtvorm uit de Nederlanden,
die we kennen. Zoals gezegd is ze niet gebaseerd op Int Paradijs van Venus of op Een niev Clucht Boecxken.
De bron is een gedrukt Frans werk dat echter wel geheel verschilt van
de Franse bronnen waaruit de zoëven genoemde andere Nederlandse
minnecatechismussen hebben geput. Hieruit blijkt alvast dat we de bewering van de Gentenaar als zou hij , , niet dan zijn moeders tale " ge-

(49)Zie W. L. Braekman, Een Nederlands Raadselboek, p. 26.
(50)W. L. Braekman, „De `amoureusche raetselen' in De arte amandi oft De
Conste der Minnen ", Jb. de Fonteine XXXV-XXXVI ( 1985-86 ), 177-199.
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kend hebben, niet letterlijk mogen verstaan, maar alleen als een zogezegd bescheiden , , captatio benevolentiae ' ' , iets wat trouwens reeds
vroeg door anderen werd vermoed (51).
De Franse, door Van Vaernewijck gebruikte bron, is een incunabel die
onder de titel Adevineaux amoureux bekend is en in 1479 door Colard
Mansion te Brugge werd gedrukt ( 52 ). Deze folio-band bevat naast een
zeer uitvoerige verzameling korte minnevragen, op rijm zowel als in
proza, ook nog raadsels, mathematische spitsvondigheden en andere onderhoudende spelletjes ( 53 ). Er is natuurlijk geen eigenlijk titelblad ; de
tekst begint onmiddellijk met de woorden : , , Pour par cheualier et
escuiers entreteni dames et damoiselles en gracieuses demandes et
respondes ... ' ' .
Ten einde de relatie tussen Van Vaernewijck en zijn bron precies te
kunnen bepalen, geven we eerst een ontleding van de minnecatechismus, zoals die in Mansions Adevineaux voorkomt. Hierin zijn vijf
onderdelen te onderscheiden :
I 49 vragen en antwoorden in proza, voorafgegaan door een inleiding
en gevolgd door een epiloog. Dit deel kan nog verder in twee groepen
worden gesplitst, volgens de persoon die de vragen stelt :
1. de vragen gesteld door de jonkvrouw (La Damoiselle demande)
en beantwoord door de ridder (Le Chevalier) : vragen 1-34, gevolgd door een dankwoord van de jonkvrouw en een uitnodiging
aan de ridder om nu op zijn beurt vragen te stellen.
2. de vragen gesteld door de ridder en beantwoord door de jonkvrouw : vragen 35-49, weer gevolgd door een dankwoord, nu van
de ridder, en een wederwoord van de jonkvrouw.
II 13 vragen op rijm (2 of 4 vv. elk ), telkens gevolgd door een éénregelig antwoord.
(51)J . N. Paquot, Mémoires pour servir d l'histoire littéraire ... (Louvain,
1763), I, p. 266 nota; H. Van Nuffel, Nat. Biogr. Woordenboek, kol. 797.
(52) M. Pellechet, Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques
de France (Paris, 1847 ), n° 59 en 60. Pellechet vermeldt twee verschillende uitgaven die hij beide in 1479 dateert.
(53)Een exemplaar bevindt zich in de Bibliothèque nationale te Parijs (Rés. Ye
93 ). Het werd door L. A. Martin opnieuw uitgegeven als elfde deel van de verzameling Les Joyeusetez faceties et folastres imaginacions de Caresme Prenant (Paris, 1829-35 ). Hieruit werd de tekst van de minnecatechismus overgenomen door
A. Klein, Op. cit. , pp. 103-33 en 175-81. De tekst wordt door mij naar Klein aangehaald.
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Hier komen alleen vragen voor die door de ridder worden gesteld en
waarop de jonkvrouw antwoordt. Voor de omkering van de rollen van
ondervrager en antwoordgever, zie hierna.
III 8 vragen in proza, voorafgegaan door een inleiding en gevolgd
door een kortere epiloog. De vragen worden gesteld door de jonkvrouw.
Dit deel is dus de tegenhanger van deel II ( waar de ridder de vragen
stelt) en vormt er, wat de beurtrollen van beide partijen betreft, één enkel geheel mee.

IV 16 vragen op rijm. De jonkvrouw, die reeds in het onmiddellijk
voorafgaande deel aan het woord was, zet hier haar ondervraging verder met vragen die nu echter verband houden met , , le chastel
d' Amours ' ' .
V 15 vragen in proza, voorafgegaan door enkele regels inleiding van
de jonkvrouw, en gevolgd door een korte epiloog van de ridder.
Deze groep prozavragen en -antwoorden worden verder verdeeld in
twee groepen, naar de vraagsteller :
1. De vragen 1-4 worden door de jonkvrouw gesteld en door haar
mannelijke tegenspeler beantwoord.
2 . De vragen 5-15 stelt de ridder ; de jonkvrouw geeft antwoord.
Deze structuuranalyse van de Adevineaux steunt op de proza- of versvorm waarin het geheel van de honderd en één vragen en antwoorden
gesteld zijn. Wanneer men echter als eenheid aanvaardt een reeks vragen en antwoorden door elk van beide partijen, dan krijgen we een indeling in twee groepen, elk onderverdeeld in twee subgroepen ( de jonkvrouw vraagt, de ridder antwoordt, en de omkering van deze rollen ).
Volgens dit indelingscriterium valt deel I (proza) samen met een eerste
afgerond geheel, daar hier zowel de mannelijke als de vrouwelijke partij
als vrager en ook als antwoordgever aan de beurt komen. Een tweede
deel bestaat dan echter uit de hierboven genoemde delen II-V : de ridder
vraagt : II + V,2 ; de jonkvrouw vraagt : III + IV + V,1.
Het besluit dat men uit deze gecompliceerde indeling van de Adevineaux kan trekken is dat de samensteller van de verzameling, wellicht
Collard Mansion zelf, geput moet hebben uit twee verschillende bronnen : een in proza en een in versvorm . Hij heeft beide tot een geheel
willen verenigen, iets wat, blijkens het resultaat, moeilijk een geslaagde
onderneming kan genoemd worden.
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Belangrijk voor ons doel is echter te weten welke vragen uit dit werk
door Van Vaernewijck als inspiratiebron werden gebruikt.
Eerst en vooral dient gezegd dat de verzameling in Van Vaernewijcks
bewerking, weer volgens het criterium dat als één geheel wordt beschouwd een groep vragen door de ene persoon plus een groep door de
andere persoon, in feite in twee delen verdeeld zou moeten zijn :
deel I : vragen door de jonkvrouw : vv. 1-371 en vv. 610-797.
deel II : vragen door de ridder : vv. 372-609 en vv. 798-944.
Toch is Van Vaernewijcks werk in vier delen verdeeld, waarbij I en II
een eerste geheel vormen, en III en IV een tweede.
I , , Hier nae volghen veel schoon questien ... de welcke een joncvrouwe vraecht ende een Ridder solueert ' ' (vv. 1-371 ) : 26 vragen
en antwoorden.
II „ Hier nae volghen ander questien die de Riddere vraecht ... " (vv.
372-609 ) : 17 vragen en antwoorden.
III , , Hie vraecht de Jonckvrouwe wederom ... ' ' (vv. 610-797): 11 vragen en antwoorden.
IV , , Hier nae vraecht die Riddere wederom ... ' ' (vv. 798-944 ) : 8 vragen en antwoorden ( epiloog inbegrepen )
Als geheel beschouwd komen deze vier delen als volgt overeen met de
vijf delen die we, volgens de verdeling proza-verzen, hierboven in de
Adevineaux hebben onderscheiden :
Vaernewijck

Adevineaux

I 1 - 26

I 1

II 1 - 8
9 - 17

-

34

35 - 49
II 1 - 13

III 1 - 3
4 - 11

III 1 - 8
IV 1 - 16
V1 - 3

IV 1 - 8

V 4 - 15

Uit dit overzicht blijkt dat zeer vele, maar toch niet alle vragen uit de
Adevineaux door Van Vaernewijck werden gebruikt. Een aantal werden
door hem gewoon overgeslagen, in één enkel geval werden een paar
nummers uit de Franse tekst tot één enkele vraag en antwoord samen-
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gevoegd. Omgekeerd komen bij Van Vaernewijck geen vragen voor die
niet in de Adevineaux terug te vinden zijn, alhoewel in één enkel geval (IV, 6 ) het uitgangspunt (Adev. V,11) twijfelachtig en zeker heel
miniem te noemen is (54).
Welke vragen uit zijn Franse bron door de Gentse rederijker werden
overgeslagen moge blijken uit het volgend overzicht :
1. Adev. I 1-34 : de vragen 4, 9, 17, 18, 25, 26, 28 ontbreken bij V.V. ;
2. Adev. I 35-49 : de vragen 47-49 en de epiloog vindt men bij V.V.
niet terug ;
3. Adev. II 1-13 : de vragen 3 en 5 ontbreken bij V.V. ;
4. Adev. III 1-8 : de vragen 3 en 5-8 ontbreken ;
5. Adev. IV 1-16 : de vragen 8-16 ontbreken ;
6. Adev. V 1-13 : deze drie vragen worden samen met nr. 8 uit groep
IV tot één enkele vraag ( + antwoord) verwerkt (V.V. III , 11) ;
7. Adev. V 4-15 : de vragen 4, 6, 8, 11(?), 12, 13 en 14 ontbreken bij
V.V. (55)
Nu de bron, waaruit Van Vaernewijck heeft geput, bekend is, blijft
alleen nog na te gaan hoe hij deze heeft benut. Opvallend is al dadelijk het grote verschil in omvang tussen de vragen en antwoorden in de
Adevineaux en in de Gentse bewerking.
Waar de bron gewoonlijk zeer beknopt is, soms slechts uit een paar
woorden bestaat, is bij Van Vaernewijck elke vraag gegoten in een strofe
van zeven regels ( 56) die volgens een vast rijmschema is gebouwd :
ababbcc ( 57). De laatste strofe, de epiloog, heeft echter een sterk afwijkend schema. De antwoorden bestaan bijna alle eveneens uit een zevenregelige strofe met hetzelfde vast rijmschema. Toch vallen hier twee uitzonderingen te noteren : Antwoord III,11 bestaat uit zes strofen en IV,6
uit zeven.
Het dichtwerk van de Gentse rederijker is dus geen vertaling maar een
zeer zelfstandige en persoonlijke bewerking. Hij heeft de kern van de
vragen en antwoorden uit de Adevineaux als vertrekpunt genomen en
(54)Vandaar het vraagteken dat in het hiernavolgend overzicht bij dit nummer
geplaatst werd.
(55)De vragen en antwoorden uit de Franse bron worden bij de aantekeningen
samen met de ermee corresponderende Nederlandse vragen en antwoorden geciteerd, met opgave van deel en nummer uit de Adevineaux.
(56)Vraag III, 7 telt slechts zes verzen (vv. 694-99 ) ; wellicht is bij het drukken
een regel overgeslagen.
(57)Een uitzondering is IV,6 ( de laatste strofe van het antwoord : vv. 922-23 ).
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ze in een literair gestroomlijnde vorm gegoten met gebruik van alle procédés die tot amplificatio dienstig zijn. De inkleding van vragen en antwoorden heeft hem er toe genoopt talrijke persoonlijke bedenkingen en
allerlei aanvullingen in te lassen om de vaste omvang van zeven verzen
te bereiken. Dit heeft zonder twijfel heel wat inzet van persoonlijk talent gevergd en het resultaat van dit alles is zeker niet beneden het peil
dat men van de doorsnee-rederijkers uit de tijd gewoon is.
In geen geval krijgt men de indruk dat Van Vaernewijck in zijn opzet zou gefaald hebben. Integendeel : naast de onvermijdelijke stoplappen, die niet opvallend talrijk zijn, treft men ook heel wat gelukkige
vondsten en handige formuleringen aan. Grote poëzie van een adembenemende allure is het natuurlijk helemaal niet : het is en blijft wat het
wenst te zijn : didactiek op rijm, maar dan wel van een behoorlijk niveau dat zeker niet voor dat van vele andere, gelijkaardige rederijkersteksten moet onderdoen.
Als besluit van deze inleiding lijkt het op grond van de hierna volgende minnecatechismus duidelijk dat het oordeel dat over Van Vaernewijck als rederijker tot op heden werd geveld, veel te streng is. De
minnecatechismus is zijn beste dichtwerk en daarom heeft de Gentenaar
recht op meer appreciatie als dichter dan hem tot nu toe zo karig werd
toegemeten ( 58)

(58) De verzen worden doorlopend genummerd. Bovendien heb ik elke vraag
voorzien van een nummer. De zogoed als geheel ontbrekende interpunktie werd
aangevuld en ook het gebruik van hoofdletters werd genormaliseerd. Wat tussen
vierkante haakjes staat werd door mij toegevoegd.
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DE TEKST

I Hier naer volghen veel schoon questien oft raetsels der Minnen met vraghen en antwoorden. De welcke een Joncvrouwe
vraecht ende een Ridder solueert, den Minnaers seer orbaer te
weten.
(1) Die Joncvrouwe vraecht.
Segt my, Heer Ridder, en nemes niet qualijc,
Dat ic eerst mijn vragen tot uwaerts keere,
Want den man moet men eerera principalijc,
En alsmen eerlijck vraecht, men crijchter af eere,
5 Dus vraghick v, midts dat ick gheerne leere,
Om dat ons questie vander Minne beghint,
Weick dat de cause is daeromme datmen mint ?

10

15

20

25

De Riddere antwoort.
Joncvrouwe, ick segghe v met goeder affectie,
Groote saken beghindy hier te verclaren .
Niet te min, ick antwoorde onder correctie,
Dat dees cause hier in vier manieren can varen :
Deerste is datmen mint sonder beswaren
Om van sijn liefst te leeren eerbaer conseruen,
En om alsoo prijs en eere te verweruen.
De tweede cause daermen om liefde draecht,
Is om sijn lief in houwelijck te vercrijghen.
En tderde om te winnen, ghierich ghemaecht,
Rijcdom, dit en mach niet eerlijck betijghen.
De vierde cause en sal ick niet verswijghen,
Is om sijn lief in sijn armen te luyckene,
En uit liefden liefelijck te ghebruyckene.
(2) De Joncvrouwe.
Doe sprach de Joncvrouwe : welck is deerlijcste
Van dees vier poincten, nu verhaelt hier voren,
Tprijselijcste, tbequaemste en tonuerseerlijcste ?
Ick bidde v laet my daeraf de waerheyt horen,
Want alsmen deerlijcste weet wtuercoren,
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Om daer deur winnen en niet te verliesene,
Soo behoort men deerlijcste altoos te kiesene.

30

35

De Riddere.
Welck deerlijcste is, dats goet te beseffene :
Deerst is deerlijcste en verre tschoonste.
En aen tweeste behoortmen oock wel te heffene,
Om in thouwelijcke te leuen als de ghecroonste
Maer die is minnende die liefste ghepersoonste
Om goet oft om ghelt, dit smaect al seer suerlijck.
En de vierde liefde, die is natuerlijck.

(3) De Joncvrouwe.
Welck haddy lieuer, dit lust my te vraghene,
V lief te ghebruycken sonder te begheerne,
Oft sulck ghebruycken van v te iaghene,
En haer te begheeren met der liefden lanteerne
40 Sonder tghebruycken, het is oock te deerne.
Welck kiesdy van tween, niet beyende lanxt,
Want ghemeynlijck die keure heeft, die heeft anxt.

45

50

55

De Riddere.
Ick hadde lieuer de begherte vreuchdelijck
Sonder haer te ghebrucken, voorwaer gheseyt,
Dan haer te ghebrucken seer ontheudelijck
Sonder te begheren, dwelck my niet en greyt.
Want niemant tvirtuyt dat in de liefde leyt
En mach weten, of by en is (hoe dat hijt hoept)
Met tpinsoen van ghetrouwe begherte genoept.
(4) De Joncvrouwe.
Wyse Riddere, solueert my, ick hebts verlinghen,
Een questie die ick v nv sal opladen.
Segt my, dat biddick v, welck sijn de twee dinghen
Diemen aldermeest siet de minne schaden ?
Seer constelijck condy my helpen beraden,
Ick beuinde uwe sinnen subtijl van verstande :
Leeren is eere, niet willen leeren is schande.

20

60

65

70

75

De Riddere.
Joncvrouwe, dat is begheerte en vreese.
Want begheerte altijt bekeurt sonder aflaten,
Om troost te versoecken, niet blijvende een weese,
En vreese die verbiet dat in alle saten
Dus moetmen veel sorghen en twijfels vaten.
Deen wilt, dander en wilt niet, diuersch van treken
En al sietmen de liefde, men derftse niet spreken.
(5) De Joncvrouwe.
Ter contrarien vraghick, met herten blijelijc,
Welck sijn de twe saken die in liefden meest wercken
In oprechte minnaers, segghet my vrijelijc,
Midts dat wy hier studeren als Venus clercken.
Als de schade gheweert is wt der liefden percken,
Soo machmen wel soecken dat profijtelijc is,
Ic meyne dat dit voor niemant verwijtelijc is.
De Riddere.
Voorwaer, Joncvrouwe, deen is tghedincken,
En dander hope, want tghedincken can tooghen
Die groote schoonheyt, dat lieflijck wincken,
Dat gracelijck opslaen van syns liefs ooghen.
En daer naer so ghaet de hope pooghen
Haer werck te tooghen met lieflijck swermen,
Hopende dat sijn lief hem eens sal ontfermen.
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(6) De Joncvrouwe.
Nu begheeric te weten, sonder ontuluchten,
Welc dat souden moghen sijn die drie saken
Die tuschen ghelieuen, beurijt van cluchten,
Gheduerighe liefde en vrientschap maken ?
Want wat helpt een vier, seer hittich int blaken,
Dat terstont vergaet totter eerden seer slicht,
Ghelijc men inden somer siet vlieghen het weerlicht.
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De Riddere.
Na mijn duncken, Joncvrouwe, deen point is wijsheit,
Dander ghetrouwicheyt, het derde wel helen.
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Want wijsheyt can leeren, vol van iolijsheyt,
Deucht ende eere sijnen lieue beuelen.
Ghetrouwicheyt leert gheduerich in liefden spelen.
En wel helen, en machmen oock niet verminderen
Teghens al dat de liefde mochte hinderen.
(7) De Joncvrouwe.
Een questie moet ghy nv gaen sommen
By uwer weerdicheyt, edel Ridder eerbaer,
Dat is, waeraf dat jalousie mach commen,
Onder ghetrouwe minnaers, dach, maent en jaer ?
Tis een quellinghe, die menich valt te swaer,
Vresende altijt dat een ander gheraect
By sijn lief, die de soetheyt der liefden smaect.
De Riddere.
Ic meyne, Joncvrouwe, dattet court van te ghierich
Te minnen ende oock te seer ghetrouwelijck,
Als sijnde deurschoten van cupido vierich,
Want niemant en mach anders minnen nauwelijc ;
Die aldus niet en mint, het valt al couwelijck,
Want de Jalousie, als die onuerschouene,
Woont inden brandigher liefden ouene.
(8) De Joncvrouwe.
Mijn vraghe is dese, waert dat ghy minde
Een Joncvrouwe in een verre gheweste,
En daer comende, wat ghy lieuer versinde,
Haer ghehouwet te siene, solueert dees queste,
Oft te hoorene, kiest hier af het beste,
Dat sy ware van deser weerelt verscheyden,
Tis pij vlij ck om lijden, welck ist van beyden ?
De Riddere.
Veel lieuer waer sy my der weerelt ouerleden
Dan datse een ander hadde int houwelijck ontfaen,
Want ick sonde qualijck lijden, dit is de reden,
Dat een ander sou tsolaes haerder minnen verstaen,
En dat ick sou moeten besijden gaen.
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Saghe, dat ick lief hadde, een ander ghebruycken.
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(9) De Joncvrouwe.
Heer Ridder, noch vraghick, by uwer gratien,
In wat tijde den minnaer meer vreucht gheschiet
Meer ghenoechten, blijschap en delectatien,
Weer als hy van sijnen lieue het bediet
Ouerlegt, en haer schoonheyt en eere bespiet,
Haer wijsheyt en deucht, die edel en jent is,
Weer als hy haer met sien by oft ontrent is ?
De Riddere.
Edel Jonckvrouwe, mijn ghelooue is ditte,
Accorderende de gratien en virtuyten
Die hy heeft ghesien met minnelijcke hitte
Wt sijnen lieue seer gracelijc spruyten.
Want een minnaer en can niet ghesmaken de fruyten,
Al siet hy sijn lief teghenwoordich floreren,
So wel, voor dat hijt mach allene contempleren.
(10) De Joncvrouwe.
Heer Ridder, segt my, subtijl van liste,
Oft ghy hadt eenen lieuen gheselle besocht,
Die welcke al v secreten wel wiste,
En dat ghy de syne oock weten mocht,
En dat ghy beyde hadt begracijt in v ghedocht
Een ioncvrouwe, welc haddy lieuer, vry van blame,
Dat ghyse hem naemt, oft dat hijse v ontname ?
De Riddere.
Dusdanich Joncvrouwe is mijn opinioen
Dat ick lieuer hadde dat hijse my ontbonde
Dan ick hem, want dedict, so soudick doen
Onghetrouwicheyt met herte en monde.
Nochtans so soudick my quellen te gronde,
Als hy my lief hadde om vreucht te pachtene.
Maer ghetrouwicheyt is bouen al te achtene.
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(11) De Joncvrouwe.
Ic neme : twee minnaers sijn aen eenen dans
Met een Joncvrouwe, jonstelijck, onghesneeft,
En deene heeft op sijn hooft een rosen crans,
En sy heeft oock eene op haer hooft, die sy gheeft
Den Joncman die gheen rosen crans en heeft,
En neemt des anders crans oock met desen,
En setten op haer hooft : welcke sal die liefste wesen ?
De Riddere.
Joncvrouwe, meer jonsten heeft hy ter keure,
De Joncman, daer mach hy hem wel aen houwen,
Daer sy den crans af neemt en setten op theure.
Want nemen dat is een teecken van betrouwen,
En gheuen dat moghen doen alle vrouwen,
Behoudens haer eere, sonder versletenhede.
Want geuen en achmen maer voor een wetenhede.
(12) De Joncvrouwe.
Hoort noch : het sijn twee minnaers op tfienste,
Dock beyde minnende en ioncvrouwe eerbaer,
En elck versoect loon van sijnen dienste.
De Joncvrouwe wetenheyt vserende daer,
Consenteert den eenen haer te cussene voorwaer,
En den anderen inden armen sy te nemene poocht,
Nv segt my den welcken sy meest liefde toocht ?
De Riddere.
Ick meyne het sal den minnaer meer vromen
Als sy haer laet cussen dat liefste cornel,
Dan hondert duysentmael inden armen ghenomen
Van haer, want dat en is maer kinderspel
By dat sy consenteert, deur een jonstich beuel,
Haer lief te laten cussen die haer herte behaecht,
Jae van een vrouwe daermen goey ionste toedraecht
(13) De Joncvrouwe.
Nv moet ick v, Joncheere, te vraghen beghinnen,
Maer altoos in eerbaerheyt, hoe datment went,
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Oft ghy een Joncvrouwe versoctet van minnen,
En oft sy v haer te minnene gaue consent,
Op sulcke conditie, dat ghy tot inden ent
Niet meer en sout moghen van haer begheeren :
Soudy dees minnen aengaen, oft soudyse weeren ?
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De Riddere.
Ick en soudtse niet aengaen tot gheenen fijne,
Jae waert dat ick my eenichsins coste bedwinghen,
Want ick soude al moeten doen verloren pij ne,
En my seluen in grote doleuren bringhen.
Want volmaecte liefde, verstaet dees dinghen,
En stelt gheen eynde deur eenich verweruen.
Tis tvier dat altoes ghedurich wilt bernen.
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(14) De Joncvrouwe.
Noch vraghick een questie die solutie behoeft,
Welck waer v swaerder int herte om lijden,
Weer v lief seyde, dat sy ware bedroeft
Van v seer te minnen tot allen tijden,
Weer dat sy seyde, dat sulck hart bestrijden
Haer ghecomen ware van een ander minnare
Te seere te minnene, segt my dat int clare.
De Riddere.
Al veel lieuer soo haddick deerste dan tweeste,
Want het soude my sijn, dat derf ick wel wanen,
Lastich om hooren en verre het wreetste
Dat sy van een ander my sou vermanen.
Ick en soecke niet sulcke slidderbanen.
Niemant en hoort gheern, tsijn doude treken,
Sijn lief van ander, vreemde minne spreken.
(15) De Joncvrouwe.
Segt my, oft ghy mindet een schoone kersouwe,
Welck hadt ghy lieuer, hoort, edel accoort,
V begheerte te hebben van v liefste vrouwe,
Sonder teghen haer te moghen spreeken een woort,
Oft teghen haer te sprekene alsoot behoort,
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Sonder (poocht desen reden te smakene )
Haren lichaem nemmermeer te ghenakene ?

De Riddere.
Veel lieuer soo haddick teghen haer te rellene,
En die te scene sonder aen haer te commen.
Twaer te swaer om draghen, iae om te quellene,
By haer te sijne en van sprake te stommen.
215 Het ware te slecht rechts om te crommen
Gherechte liefde seer schoone bloeyende,
Diemen met soete woordekens hout gloeyende.
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(16) De Joncvrouwe.
Heere Riddere, om uwen sin bet te weten
So vraghe ick v een questie weerdich gheacht :
Oft alle gratien, sonder een te vergheten,
Waren om te gheuene in uwer macht,
Ick meyne de gratien vander minnen gheslacht,
En dat ghy maer eene en mocht laten becleuen
Aen elck mensche, wat soudy uwen lieue gheuen ?
De Riddere.
Een gratie weet ick : mijn onthouwicheyt,
Die soudick mynen lieue gheuen voor yemant el,
Dat is de gratie van ghetrouwicheyt,
Want sy voecht inde eerbaer minne seer wel.
Dit dunct my verre sijnde het puerste cornel
Om liefde gheduerich te houden staende :
Daer trouwe faelgiert, is liefde Naest vergaende.
(17) De Joncvrouwe.
Segt my, daer sijn twee ghesellen tsamen,
Die minnen een Jonckvrouwe volle beede,
Waer af den eenen, suyuer van blamen,
Haer sijn liefde vertoont by claren bescheede.
Maer sy toont haer altijt als de verseerde,
En dander en derf niet verclaren zijn herte
Deur schaemte : wie lijdt hier de meeste smerte ?
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De Riddere.
Hy lijdt meest smerte en swaerste van grieue
Die zijn hope faelgiert, in therte ghegroeft.
En dat hy ontseyt is van sinen lieue,
Want dander mach noch hopen te syne ghetoeft
Al dwingt hem de scaemte, nochtans dees hope hi proeft,
Waer dat hijt vertoonde met minlijck kermen,
Dat sy sijnder liefder noch wel soude ontfermen.
(18) De Joncvrouwe.
Het sijn drye Ridders, hoort, heere ghepresen,
Die tsamen oock minnen een Joncvrou playsant,
En gaen alle drye, seer reyne int wesen,
Om weten wien sy meest mint met claer verssant.
En de Joncvrouwe dout deene metten hant,
Dander met den voet, en de derde gaet sy smeecke[n]
Met ooghen : wie heeft hier in liefde tbeste teecken ?
De Riddere.
Den ghene die sy metten ooghen is winckende,
Desen gheeft sy tmeeste teecken van liefden certeyn,
Want het ooghe, lieflijck haer stralen schinkende,
Is de messagier der herten net een reyn ;
Sy gheeft te kennen hoe op der herten pleyn
De colen der liefden ligghen vierich en branden ;
Alsoo en doet niet het nopen aen voeten en handen.
(19) De Joncvrouwe.
Segt my heer Ridder, subtijl van sinnen,
Oft ghy een Joncvrou met herten blije
Waert beminnende in volmaecter minnen,
En een ander haer liefde hadde ghelijck als ghije,
Wat hadt ghy lieuer binnen desen berije :
Weer dat ghy beyde van haer liefde miste,
Oft dat ghy beyde ghelijck aen haer liefde cliste ?
De Riddere.
Veel lieuer haddick dat wy faute sloeghen,
Dan dat wy beyde ons souden wanen versaden
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In haerder minnen, twaer aerbeydelijck ploeghen.
Joncvrouwe, dar toe en salmen my niet raden,
Daer liefde haer in tween deylt, tsijn sober graden.
In volmaecte liefde, edel van manieren,
En mach maer eene int herte logieren.
(20) De joncvrouwe.
En belcht v niet Riddere, hooghe en weerdich,
Dat ick v met vraghen doe dees beladenisse :
Oft ghy een lief hadt, in liefden expeerdich,
Die ghy niet en mocht crijghen dan by verradenisse,
Soudyse aenveerden met die versmadenisse,
Oft soudy noch lieuer v liefste deruen
Dan met verradenisse haer verweruen ?
De Riddere.
Ic soudtse noch lieuer aldus ghecrijghen,
Dan ickse soude deruen, gheseyt in dare,
Behoudens dat tverraden, men machs niet swijghen,
Niet te seere tot haerder schande en ware,
Hopende dat sy, mijn alderweertste care,
Mi in toecomende tijden dat sou vergheuen.
Belieuet v, vraecht voort, Jonckvrouwe verheuen.
(21) De Joncvrouwe.
Jonckheer, wy en dienen hier niet te slapene,
Ic vraghe v oft ghy quaemt van een steecspel jolijs,
Van een tournoy oft beroep van wapene,
Waer af ghy waert brenghende den hoochsten prijs,
En oft begheerde te weten v liefste aduijs,
Wie den prijs hadde, hoe soudy hem haer noemen,
Sonder v seluen daer in te beroemen ?
De Riddere.
Ic soude haer segghen, der liefster vercoren,
Dat sy den prijs hadde ghewonnen en niemant el,
Mits dat ic deur heure liefde al voren,
My had ghegheuen tot sulck ridderlijck spel.
En liefde gheeft couraige, dat weet men wel,
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Om met edel wercken sijn lief te behaghene.
Dus behoortmen der liefster den prijs toe te dragene.
(22) De Jonckvrouwe.

305

310

315

320

Het sijn twee ghesusters van ghelijcker schoonheyt.
En van eenen sinne sijn sy oock voorwaer,
Waer van deene in v herre verre de croon leyt,
Ende sy en acht niet v liefde een haer.
Dander die mint v en het valt v seer swaer,
Nu ghy vaert inde zee, vol perijckels tienouwen,
En ghy moet een verdrinken, welck soudy behouwen ?

De Riddere.
Ick soude behouwen, dus in mijn meyninghe,
De ghene die ick hadde in therte gheplant,
Want zware onghetrouwicheyt en vercleyninghe,
Soudick bederuen mijn liefste Diamant.
Waer soudick dan hebben troost oft onderstant ?
Al en minde sy my niet, ick soude noch hopen
Dat sy eens sou ontfermen mijn lieflijck nopen.
(23) De Joncvrouwe.
Waer toe behoeft meest sins, dits nu de queste,
De minnare die ghetrouwelijck mint,
Weder om sijns liefs gratie naex sijn beste
Te werweruen, daermen doer aerbeyt in wint,
Weer, haer gratie verworuen sijnde, dit wel versint,
Die wel te bewaren en te bevrydene
Teghen al dat de liefde pleecht te bestrydene.
De Riddere.
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Edel Jonckvrouwe, nae mijn simpel ghevroeden,
So moeten meest sins sijn ghebruyct warachtich
In liefde te bewaren, dat soudick vermoeden.
Want nijt en vreese laboreren seer crachtich
Om die liefde te maken ondrachtich
Deur eenich achterdincken, seer vremt van schemen,
Om also die liefde haer ghenoechte te nemen.
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(24) De Jonckvrouwe.
Heer Ridder, welcke liefde dat lancxt gheduert,
Dat ben ick nu om te vraghen gheneghen.
Weer de liefde wt den ghesichte ghepuert,
Daer nochtans van sprake moet worden gheswegen,
Oft de liefde alleen met den woorden vercregen,
Sonder twincken der ooghen, seer lustich in wesen ?
Wilt my dat segghen, goet heere ghepresen.
De Riddere.
Seker, Jonckvrouwe, naer mijn beste dincken,
Tis de liefde die deur de ooghe can stralen.
Want der ooghen wincken vol liefelijck blincken,
Doet gheduerighe liefde ter herten dalen,
Al veel bet dan men metten monde mach talen.
Metnoghcamietwlbdrghn,
Maer metten monde machmen waersegghen en lieghen.
(25) De Jonckvrouwe.
Welck haddy lieuer van v liefste jolijs,
Dat sy redelijck scoone ware van persoone,
Maer bouen maten wijs, weerdich eere en prijs,
Oft haddy lieuer dat sy ware tuwen loone,
Redelyck wijs, maer bouen maten schoone.
Tsijn beyde edel ghiften die wel te achten sijn,
Welck soudy dan kiesen in v ghedachten fijn ?
De Riddere.
Jonckvrouwe, sonder schoonhede te haten
So haddick lieuer wijs en expeert
En redelijck schoone, dan schoon bouen maten
En redelijck wijs, al ist dat menich seer begheert,
De schoonheyt des lichaems seer haest verteert,
Maer de schoonheyt des gheests is meer te louen :
Wijsheyt gaet des lichaems schoonheyt te bouen.
(26) De Jonckvrouwe.
Wie van tween leeft ongeruster, in meerder grieue,
Dit lust my noch te vraghen siet, bouen conseruen,
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Weder die jalours is van sijnen lieue,
Nochtans soo mach hy haer liefde verweruen ;
Weder die sijns liefs liefde moet druckich deruen
Sonder crijghen troost om sijn versaden,
Nochtans van gheen jalousie verladen.
De Riddere.
Die jalours is van sijn lief heeft meerder pijne,
Hy en is nemmermeer gherust, tot gheenen stonden,
Seer qualijck can hy gheuinden medicijne
Tot alle sijn twijfelachtighe wonden.
Sijn lijden en is niet wel om gronden,
Want hy leyt gheuanghen van twijfel en vreese,
Ghelijc men int slach houdt gheuanghen de meese.
II Hier nae volghen ander questien die de Riddere vraecht,
ende de Joncvrouwe solueert, seer lustich om lesen.
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(1) De Ridder vraghende.
Seer edel Joncvrouwe, hoort wat ic vermonde,
Om bet te conserueren in liefden perfect,
Waert beter dat een ioncvrouwe, goet van gronde,
Eenen ghetrouwen minnaer, reyn, onbevlect,
Haer liefden vertoonde, niet houdende bedect ;
Oft sout beter sijn dat sy hem verberchde
Haer jonste te toonen die haer jonste verchde ?
De Joncvrouwe antwoordende.
Daerop de Joncvrouwe soluciteerde
Een antwoorde die wel ter materien dient,
Segghende : twaer beter dat sy vseerde
Haer liefde te toonen, fray gheingient,
Dan te vervreemdene den trouwen vrient
En deur bedecte liefde hem thooft te bindene,
Hoe wel dat trouwe dicwils quaet is te vindene.
(2) De Riddere.
Joncvrouwe, wien soudy meest gheuen den prijs,
Weer eenen man, wel ghetempert van moede,
En daer toe sijnde discreet en wijs,
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Maer niet den schoonsten van vleesch en bloede ;
Oft eenen minnaer, rijck van goede,
Proper, jolijs, dien gheen schoonheyt en ghebreect,
Daer nochtans niet seer veel wijsheyts in en steect ?
De Jonckvrouwe.
Ghelijck den bench hoogher is dan het dal,
Alsoo is oock hoogher en meerder van weerden
Eenen wijsen minnaer, diemen minnen sal
Bouen den schoonen, broosch van eerden.
Die vrouwen sijn sot die hier aenueerden
Voer de wijse de schoone, met dwase petitie,
Nemmermeer en heeft stede voor virtuyt vicie.
(3) De Riddere.
Joncvrouwe, wie isser hertelijcst minnende,
Weder die sijnen lieue neemt oft gheeft
Juweelkens oft baghen, sijt dit versinnende,
Mits dat gheuen en nemen de liefde aencleeft :
Tis een ghedincken daer therte in liefden by leeft.
Want wy lesen dat Juppiter, om te crijghen danck,
Danaes met seer costelijcke ghiften beschanck.
De Joncvrouwe.
Hy mint hertlijcst, certeyn, die gheuende is,
Want gheen wijs man en behoort sijn betrouwen
Te stellen in haer daer tnemen aencleuende is.
En sgelijcx en behoordent te doene gheen vrouwen.
Het nemen doet oprechte liefde vercouwen,
Voor alle die wetende sijn oft leerbaer :
Van lieue profijt te soecken is oneerbaer.
(4) De Riddere.
Welck haddy lieuer, Jonckvrouwe vercoren,
Van uwen lieue te hooren segghen goet ront
Veel quaets, daer ghy nochtans achter en voren
Gheen quaet, maer trouwe en eere vont.
Oft van hem te hooren segghen veel deuchts ghejont,
En dat ghy nochtans in hem beuont veel quaets ?
Ick meyne ghy en sijt hier af niet teynden raets.
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De Jonckvrouwe.
De solutie her af openbaer en claer is :
Veel lieuer hoordicker veel quaets af spreken,
Bevindende nochtans dat contrarie waer is.
De cause is dese : der lieden ghebreken
Sijn ghemeynlijck in tspreken seer grof ghebleken,
Dus en behoor hem niemant seer tontpaeyene
Van vlieghende woorden, maer te laten waeyene.
(5) De Riddere.
Om dat so diuerschelijck wordt ghesproken
Vander liefde oft minne, die der een prijst,
En dander versmaet als quetselijck stoken.
De eene seyt datter meer suers dan soets wtrijst,
Dander seyt datse meest soeticheyts bewijst.
So vragh ick v, Jonckvrouwe, ghy sydes wel vroet,
Wat inde liefde meest is, weer suer oft soet ?
De Jonckvrouwe.
Watmen is segghende vander liefden, certeyn,
Veel meer deuchts isser inde dan quaets om prouen.
Maer menighe, duer quay estimatie vileyn,
Die heet de liefde een hinderlijck groeuen.
Niemant en sou hem nochtans moghen bedrouen
Om liefde so seer, oft een enckel deucht
Van liefden, maect weder den minnaer verheucht.
(6) De Riddere.
Ick neme een ionckman die heeft begracijt
Een scoone ionckvrouwe, amoreus en playsant,
En sy heeft hem oock int herte ghepacijt,
Maer sy wert oock van een ander minnaer vaillant
Ghemint, om haer te crijghen in schouwelycx bant.
Is dees ionckvrou schuldich, wter liefden beuelen,
Dit haren lieue te segghen, of te helen ?
De Jonckvrouwe.
Naer mijn ghevroeden, Heer Ridder eersame,
So sal sijs hem segghen in corten termyne,
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Want onder twee ghelieuen, in liefden bequame,
En behoort sulck secreet niet gheheelt te syne.
Daer mede so mach sy doen blijcken ten fijne,
Dat beur liefde, als eenen claren spieghele,
Is suyuer, vol trouwen, en gheensins bedrieghele.
(7) De Riddere.
Segt my, Jonckvrouwe, oft eens so ghebeurde,
Dat ghy ghetrouwe liefde, scoon int aenschouwen,
Hadt in uwe handen, als die niet en treurde,
Wat soudijer mede doen in rechter trouwen ?
Soudyse voor v eyghen willen behouwen,
Oft soudy daer een ander mede maken gheaest
Die ghy lief hebt ; nochtans, elck bestaet hem naest.
De Jonckvrouwe.
Heer Ridder, haddick, claer als diamanten,
Ghetrouwe liefde, suyuer en net int bloeyen,
Ick soudtse in mijns liefs herte planten.
Nerghens en soudtse staen so wel om groeyen ;
Want ick soudtse met mijnder liefde besproeyen.
Oock sou sy daer (elck ditte wel oordeele)
Alder best staen tmijnder eeren en voordeele.
(8) De Riddere.
Welck haddy lieuere te hebben in cheysen,
Weer dat ghy al uws liefs ghepeysen wist,
Weer dat hy wiste al uwe ghepeysen ?
Elck visscherken gheerne op sijn ghetije vist.
Wist hy v ghepeysen, soo sou hy onuerquist
Al v liefde wel weten, hoe darment briefde,
En wist ghy de sijne, soo wist ghy sijn liefde.
De Joncvrouwe.
Ick hadde veel lieuer dat ick wiste blijckelijck
Sijn ghepeysen, dan hy de mijne deurgronde :
Soo mochtick versekert sijn, autentijckelijck,
Wat liefde dat hy te mywaerts ontbonde.
Och, het soude my sijn een groote ghesonde
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Van sijn liefde versekert te sijne onuercleent,
Want de mont sprect diewils dat therte niet en meent.
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(9) De Riddere.
Noch moet ick v vraghen te deser plecke
Een gheraetsel, al valles wat ruyt en slicht ;
Welck mach in minnen sijn die loose kecke
Hoe ickse meer hebbe, hoe lieuer ghewicht,
En hoet my hindelijcker staet, ongheswicht,
Om my bedrieghelijck in tstrick te knoopene,
Hoe ick bereeder ben om daer nae te loopene.
De Joncvrouwe.
Dit en is anders niet (goet heere ), alsoo my dinct,
Dan tgheveyst ghelaet dat wonder can maken.
Dit ghelijct een ijs vander nacht dat schoone blinct,
Nochtans en machmen niet te vast op staken.
Dit doet de minnaers in liefden seer blaken,
En tpack der minnen draghen als Venus wichten,
Maer de liefde can alle swaerheyt verlichten.
(10) De Riddere.
Welck is voor minnaers die minnen ghetrouwe,
Tbequaemste, en dat henlieden aldereerst begheeft ?
Nochtans alst begheeft, so en heeftmen geen rouwe,
Al soect elck bequaemheyt die aen de liefde cleeft.
Bequaemheyt in liefden maect dat therte leeft
En wert gheuoedt teghen twijfels beuechten,
Ghelijcmen ghespijst wert met goede gherechten.
De Jonckvrouwe.
Heer Ridder, tbequaemste datter is ghebleken
In minnen, dat is schoon spreken warachtich,
Welcx woordekens de minnende herten onsteken,
Wanneer de minnaers daerom sijn ghedachtich.
Maer schoon spreken en blijft niet altijt euen crachtich :
Alsmen sijn liefs liefde weet te ghebruyckene,
Soo pleget dicwils onder tghebruyc te duyckene.
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(11) De Riddere.
Seer edel Joncvrouwe, nv vraghick v hier,
Welck ist teecken, van buyten meest bewijsende,
Dat int herte logiert der minnen vier,
Daer volmaecte liefde wt is rijsende ?
Volmaecte liefde is men altoos prijsende,
Dus behoortmen hem oock int prij sen te wennen
Tot sulc een teecken daermense deur mach kennen.
De Joncvrouwe.
Veranderen van ghedaente oft coleure,
Dat ist teecken daer in gheen bedroch en can geschien.
Want veranderinghe is de seker deuce,
Daermen der minnen waerheyt mach deur bespien,
En dit veranderen en canmen niet ontvlien,
Principael aast die liefde, met jonstighe groete,
Sij n lief onuersiens yewers comt te ghemoete.

(12) De Riddere.
Welck is in liefden dat schijnsel vriendelijck,
Minst profijtelijck en nochtans ghepresen meest,
Ick bid v, sijt my dat vercombiendelijck
Doer uwe antwoerde, reijn vrouwelijck gheest,
530 Daer gheen profijt en is, verstaet wel den keest,
En dat meest ghepresen wort alst is ghewonnen,
Dat dunct menich sijnde een hans vol sonnen.
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De Jonckvrouwe.
Heer Ridder, dat is een helsen sonder cussen,
Denct oft ick de waerheyt daer af hebbe gheraen,
Want van profijte so sijnt al ydel bussen,
Des profijts syrope is wtghedaen.
Die liefste te cussene mach wat meer versaen,
Nochtans is domhelsen meest gheweghen,
Al wordt min profijts daer duer vercreghen.
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(13) De Riddere.
Welck is nu van minnen de minste ghifte,
En die den minnare meest consoleert,
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Midts dat sy is ghesift deur der liefden siefte ?
J onckvrouwe, ick begheert, my ditte solueert.
Minst ghegheuen en meest gheestimeert :
Tis vreemt om verstaen, alsment wat handelt,
Voor die inder minnen noyt en heeft ghewandelt.
De Joncvrouwe.
Heer Ridder, dat is een liefdelijck ghesichte
Die de liefste haer amoreuseken schinctte.
Dees ghifte is cleyne in Venus ghestichte,
Midts dat sy so luttel profijts by brinct.
Het is een sober ghiefte dat de ooghe winct,
Nochtans het dunct den menighen een groote sake,
Ja die van minnen heeft den rechte smake.
(14) De Riddere.
Wat doet de minnaers, soes int onpluycken,
Ghebruycken, dat sy minnende begheren,
En plucken de vruchten vander liefden struycken,
Twelck is in liefden een solacelijck gheneren ?
Maer wat helpt datmen siet schoon appelen oft peren,
Alsmen daer af en mach noch plucken noch proeuen :
Het sien doet verblyden, maer niet prouen, bedroeuen.
De Joncvrouwe.
Drye saken sijnder, Jonck heer excellent,
Die den minnaer doen sijn begheerte veruullen :
Dats beleeft te syne, heusch en eerbaer bekent,
En secreet, dit doet den vroukens verdullen.
Dese brenghen in minnen so schoone bullen,
Ja so rijckelijck en so presentabele,
Dat vroukens moeten worden condemnabele.
(15) De Riddere.
Noch moet ick v vraghen, sonder vernoeyen,
Midts dat ghy van solueren wel weet de keuren,
Wat dat de liefde doet wassen en groeyen,
En niet alleen wassen maer langhe deuren.
Somighelfdrytwncoeu,
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Maer sy en duer niet, dus sijt my beradich,
Want men prijst gheen liefde, sy en is ghestadich.

575

580

585

De Joncvrouwe.
Ghenuechte en blyschap, Heer Ridder verheuen,
Doen de liefde groeyen en gheduerich blijuen,
Want daer gheen ghenuechte en is beseuen,
Daer court onghenuechte de liefde verdrij uen .
Oft alsser gheen blyschap en can beclijuen,
So moetmen dan droefheyt sijn ghenietelijck,
Want watmen met vreuchden doet, dais onverdrietelijc.
(16) De Riddere.
Waer by machmen kennen het dobbel herte
Van een minnare, dit wildick wel weten.
Want daer gheueynstheyt speelt haer perte,
D aer moetmen de liefde haest vergheten.
Dit leertmen oock kennen by sommighe secreten,
Diemen moet mercken met seer neerstich pooghen,
Wiltmen van gheveynstheyt niet sijn bedroghen.
De Joncvrouwe.
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Om ditte te weten, edel Ridder eersame,
Soo salmen weten als de liefste, seer soet,
Eenich ghenoechdoen van haer begeerte, bequame
Van hem begheert, en by datte niet en doet,
Daer hijt nochtans machtich is metser spoet,
Weer hijt laet wt vreese oft sulcke pertte,
Die sulcke draecht seker een dobbel hertte.
(17) De Riddere.
Hoe salmen een vrouwe die secreet en wijs is,
Ghekennen, dat wildick ooc wel deurgronden,
Midts dat discretie en wijsheyt soo Tolijs is,
Dat sonder haer de liefde moet worden gheschonden.
Discretie leert alle eerbare vonden,
Soo doet oock wijsheyt, sonder verleeden.
Discretie en wijsheyt en dienen niet ghescheeden.
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De Joncvrouwe.
Heer Ridder, soumen int Suyde oft int Noorde,
Een discrete en wijse vrouwe wel kennen,
Dat soude moeten sijn by haerden antwoorde.
Want de tonghe als waghene twoort moet mennen,
Alsoo binnen ghestelt is inden hertien rennen,
Weert goet verstant, oft cleyn van sinne gheest.
Men seyt tvat gheeft wt sulck alst inne heeft.
III Hier vraecht de Jonckvrouwe wederom, ende de Ridder,
soluerende , antwoort.
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(1) [De Jonckvrouwe].
Oft ghy consent verworuen hadt van uwen lieue,
Haer thien reysen te hebben tot uwen wille,
Sonder meer, soudy naer uwen gherieue,
Dees vreuchden terstont begheeren, secreet en stille,
Oft in langhen tijden, vry van gheschille ?
Vierich begheeren oyt naer haestighe kueren sach,
Oock prijsamen een vreucht die lange dueren mach.
De Riddere.
Jonckvrouwe ick en souder maer begheeren
Sommighe terstont, en van dander vertoeuen.
Naem ickse alle, het mocht my namaels deeren,
Als ick dees vruechden noch wel soude behoeuen.
Tsijn dwasen die van goede spijse so proeuen,
Dat sy namaels ghebreck lyden en moeten vasten :
Voorsienicheyt dient allomme, tis goet om tasten.
(2) De Jonckvrouwe.
Oft ghy octroy hadt van v lief excellent,
By haer te bedde te gane seer delicaet,
Dies soude sy eenen wensch, v onbekent,
Moghen hebben ouer v, dat vrouwelijck saet,
Welck hadt ghy nv lieuer, o Ridderlijck graet,
Dat sy desen wensch wenschte te bedde gaende,
Oft dat sy toefde tot dat ghy waert opstaende ?
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De Riddere.
Voorwaer, also ick in mijn herte wedde,
Ick hadde lieuer dat sy den wensch aenveerde
Wanneer sy met my waer gaende te bedde.
Sy soude my duncken dus bat van weerde,
Want nae dat sy my, die edel expeerde,
Hadde gheconsenteert des byslapens cheyns,
So en soudick niet duchten voor eenen quaden weyns.
(3) De Jonckvrouwe.
Oft ghy een ionckvrouwe in liefden hadt versfint
Wt gheheelder herten, dit won v ghevraecht,
En sy van een ander oock waer bemint,
Wat hadt ghi lieuer, weer dat ghy hem comende saecht
Wt haer camere, als ghi daer ghinct onghetraecht,
Oft in gaen, als ghy daer quaemt wt ghestreken ?
Tis bey quaet om lijden van reyn minnaers treken.
De Riddere.
Jonckvrouwe, het ware my veel anghenamere
Dat hy daer wt quame, als icker in ghinghe,
Want waert dat hy ghinghe in haer camere
Als icker wt quame, hoort dit ghedinghe,
Ick en sou niet gherust sijn wat troost ick ontfinghe,
Voor dat ick ghesproken hadde dat liefste bloes,
Want in quaey suspicie peystmen meer quaet dan goet.
(4) De Jonckvrouwe.
Om gherechte liefde te onderhoudene
En gheduerich te blijuen binnen haer prieel
Sonder daer af te flauwen oft te vercoudene,
So vraghe ick v, Heer Riddere, soet bouen caneel,
Welck tfondament is vanden minnen casteel,
Oft met wat stoffe jonstich gheadert,
Dat tfondeersel van minnen is tsamen vergadert ?
De Riddere.
Eerbaer ghenoechte, dats deerste forme,
Een materie daert mede wort ghefondeert
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Teghen alle quaet ongheweerte oft storme,
Daer liefde me mocht worden ghedestrueert.
Wat men hier op timmert niet en caueert,
Maar is hy oneerbaer, het staat hier te callene,
Tcasteel van minnen beghint te veruallene.

(5) De Jonckvrouwe.
Welk mach hier sijn de meeste mueragie,
Die de liefde beurijdt gheduerich en vast,
Seer hooghe strijckende menighe stagie,
En met constighen wercke seer nauwe ghepast ?
670 Welcken muer altoos hoe lancks hoe stercker wast,
Daer veel ghepeysen van minnen, vierighe blakers,
Al bouen ghestelt sijn neerstighe wakers.
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De Riddere.
Der Minnen mueragie, gheurocht seer prijselijck,
Dats helen oft swijghen, secreet ghestolen.
Ditte can als muer beurijden, seer wijselijck,
Teghens al dat de liefde sou moghen doen dolen ;
Maer die niet secretelijck en coemt ter scholen,
Hij en heeft den muer vry niet beghonnen fijn,
Dit casteel van minnen sal haest ghewonnen sijn.
(6) De Jonckvrouwe.
Edel Jonckheere, welck sijn nv die setelen
Inder minnen casteel, sonder verdrieten,
Die Damoreuskens soo lieflijck ketelen,
Datse daer solais van haren arbeyt ghenieten ?
Ende welck sijn oock de schichten diemer can schieten ?
Setelen en schichten sijn diuersch van letsen
Setelen sijn ghemackelijck, en schichten die quetsen.
De Riddere.
Welck de setelen sijn en oock die schichten,
Die dat edel casteel van minnen aencleuen,
Ick meyne die setelen sijn die ghesichten
Daer damoreuse in rusten en vrolijck leuen.
Die schichten comen daer oock wt ghedreuen,
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Die Cupido can schieten als God der minnen,
Subtylijck tot inder herten binnen.

695

700

705

710

715

720

(7) De Jonckvrouwe.
Welcke is de meester die de duere wacht,
Oft de poortier, alsoomen mocht noemen,
Met neerstighe sorghe beyde dach en nacht,
En die hem met eenen daer af mach beroemen
Als de poortier (weer vader, broeder, oft sustere) :
Die int logijs is veel te gherustere.
De Riddere.
Dese poortier die altijt nauwe sorghe draecht,
Om der minnen casteel te beurijden van hindere,
Dat is de vreese die nemmermeer en vertraecht,
Nv luystert hy hier, nv daer, nv ghindere.
Alle dinghen is hy een neerstich versindere
Om te beletten, met rijpen rade coen,
Dat der minnen casteel mocht hinder en schade doen.
(8) De Jonckvrouwe.
Noch vraghe ick, Heer Riddere, te deser stede :
Welck dat den sluetel is die tcasteel can ontsluyten ?
Metten sluetel gheraecten binnen met vrede.
En sonder sluetel moetmen dickwijls bliuen buyten.
Daerom dient hem eenen sluetel, goet van virtuyten,
Die tot sinen ghelieue met den verstandele,
Int casteel van minnen begheert te wandelen.
De Riddere.
De sluetel is ghenaemt eenpaerlyck bidden,
Daer me men int casteel van minnen gheraect,
Want ghelijck dwater op eenen steen int midden,
Duer deenpaerlyck druppen daer een gat in maect,
Al ist dwater seer sachte, tverstant wel smaect,
En den steen seer hert, in alle sijn percken,
Nochtans perseuerantie can dat wercken.
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(9) De Jonckvrouwe.
Heer Ridder, welck is de sale mester woonste,
Daermen aldereerst ghenuechte in crijcht,
Eer datmen is comende int alder schoonste,
Daer de orghel van vruechden gheensins en swijcht ?
Men moet eerst op de sale comen, hoement betijcht,
Wiltmen gheraken om te iubileren,
Daermen vrienden seer vriendelijck wilt feesteren.
De Riddere.
De sale die int casteel der minnen schoone blinct,
Is een vriendelyck helsen, dats haren name,
Dat een lief sijnen lieue wt liefden schinct,
Want tis een intreye ter minnen bequame,
Om voorder te comen in dit casteel van fame,
Daer soomen voorder in ga er meer vreucht vint,
Jae die seer hertlyck een bloeyende ieucht mint.
(10) De Jonckvrouwe.
Nu moety my segghen, Heer Ridder ghepresen,
Maer sonder vylonye, verstaet mijn meenen,
Welck dat in minnen de camer mach wesen,
Die een lief sijnen lieue can minnelyck verleenen.
Welck mach oock sijn het bedde met eenen ?
Daer een schoon camer is, pooghet gaey te slane,
Daer pleecht ghemeynlyck een ledicant te stane.
De Riddere.
Volmaect ghebruyck, als de meeste glorie,
Is carrier ende bedde, so menich wel weet,
Dwelckmen vercrijght van sijn liefste cyborie
Seer jonstelyck met blakende liefde heet.
Dat lieffelyck bestel, dat lustelyck beleet,
En staet my hier niet te ouerlegghene,
Tis veel beter om peysen dan om segghene.
(11) De Jonckvrouwe.
Heer Ridder, ick moet v hertelyck dancken
Van v wyse antwoorde, reyn, ongheblaemt,
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Maer midts dat Cupido, vol vierighe sprancken,
Dan Godt van de minne is ghenaemt,
So moet ick v vraghen, alsoot betaemt,
Oft die Godt van minnen, onder ander afgoden,
Noyt in minnen ghemaeckt heeft eenige geboden ?
De Riddere.
Jae hy, in trouwen, thien gheboden rijckelyck,
Heeft hy ghemaect, die ick v sal noteren,
Diemen onderhouden moet seer practijckelijck,
Jae wilsmen in sijnen hemel triumpheren.
Deerste ghebot is, willet wel gloseren,
Dat een edel minnaer moet, sonder verdrooghen,
Sijn liefste Joncvrouwe onderdanicheyt tooghen.
Het tweede ghebot is datmen gheenen mensche
Te naer en spreke, maer eerlijck verkeere,
Jae segghender duecht af, na sijnen wensche,
Eere en lof, nae Cupidoos leere.
Het derde ghebot is datmen eere,
Ende neerstich sy in Venus conrooten,
Arme en rijcke, den cleynen als den grooten.
Ten vierden ghenuechlijck sijn aen allen sijden,
Ten vijfsten oock alle onreynicheyt vlien,
Dats met goet gheselschap gheerne verblijden,
En schouwende alle oneerbaer lien.
Tseste ghebot leert, alsment wel wil bespien,
Proper en frisch te sijne ghehabitueert,
Wanneermen int casteel van minnen conuerseert.
Tseuenste ghebot is dat een minnaer rustich,
Niet alleene in sijns liefs presentie
Hem en sal verhueghen, vrolijck en lustich,
Maer oock in alle spelens inuentie.
Ten fijne, dat niemant en wete dintentie
Wien datmen is minnende, hoe vierich de colen sijn,
Want liefde tot lieue moet secreet ghestolen sijn.
Tachtste ghebot is dat elck minnaer moet achten,
Dat hy hem oock niet en sal alleene
Voor sijn lief van nopende woorden wachten,
Maer spreken woorden, eerbaer en reene.
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Het neghenste ghebot en is oock niet cleene,
Dats darmen sal milde sijn als vroom gendarme,
En altijt eerbaer voor rijcke en arme.
Het thienste ghebot is dat een amoreus herte
Maer op een plaetze en ruste, tsy mans oft vrouwen,
En die dese gheboden Leghen die perte
Van ghehoorsaemheyt niet en onderhauwen,
Die en sijn niet weerdich, vaet dit ontvouwen,
Minnaers name te draghen, ende oock met vreucht
Deelachtich te sijne inder minnen minste deucht.
IV Hier nae vraecht die Riddere wederom ende die Jonckvrouwe antwoort.
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(1) De Riddere.
Jonckvrouwe, welc hadt ghi lieuer van tween
Weer quaey tongen te doen swijgen stille,
Oft v alderliefste met liefde seer reen
Te hefsen en kussen naer uwen wille ?
Quaey tonghen sijn dickwils groot van gheschille,
Sy waren goet bedwonghen, wistmen die conste,
Maer helsen en kussen is liefde en ionste.
De Jonckvrouwe.
Heer Ridder, ick spreke al onbedwonghen :
Lieuer had ick mijn lief met kussen te payene,
Dan te doen swijghen der nijders quaey tonghen,
Die altoos pooghen haer fenijn te saeyene.
Deen is ghenoechlijck om te verfraeyene,
Dander verdrietelijck, sober van virtuyten,
Want men can gheen tonghen in borsen sluyten.
(2) De Riddere.
Welck soudt ghy kiesen, neemt hier af noticie,
Weer dat v lief v ghebruycte secretelijck
En dat niemant daer af en hadde suspicie,
Oft dat by v niet en ghebruycte verbletelijck
En elckerlijck meynde, oft seyde vermetelijck,
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Dat hy v ghebruyckte tot uwer blame :
Niemant en verliest gheern onschuldich sijn fame.
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De Jonckvrouwe.
Lieuer haddick dat hy hadde tghebruycken,
En dattet by dien niemant en wiste.
Want alle eerbaer vrouwen in tbeluycken
Behooren haer te wachten van achterclaps miste,
Dats dat niemant haer eere als valsch artiste
Te naer en sprake tot eenigher spatie,
Want eere gaet bouen des goets estimatie.
(3) De Riddere.
Nu moet ick v vraghen in rechter trouwe,
Vroom en stout te syne, macht niet bewegen
Tot liefden het herte van een jonckvrouwe?
Wantmenseytghemeynlyck,tisBoudepleghen,
Dat deur stoutheyt wort altemet vercreghen.
Oock seytmen : de schamele en de mydele,
Duer heurlier blooheyt gaet dickwils ydele.
De Jonckvrouwe.
Seker Heer, stoutheyt dats een nopere
Om vroukens in minnen te verwecken,
Want zij soeckent in haer natuer proper
En schamen heur haer liefde tontdeckene,
Oock pleechtmen te seggen, sonder geckene,
Dat een bloo man duer sijn blooelyck nygen,
Noyt en coste schoon lief in liefden vercrygen.
(4) De Riddere.
Oft ghy een lief hadt in v herte niet noo,
Welck haddy nu lieuer, my ditte ontvout,
Weder dat hy milde ware ende bloo,
Oft dat hy ware beyde vreck en stout.
Miltheyt en stoutheyt doen cloecken assout
Op der minnen casteel, maer seker de vreckheyt,
En blooheyt zijn daer gheacht voer gheckheyt.
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Jonckvrouwe.
Ick hadden lieuer bloo ende milde,
Want stoutheyt en can niet langhe ghedueren
In vrecke herten, hoe stout een ghilde.
Dat dwinghen dat soude my haest ontsueren.
Oock is de vreckheyt deur heur quade kueren
Een sonde voor Godt, so der schriftueren boeck seyt,
God mint meer wyse blooheyt dan dwase cloeckheyt.
(5) De Riddere.
Waer af soudy v moghen meest beclaghen,
Van te vele te versoecken in minnen constant,
Oft van te luttel, dit moet ick v vraghen.
In veel te versoecken is arbeyt gheplant,
Ende in te luttel versoecken, des twyfels Brant,
Die altoos in therte can weuen en webben :
Waert dat ghy meer versocht, ghy soudt meer hebben.

De Jonckvrouwe.
Van te veel te bidden en te smeeckene,
Want men soude dat aldereerst werden moede.
Tiserlatchvnfderblk
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Met veel versoeckens en cleyne van spoede,
Veel te vechten, ia te stryden totten bloede,
En dickwils vercryghen crancke victorie,
Dats voer den capiteyn een sober glorie.
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(6) De Riddere.
Hoe veel teeckens sijnder in liefde bloeyende,
Daermen de warachtighe liefde duer kent,
Ghelijck datmen by de hitte gloeyende
Weet datter erghens vier is omtrent ?
Dit wildick nv wel weten seer excellent,
Dus, edel Jonckvrouwe van hoogher fame,
Ghy sultse my noemen, ist v bequame.
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De Jonckvrouwe.
Sesthien teeckenen, so ick Nebbe onthouwen
Sijnder seer schoone inden liefden accoort,
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Daermen waerachtighe liefde in mach betrouwen.
Deerste teecken is alsmen gheerne spreken hoort
Van dalderliefste, wel gade slaende elck woort.
Het tweetste teecken, dat hem oock breet wtsteect,
Dats datmen oock gheerne van de liefste spreect.
Dat derde teecken is datmen altijt peyst
Om de liefste, daer Cupido seer vierich werckt,
Want al leghet tghepeys int herte ongheueyst,
Het wort nochtans int wtwendich werck ghemerct.
Tvierde teecken de liefde noch meer versterckt,
Dats alsmen om de liefste is auontuerende
Lijf en goet, iae alle dinck besuerende.
Tvijfste teecken is datmen wacht van schade
Die liefste, daermen schade sou moghen bespien.
Dat seste is alsmen hoort, vroech oft spade,
Sijnen lieue eenich ongheval gheschien,
Hem te troosten minnelijck en sonder ontvlien
En bedroeft te werden in sijnen druck.
En tseuenste is verblijt te sijne in sijn gheluck.
Dat achste teecken is precieuser dan gout,
Voor twee lieue ghelieuen tot alder tijt,
Dats als lief sijn lief seer -gheerne aenschout
En in sulck ghesichte moet werden verblijt.
Tneghenste teecken is als die liefste subijs
Van sijn lief moet scheen, oft is absent in wesen,
Alsser dan droefheyt coemt int herte gheresen.
Dat thienste is alsmen is beminnende
Dat hy bemint met liefde doorvloghen.
Het elfste teecken is wanneer men is versinnende
Datmen met groote neersticheyt gaet pooghen
Om die liefste minnelijcke liefde te tooghen.
Het twelfste datmen sorcht nachten en daghen
Yet te doene dat de liefste mocht mishaghen.
Dat derthienste teecken is alsmen sorchuuldich
En seer neerstich is op alle plecken,
Om ander menschen in liefden gheduldich
Tot sijns liefs liefde oock minnelijck te wecken,
Maer niet om sijn liefste hem te ontrecken,
Dat en is die meyninghe niet, soomen hier ontulecht,
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Maer dat elck van sijn lief duecht en eere secht.
Tveerthienste teecken is datmen nauwe bewaert
Dat van de liefste gheschoncken wort seer beleeft.
En tvijfthienste teecken is alsmen onueruaert
Gheerne volcht den raet die de liefste oock gheeft.
Tsestienste en dlaetste datter aen cleeft,
Is datmen ghetrouwelijck in liefden expeert,
Van de liefste goeden raet en troost begheert.

(7) De Riddere.
Dees Pointen sijn schoone teghen twijfels ronckele,
925 Om te mercken die liefde wier herten blinckende,
Ghelijc by nachte blincke den claren carbonckele,
Die vierighe raeyen wt hem schinckende.
Maer een vraghe ben ic als noch ghedinckende :
Welck hadt ghy lieuer, dat v lief met pij ne
Om v liefde storue, oft ghy om de sijne ?
930

935

940

De Jonckvrouwe.
Heer Ridder, dat hy om mijn liefde storue,
Want anders men soude my moghen bespotten,
Waer dat ick om zijn liefde mijn leuen bedorue.
En leefde ick noch, so soude ick van alle beclotten
My eerlijck draghen, en op niemant versotten,
Maer ghedinckende zijn liefde, altoos duchtende,
Ghelijck een tortelduyue alleene suchtende.
(8) De Rid [d] ere.
Voorwaer, Jonckvrouwe, tot desen saysoene
En willick v niet meer met vraghen vermoeyen,
Want contrarie van opinioene
Souden wy nv in dees questie roeven.
Lieuer haddick te steroen ( tfij , alle befoeyen ! )
Om die liefste, want alle mijn leuen beseuen
En sou my maer een schandelijck quellen gheuen.
Finis
Dese vraghen ende solutien die hier aen dit boecxken ghevoecht
sijn, heeft ghecomponeert die gheleerde ende seer verstandighe
Rethorisijn Marcus Van Vaernewijck.
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AANTEKENINGEN
solueert : oplost
orbaer: nuttig

I (1)

Adev. I, 1

La Damoiselle demande.

, , Sire chevalier, puis que temps et loisir avons de deviser affin aussi pour
mieulx et plus sagement gouverner et conduire ma gentilesse en honneur,
je vous supplie et requiers que me dites tout premierement qui est la cause
pourquoy on aime. " .
Le Chevalier.
„Damoiselle, moult grant chose me demandez, mais a vostre correction
et des plus sages et experimentez je treuve qu'ilz sont quatre manieres de
desirs, des quelz les poursuivans amour usent diversement. Le premier des
desirs est de grant pris ; car on aime une dame ou damoiselle pour d' elle
aprendre et mieulx valoir, et pour le tresgrant Bien et honneur qui est en
celle et par ce acquerre honneur et pris. Le second desir, qui est honneste,
est que on aime s'amie ou la damoiselle son amy pour avoir a mariage qui
est saint estat. Le tiers qui est lait et deshonneste est, quant aucun ayme
pour attraire prouffit et gaing de sa partie. Et le quart qui est naturel est,
quant on aime sa partie pour joyr a sa volonté et plaisance ".
7. cause : oorzaak, reden, grond.
9. verclaren : men verwacht vragen (cf. me demandez) ; verclaren heeft
hier weinig zin ; het is immers de `Riddere' die gevraagd wordt te
, , verclaren ", uit te leggen, Verclaren in deze zin past in deze kontekst
alleen als men het als causatief opvat : doen uitleggen.
11. varen : ergens heen gaan ; hier : men kan er vier kanten mee uit, kan
er vier richtingen mee op.
12. beswaren : hinder, bijbedoeling.
13. Liefs te: wellicht drukfout voor lief te of liefste te ( cf. d'elle aprendre) ; conseruen : van Fr. conserver : bewaren hier : ofwel het bewaren,
d.i. standvastigheid of terughoudendheid : niet in Mnl. Wdb. en Mak.
17. ghierich ghemaecht : losse ablatief : als men van nature gierig is (letterlijk : als men een (bloed)verwant van gierigheid is (Mnl. maech) ).
18. betijghen : Mnl. betien : geschieden, gebeuren.
20. luyckene : omvatten, omarmen.
I (2)

Adev. I, 2

La Damoiselle.

, , Sire chevalier, lequel de ces desirs est le plus honneste et vault le
mieulx ? ".
24. tonuerseerlijcste : het meest blijvende, standvastigste (cf. Mak : onverzeert).
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Le Chevalier.
Damoiselle, le premier vault trop mieulx des autres, car toutes manie„Damoiselle,
res de gens pevent amer par cellui desir, sans en aucune maniere meffaire. "..
31. heffene : tillen ; hier fig. aan iets heffen : er zwaar aan tillen, belangrijk achten, als ernstig beschouwen.
32. ghecroonste : bet. onduidelijk.
33. liefste ghepersoonste : de liefste en mooiste
( Vgl. Mak : personen, ww . tot een bepaalde rang of stand verheffen)
Het antwoord is bij V.V. veel genuanceerder : hij maakt een duidelijk
onderschitu,one"adr,blgijkesotnd
„ natuerlijck " is. Alleen de derde „ cause " vindt hij „ seer suerlijck " .
I (3)

Adev. I, 3

La Damoiselle.

,, Sire chevalier, je vous demande en fleur de gentilesse, lequel vous ameriez le mieulx : ou a joyr de voz amours sans desirer, ou a desirer sans
joyr ? ".
40. het is oock te deerne : het is ook treurig deerne van deren ; vgl. Mak:
(

deerte).
41. beyende : wachtende, aarzelende.
42 . ghemeynlijck : gewoonlijk ; anxt : is bang om een keuze te doen.

Le Chevalier.
„Damoiselle,
Damoiselle, a les desirer sans joyr: car nul ne puet savoir la grande
vertu qui est en amours, s' it n'a avant eu et sentu l'aguillon de loyal
desir. ".
45. onheudelijck : onheus, oneerbaer (cf. Mnl. onhovelic). Niet bij Mak.
46 . greyt : bevalt (cf. Mnl. greyen).
48. hoept: verhoopt, er zijn hoop op stelt.
49. pinsoen : priem, naald (cf. Mnl. poensoen) ; genoept : aangespoord.
I (4)

La Damoiselle.
Adev. I, 5
, , Sage chevalier, or me dittes, lesquelles deux choses sont plus nuisent
et font de mal en amours aux vrays et loyaux amans ? ".
50. hebts : heb des: heb daarnaar ; verlinghen : verlangen.
51. opladen: opdragen, voorleggen.
54. helpen beraden: raad geven.
Le Chevalier.
„Damoiselle,
Damoiselle, a mon Bevis ce sont desir et paour : car desir esmuet tousjours l' amant a requerir sa dame de merci. Et la paour, qu'il a, d'estre
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escondis I' esbahist telement, qu'il n'ose ne scet parler a elle, quant i l s'i
treuve . "..

58. bekeurt : in verzoeking brengen (cf. Mnl . becoren) ; sonder : de tekst
heeft sander; aflaten: ophouden.
59. niet ... weese : ten einde niet ongepaard (weese) te blijven.
60. laten: fatsoen.
61. vaten : vatten, krijgen.
62. Deen : d.i. begeerte ; dander: vrees ; treken : listen.

La Damoiselle.
Adev. I, 6
, , Sire chevalier, je vous demande par contraire : qui sont les deulx choses qui plus de biens font en amours aux vrays amans ? ".
64. Ter contrarien : omgekeerd.
Le Chevalier.
, , Certainement, damoiselle, ce sont souvenir et esperance : car le souvenir
lui met au devant la grande beauté et les grans biens qu'il a veils et trouvez en sa dame . Et esperance lui promet qu' elle aura de lui merci ".
73. wincken : het knipperen met de ogen.

76. swermen : omzwermen, er omheen draaien ( niet in deze bet. bij Mak).
La Damoiselle.
Adev. I, 7
, , Aincoires vous demande, sire chevalier, que me dittes, qui sont les trois
choses qui plus font durer amours entre amant et amie ? ".
80. duchten : hartstochten (cf. Mnl. cluchtich : hartstochtelijk).
83 . slicht : volkomen, volledig.
Le Chevalier.
, , Damoiselle, je croy que ce sont sens, loyauté et bien celer. Car sens
aprent a bien et honneur savoir. Loyauté lui fait loyaument perseverer. Et
bien celer tient les vrays amans soubz lui pour estre plus secrez. ".
86. helen : verbergen, geheimhouden (cf. Fr. celer).
87. want : de tekst heeft wont ; iolijsheyt : vreugde ; vol van : met vriendschap.
88. wijsheid kan deugd en eer opleggen aan zijn geliefde.
90. verminderen : te kort doen, benadelen, misprijzen.
-

La Damoiselle.
Adev. I, 8
, , Sire chevalier, dittes moy en riant, dont jalousie puet venir aux vrays
amans ? ".
92. sommen : verklaren, beantwoorden.
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98 . die ... smaect : het antecedent is een ander uit v. 97.
Le Chevalier.
, , Je cuide, damoiselle, qu'elle leur viengne de tresloyaument et de tresardamment amer. Car pou ou nul puet amer sans estre jaloux ou jalouse. ".
99. ghierich : hebzuchtig, inhalig.
102. nauwelijc : nauwelijks.
103. couwelijc : kouwelijk : de liefde wordt koud.
104. onuerschouene : de niet-verstotene (gesubst. adj. ) ; zij die niet verworpen werd ; cf. Mnl. verschoven ( niet bij Mak).
I (8)

Adev. I, 10 La Damoiselle.

,, Sire chevalier, je vous demande, se vous amiez une damoiselle laquelle
demourast en aucune loingtaine contree, et vous alaissiez en par dela, lequel ameriez vous mieulx : ou que vous la trouveisiez mariee a aucun, ou
qu'elle fust ce monde trespassee ' ' .
108. versinde : zoudt hebben, beseffen, in de betekenis , , begrip hebben
voor".
Le Chevalier.
, , Trop mieulx l'ameroie trouver trespassee de ce monde. Car combien
que moult de paines et de melancolies en e(isse a l'oublier, ou moins je
n'evroypitjuae,lqchosmariet,fc
seroit veoir et souffrir qui aincoires pis me feroit. ".
116. tsolaes : de troost, het genot ; verstaen : hebben, bezitten.
117. besijden gaen : opzij gaan ; mijn plaats aan een ander afstaan.
118. int beluycken : in het (in mijn hart) opgesloten, verborgen houden
(van mijn gevoelens).
De mogelijkheid : „ se mariée estoit ", blijft bij V.V. zedig onvermeld,
als vanzelfsprekende conditie voor het , , joyr ".
I (9)

Adev. I, 11 La Damoiselle.
, , Sire chevalier, je vous demande, en quel temps les amans prendent
plus grant delit ; ou en recordant en eulx la beauté, sens et honneur qu'ilz
ont veil en leurs dames, ou quant ils les voient presentement ? ".
122. delectatien : heerlijkheid, zaligheid.
123. weer ... weer (126) : hetzij ... of; bediet : betekenis, waarde.
124. bespiet : overweegt, overdenkt (cf. recordant in het antwoord van Le
Chevalier en contempleren in v. 133).
125. jent : bevallig, lief.
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Le Chevalier.
„Damoiselle,
Damoiselle, j e croy que c' est en recordant les graces et vertus de leurs
dames . Car quant 1' amant voit sa dame en amours, il est si souspris et si ra vis de son amour et beauté que en sa pensee n'a nul arrest ; mais apres,
quant il est absent et ii pense et remire en soy la grande beauté et les vertus
d'elle et l'onneur dont elle est aornee, it rechoit une leesse et plaisance en
son cuer, que ce lui est une seconde gloire, et n' est homme qui le peeist
penser, se esprouvé ne l' a. ".
128. Accorderende : wellicht zetfout voor Recorderende ( overwegend) cf.
en recordant in de Adev.
I (10)

Adev. I, 12 La Damoiselle.
,, Sire chevalier, aincoires vous demande, se vous aviez un vostre bien
amé compaignon lequel sceiist tous vos secrez et vous pareillement les siens,
et entre vous deulx amissiez une damoiselle, lequel ameriez vous mieulx,
s' il convenoit qu'il fust : ou que vous prensissiez s'amie a femme en mariage, ou qu'il prensist la vostre ? ".
138. halt: de tekst heeft haddt : begracijt : bemind, liefde geschonken ;
ghedocht : geest, gedachte.
140. naemt : afnaamt ; hetzelfde als ontname op het einde van hetzelfde
vers en ontbonde in v. 142.

Le Chevalier.
„Damoiselle, trop mieulx ameroie quil preist la mienne. car se je prendoie s'amie, je lui feroie desloyauté qui me tourneroit en vice et a vilonnie, la quele j' ayme mieulx qu'il le me face que moy a lui, combien qu'il
m' en deplairoit moult et me tourneroit a grant tourment de le souffrir. ". .
144. onghetrouwicheyt : de tekst heeft ongherouwicheyt.
145. te gronde : diep, tot het uiterste (cf. Fr. moult).
146. pachtene : genieten, hebben.

I (11)

Adev. I, 13 La Damoiselle.
, , Sire chevalier, ilz sont deux hommes qui tous deux aiment une damoiselle dont chascun d'eux cuide estre le mieulx amé. Or avient que eulx
deux sont un jour a une danse et la damoiselle ou milieu, laquele porte sur
son chief un chapel de roses et l' un des compaignons aussi un autre. La damoiselle bien aprise prent le sien de dessus son chef et le met sur le chief
de cellui qui point n' en a. Et tantost prent l'autre chapel de dessus le chief
de cellui qui apporté l'avoit a la feste et le met sur son chief. Or vous demande, auquel la damoiselle monstre le plus grant signe d'amour. ".
149. jonstelijck : vriendschappelijk, met genegenheid ; onghesneeft: in eer
en deugd (cf. : Mnl. sneven) : niet bij Mak.
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153. met delen : meteen.

Le Chevalier.
„Damoiselle,
Damoiselle, elle monstre plus grant signe d'amour a cellui, duquel elle
prent le chapel de dessus son chef. Car le prendre monstre signe de fiance
et d' amours : et le donner est une courtoisie que mutes dames pevent faire
sauve leur honneur. ".
155. jonsten : gunsten ; ter keure ; in hoge mate, bijzonder.
160. behoudens : met uitzondering van ; sonder versletenhede: slaat op
doen uit het voorgaande vers ; zonder dat ze het moe worden (er
komt geen `sleet' op) ; versletenhede niet bij Mak.
161. wetenhede : beleefdheid (cf. Fr. courtoisie en ook v. 165) : niet bij

Mak.
I (12)

Adev. I, 14 La Damoiselle.
, , Sire chevalier, ilz sopt deux hommes qui tons deux aiment une damoiselle, et chascun d'eux lui requiert avoir guerredon de son service. La damoiselle, vueillant user de courtoisie, octroye a l' un qu'il prengne d' elle un
seul baisier, et de l'autre elle sueffre qu'il l'accole tant seulement. Or vous
demande, auquel elle monstre plus grant signe d'amour. ".
162. op tfienste : zeer voortreffelijk, keurig.
165. wetenheyt : wijsheid, sluwheid.
167. poocht : lett. brengt tot stand. Het ganse vers betekent dus : ze neemt

de andere in de armen.
Le Chevalier.
„Damoiselle,
Damoiselle, sachiez que c' est a cellui auquel elle octroye le baisier : car
cent mille accolers n'atainderoient pas a un baisier ottroié d' une dame en
amours. ".
169. vromen : baten, dienstig zijn.
170. cornel: uit de kontekst blijkt dit een synoniem, een vleinaam, voor
minnaer uit v. 169 te zijn. Hetzelfde woord komt in v. 229 voor ( zie

aldaar). Ik heb het in deze betekenis nergens anders aangetroffen.
173. By : vergeleken met.
175. Dit vers sluit aan bij van haar uit v. 172 ; ionste : genegenheid.
I (13)

Adev. I, 15 La Damoiselle.
, , Sire chevalier, aincoires vous demande en toute honnesteté que me
ditttes : se vous aviez une dame en amours et vous lui requeriez de son
amour tant que par sa debonnaireté elle le vous ottroyast par tel convenant
que jamais plus ne lui demanderiez aucune chose, se vous accepteriez cestui
marchié ou non. ".
177. went : draait, keert ( hoe dat men het ook beschouwt).
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Le Chevalier.
„ Certes, damoiselle, nennil. Car ce ne puet estre que en parfaicte amour
ait fin ne contredit d'aucunes chose (s) que l' un amant puist faire a l'autre sauve son honneur. " .
183. fijne doel (cf. Fr. fin) ; tot ... fijne : in geen geval.
188. bepaalt geen eindpunt bij het verwerven van iets.
:

Adev. I, 16 La Damoiselle.

I (14)

„ Sire chevalier, je vous demande aincoires une joyeuse demande et
question. Assavoir se vous estiez avec vostre dame d'amours en lieu secret,
du quel vous voz tendriez plus grevé : ou s' elle vous disoit qu' elle east le
coeur dolent de ce que trop vous aimast, ou se elle regrettoit un autre
qu'elle east amé avant vous ? ". .
194. hart bestrijden : het bevechten van haar eigen hart, haar eigen gevoelens ( van liefde) .
Le Chevalier.
„Damoiselle,
Damoiselle, trop mieulx ameroye le premier que le second. Car de ce
qu' elle regretteroit 1' amour d' un autre, ce me seroit trop grieve chose a
oyr. ".
200. vermanen : gewagen, spreken.
201. slidderbanen : glijbanen, glibberige paden (Cf. Mnl. slid (d) eren:
slieren). De samenstelling komt niet voor in TENT, Mnl. IFdb. of bij
Mak.
202. treken : listen, hier eerder : gewoonten, geplogenheden.

I (15)

Adev. I, 19 La Damoiselle.
, , Sire chevalier, une joyeuse demande vous vueil demander : se vous
amissiez une dame de fine amour, lequel ameriez vous le mieulx : a voir
d' elle sous vos voloirs et plaisirs par tel si que jamais ne la veissiez ne parlissiez a elle, ou que la peiissiez voir et a elle parler sans la jamais touchier ? ".
204. kernouwe: madeliefje, hier : liefje.
205. accoort: te oordelen naar de kontekst moet dit hier een vleinaam voor
de ridder zijn : vriend. Men vgl. Mnl. TFdb. s.v. accort, bet. 4 en 5.

Le Chevalier.
„Damoiselle,
Damoiselle, trop mieulx a la veoir et parler a elle sans la touchier. Car
trop seroit chose brutale et grieve a un homme de estre en la compaignie
de sa dame sans la jamais veoir ne povoir parler ne deviser a elle. "..
211.

rellene : babbelen.
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215. slecht : bijw. bij rechts : volstrekt ; te stevig recht ( zodat men het niet

kan krommen).
I (16)

Adev. I, 20

La Damoiselle.

, , Sire chevalier, pour mieulx savoir vostre corrage, vous demande que
respondez une question, assavoir se toutes graces estoient a vous a donner
qui sont en amours et pefissiez donner a nullui que 1' une tant seulement :
laquele donneriez vous a vostre dame en amours ? ".
220. gratien : genaden, gunsten.
223. becleuen : vasthechten, beklijven. Vgl. v. 579.
Le Chevalier.
Dame, je lui donneroie loyauté, car entre toutes les venus c' est la plus
„Dame,
souveraine en amours. "..
225. onthouwicheyt : standvastigheid ; cf. Fr. loyauté; de betekenis wordt
in v. 226 verklaard. Cf. Mnl. Wdb. onthouden, bet. 11. Niet bij
Mak.
228. voecht : past.
229. cornel: Wellicht bijvorm van kernel (Mnl. Wdb), pit, wat figuurlijk
dan „het puik, het beste " kan betekenen (cf. ook Gents Wdb. ).
Men vgl. v. 170.
231. faelgiert: bezwijkt, te kort schiet.
I (17)

Adev. I, 21

La Damoiselle.

, , Sire chevalier, ilz sont deux gentilz hommes qui aiment une damoiselle. Desquelz l'un lui requiert de son amour toutes les fois qu'il puet venir en place, ou it puet trouver la damoiselle, mais en elle ne puet trouver
aucun merci, car elle ne l'aime point. Et l'autre escuier ne l'ose requerre
de son amour et si perchoit tresbien au semblant d' elle qu'elle l'aime
tresloyaument. Or je vous demande : lequel d'eux vit en plus grant anoy de
cuer et en plus grant merancolie ? " .
233. volle beetle: beiden ten volle, zeer.
235. bij claren bescheede : met duidelijk bescheid : op duidelijke wijze.
236. verleerde : Als subsi. gebruikte werkwoordsvorm : de gepijnigde, de
gekwelde. Niet bij Mak.
Le Chevalier.
„ Dame, je vous respons, que ce doit estre cellui qui est escondis de
s'amie. Car estre escondi de sa dame est la plus grande angoisse que amans
puissent recevoir en amours . " .
240. in Herte ghegroeft: hoort bij hope.
242. ghetoeft : uitgesteld, op de proef gesteld (?). Niet bij Mak. vgl. Mnl.
Wdb. s.v. toeven.

57
243. dwingt: bedwingt, houdt tegen.
244. 1"aer : indien, wanneer.

Adev. I, 22

I (18)

La Damoiselle.

,, Sire chevalier, aincoires vueil de vous savoir une gracieuse response. Ilz
sont deux ou trois escuiers qui tous aiment une damoiselle et bien scevent
tous l'un de l'autre, et tant que tous (sont) d'un accord, ilz vont parler a
elle pour d'elle savoir, auquel d'eux trois elle se vouldroit tenir par tel si
qu'ilz laisseront cellui qu'elle choisira en possession de l'amour d'elle. La
damoiselle, subtille et bien aprise, oye la requeste des trois escuiers, s'aprocha de l'un d'eux et l' estraïnguy par le doy. Au second marcha sur le pied.
Et au tiers gingna de l'ueil. Or vous demande, auquel elle donne plus
grant signe d' amour ? "..
249. met claer verstant : op duidelijke wijze ; hoort bij weten.
250. clout: duwt, raakt aan.
Le Chevalier.
„Damoiselle,
Damoiselle, (a) cellui a qui elle gingne, car l'ueil c'est le messagier du
cuer et non le doy ne le pied . "..
257. der herten pleyn : op de hartegrond, in het hart.
259 . nopen: aanraken.
I (19)

Adev. I, 23 La Damoiselle.
, , Sire chevalier, pour rire je vous demande, s' it avenoit que vous amissiez dame ou damoiselle de parfaitte amour, et vous seiissiez bien que un
autre l'amast aussy parfaitement comme vous, lequel avriez vous plus chier:
ou que tous deux faillissiez a l'amour d'elle, sans jamais y recouvrer, ou
que tous deux en eiissiez vostre desir et volenté ? ".
264. berije : hetzelfde als berijt: gebied.
266. ghelijck : evenveel ; cliste : zoudt vastkleven, -hechten. Het vers als geheel betekent : of dat ze u beiden evenveel lief had.
Le Chevalier.
,, Certes, damoiselle, trop mieulx ameroie que tous deux y faillissons. Car
plus tost vouldroie languir en sa merci attendant, qu'elle fust ainsi de son
honneur amoindrie . ".
267.
268.
269.
270.
271.

faute sloeghen : er naast grepen, faalden.
versallen: verzadigen, voldoening vinden.
aerbeydelijck : moeitevol, smartelijk. Niet bij Mak.
raden : aanzetten, overhalen.
sober: mager, karig, armzalig ; graden: been, bot ; tsijn sober graden:

't is niet veel zaaks.
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I (20)

Adev. I, 24 La Damoiselle.
, , Sire chevalier, je vous demande, se ainsi estoit que ne peussiez avoir
l'ottroy de l' amour de vostre dame en amours, fors par trayson, se vous la
prendriez ou non. ".
274. belcht v: zich belgen : boos worden.
275. beladenisse : opdracht, last. ; waarmee men beladen wordt. Niet bij
Mak. Zie Mnl. Iridb. s.v. beladen.
276. expeerdich : ervaren, kundig.
277. verradenisse : verraad.
278. versmadenisse : smaad.

Le Chevalier.
„Damoiselle,
Damoiselle, oyl, par tele condicion que le trayson ne fust trop ou deshonneur d' elle . Car cestui vice seroit en apres pardonnable. " .
285. care: beminde, vriendin.
I (21)

Adev. I, 27

La Damoiselle.

, , Sire chevalier, s' it avenoit que vous retournissiez des joustes ou tournoy ou d' aucun noble fait d' armes, dont rapportissiez le pris et l'onneur,
et vostre dame en amour vous demandast qui avroit eii l' oxineur pour ce
jour : comment lui responderiez vous sans vous vanter ? ".
292. te weten ... aduys : te vernemen, te horen.
Le Chevalier.
„Dame,
Dame, j e lui diroie qu'elle en avroit di le pris . Car, se vray amant fait
aucun bien qui lui soit tourné a loenge et honneur, le pris en doit estre a
sa dame, pour l' amour de laquele it l'a fait. ".
297. al voren : op de eerste plaats, cf. als eerste oorzaak (Mnl. Wdb. vore,
I 3 en 7).
I (22)

Adev. I, 30 La Damoiselle.
, , Sire chevalier, aincoires me plaist it savoir de vous une demande. Ilz
sont deux damoiselles, soeurs, toutes d'un sens et d' une beauté, desqueles vous amez 1'une parfaitement et si savez bien que point ne vous aime.
Et 1' autre vous aime de tout son euer (et vous ne 1' amez point) . Or est le
cas tel qu'il leur fault passer une riviere. Mais la fortune est qu'il convient
1' une d'elles noyer. Et en vous est de rescourre et sauver, laquele qu'il vous
plaist. Si vous prie que me dittes laquele vous sauveriez : ou celle qui vous
aime, ou celle qui point ne vous aime ? ".
304. JVaer: de tekst heeft Maer; de croon leyt: de kroon spant, door u
meest bemind wordt.
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305. niet ... een haer: ze geeft er niets om.
306. Zij bemint je maar het kost jou veel moeite die gevoelens te beantwoorden.
307. perijckelr : gevaren ; benouwen : angsten uitstaan.
308. verdrinken : versta : laten verdrinken ; behouwen : redder.

Dit is een beroemde vraag waarmee zich Van Maerlant, Anna Bijns en
Anthonis de Roovere eveneens hebben ingelaten ( zie Inleiding ). Het oversteken van een rivier (in de Franse versie) i.pl.v. een tocht op zee, is eerder ongewoon.
Le chevalier.
, , Certes, damoiselle, je rescourroie celle que j' ameroie. Car ce seroit
grande desloyauté de laissier perir ce que mon cuer ameroit, dom jamais
il n'avroit joye. Et combien que de present elle ne m'aimast point, si avroie
tousjours espoir que en temps avenir elle avroit de moy pitié, car espoir est
ce qui soustient les amans et non autre. ".
311. vercleyninghe : vernedering, smaad.
312. bederuen : laten omkomen.
313. onderstane : bijstand, steun.
315. nopen : aandringen.

I (23)

Adev. I, 31 La Damoiselle.
, , Sire chevalier, je vous demande, auquel des deux il convient plus grant
sens a 1' amant ; ou a acquerre amours (et) merci de sa dame, ou a garder
amours et merci, quant la dame en a fait l'ottroy ? ".
318-20. weder ... weer: voegwoord bij tweeledige zin : hetzij ... hetzij.
318. naer .lijn beste : naar zijn beste vermogen.
319. daermen : hoort syntactisch bij gratie uit het voorgaande vers.
320. haer : de tekst heeft haur.
321-22. bevrydene / teghen : vrijwaren van.
Le Chevalier.
„Damoiselle, a garder amours et merci, quant on en a l'ottroy. Car trop
est pres envie de dangier qui tousjours agaittent les amoureux pour les sur
-prendtmschilurdetpasnc."
323. ghevroeden : bevroeden, mening, inzicht.
327. ondrachtich : onvruchtbaar, onmogelijk.
328. vremt van schemen : schaamteloos ; vremt : zonder ; schemen : schaamte.

I (24)

Adev. I, 32 La Damoiselle.
, , Sire chevalier, je vous demande, laquele amour est plus durable et plus
aspre : ou celle qui se fait de regard sans parler, ou celle qui est ditte de
bouche ? ".
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332 . ghepuert: getrokken, gebaseerd op (wt).
335. twincken der ooghen : ogenspel.
Le Chevalier.
, , Certainement, damoiselle, c'est celle qui se fait de regard sans parler.
Car les regars amoureux sont aspres et telement penetran qu'ils perchent les
cuers d' amans et d' amies .
341. talen : uitspreken, vermonden.
343. waersegghen : de waarheid zeggen.
I (25)

Adev. I, 33 La Damoiselle.
, , Sire chevalier, aincoires convient que me dines une chose pour la conclusion de mes demandes, c'est que me dittes, lequel vous ameriez mieulx:
ou que vostre dame en amours fust belle par raison et sage outreement, ou
sage par raison et belle outreement ? " .
350. fijn: fijne, edele.
Le Chevalier.
" Damoiselle, je vous respons, que mieulx ameroie qu'elle fust sage outreement et belle raisonnablement. Car combien que beauté soit une chose
moult prisie et moult desiree en amours, si le surmonte la vertu de sens autant que fait le soleil la clerté de la lune. "
355 . verteert : vergaat, verdwijnt.

I (26)

Adev. I, 34 La Damoiselle.
, , Sire chevalier, aincoires vous demande, lequel vit en plus grant malaise : ou cellui qui est fins jaloux de s'amie et si en joyst, ou cellui qui vit
en priant merci sans nul ottroy d'amours et sans jalousie ? ".
359. Dit : de tekst heeft Die; bouen conserven: liever dan het voor mij te
houden, voor mijzelf te bewaren. Vgl. v. 13.
363. verladen: de gewone bet. verzadigen past op het eerste gezicht niet
in dit verband, maar verzadigen met smart geeft wel een goede zin.
Vgl. Mnl. Wdb. verzaden 2 : volop geven wat iemand niet aangenaam is.
364. verladen : bezwaard, gekweld.
Le Chevalier.
„Damoiselle,
Damoiselle, cellui qui est jaloux de s'amie et si en joyst, car jalousie si
est le plus mauvais vice et plus grief aux amans qui soit entre tous autres . ".
368. twijfelachtighe wonden : wonden door twijfel veroorzaakt ; of: wonden van vertwijfeling.
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369. gronden : doorgronden, te begrijpen.
371. slach ; de tekst heeft slacch ; knip, val.
II (1)

Adev. I, 35 Le Chevalier.
„Damoiselle,
Damoiselle, doncques pour mieulx me conduire en amours, s' it vous
plaist, vous me direz, lequel de deux mieulx vauldroit a dame ou damoiselle : ou qu'elle ottroiast son desir et amour a un escuier de bonne condicion de qui elle seroit loyaument amee , ou qu' elle l' escondist sans y jamais
pouvoir recouvrer ? ".
376. vertoonde : liet blijken. Dit is niet helemaal hetzelfde als wat in de
Adev. staat (ottroiast son desir).
377-78. verberchde / Haer jonste te toonen : ook hier is er een belangrijke
betekeniswijziging in vergelijking met de bron (escondist).
La Damoiselle.
, , Sire chevalier, mieulx lui vauldroit ottroier son amour que l'escondire,
car on ne doit trop eslongier un bon amy, quant on l' a, combien que nous
disons qu'ilz sont difficiles a trouver. ".
379 80. soluciteerde / Een antwoorde : soluciteren lijkt een afleiding van
solutie (oplossing) vgl. v. 421; dit werkw. heb ik nergens anders aangetroffen. Daar het gevolgd wordt door een antwoorde lijkt de betekenis loste op niet goed in de kontekst te passen. Het is mogelijk dat
soluciteerde een drukfout is voor solliciteerde. Solliciteren: zich beijveren : dan : beijverde ( zich) een antwoord (te geven).
380. ter materie : ter zake.
381. vseerde: zich zou toeleggen op.
382. gheingient : volt. deelw. van ingienen : van vernuft of verstand voorzien (in Mnl. W/db. alleen ingien (subst .) : vernuft, talent) .
-

II (2)

Adev. I, 37

Le Chevalier.

„Damoiselle,
Damoiselle, je vous demande, lequel entre vous dames vous prisiez le
plus : ou homme attrempé, sage et non gaires bel, ou cellui qui est cointes, jolis, envoisiez et plaisans et non gaires prudent ? ".
387. ghetempert van moede : evenwichtig (cf. Fr. attrempé).
La Damoiselle.
, , Sire chevalier, trop plus est a prisier l' escuier attrempé, sage et a mesure que le bel non prudent. Car jamais n' a lieu vice devant vertu. ".
396. broosch van eerden : wankel van aard (nature) ; niet standvastig of
evenwichtig (vgl. v . 387).
389. petitie verlangen.
:
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399. heeft stede : neemt de plaats in ; voor: loven ; vicie : gebrek, fout, ondeugd (cf. Frans vice ). Men vgl. de bron ; het hele vers betekent :
nooit kan ondeugd, de plaats innemen ( beter geacht worden dan)
deug.

II (3)

Adev. I, 38 Le Chevalier.
„Damoiselle, je vous demande, laquele femme aime le mieulx : ou celle
qui prent, ou celle qui donne ? ".
401. men leze : die van zijn geliefde aanneemt of aan hem geeft.
402. baghen: ringen.
404. beschanck : beschenken met : met geschenken overladen. Jupiter
( Zeus) kwam bij Danaë, die door haar vader in een toren was opgesloten, in de vorm van een goudregen.

La Damoiselle.
,, Sire chevalier, je croy que ce soit celle qui donne. Car nul sage escuier
ne doit avoir fiance en amour de femme, ne par contraire damoiselle en
amour d'homme, qui tend a avoir prouffit de la personne qu'il aime, et
mesmes est un vice moult reprochable et deshonneste. ".
409. Baer ... is: die er op uit is geschenken te krijgen.
412. wetende lijn : verstand hebben, wijs zijn ; leerbaar: voor (bij) leren
vatbaar (niet in Mnl. WFdb. en bij Mak).
II (4)

Adev. I, 40 Le Chevalier.
„Damoiselle,
Damoiselle, je vous demande, lequel de deux mieulx ameriez : ou a oyr
dire moult de maulx de vostre ami et vous y trouvissiez moult de biens. Ou
que vous oyssiez dire moult de biens de lui et vous y trouvissiez mal ? ".
415. ront : ronduit ; goed ront : zeer ronduit.
416. achter en voren : te voren zowel als nadien.
418. ghejont : de tekst heeft ghejout : (die) gegund (zijn) : niet bij Mak.

La Damoiselle.
, , Sire chevalier, a ceste votre demande en est la response moult clere. Car
trop mieulx ameroie oyr dire mal de mon amy par tel si que je y trouvasse
des biens que le contraire. On dit que tout noble et vaillant cuer ne se doit
arrester aux parolles volans, mais seulement a l'experience et a ce je m'en
tiens. ".
426. ontpaeyene : verontrusten.

II (5)

Adev. I, 42 Le Chevalier.
„ Damoiselle, pour ce que diversement est entre les hommes parle (r)
d'amours, l'un en le blasmant, l'autre en la loant, je vauldroie volen-
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tiers savoir de vous, duquel it y a plus en amours : ou de bien ou de
mal ?".
428. diuerschelijck : op verschillende wijze.
430. stoken : steken (fig. ), bestoken.

La Damoiselle.
, , Sire chevalier, quoy que l'en die d'amours, trop plus y a de bien que
de mal envers ceulx qui s'en scevent entremettre . Car nul ne pourroit tant
de mal endurer en la queste d'amours que un tout seul bien ne l'en puisse
guerdonner et enrichir. ".
436. inde: drukfout voor inne.
437 . menighe : menigeen (is enk. blijkens heet in v. 438) ; quay estimatie : verkeerd oordeel ; vileyn : gemeen.
438. groeuen : doorboren, etsen ; hier : kwellen, knaging. Niet in deze fig.
bet. in Mnl. T"db. of Mak.
II (6)

Adev. I, 44 Le Chevalier.
„Damoiselle,
Damoiselle, aincoires vueil de vous aprendre une chose, de laquele par
aventure aincoires n'avez di besoing. C' est que se un escuier et une damoiselle aiment l' un l' autre parfaitement, et it avient que un autre escuier requist la damoiselle de son amour, je vous demande, si elle le doit dire a
son ami ou non ? ".
441. begracijt: bemind.
444. ghepacijt: verzoend ; hier : int herte : haar liefde geschonken. Niet
in deze bet. bij Mak.
445 . vaillant : voortreffelijk.
446. schouwelycx: ' s huwelijks.
-

La Damoiselle.
, , Sire chevalier, bien est vray que oncques de ceste chose n' eifis affaire,
mais tant vous dy que la damoiselle le doit dire a son amy, volre se elle le
scet sage et discret, autrement non. Car entre deux amans ne doit nulle rien
estre celee ne de femme a marl. ".
453. ten fijne : tenslotte, bovendien.
455. bedrieghele : tot bedriegen geneigd, bedrieglijk. Deze vorm is hier
wel uit rijmnood ontstaan ; ik heb hem nergens anders aangetroffen.
Toch is dit type adjectief welbekend : bnw. gevormd met suffix el,
zoals in schamel, vergetel, vermetel, enz.
-

II (7)

Adev. I, 45 Le Chevalier.
„France
France damoiselle, se ainsi fust que tenissiez loyales amours en voz
mains, je vous prie que me dittes, que vous en feriez ? ".

64
458. als die ... treurde : als iemand aan wie dat geluk zou te beurt vallen.
461. maken gheaest : tot aas ( voedsel) geven, hier fig. blij mee maken.
462. elck bestaet hem naent: elk staat het dichtst bij zichzelf, zorgt het

eerst voor zichzelf (het hemd is nader dan de rok).
La Damoiselle.
, , Sire chevalier, sachiez que sans aucun delay je les mettroie ou cuer de
mon amy. Car ailleurs ne les pourroie mieulx mettre a mon avantaige et
honneur. ".
463. diamanten : de tekst heeft Diemanten.
466. groeyen : de tekst heeft groeyn.

Adev. I, 46 Le Chevalier.

II (8)

„Damoiselle,
Damoiselle, lequel des deux ameriez vous mieulx : ou que sceiissiez
zoutes les pensseez de vostre amy, ou qu'il sceust toutes les vostres ? ".
470. in cheysen : als geschenk, beloning. Cf. Mnl. Wdb. cijns 4.
471. uws : de tekst heeft ws.
474. onuerquist: lett. onvernietigd ; hier , , geheel en al (?) " . Niet in deze

bet. bij Mak.
475. briefde: zou opvatten : hoe men het ook voorstelt, bekijkt. Niet in

deze bet. bij Mak.
La Damoiselle.
, , Sire chevalier, mieulx ameroie savoir toutes les pensseez de mon amy
qu'il sceust les miennes. "..
Le Chevalier.
„ Certes, damoiselle, trop mieulx ameroie savoir celles de ma dame, affin
que je fusse certain de l'amour, dont elle m'aimeroit. ".
477.
479.
480.
481.

blijckelijk : duidelijk.
autentijckelijck : echt, waarachtig.
ontbonde : zou verklaren, te kennen geven.
ghesonde : geestelijke gezondheid, geruststelling, welbehagen.

De `Chevalier' heeft hier, bij hoge uitzondering, nog een wederwoord.
Samenthwordvae,Dmisl"ndwehtrugi
antwoord van de , , joncvrouwe ".
II (9)

Adev. II, 1

Le Chevalier.
Qu' est en amours le dart vilain
com plus me hert et je plus l'aim,
que plus me bat villainement,
plus l' endure legierement ?
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485 . ruyt : zonderling ; slicht: simpel, onnozel.
486. loose : dwaze, gekke ; kecke : streek, misdaad (Mnl. Wdb. ). Zeer
zeldzaam woord. Volgens Kil. „ fallacia, dolus, facinus audax ", dus
ook vermetel, stout. Naargelang men kecke als subst. of als gesubst.
adj . opvat krijgt men als respectieve betekenissen : dwaze streek, of:
dartdwazevrmtl.Eisgnouwevrtal hFns,wr
spies, angel, pijl betekent, zij het dan ook daar in figuurlijke betekenis.

La Damoiselle.
C'est faulz semblant.
492. gheveyst: geveinsd.
494. staken : steunen (lett.: met de voeten, ook fig.) op, erop rekenen.
II (10)

Le Chevalier.
Aux vrays amans qui aiment hault,
quele chose est que mieulx leur vault
et au besoing plus tost leur fault ?
499. tbequaemste : het bevorderlijkste, waarbij ze meest baat hebben.
(vgl. profijtelijck in v. 527).
501. bequaemheyt : vreugde, genot..
Adev. II, 2

La Damoiselle.
C'est beau parler.
510. weet: mag.
511. duyckene: verdwijnen.
II (11)

Adev. II, 4

Le Chevalier.
Quele est 1' enseigne par dehors
qui plus monstre l' amour du cuer?

512. wennen : wenden, richten tot.

La Damoiselle.
C'est muer couleur.
524. principaal: vooral ; groete : begroeting.
II (12)

Adev. II, 7

Le Chevalier.
Qu' est en amours la courtoisie
moins proufitable et plus prisie ? .
526. schijnsel: uiterlijk teken (vgl. Fr. courtoisie ), geplogenheid.
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528. vercombiendelijcti : mededelende, vertellende. Niet bij Mak (zie aldaar : vercombienen) .
529. Doer : de tekst heeft Daer.
530. keest : kern, essentie ; verstaet ... keest : besef dit ten volle.
La Damoiselle.
C'est estre acolez sans baisier.
533. Ridder : de tekst heeft Riedder ; helsen : omhelzen vgl. v. 538).
535. bussen : doos , bus , recipient.
537. versgen: verzadigen, voldoening geven.
538. is ... gheweghen : wordt gewicht gehecht aan, wordt wichtiger geacht.
II (13)

Adev. II, 9

Le Chevalier.
Qu' est le moindre don qu'amours face
qui plus conforte et plus solace ?

542. siefte: zeef.
545. handelt: bespreekt, bedenkt..
La Damoiselle.
C'est doulz regart.
548. schinctte : zou schenken.
549. ghestichte : domein, rijk.
II (14)

Adev. II, 10 Le Chevalier.
Qui fait aux fins amans joyr
de ce de quoy ilz ont desir ?
554. onpluycken : ontpluycken : ontluiken, openbloeien.
557. solacelijck : genoeglijk, aangenaam ; gheneren : voeden, doen toenemen.
560. doet: de tekst heeft doct.
La Damoiselle.
C'est courtoisie.
563. heusch : hoofs (cf. Fr. courtoisie) ; bekent : zeker, duidelijk.
564. secreet : geheimhoudend, discreet ; verdullen : dwaas worden, d.i. hier
het hoofd verliezen.
564. bullen : verordeningen, oorkonden.
567. condemnabele : toegeeflijk, gemakkelijk verleidbaar en daarom moreel veroordeelbaar.
In plaats van het enige , , courtoisie " uit de bron, vindt men bij V.V.
, , drye saken " .
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II (15)

Adev. II, 11 Le Chevalier.
Qui fait amours long temps durer
et enforcer et embraser ?
568. vernoeyen : (u) last (te) bezorgen, lastig te vallen.
569. keuren : de regels, wetten.
573. sijt my beradich : geef mij raad.
574. ghestadich : standvastig.

Men merke op dat keuren, deuren en uren met elkaar rijmen ; u voor r
klonk in de zestiende eeuw ook te Gent ( zoals in West-Vlaanderen) als eu.
La Damoiselle.
C'est joye et leesse.
577 . beleuen : ondervonden, genoten.
580. ghenietelijck : ondervindende.
581. onverdrietelijck : genoeglijk, aangenaam.
II (16)

Adev. II, 12 Le Chevalier.
Quele chose esse qui monstre en fin
le faulx cuer et aussy le fin;
car en faulx cuer l' amour descroist
et ou fin cuer double et si croist ?
In de tekst staat als opschrift : De Rieddere.
587. pooghen : inspanning.
La Damoiselle.
C'est par monstrer dangier.
591. ghenoechdoen : genoegdoening, voldoening.
594. pertte : streek, list ; sulcke pertte : zoiets.
V.V. is veel duidelijker dan de bron ; het `dangier' wordt hier in
een bepaalde kontekst geïnterpreteerd. Deze laatste is in het uiterst
bondig antwoord, zoals dat in de bron gegeven wordt, geheel afwezig.

II (17)

Adev. II, 13 Le Chevalier.
Par quel semblant et par quel touche
cognoist on sage dame en bouche ? .
598 . iolijs : aangenaam.
600. vonden : vondsten, scherpzinnige middeltjes.
601. verleeden : zonder kwelling.
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La Damoiselle.

C'est par la response qu'elle fait.
605. haeren : in de tekst staat haerden (corrupt) .
607. rennen : rinne : kooi, hier : binnenste.
608. weert ... oft : hetzij ... hetzij ; sinne gheest : syn. van verstand in de
eerste helft van het vers.
III (1)

Adev. III, 1 La Damoiselle.
, , Sire chevalier, je vous demande, se vous aviez l'ottroy de vostre amie,
d'estre dix fois en sa compaignie a vostre volenté, et jamais plus n'y deiissiez estre, se vous les prenderiez en brief temps, ou se vous attenderiez longuement ? ".
611. reysen : keren, maal.

614. vey van gheschille : stoplap : zonder betwisting.
615. oyt : steeds ; kueren : verordening, bevel tot uitvoering ; hier realisa-

tie of bevrediging van de begeerte.
Le Chevalier.
„Damoiselle, sachiez que j' en prenderoie aucunes prestement et les autres garderoie. Car se je les avoie toutes prinses a une fois, je devroie estre
dolant, quant si legierement auroie despendu les biens que ma dame m'auroit de sa grace ottroyez et n'y porroie plus recouvrer. ".
618. vertoeuen : uitstellen .
623 . voorsienicheyt : vooruitziendheid ; dient : is dienstig, geldt ; tasten:
nagaan, weten.
III (2)

La Damoiselle.
, , Sire chevalier, je vous demande, se vous aviez 1' ottroy de vostre amie
de couchier avec elle par tel, si qu'elle deiist avoir sur vous un souhait tel
qu'il lui plairoit, lequel ameriez vous mieulx: ou qu'elle le prist a vostre
couchier, ou a vostre lever ? " .
Adev. III, 2

624. octroy : permissie, toelating.
626. Dies : daarvoor, als tegenprestatie.
627. saet: eig. zaad ; zie hieronder.
628. graet : eig. graad ; zowel saet als graet vindt men dikwijls als persoonsaanduiding, vooral in rijmpositie. Ze hebben de vage betekenis:
mens of menselijk wezen.
Le Chevalier.
, , Certes, damoiselle, mieulx ameroie qu'elle le preist au couchier. Car
puis qu' elle m'auroit ottroyé tele grace que d'estre la nuit empres elle, je
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pourroie bien penser que son souhait ne seroit point contraire a ma volenté,
mais a mon avantaige et honneur. ".
631. wedde : ( erop ) wed, zeker weet.
632 . aenveerde : zou beginnen , uitspreken .
634. dus: aldus, alzo ; bat van weerde : van hogere waarde, waardevoller.
635. expeerde : voortreffelijke, kundige .
636. byslapens : de tekst heeft blijslapens ; cheyns : vergoeding, tol. (Mnl.
Wdb. cijns 1) .
637. Uit de kontekst en ook als men de inhoud van dit vers vergelijkt met
de bron, blijkt dat hier iets verkeerd gelopen is : men verwacht in de
kontekst veeleer : So soudick my duchten voor ... Dit zou dan ook in
overeenstemming zijn met wat in de bron gezegd wordt : , , (seroit
contraire) a mon avantaige et honneur " en verklaren waarom hij de
wens vóór het naar bed gaan wil horen.
III (3)

Adev. III, 4 La Damoiselle.
, , Sire chevalier, je vous demande, se vous amiez dame ou damoiselle, et
un autre aussy l' amant pareillement, lequel ameriez vous le mieulx : ou que
veïssiez l'autre issir de la chambre d' elle, quant vous y entreriez, ou qu'il
y entrast, quant vous en ysteriez ? ".
642. onghetraecht : met spoed : zonder vertragen. Niet in Mnl. Wdb. en
Mak.
643. ghestreken : geslopen, gegaan. Zie Mnl. IFdb. s.v. striken.
Le Chevalier.
, , Damoiselle, que l'autre en yssist et que je y entraisse ; car se je lui veoie
entrer et j'en ississe, jamais n'auroye joye en mon cuer, tant que a elle parlé
auroie. ".
648. ghedinghe : eig. rechtsgeding : hier oordeel, redenering. In deze bet.
niet in Mnl. IFdb. en Mak.

III (4)

Adev. IV, 1 La Damoiselle.
Du chastel d' Amours vous demand:
dont vient le premier fondement ?
654. flauwen : verflauwen, verzwakken ; vercoudene : koud worden, afkoelen.
656. fondament: basis, oorsprong, fondeersel (v. 658 ).
657. gheadert : verenigd (Mak) .
Le Chevalier.
De honneste plaisance.
662. ghedestrueert : vernietigd.
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663. caueert : Niet in deze bet. bij Mak. Stort in, valt in mekaar ; van caveren, afl. bij Lat. cavus, hol, Middelfrans se caver, hol worden, Pikardisch caver : uithollen ( wat tot instorting leidt) .
664. callene : zeggen ; staet ... callene : moet hier gezegd worden.

III (5)

Adev. IV, 2 La Damoiselle.
Or me nommez le maistre mur
qui plus le fait fort et dur ?
666. mueragie : ommuring, muur. Niet in Mnl. 1Vdb. of Mak.
667. beurijdt : vrijwaart, beschermt.
668. strijckende : zich uitstrekkend ; stagie : verdieping.
669. nauwe : sterk ; ghepast : ingericht, aangelegd.
670. wast: eig. groeit ; hier : wordt.
671. blakers : lampen, kandelaars.
Le Chevalier.
C'est celer sagement.
673. gheurocht: gemaakt, gebouwd.
674. ghestolen : verborgen, verholen.
677. ter scholen : tot de (school der) minne.

III (6)

Adev. IV, 3 La Damoiselle.
Dittes moy qui sont les cresteaulx,
les sayettes et les quarreaux ?
680. setelen : zetels. Men ziet niet goed in hoe die kunnen ,, ketelen ",
maar v. 690 lijkt toch deze betekenis te steunen. Setelen kan de vertaling zijn van cresteaulx uit de bron. Daar dit créneaux, kantelen,
schietgaten betekent, is het goed mogelijk dat setelen hier kantelen
betekent. In deze technische betekenis is het echter van elders niet
bekend. Ze past echter wel goed in de allegorie van de chastel
d'amours die de geliefde ziet als een versterkt kasteel dat door de
minnaar bestormd wordt. Vgl. v. 686.
682. ketelen : kittelen, strelen.
683. solair: troost, bevrediging.
684. schichten : pijlen, de vertaling van zowel sayettes als van quarreaux
die beide soorten pijlen aanduiden ; diemer: die men er.
685. letsen : snoeren, strikken (Mnl. ldb. ). Hier veeleer : natuur, aard
( ?).
686. ghemackelijck : gemakkelijk (of veilig (?) als setelen uit v. 680 als
kantelen geïnterpreteerd wordt).
Le Chevalier.
Ce sont les regars attrayans.
689. ghesichten : aanblik van elkaar (cf. Fr. regars).
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III (7)

Adev. IV, 4 La Damoiselle.
Qui est le maistre portier et garde
qui l' entree deffent et garde ?
Deze strofe telt maar zes verzen. Tussen v. 697 en 698 is wellicht door de
drukker een vers overgeslagen.
Le Chevalier.

C'est dangier.
700. nauwe : nauwlettend.
702. vertraecht : verzwakt.
704. veraindere : opmerker.
III (8)

Adev. IV, 5 La Damoiselle.
Dittes moy dont, qui est la clef
qui fait le chastel deffermer ? .
712. den verstandele : de verstandige, gesubstantiveerd adj . gevormd met
suffix-el (Cf. Mnl. Wdb. verstandel: verstandig, kloek, bekwaam).
Vgl. v. 831.
Le Chevalier.

C'est prier continuelement.
714. eenpaerlyck : aanhoudend.
718. tverstant wel smaect : het verstand ziet dit wel in.
719. percken : delen.
720. wercken : bewerkstelligen, verrichten.
III (9)

Adev. IV, 6 La Damoiselle.
Nommez la sale et le manoir,
ou on puet premier joye avoir ?
725. betijcht: beschouwt (vgl. Mnl. betien). Niet bij Mak.
726. iubileren : genieten ( zinnengenot) of feesten.
727. feesteren : een feest geven voor.
Le Chevalier.

C'est acoller doucement.
729. helsen : omhelzen (Fr. acoller) .
731. intreye : aanleiding, voorbereiding, voorspel. Niet in deze laatste twee
bet. bij Mak.
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III (10)

Adev. IV, 7

La Damoiselle.
Qui est la chambre, ou est le lit
et toute joye et tout deduit ?

736. vylonye : laagheid, gemeenheid (Mnl. vileinie). Niet bij Mak.
740. gaey: gade.
Le Chevalier.
C'est joyssance entiere.
744. cyborie : ere- of vleinaam voor de beminde.
746. bestel: gedrag, daad ; synoniem voor beleet ( beleid) in hetzelfde vers.

III (11)

Adev. V, 1

La Damoiselle.

, , Certes assez ne me puis esmerveillier de vos prudentes et sages responses, sire chevalier, et ne fust l' heure qui approche le departement de l'assemblee presente, aincoires vous traveilasse pour savoir de vous aucunes
doubtes qui souvent me travaillent l'entendement, especialement se le dieu
d'amours fist oncques aucuns commandemens a garder par ses subgez et
bacelers errans en la queste d'amours pour plutost parvenir a sa court et ou
parfait service de leurs dames. ".
751. sprancken : gensters, vonken.

Na deze vraag, die, in veel bondiger bewoording, door V.V. werd overgenomen, volgt in de Franse bron een bevestigend antwoord van de ridder.
Hierop dringt de „Damoiselle " aan : hoeveel zijn er dan wel ? De ridder
zegt dat er tien zijn : .

Adev. V, 2 La Damoiselle.

„Et
Et combien sont ilz en nombre ? ".
Le chevalier.
„Dix
Dix commandemens fait
Amours a ses sergans,
Ausquelz tout cuer parfait
Doit estre obeïssant. "
Deze passage wordt door V.V. in de vv. 756-59 bewerkt.
757. noteren : noemen. Niet in deze bet. in Mnl. I7clb. of bij Mak.
758. practijckelijck : listig (Mak); hier veeleer : ijverig, degelijk.

Hierna vraagt de „Damoiselle
Damoiselle ", niettegenstaande het late uur, haar toch
deze tien geboden te noemen.
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Adev. V, 3 La Damoiselle.
, , 0 sire chevalier, et combien que aincoires fust l' heure plus tard et que
je deiisse ici arrester oultre les autres, et si vueil de vous oyr ces sains commandemens voire et que ce soit vostre plaisir les me dire. ".
Deze vraag heeft V.V. overgeslagen. Hij heeft zich gehouden aan het
schema ( één vraag, gevolgd door één antwoord) dat ook in de Adevineaux
de algemene regel is, maar waarop daar in dit geval een uitzondering wordt
gemaakt.
Hierna somt de 'Chevalier' dan de tien geboden op. Dit doet hij in elf
verzen. V.V. werkt deze uit tot een geheel van zevenendertig verzen (vv.
760-97 ), verdeeld over zes strofen. Zoals steeds is deze uitwerking heel persoonlijk en volgt de bron slechts van heel ver.
In de Adev. luiden de geboden : .

Le Chevalier.
( Les Dix Commandemens d' amours )
, , C'est que l' amant d'orgueil soit exempt en tous temps,
La parolle ne dye qui autrui soit nuisans,
A tous soit acointables de parler et plaisans,
Et toutes villonnies soit partout eschevans,
D'estre faittis et cointes doit tousjours estre engrans,
En toutes compagnies soit et liez et joyans,
Nul villain mot ne soit hors de sa bouche yssant,
Soit larges et courtois aux petis et aux grans,
Et en un seul lieu soit son cuer perseverans ;
Qui ces commandemens ne garde, it n'est pas vrays amans
Ne digne des grans biens d' amours participans . "
760. gloseren : overwegen, ter harte nemen.
761. verdrooghen : verflauwen, verslappen.
764. te naer ... spreke : kwaad spreke van.
768. conrooten : landen, gebieden.
773. schouwende : schuwende, vermijdende.
775. ghehabitueert : gekleed.
776. conuerseert: omgaat.
780. in alle spelen inuentie : in alle omstandigheden.
781. ten fijne : teneinde, met de bedoeling.
786. nopende: kwetsende.
789. vroom : dapper ; gendarme : soldaat (van Cupido }.
793. perte : verlies.
794. ghehoorsaemheyt: volgzaamheid, in de zin van trouw (vgl. vv.

791-92).
795. vaet: begrijp.
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IV (1)

Adev. 5, 5

Le Chevalier.

,,Damoiselle, donques ains que departons je vous demande, lequel vous
ameriez le mieulx : ou d'entreprendre a faire mesdisans cesser de mesdire,
ou vostre amy saoulier de baisier ? ".
802. groot van : zwanger van ; gheschille : ruzie, twist.
La Damoiselle.
, , Sire chevalier, mieulx ameroie saouler mon amy de baisier que d'entreprendre a faire cesser mesdisans de hoingnier. Car combien que raison ne
lui souffeist pas de moy baisier, si ne me porroit it tant anoyer que
1' autre . ' ' .
806. payene : genoegen doen, bevredigen.
807. nijders: benijden.
808. fenijn : vergif.
809. verfraeyen : er zich in te verheugen.
IV (2)

Adev. V, 7

Le Chevalier.

„Damoiselle,
Damoiselle, lequel ameriez vous mieulx : ou que vostre amy joyst de
vostre amour par tel, si que nul ne le peinst savoir, ou qu' il n'en joyst pas,
mais chascun cuidast, qu' il en joyst ? ".
815. verbletelijck : voor verbleutelijck : kan met een uit eu ontronde e afgeleid zijn van bleude of bloode (schuchter) : bang, geïntimideerd,

schuchter.
816. vermetelijck : onvervaard. Niet in Mnl. Wdb. of bij Mak.

La Damoiselle .
, , Sire chevalier, mieulx ameroie qu' il en joyst et que nul n'en sceiist
riens. Car toutes femmes doivent tousjours garder leur honneur et sur toutes choses eschever les parolles des mesdisans. ".
820. bij dien : bovendien.
821. tbeluycken : het verbergen.
822. miste : mest, hier figuurlijk „ iets weerzinwekkends " (Mnl. Wdb.
mes 4).
824. spatie: tijd.
IV (3)

Adev. V, 9

Le Chevalier.

„Damoiselle,
Damoiselle, je vous demande, se proesse ou hardement esmeut point
cuer de dame ou damoiselle a amer par amours ? ".
829. pleghen : geplogenheid, gewoonte.

831. schamele: beschaamde ; mydele : schuchtere, zelfst. gebruikt adj. met
suffix (e)l uit miden, schuw zijn. Vgl. v. 712.
-
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832. blooheyt: bedeesdheid.
833. gaet ... ydele : krijgt niets, blijft met lege handen.

La Damoiselle.
, , Certainement, si fait, sire chevalier. Car femme de sa propre nature desire tousjours que celui qu'elle entend a amer soit hardy et preux. Et aussy
l' en dist communement, que couard n' aura ja belle amie. " .
833 . nopere : prikkel, dwangmiddel.

834. verwecken : opwekken.
838. nygen : geneigdheid, aard.

In de Adev. volgt hierop nog een verdere vraag naar de reden voor dit
verschijnsel, met verklaring door de , , damoiselle " : .
Le Chevalier.
„Damoiselle,
Damoiselle, j e vous prie que me dittes le pour quoy et la raison ".
La Damoiselle.
, , Certes, sire chevalier, moult volentiers ; la cause si est, pour ce que la
dame ou damoiselle en est plus redoubtee, cremue et mieulx prisie, laquele
chose desire cuer de femme, comme d'elle mesmes ne soit a craindre. ".
Deze verdere verklaring werd door V.V. overgeslagen .
IV (4)

Adev. V, 10 Le Chevalier.
, , Damoiselle, je vous demande, lequel des deux vous ameriez le mieulx :
ou que vostre ami, se l'avez ou entendez avoir, fust larges et courtois, ou
eschars et hardis ? ".
840. noo : bijw. node, met tegenzin ; niet noo : niet onwelgevallig.
844. assout : aanval, bestorming.
La Damoiselle.
, , Sire chevalier, mieulx ameroie qu'il fust larges et courtois. Car hardement ne puet longuement durer ou cuer eschars, pour ce que avarice qui
est un lait vice et pechié mortel ne lui laisse demourer ; et je suis certaine
que Dieu aime mieulx sage couardise que fol hardement, et aussy fait tout
honneste corrage . ".
849. ghilde : broederschap, soort.
850. ontsueren : verdrieten. Vgl. v. 888.

IV (5)

Adev. V, 14 Le Chevalier.
„Damoiselle,
Damoiselle, du quel vous plaigniez vous le plus en amours : ou de trop
prier, ou de you prier ? ".
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855. versoecken : smeken, bidden.
857. is ... gheplant : is gemoeid.

859. webben : synoniem van weven. Afgeleid van Mnl. subst. webbe ; als
werkwoord mij niet van elders bekend.
La Damoiselle.
, , Sire chevalier, de trop prier. Car de legier on s'en pourroit taner. "
863. verbleeckene : in kracht verminderen, uitslijten.
864. cleyne ... spoede : weinig resultaat.
867. sober: mager.

IV (6)

Adev. V, 11 Le Chevalier.
, , Damoiselle, je vous demande et prie, que me dites de toutes les vertus que vostre ami a, laquele mieulx vous plaist ; et de tous ses vices, s' aucuns en a, lequel plus vous desplaist. ".

La Damoiselle.
, , Sire chevalier, sauve le bon advis de celles que mieulx se congnoissent
en amour que moy, mieulx doit plaire loyauté en cuer d' amant, et desloyauté le plus desplaire. "..
Het verband tussen dit nummer uit de Franse bron en de vraag, maar
vooral het antwoord bij V.V., is heel miniem. Nergens is V.V. zo zelfstandig te werk gegaan als hier. Van de „ vices " is bij hem geen sprake. In
plaats van één enkele, de hoogste deugd, krijgen we in de Nederlandse
tekst een imposante reeks van niet minder dan zestien tekenen waaraan
men de echte liefde kan kennen : zeven strofen, in totaal 49 verzen geheel
van V. V.'s eigen vinding.
877. betrouwen : onderkennen.

zeer opvalt.
884. ongheueyst: in alle oprechtheid, ongeveinsd.
888. besuerende : doorstaande, doorworstelend.
889. wacht van: behoedt voor.
894. druck : lijden, verdriet.
903-04. als beiden van dezelfde dingen houden.
905. is versinnende : voornemens, van plan is.
908. sorcht: is bevreesd, bezorgd.
915. ontulecht : ontrafelt, uitlegt.
916. dat: opdat, met het doel.
880. hem ... wtsteect :

IV (7)

Adev. V, 15 Le Chevalier.
„Damoiselle,
Damoiselle, je vous demande, lequel vous ameriez le mieulx : ou que
vostre ami morust pour l'amour de vous, ou que morussiez pour l'amour
de lui ? " .
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924. ronckele : gegons (WNT s.v. ronkelen) of rimpels (vgl. Mnl.
ronke). Niet in Mnl. ÏVdb. of bij Mak.
927. raeyen : stralen ; schinckende : stralend (schincken of schingen is een
bijvorm van schijnen) .
-

Uitzonderlijk is dat V.V. in de eerste vier verzen van deze strofe (vv.
924-27) nog commentaar geeft op het voorgaande antwoord van de ,, Damoiselle " , vooraleer zelf een nieuwe vraag te stellen . Aan deze laatste worden hier dan ook maar drie verzen besteed.
La Damoiselle.
, , Sire chevalier, mieulx ameroie qu'il morust pour l'amour de moy, car
se morte estoie pour lui, on en feroit que moquier, et se je vivoie apres lui,
j' auroie toute ma vie regret et souvenance de son amour. ".
934. beclotten : bekladden, bevuilen (in zak en as zitten ?). WNT beklotten en beklotIderen. Niet in Mnl. Wdb. of bij Mak. Vgl. Mnl. IFdb.
clotte (de t is wel een affectieve verscherping van d en o is een dito
variant van a) .
935. dragen : gedragen ; versotten : dwaas of gek worden, hier : verliefd
worden.
936. duchtende : vrezende, hoedende (voor nieuwe minnaars ? ).
IV (8)

Adev. ( epiloog ) Le Chevalier.
, , Certainement, damoiselle ; apres- celle response plus ne vous vueil tra
que en ce seroie d'oppinion contraire. Car mieulx ameroie-veilr,atndu
morir pour l'amour de ma dame, qu'elle morust pour l'amour de moy, et
a ce y a bonne rayson. Car le reste de ma vie ne me seroit que langeur et
deshonneur, et mieulx vault morir a honneur que vivre a honte ; et ainsy
me seroit la vie pire que mort. ".
938. saysoene : gelegenheid, zitting.
940. opinioene : mening.
941. roeyen : varen, hier : zijn.
942. tfij, alle befoeyen : foei (aan) d. i. weg met al de afkeuring, al dat uitjouwen ; befoeyen is een heel zeldzaam woord (Mak).
943. beseuen : eigenlijk een stoplap ; kan evenwel worden opgevat met de

betekenis : daarbuiten, d.i. zonder zijn geliefde.
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DE POETISCHE WERELD VAN M. VASALIS
door
Rudolf VAN DE PERRE
Lid van de Academie

M. Vasalis, die op 13 februari 1909 in Den Haag als Margareta Leenmans ( 1 ) geboren werd, publiceerde zoals bekend slechts drie
dichtbundels, met telkens een tussenruimte van zeven jaar : Parken en
woestijnen (1940), De vogel Phoenix (1947) en Vergezichten en gezichten ( 19 54 ) . Alles samen een honderdtal gedichten. Niettemin lijkt haar
poëtisch oeuvre voltooid en heeft ze een eigen, onvervangbare, zij het
niet makkelijk te definiëren plaats in de Nederlandse letterkunde veroverd.
Bij een benadering van haar werk en haar dichterlijke persoonlijkheid,
dringen zich een paar voorafgaande vaststellingen op. Haar poëzie kent
vrijwel onmiddellijk een hoge graad van waardering, maar als de eerste
golf van verwondering en bewondering wat geluwd is, komen controversiële stemmen aan de beurt. Hoewel Vasalis zelf bescheiden op de
achtergrond blijft en haar identiteit slechts noodgedwongen prijsgeeft ( 2 ), wordt ze in de literais kritiek spoedig een teken van tegenspraak.
Haar debuutbundel wordt in 1941 door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde met de Van der Hoogtprijs bekroond en beleeft
wat voor poëzie ongewoon is ! tien drukken in elf maanden. Ook haar
twee volgende bundels worden nog steeds bij herhaling herdrukt ( 3 ).
Gedichten van haar vinden hun weg naar handboeken en bloemlezingen en worden gebruikt in voordrachtrepertoria. De poëzie van Vasalis
heeft altijd op een ruim en trouw lezerspubliek kunnen bogen.
(1) Haar pseudoniem is de Latijnse vertaling van haar naam in de genitiefvorm :
Leenman-s = vasal-is.

(2) Omdat de jury van de Van der Hoogtprijs tijdens de oorlogsjaren diende te
weten of ze geen Jood bekroond had, was Vasalis verplicht haar identiteit bekend
te maken.
(3) Volgens De Haagse Post van 24 december 1983 werden in 1983 alleen bij
de uitgeverij Van Oorschot van de drie poëziebundels elk nog 5.000 exemplaren
verkocht !
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(2)

Van officiële zijde blijft verdere erkenning eveneens niet achterwege.
In 1957 ontvangt ze de prijs van de stad Amsterdam, in 1963 de culturele prijs van de provincie Groningen, in 1974
precies twintig jaar
na de publikatie van haar laatste bundel !
de Constantijn Huygensprijs en in 1983, nog bijna tien jaar later, de P. C. Hooftprijs (4).
DarmewdnhiNrlazowtemgijklraondscheidingen toegekend.
Des te verwonderlijk is dat de literaire kritiek niet dezelfde waarderingscurve vertoont. Er is een duidelijk verschil in receptie tussen lezerspubliek en critici. Sinds haar debuut is over haar niet zoveel, maar
wel regelmatig geschreven. Opvallend is dat weinig bijdragen een totaalbeeld van haar werk brengen of het als een coherent geheel behandelen. In feite wordt er meer om dan wel over haar poëzie gepraat. Bovendien gaat de meeste aandacht over het algemeen naar haar eerste bundel
en neemt de concentratie af waar het de tweede en vooral de laatste
ook de omvangrijkste
bundel betreft.
Ik wil deze vaststellingen met een paar voorbeelden staven. Als Parken en woestijnen midden het eerste oorlogsgeweld verschijnt, betekent
de bundel voor vele lezers zowat een opluchting en herademing. Van
het directe tijdsgebeuren is er overigens geen spoor terug te vinden. De
bundel wordt door de kritiek aanvankelijk eveneens gunstig onthaald.
Ikbeprmtonaesivutlng.DedchrHa
G. Hoekstra zegt : , , Haar verswereld is van het begin af een complexe
wereld, van een bijna beklemmende luciditeit ' ' (5). De literairhistoricus Anton van Duinkerken wordt getroffen door de ongekunsteldheid van haar werk, dat terzelfdertijd , , toch zoo artistiek (is ), dat men
het gedurig kan blijven beschouwen en ontleden, telkens nieuwe verrassingen ontdekkend " (6).
Naarmate de belangstelling voor haar werk
ook het latere werk
groeit, worden er echter ook andere standpunten ingenomen. Het oor-

(4) , , In het juryrapport wordt het werk van Vasalis klassiek voor de Nederlandse
literatuur genoemd. Geconstateerd wordt dat het oeuvre niet omvangrijk is, maar
dat het kwalitatief en emotioneel van een rijk dichterschap getuigt. De jury wil met
de bekroning van het werk van Vasalis ook de belangrijke invloed van de dichteres op de Nederlandse poëzie bevestigen ", in : De Standaard, 16 december 1983.
(5) De poëzie van M. Vasalis, in : Den Gulden W/inckel, jrg. 6, nr. 7, 1941,
p. 6.
(6) Kroniek der Nederlandsche Letteren : Drie dichteressen, in : De Gids, jrg.
105, deel 2, nr. 4, 1941, p. 95.
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deel van de woordvoerder der Vijftigers, Paul Rodenko, b.v. klinkt in
en in de optiek van het veranderde poëtisch klimaat is dat
1950
helemaal anders : , , Het is een niet meer te caenigszins begrijpelijk
moufleren feit : zowel de z.g. `ouderen' (Nijhoff, Bloem, A. Roland
Holst) als de nog steeds zo genoemde jongeren' (Hoornik, De Brabander, Vasalis ) behoren tot een definitief afgesloten tijdperk ' ' (7), een
oordeel dat hij enkele jaren later toch gedeeltelijk herziet, wat b.v. niet
gebeurt met Jan Elburg ( 8) en W. F. Hermans ( 9), die tegenover de
poëzie van Vasalis afwijzend staan. De door Hermans gewraakte Victor
van Vriesland is daarentegen van mening dat de dichteres alleen al om
haar eerste bundel , , kan gerekend worden tot de zéér groten die stellig, van de dichters der laatste decenniën, zullen blijven " (10)
De voorbeelden zijn legio, maar ik wil me hier beperken. Toch doet
het vreemd aan haar poëzie afwisselend gekarakteriseerd te zien als romantisch, realistisch, neo-symbolistisch en naturalistisch. Wie heeft het
bij het rechte eind, als wij enerzijds lezen dat haar werk fris en ongekunsteld is en van een intuïtieve vrouwelijke gevoeligheid getuigt, maar
anderzijds een verstandelijke gezochtheid vertoont ? Wie, als haar werk
door de ene als (ver)nieuw(end), door de andere als verouderd wordt
bestempeld, nu eens als een `complete wereld' wordt ervaren, elders alleen maar fragmentarisch weet te boeien ? Is de lezer ook in deze een
rechtvaardige rechter ? Of zag Ed Hoornik reeds klaar toen hij in 1939,
vóór het verschijnen van Parken en woestijnen, schreef:
,, Het geestelijk avontuur eerder zoekend dan vermijdend, maar blijvend onvervuld in welke realiteit ook, zal haar poëzie meer en meer
de tragische getuigenis worden van het menselijk tekort, dat oud is als
de wereld en dat dieper dan door één van haar tijdgenoten beseft
werd ... " ? (11) .
Dan kunnen we stellen dat het werk van Vasalis aan tijd noch stroming gebonden is en derhalve tot de klassieke verworvenheden van de
Nederlandse poëzie behoort.
.

(7) Geciteerd door Harry Scholten in : Tirade, jrg. 19, nr. 204, 1975, p. 246.
(8) id.
(9) Mandarijnen op zwavelvuur: Van Vriesland rechtop en omgekeerd, in : Podium, jrg. 10, nr. 4, 1955, p. 245-250.
(10) In : Onderzoek en vertoog 2, Amsterdam, 1958, p. 464.
(11) Geciteerd door Harry Scholten, o.c., p . 245.
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Wie M. Vasalis toch in een bepaalde stroming wil situeren, kan ternauwernood invloed aanstippen. Hoogstens kan er van enige verwantschap
sprake zijn met dichters als Nijhoff, Achterberg en Hoornik, omdat ook
de eerste gedichten van Vasalis van het anekdotisch-psychologische genre
zijn. In werkelijkheid is ze van meet af aan een onafhankelijke weg gegaan en hield ze zich volstrekt buiten het literaire gebeuren, waarmee
ze ook beroepshalve als kinderpsychiater geen bindingen had.
Niettemin heeft ze een duidelijke visie op kunst en kunstenaarschap, op
poëzie en dichterschap . In haar ogen onderscheidt de kunstenaar zich
van de andere stervelingen hierin, dat hij de gevoelens die hij met de
anderen deelt, weet duidelijk te maken. De wijze waarop dichters dat
kunnen is uitsluitend afhankelijk van hun relatie tot de taal. Ik citeer :
„En de taal niet uitsluitend als communicatie-middel, maar als een
bijna concreet iets. Ze staan vanaf hun prilste jeugd anders tegenover
woorden, ze zijn geneigd ze meer au serieux te nemen, alsof het dingen zijn en ze spelen er meer mee " . Of:
, , Het is bezig zijn met taal, er door getroffen worden en er mee treffen, het gebruiken en gebruikt worden erdoor, de zin en de klank van
woorden, die een werkelijkheid vertegenwoordigen, die tegelijk oud is
èn fris als in den beginne. Een gedicht is als een visnet dat in zee is uitgeworpen, de mazen zijn even belangrijk als het touw : de stiltes en lacunes tussen de woorden. Alleen door een vers kan een dichter zijn eigen werkelijkheid levend vangen ' ' (12) .
Schrijven is voor haar de vragen van het bestaan onthullen, niet oplossen. Het woord immers openbaart, legt gevoelens bloot, peutert heimwee los naar het allereerste begin, maar brengt geen antwoord. Het
maakt de dichter en eventueel de lezer nog sterker bewust van de
beperkingen van de menselijke staat. Juist het feit dat Vasalis' ervaringen gesneden zijn op menselijke maat en dat ze in het woord zowel zijn
mogelijkheden als zijn grenzen erkent, maakt van haar werk een boeiend geestelijk avontuur.

***
Parken en woestijnen bevat een oogst van 21 gedichten. De onmiddel-

lijke weerklank van de bundel in Nederland is wellicht voor een deel
(12) Uit het dankwoord uitgesproken bij de toekenning van de culturele prijs
van de provincie Groningen, opgenomen in : Tirade, jrg. 7, nr. 78-79, 1963,
p. 426-427.
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te verklaren door de oorlogsomstandigheden, die de mensen al enkele
maanden onder fysische en psychische druk hadden gezet. Met Parken
en woestijnen wordt, midden een periode van geestelijke verwarring en
onzekerheid, een poëzie aangeboden van verinnerlijking, die zich juist
toespitst op de normale menselijke gedragingen en de lezer een gevoel
van herkenning en bevrijding schenkt. Onbewust heeft ze haar poëzie
zelf gekarakteriseerd in Fanfare-corps:
Een onverbloemde,
voor elk verstaanbare muziek,
die aan het ademloos publiek
ieder gevoel met name noemde.

Die gevoelens hebben niets te maken met het tijdsgebeuren, ze stijgen
bovendien uit boven Vasalis' persoonlijke problematiek, zodat de lezer
er iets in vindt van het algemeen-menselijke levenslot en zich aldus met
zijn eigen situatie verzoent.
De kern van Vasalis' poëtische wereld is een diepe innerlijke verscheurdheid. Zij leeft in onvrede met de haar omringende werkelijkheid.
Inwezijstdoprmanchelvsitg,marbjVlis treffen we geen gevoelsromantiek aan, omdat ze telkens weer de confrontatie met de werkelijkheid aangaat. Niet alleen vertrekt ze van zeer
concrete, meestal anekdotische gegevens, maar deze onthullen telkens
weer de tegenstrijdigheden van het bestaan en de complexiteit van haar
eigen wezen.
In feite voltrekt zich in haar het sinds de Europese romantiek ontstane conflict tussen cultuur en natuur. De gecultiveerde wereld met
zijn opgelegde, bedachte levensvormen en -normen, wordt gesymboliseerd door de verzorgde parken tot dewelke het (Hollandse ) landschap herschapen is. Vasalis heeft lak aan conventies, omdat ze alle
spontaniteit doden en daarom zijn de woestijnen (van de Karoo in
Zuid-Afrika, waar ze negen maanden verbleef) symbool van de ongerepte, primitieve wereld met zijn natuurlijke, vitale oorspronkelijkheid,
waarin men zich ongerept uit kan leven. Maar deze wereld blijft slechts
een wensdroom, geen schuiloord voor een romantische, evasieve geest.
Vasalis bekent zich uiteindelijk tot de werkelijkheid waarin ze leeft,
omdat ze door de cultuur gevormd is en van de boom der kennis gegeten heeft. Dat creëert een voortdurende bron van spanningen en tegenstellingen die elkaar kruisen en opheffen, vaak binnen het gedicht
zelf.
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Typisch hiervoor is het openingsgedicht Drank, de onberekenbare, het
`relaas' van een conventionele society-avond. Zij voelt in zich een plotse,
haast primitieve uitlevingsdrang :
In mijn binnenst stampen beesten,
snuiven paarden, ruisen bossen...

Ze zou spiernaakt in een meer willen duiken of met losse haren wild
rennen door de ongeschonden natuur van exotische landen. Het blijft
echter bij een onvervulbare wensdroom, het is een tè mooi visioen, dat
mede vernietigd wordt door de drank, de `onberekenbare' . Eer het gedicht ten einde is, is haar verlangen reeds getemperd tot berustende
weemoed, die haar verzoent met het menselijk lot.
Herhaaldelijk meldt zich het verlangen aan naar de ( zelfgekozen )
dood (De dood, Begrafenis van mevrouw T. , De onbekende van de
Amstel), maar ze wendt zich telkens weer tot het leven. Midden het leven trekt ze zich vaak terug in haar innerlijke wereld, waarvan Afsluitdijk een mooi voorbeeld is. Een laat-avondlijke busrit over de rijweg op
de dijk die het IJsselmeer van de zee afsluit, openbaart haar een visioen,
waarin droom en realiteit in elkaar overvloeien. Dat bezorgt haar een extatisch gevoel van onttrokken te worden aan de tijd.
Er is geen einde en geen begin
aan deze tocht, geen toekomst, geen verleden,
alleen dit wonderlijk gespleten lange heden.

De tocht met de bus wordt een tocht naar binnen, binnen de ruimte
van dit raadselachtig bestaan.
Het zich terugtrekken uit de dagelijkse realiteit gebeurt ook door een
vlucht in de slaap en de droom, die haar een kortstondige illusie van tijdeloosheid verschaffen ( Tijd, De krekels, De weg terug) . Scherper dan
tevoren immers ondergaat ze nadien de ervaring van tijdelijkheid en vergankelijkheid. Vooral in het gedicht Tijd komt dit tot uitdrukking in
een hallucinant visioen :
Ik droomde, dat ik langzaam leefde...
langzamer dan de oudste steen.

Door haar eigen levenstempo te vertragen, gaat nu alles wat stil leek
plotseling ongeremd leven en openbaren de dingen het proces van vergankelijkheid in hun onbewustheid. Voor de mens is `tijd' echter synoniem van bewustzijn en bewustzijn van leven dat pijn betekent. Hij ondergaat hetzelfde proces immers `wetend' en moet de strijd aanbinden
als innerlijk verscheurd wezen.
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Hoe kon ik dat niet eerder weten,
niet beter zien in vroeger tijd ?
Hoe moet ik het weer ooit vergeten ?

Hoe is het mogelijk dat ze zich van die verschrikkelijke wetenschap niet
eerder bewust was en hoe zal ze zich van dit inzicht, haar door de
droom geopenbaard, nog ooit kunnen bevrijden ? Dit is de conclusie,
geformuleerd in , , dat ongeduldig of wanhopig, smekend slot dat zovele
van haar verzen kenmerkt ' ' (13) .
Het natuurlijke, ongecompliceerde leven daarentegen roept paradijselijke verlangens op (De trek, Vahine no te tinre), maar confronteert haar anderzijds nog duidelijker met het besef van het menselijk
tekort (De idioot in het bad) en laat haar onbevredigd achter
(Luchtspiegeling, Het ezeltje) of maakt haar droef èn blij tegelijk
(Fanfare-corps).
Even merkwaardig als uitdrukking van Vasalis' ambivalente ervaring
van het bestaan zijn de natuurgedichten. De herfst (die herhaaldelijk
voorkomt ) laat aanvankelijk een kreet van wanhoop horen, maar deze
wordt opgevangen door voorjaarsvreugde en leert haar tenslotte de zin
van, wat ze noemt, de `zuivere helderheid' , die de natuur na het louterend herfstproces vertoont. De natuur zuivert zich van overtolligheden
en bereidt zich op die wijze perfect voor op de dood, die ze als het ware
al stervende overwint, want sterven is verheldering, bevrijding, groeien
naar de essentie.
De mens daarentegen mist die zin voor `zuiverheid' , hij hangt vast
aan niet-wezenlijke dingen en is aldus niet in staat de dood op een adequate manier te `beleven'. In de taal van de natuur ( dieren, bomen,
planten) als deze zou vertaald worden in mensentaal ligt nochtans de weg open naar innerlijke bevrijding.
In dit licht moeten we ook het laatste gedicht van de bundel, Onweer
in het moeras, lezen ( haar enige proza is de novelle Onweer, met een
gelijkaardige thematiek). Een apocalyptisch onweer doet een gele schare
vogels in een felle beweging van kleur en klank in gevlerk en gezang losbarsten uit een rietbos.
Het gedicht eindigt met de reflectie :
Mijn hart werd plotseling wit en heet,
't was of ik zelf werd omgesmeed.

(13) Anthonie Donker, Het weerlicht der vrouwelijkheid, in : Critisch Bulletin,
jrg. 15, nr. 1, .p. 12.

86

(8)

Ik heb het angstig ondergaan
ik kwam er sterk en nieuw vandaan.

Vogels en vuur worden in dit gedicht samengebracht. Het is een mooi
beeld ( en preludeert reeds op de titel van de tweede bundel De vogel
Phoenix) van hoe zij zichzelf voelt : gezuiverd, bevrijd, nieuw...
In het losbreken van de natuurelementen ziet zij nogmaals het verlangen weerspiegeld naar een primair vitalisme, dat vernieuwend en verlossend zou kunnen werken. Zo eindigt Parken en woestijnen, in weerwil van de negatieve geladenheid van de titel van het laatste gedicht, op
een teken van hoop.

De vogel Phoenix ontstond nog gedeeltelijk tijdens de oorlogsjaren en
telt slechts 22 gedichten. Als ik deze bundel vergelijk met Parken en
woestijnen, stel ik toch een opmerkelijke verschuiving vast. Deze ligt
niet zozeer op het vlak van de thematiek, wel in de beperking ervan en
tegelijk en vooral in de verdieping. De grondtoon van Vasalis'
poëzie blijft dezelfde, maar de gedichten zijn minder anekdotisch als in
Parken en woestijnen en concentreren zich rond een vastere kern, die
ook een zekere, zij het niet expliciete structurering van de bundel met
zich brengt.
De eerste drie gedichten zijn een soort hommage aan haar gestorven
zoontje. Door een lege bladzijde staan ze los van de rest van de bundel. Het zijn visionaire gedichten, waarin ze haar zoontje identificeert
met de vogel Phoenix, die het gestorven kind in haar wakker roept, als
symbool van een vernieuwde creativiteit, d.w.z. een vernieuwde ontmoeting met de werkelijkheid.
Uiterlijk spitst de bundel zich verder toe op een meer beperkte ervaringswereld : de eigen wereld binnen de grenzen van het leven met de
meest nabestaanden : kind en man. De thematiek van het kind houdt
ze gedurende enkele gedichten aan (Kind, Sprookje, Hij huilt...) . Met
het kind is communicatie mogelijk, omdat het iets bewaard heeft van
de ongereptheid van het paradijs. Die gevoelens draagt ze in die fase
ook over op de natuur. Zowel de lente als de herfst openbaren iets van
de harmonie die de eenheid van de dingen herstelt. Ik vermeld hier
April, Oktober en vooral het bekende, idyllische Appelboompjes, waarin zij zich herkent in twee jonge appelbomen.
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Voller wordend met de dagen,
vastgegroeid in 't ogenblik,
bestemd, mijn zustertjes, — als ik —
te wortlen, rijpen en vrucht te dragen.

De boompjes overstijgen de tijd en de vergankelijkheid, omdat ze, zonder te bewegen, toch bewegen en vruchten dragen. De dichteres geworteld in de tijd, puurt uit één ogenblik zich onttrekken aan de tijd in de
verbeelding, de kracht om dit ogenblik te verlengen in de concrete
duurzaamheid van het gedicht.
Juist de tijd echter blijft de onverbiddelijke scherprechter. Hij voert
haar naar de realiteit terug en merkwaardig genoeg gebeurt deze overgang via de identificatie met een sprookjesfiguur in De kleine zeemeermin , naar mijn gevoel een scharnier- en sleutelgedicht in het werk van
Vasalis. Het confronteert haar met de volwassene, in enge zin is dat : de
man, in ruimere zin de `ander', de wereld. Op een schrijnende wijze
drukt ze de tragiek en het verdriet uit om de onmogelijkheid tot volledig menselijk contact. Nochtans zijn, zoals in het sprookje van H. C.
Andersen, `zeemeermin' en `prins' aanwezig, maar er blijft de onzichtbare muur (in het sprookje symbolisch aangeduid door het verlies van
de spraak ), die tussen de `ik' en de `hij' bestaat, hoewel de ik bereid
is tot totale overgave en de hij zich als een dorstig hert aan haar komt
laven, zoals in het korte gedicht Zomer:
Op het balcon gezeten kan ik hem zien komen,
afzonderlijk, licht tredend door de zomerstraat.
Snel en omzichtig, als een hert, dat drinken gaat
zie ik hem naderen onder de oude bomen...
En ik ben niets meer dan het helderst water,
wanneer ik in de koele kamer snel
en al vergeet van vroeger en van later,
van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn bron, zijn donkre wel.

Hoewel de bereidheid tot overgave er is (o.a. Ra), blijkt èchte communicatie onmogelijk, omdat de `ander' de weerspiegeling is van de verdeeldheid van alle verschijnselen. Zij ervaart de `tegenstrijdigheden' van
het bestaan zowel in visioenen als in de banale, alledaagse realiteit (De
kaarsen brandden..., Vachten in de ochtend, Visioen) .
Juist via de persoonlijke relatie ontdekt ze die tegenstrijdigheden niet
alleen in de eigen, beperkte wereld, maar ook in het kosmische gebeu r
ren. Het innerlijk dualisme ontstaat door het verlangen, enerzijds naar
het herstel van de harmonie (Daphne), o.a. in de eenwording met bo-
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men en zee, van de andere kant ook door de wil de oorzaken van de
desintegratie op te sporen. Deze ontdekt ze in de vervreemding van het
èchte leven en in het gebrek aan samenhang tussen al het geschapene,
dat de mens te gronde richt. In het mooie gedicht Cannes noemt ze de
enige werkelijke zonde „ ver van de werkelijkheid " te zijn weggeraakt.
in
Zoals in de antieke tragedie ligt in de ondergang van de held
echter de kiem van de heropstanding.
dit geval het lyrische subject
Vasalis' wereldbeeld krijgt hier een religieuze, zij het niet dogmatische
dimensie. Zij beseft dat de mens in volstrekte `alleen-heid' niet anders
kan dan verloren gaan, doch anderzijds voelt ze ook het tragische van
haar positie aan, zich bevindend in niemansland tussen aarde en hemel.
Op aarde, , , deze wildernis van pijn ", kan ze niet leven, in de hemel
kan ze niet ademen, omwille van , , die al te zuivre luchten " . Zij voelt
de huiver aan van het mysterie achter de dingen, maar als mens voelt
ze zich tevens te „ verward, te warm, te klein " , te onmachtig om met
`de grote waarheden van het leven' geconfronteerd te worden.
In het voorlaatste gedicht van deze bundel Misthoorn in de herfst balt
ze het menselijk klagen uit de diepten der eeuwen nog één keer samen,
omdat op de vragen die het bestaan oproept geen direct antwoord is,
laat staan gegeven wordt. Het is het enige dat ze zeker weet. De oorspronkelijke harmonie van het paradijs is gebroken, de dingen vallen in
veelheid uiteen en botsen tegen elkaar in talloze tegenstrijdigheden.
Er is geen antwoord in de tegenstrijdigheden
— en van dit antwoord heeft de stem mij zó doordrongen,
vanaf mijn kindsheid heeft hij het gezongen
en dat is al zo lang geleden...

Het is haar lot, haar noodlot, dit te moeten weten, ervaren en aanvaarden... Maar onmiddellijk hierop volgt het laatste gedicht Avond aan
zee, dat ook deze bundel, ondanks alles, op een positieve klank besluit.
De avond brengt rust en de zee is hèt symbool van de verloren eenheid, van de samenhang der verschijnselen, die paradoxaal genoeg alle
veelheid overbrugt : , , één stem uit duizend kelen ' ' , , , éénheid uit zoveel
tegendelen " . De zee is de Grote Moeder of de Al-Vader, die de schepping ordent en haar op en neer deinend verloop regelt. De zee schenkt
een haast bovenmenselijk vertrouwen en een rust die de rusteloze nergens anders verwerven mag. De veelheid en de tegenstrijdigheden èn de
individuele eenzaamheid worden door een hogere eenheid overkoepeld :
Ik zag voor 't eerst weer naar de hemel :
hoe die zich rustende verhief.
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De derde en laatste bundel Vergezichten en gezichten telt 58 gedichten
in totaal, ruim meer dan de twee vorige bundels samen. Een aantal gedichten dragen geen afzonderlijke titel meer. Dat is te verklaren door het
feit dat de concrete anekdotiek de plaats heeft geruimd voor een verhoogd
belijdeniskarakter. Van de andere kant zijn er ook vrij veel korte gedichten, die de concentratie en de spankracht vergroten. De `gezichten' die
zij in de dagelijkse realiteit ontwaart (mensen, dieren, de natuur ), worden door het verrassend aanwenden van associaties en metaforen opgetild tot `vergezichten' , tot symbolen van een ruimer en grootser levenssfeer en geven aan de gewone dingen vaak een mythische dimensie.
In wezen is de levensvisie van Vasalis in deze bundel evenmin veranderd, wel opnieuw uitgezuiverd en verdiept. Haar werk is als symfonische muziek. Het hoofdmotief wordt in wisselende variaties hernomen,
geintensiveerd en met neventhema's aangevuld. Het grondthema blijft
de ervaring van de verbroken eenheid der dingen, die zij aan den lijve
voelt in de liefde, de natuur, de beleving van de tijd. Daartegenover
plaatst ze niet na elkaar, maar door elkaar vervlochten het verlangen naar harmonie en samenhang, dat ze projecteert eveneens in de
liefde ( voor de man, het kind ) en in een kosmische eenwording met als
exponent : de zee. Dat het verlies van de paradijselijke gelukstoestand
leidt tot verdriet, ligt voor de hand. Anderzijds zijn er ook momenten
van verrukking en hoop en de zeldzamer wordende drang naar ongeremde vrijheid. Naar het einde toe bloeit zelfs een vreugde open om het
verworven levensinzicht en de veroverde plaats in de werkelijkheid.
Ik zal deze evolutie in die orde pogen vluchtig aan te tonen. Bij de
thematiek van de verbroken eenheid zal ik hier niet te lang stilstaan,
omdat ze in de vorige bundels reeds voldoende aan bod kwam. Het
moge volstaan met te zeggen dat ze deze ervaart, b.v. bij het zien omhakken van een boom in het Vondelpark, een afgevallen boomblad, een
braamstruik, een herfstlandschap, evenals bij het ouder-worden en in de
inter-menselijke relaties, waarvan de liefde de belangrijkste is.
Maar de balans kan even vlug omslaan. De verschijning van een duif
na een onweer ( alweer ! ) is voor haar niet alleen de aanduiding van een
nieuwe dageraad, van een nieuwe harmonie, maar ook van een innerlijke metamorfose (Duif).
De geborgenheid in de samenhang krijgt het duidelijkst gestalte in
de figuur van de Moeder, die ze vergelijkt met de zee, de Grote Moeder, die haar kinderen, , , de kleine vogels ' ' , in hun onrust veiligheid en
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en ook als
zekerheid schenkt en voorgoed opneemt. In dit opzicht
is de enige cyclus die Vasalis
aanloop tot de finale van de bundel
schreef en die ze Fragmenten noemde belangrijk. Op een anekdotischverhalend stramien groeit een zwerftocht langs het verlaten strand uit tot
het beeld van een innerlijke zoektocht, die de balans opmaakt van een
leven dat gevoed werd door de tweespalt tussen droom en werkelijkheid.
In welke mate kan of mag ze de lokroep van de zee volgen ? In hoeverre
kan of mag ze de uitnodiging van de vogel Phoenix beantwoorden ?
Uit het voorgaande is gebleken hoe onmachtig ze staat tegenover de
werkelijkheid en hoe de ambivalentie van het leven haar telkens weer
tussen hoop en wanhoop plaatst. In de uitbeelding van het verdriet om
het verlies, wordt de droom van een mogelijk herstel nooit geheel opgegeven. In de projectie van de droom zelf zit in de kern steeds de onmogelijkheid tot realisatie ervan vervat. Het verlies wordt verzacht, de
droom wordt ontkracht.
Is een, op het eerste gezicht contradictorische, `hoopvolle berusting'
in het menselijk lot de enige oplossing en bevrijding ? De slotgedichten
schijnen daarop te wijzen. Zoals de vorige bundels eindigt ook Vergezichten en gezichten op een teken van hoop . De drie laatste gedichten
weerklinken als de finale van een symfonie . Zij vatten haar levenssituatie en -filosofie samen en projecteren ook een alternatief: de wensdroom van een bereikbaar, relatief geluk. Het gedicht Zachter brengt
een correctief aan bij Misthoorn in de herfst uit De vogel Phoenix, dat
, , geen antwoord in de tegenstrijdigheden ' ' vond. Het antwoord ligt bij
de Grote
de zee en maakt de pijn van het leven zachter. De zee
doet de tegenstrijdigheden samenvallen, heft ze op, maar het
Moeder
strand is haar vaderland en daar droomt ze zich een hoge, weelderige
boom, waarin vogels, naar elkaar luisterend, vèèr elkaar zouden zingen.
Het is de droom van een gemeenschap waarin verdraagzaamheid en
liefde fundamenten vormen van een leefbare wereld.
Het voorlaatste gedicht is weer een Herfstgedicht, ditmaal doorhuiverd van een stroom van geluk, het geluk van het inzicht, van de levensaanvaarding, van het weten wat het leven te geven en niet te geven vermag. Zij heeft afstand leren doen van alle overtolligheden en de tegenstrijdigheden als inherent aan het bestaan aanvaard :
Zo, aan de rand van het nog niet en niet meer zijn
en van het tomeloze leven,
voel ik voor 't eerst in zijn volledigheid
en aan den lijve, het vol-ledig zijn :
een orde, waarin ruimte voor de chaos is,
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en voel de vrijheid van een grote liefde,
die plaats voor wanhoop laat en twijfel en gemis.

De natuur heeft haar de wijsheid verleend het leven te aanvaarden mèt
de dood, de wijsheid ook van de onthechting in solidariteit met al het
bestaande, mensen en dingen.
Als dat bereikt is, is het tijd voor het afscheid. Ook aan de poëzie.
Uittocht. Debundlsitmoreplg,htvisnadc
Op allegorische wijze vergelijkt ze zichzelf en haar relatie tot de wereld
met een burcht, die gesloopt wordt om een nieuwe op te bouwen. Alle
dromen en gestalten zijn uit haar weg. Zij blijft alleen achter, eenzaam,
maar gezuiverd en gelouterd. Zij heeft zicht ont-ledigd van de dingen
en is vol-ledig geworden in liefde. Zij heeft haar situatie vastgelegd in
het sublieme vers :
en 'k stond alleen zoals een stamper doet.

Het stuifmeel heeft de bloesems bevrucht. De bloemen vallen af. De
stamper staat er naakt, alleen. Het resultaat de vrucht is pas zichtbaar in de herfst. Maar er is hoop. Het verleden is effen gemaakt en tot
gruis verwerkt. Er kan gebouwd worden aan een nieuw begin, om het
laatste gedeelte van de levensweg af te leggen. De vogel Phoenix kan
herrijzen in een reëler perspectief. De `vergezichten' zijn `gezichten' geworden. Het laatste vers heeft de waarde van een uitnodiging :
Kom ! Lopende op blote voeten...

Het klinkt als de belofte van een voorjaar. Het doet denken aan een
kind dat op blote voeten door het prille gras loopt, hoopvol en toch
kwetsbaar ! In die optiek is haar poëtisch oeuvre voltooid, omdat de crisis
tot een katharsis gekomen is, omdat ze gelouterd is en klaar staat om
haar menselijke taak op zich te nemen.

*

**

Ik wil nog even recapituleren. Centraal in de poëtische wereld van M.
Vasalis staat haar houding in en tegenover de werkelijkheid. Haar poëzie
is een poging tot plaatsbepaling vanuit een sterk besef van het verlies,
het verlies van wat `het verloren paradijs' genoemd wordt. De werkelijkheid die de mens omringt is zijn natuurlijk leefklimaat. Voor Vasalis
heeft dit van bij het begin kosmische allures. Haar milieu is de natuur :
planten, bomen, dieren, de zee. Er zijn geen `stadsgedichten' en ook
de menselijke aanwezigheid is eerder schaars.
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De natuur weerspiegelt eveneens, zoals al wat leeft, het gebrek aan
samenhang, verval en dood, maar ze herstelt zichzelf. De cyclische gang
van de seizoenen zorgt voor het innerlijk evenwicht. Het herfstproces is
een proces van loutering. Het moeras wordt gezuiverd door een onweer.
Vogels wieken op en kunnen voor elkaar zingen in de kruin van een
boom. De zee, met haar eeuwige wederkeer van eb en vloed, ligt altijd
opnieuw klaar om te geven en ( op ) te nemen. Het kosmische gebeuren
geschiedt in `onbewustheid' .
De mens maakt deel uit van dit geheel, met dit verschil, dat hij het
enige wezen is, dat de oorspronkelijke toestand geweten heeft. Hij heeft
bijgevolg een geweten. Dat is tegelijk zijn sterkte en zijn zwakte. Hij
staat voor een keuze : zich ongeremd overgeven aan een spontane, natuurlijke vitaliteit, zich inschakelen in een soort primitief verband, of
de weg der mensen, dat is de weg van de beschaving gaan. Hij bevindt
zich voor een dilemma. Het eerste is namelijk utopisch, het tweede
maakt hem bewust van de tegenstrijdigheden die het bestaan dag na
dag aan het licht brengt. Dat vervreemdt hem van de realiteit en maakt
communicatie onmogelijk. Hij voelt zich geplaatst buiten de samenhang. Het geeft hem een gevoel van angst, onzekerheid en eenzaamheid, dat vaak tot wanhoop leidt. Vasalis verzet zich daartegen.
, , In de door vrouwen voortgebrachte poëzie van alle tijden zijn het
liefdesverlangen, de identificatie met de natuur en kosmos, altijd sterker
geweest dan trots aanvaarden van of verbittering 6m menselijke eenzaamheid " ( 14), stelt Hella Haasse. Dat is zeker toepasselijk op Vasalis'
poëzie. Zij laat zich niet leiden door verbittering of wanhoop. Wel heeft
ze haar trots om, ondanks alle innerlijke tegenstellingen, haar eigen natuur te verwezenlijken.
Al vindt de mens , , geen antwoord in de tegenstrijdigheden ' ' , toch
moet hij zich toe kunnen vertrouwen aan een zinvolle werkelijkheid. Op
het einde van De vogel Phoenix openden zich een paar `religieuze'
perspectieven, maar in laatste instantie is de levensfilosofie van Vasalis
een volstrekt `diesseitige' , een aardse. Elke bundel eindigt op een teken
van moed. In elke crisis sluimert een kiem van hoop. Haar visie mondt
uit in het geloof in de liefde voor alles en allen, nadat de mens zich van
zijn eigen `overtolligheden' heeft ontdaan. Het is een mooie, zuiver humane boodschap, die haar bekroning vindt in de symboliek van de

(14) H. Haasse, Over het vrouwelijke dichten, in : Leestekens, Amsterdam,
1965, p. 141.
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boom op het strand, wortelend in de grond, met een kruin vol zingende
vogels. Daarnaast ligt de zee, die de blik meevoert tot de einder, die de
zichtbare werkelijkheid afrondt en tegelijk een vermoeden van eeuwigheid opwekt.
De plaats die haar in dit bestaan is toegewezen heeft ze afgebakend
vanuit een bijzonder rijk en verfijnd gemoeds- en gevoelsleven. Dat zij
de formele aspecten niet op de spits drijft, ligt in de aard van haar poëzie zelf. Zij maakt wel gebruik van rijm, strofenbouw, leestekens en andere ingrediënten uit de klassieke poëtica, maar ook hier laat ze , , ruimte
voor de chaos " binnen de orde, even vrij en spontaan als de dichterlijke
impulsen zelf, waarvan ze beweert dat ze in hun diepste wezen niet te
achterhalen zijn.
Schrijven is een eenzame daad, een daad van individuele bewustwording, die in een dichtwerk als dit onvermoede perspectieven opent op
de grenzen èn mogelijkheden van het `verschijnsel mens'.
Tot slot nog even Hella Haasse : , , Misschien is het diep doorleven van
spirituele eenzaamheid een even onvermijdelijke fase in de menselijke
ontwikkeling als het verlangen harmonisch met alles tussen hemel en
aarde verenigd te zijn. Op de grens van deze zielsbewegingen ontstaat
de poëzie van grote hedendaagse dichteressen als Ingeborg Bachmann,
Kathleen Raine , Elizabeth Jennings, Laura Riding, M. Vasalis ' ' (15) .

(15) H.

Haasse, o.c. ,

p. 147.

OVER DE BENAMINGEN) VAN ONZE LETTERKUNDE.

EEN VOORBEELD UIT SPANJE
door

Marcel JANSSENS
Lid van de Academie

Een mens heeft zo zijn tics of beroepsmisvormingen. Wanneer ik aan
een universiteit in het buitenland ben, kan ik het niet laten om in de
centrale bibliotheek even in de catalogussen te gaan snuffelen. Desgevallend ook in de faculteitsbibliotheek van Letteren en Wijsbegeerte, of
in de instituutsbibliotheek van Germanistiek, of in die van een nog kleinere eenheid als Neerlandistiek ( zo die apart bestaat, natuurlijk ). Het
leerrijkst zijn echter de centrale bibliotheken. Ik zoek dan naar de catalografische verwerking of classificatie van teksten uit en over de Nederlandse letterkunde, vanzelfsprekend in systematische catalogussen per
land of per taalgebied opgesteld. In de meeste bibliotheken wordt het
UDC-systeem gevolgd, in sommige bestaat nog een catalogisering van
eigen vinding die elke verbeelding tart waar het erom gaat de Nederlanden, Nederland, België, Vlaanderen, Frans-Bclgische literatuur, Belgische literatuur, zuidnederlandse en middelnederlandse literatuur en
dergelijke exotische onderscheidingen uit elkaar te houden. De verwarring tiert alom, tot over de rand van het groteske. Waar het uit het Nederlands vertaalde werken betreft, laten catalografen die bovenvermelde
subtiele onderscheidingen niet weten te hanteren, zich nogal misleiden
door de doeltaal waarnaar vertaald werd (het Frans, bijvoorbeeld ), door
de vermelding van de brontaal van waaruit vertaald werd Chollandais',
bij voorbeeld ), of door de plaats van uitgave ( de niet zo vermaarde auteur, over wie een studie verscheen bij `Palais des Académies Bruxelles',
zalwenBgij.Dsubtevanhldrkomstvane
auteur door de plaats van uitgave van een studie over hem of haar, komt
geregeld voor. ) Om van die verwarringen één voorbeeld te geven : zo
vond ik in de centrale bibliotheek van een universiteit in Oost-Europa
Conscience, Henri met zijn Oeuvres Complètes in de steekkaartenbak
van de Franse literatuur. Le Lion des Flandres dus als behorend tot het
patrimonium van de Franse literatuur ! Dat zijn leuke dingen voor
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een in het buitenland vertoevend academicus. (Maar pas op , die leeuw
klauwt in Madrid ook in een verkeerde kooi) .
Blijven we echter bij het UDC-systeem, daar woekeren al vergissingen
genoeg. Ik geef daarvan één voorbeeld dat ik recent onder handen heb
kunnen nemen, met name de invulling van het UDC-systeem in de Biblioteca Nacional, Centro de Investigacción, in Madrid. (Het systeem
heet daar CDU. ) Ik heb de toestand in de steekkaartenbak 839 opgenomen op 31 juli 1989. (Het is in Madrid nog altijd manueel zoeken
geblazen. ) Ik breng kort verslag uit over mijn bevindingen. Als u nog
weet dat de opstellers van de systematische catalogus in Madrid zelfs
geen flauw benul hebben van een alfabetische rangschikking, kunt u
zich indenken tot wat voor tijdrovend heen-en-weer-gesnuffel zij mij
verplicht hebben. Ik heb ze urenlang stilletjes zitten verwensen. Om
schrijffouten heb ik me na verloop van tijd niet meer druk gemaakt. Het
Franse adjectief `néerlandais' heb ik op vele wijzen gespeld gezien, Paul
Gillaerts vind ik op zijn Spaans als `Guillaerts' , een Hollands toneelschrijver heet ( bovenaan de steekkaart ) Jan de Hastog en iemand die tegelijk Franstalige Belg en Vlaming is geweest zoals nog zal blijken, is
Hendrik Consciencie. Die schrijffouten heb ik in mijn rapport maar
overgeschreven zoals ze er staan.
Ik vrees dat ik in het komende half uur een zeer verward verhaal ga
houden. Wat de steekkaartenkasten in Madrid de onderzoeker aanbieden, ontsnapt immers aan de meest verwoede pogingen tot systematisering. Ik heb alleen getracht in dit verhaal de verwarring niet nog te
vergroten.
Naar gewoonte kon ik niet nalaten even na te trekken wat er zoal bij
Literatura belga gecatalogiseerd wordt. Die zit immers in het UDCsysteem in nummer 840-0, Literatura francesca, (Otras), waar inderdaad
Frans-Belgische, Zwitserse en Frans-Afrikaanse literaturen opgesteld
staan, zij het in een Dali-achtige alfabetische volgorde. De Literatura
belga onder nummer 840 (493) telt ongeveer 800 steekkaarten, wat vijf
en een half keer méér is dan de Literatura holandesa en de Literatura flamenca samen. Maar wat zit er nou in dat vat van Literatura belga?
Naast de gekende klassieken en kleinere goden uit de Frans-Belgische
literatuur, die in Madrid echt massaal aanwezig zijn, ook Maxence van
der Meersch en Marguerite Yourcenar die ook als Belgen beschouwd
worden, en Jean Ray /John Flanders, kennelijk op grond van een Franse
tentoonstellingscatalogus. Vanzelfsprekend wordt ook hier de tweetalige
bloemlezing Poesia belga contemporanea francesca y neerlandesa van

96

(4 )

Karel Jonckheere en Edmond Vandercammen, in een Spaanse vertaling
dan nog wel en in een editie van 1967 (Madrid), opgenomen
die
gaan we een beetje overal aantreffen, zelfs in verscheidene exemplaren.
Maar verder loopt er toch een en ander mis. Vincent van Gogh, die
we ook zowat overal zullen tegenkomen, zit hier ook bij de Literatura
belga met een in Mexico in 1979 uitgegeven bundel brieven ( Cartas
desde la locura). De vermelde substitutie-transformatie kan hier toch
niet gespeeld hebben. Misschien heeft de catalograaf (ik zal hem of haar
nu zo maar blijven noemen) geweten dat Van Gogh in Cuesmes dominee geweest is ? Je hebt er het raden naar. En dan het geval Hendrik
Conscience. In deze steekkaartentroep is hij vertegenwoordigd met een
in Spaans brailleschrift omgezette tekst, Siervos en Flandes (Barcelona,
1959 ), en met nog drie andere Spaanse vertalingen : El /eon de Flandes
(Bilbao, 1965, in Colleccion Juventud, v. 11), Los buscadores de oro
(Valencia 1960, geschreven door Enrique Conscience en opgenomen in
de reeks Selecciones Juveniles Gaisa, vol. 18 ), en het kurieuze boekje El
Castillo de Bodeghem (Barcelona, 1958, in de reeks Collecciones , , Horizontes Juveniles ", vol. 22 ) .
Dat laatste boek, een bewerking van het verhaal Het ijzeren graf uit
1860, verdient bij wijze van voorbeeld een woordje meer. Het ziet eruit als een echt jeugdboek, is met kleurrijke tekeningen geïllustreerd in
de gestileerd-realistische stijl van de tekenverhalen uit de jaren 1950, en
bevat na het titelblad een tekening van een Spaans-Moors kasteel zoals
er in Bodeghem in de Antwerpse Kempen zeker en vast nooit een
gestaan heeft, met suggestieve details van een Spaans landschap en met
daaroverheen getekend een uithangbord als op een afspanning aan de
muur gespijkerd met de titel El Castillo de Bodeghem, en ... met als
mooi getekende auteursnaam : por Enrique Consciencie (die auteursnaam duikt zelfs bovenaan de steekkaart op in de rubriek Literaturas
germanicas bij het boek Los buscadores de oro) . Op de voorflap een
adellijk uitziende oudere heer met baard, in jacquet en met bloemen
op een lijkkist en achter hem een fraai meisjesgelaat dat ongeveer de
hele bladspiegel vult. Op de stofwikkel wordt de auteur als volgt voorgesteld : 'Este famoso escritor es el novelista flamenco de mas relieve.
'pro-(.)esunodlfareituflmnca'.Hjws
fesor y educador de los hijos del Rey Leopoldo' . Zijn verhaal wordt de
jeugd aangeprezen als een ontroerende liefdesgeschiedenis waarin het
hoofdpersonage zijn geliefde trouw blijft tot aan de dood en erna. Het
boek verschijnt in de reeks Horizontes Juveni/es naast (ongetwijfeld aangepaste en uitgedunde ) verhalen van o.m. Jules Verne, Hans C. Ander-
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sen, Mark Twain, Finimore Cooper, Walter Scott, Robert L. Stevenson
en Harriet Beecher-Stowe. Achteraan in dat boek van Conscience worden zonder boe of ba nog 70 bladzijden tekst met twee verhalen van
Washington Irving, Los suenos dorados en La aventura del negro pescador, afgedrukt. In de Indice achteraan staan de titels van die verhalen
wel, maar niet de naam van de auteur, die in geen geval Conscience is,
zelfs niet Consciencie !
Ik onthoud uit dat opmerkelijke Spaanse avontuur van Conscience
en bij mijn weten ook meer en meer elders,
vooral dat hij in Spanje
als jeugdschrijver gepercipieerd en navenant
inclusief het thuisfront
aangepast en aangeboden wordt. Zou de Witte dan toch niet een zo ongepaste lectuurpiste aangewezen hebben, toen hij , gestraft door de
meester, in het kolenhok van de school De Leeuw van Vlaanderen met
rode oortjes zat te lezen ? Die Spaanse transformatie van Bodeghem is
misschien een symptoom van een buitenlandse Conscience-receptie die
eens grondig onderzocht zou mogen worden. Hoe worden wij in het
buitenland gepercipieerd via één van de `fundadores de la literatura flamenca' ? En dat in de steekkaartenbak van Literatura belga. Want daar
waren we vanuitgegaan.
Er lopen nog meer dingen spaak in die Literatura belga, daar in die
slagschaduwen van de Verhaerens, de de Ghelderodes, de Simenons.
Onder de uit het Frans vertaalde teksten komen drie boeken voor met
telkens flamand in de titel of ondertitel : André de Ridder & Willy Timmermans, Anthologie des Ecrivains Flamands Contemporains (Anvers/Paris, 1926 ), waar de catalograaf onbegrijpelijkerwijze bij aanvult
op de steekkaart : Literatura belga (Francés) ; Poèmes flamands. Traduits
par l' auteur van Jan Schepens ( Ostende, 1972 ) en ... Felix Timmermans, Pallieter. Traduit du flamandpar Bod Claessens. (4e éd. , Paris,
192 3) in de reeks Les prosateurs étrangers moderner. Tot dusver dus allemaal teksten in het Spaans of het Frans, waarbij flamand kennelijk als
beige gelezen werd. Maar in deze steekkaarten van Literatura belga zit
één enkel boek in het Nederlands, met name : Raymond Vervliet, De
literaire manifesten van het fin de siècle in de zuidnederlandse periodieken : 1878-1914 (Gent, Rijksuniversiteit, 1982 ). De catalograaf
schrijft onverstoorbaar op de steekkaart : Literatura belga. Van Vervliet

geen enkel spoor meer verderop in mijn verhaal. Ik neem aan dat de
term `zuidnederlands' de verwarring nog vergroot heeft, waarop de catalograaf moet beslist hebben : no nonsense, Literatura belga.
En nu de tweedeling Literatura holandesa en Literatura flamenca,
waar in Madrid precies om gedobbeld werd. Vooraf moet ik erop wij-
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zen dat het UDC-systeem zelf aanleiding geeft tot verwarring bij lieden
die de taalkundige en staatkundige situatie in de Nederlanden, annex
België, niet zo goed (of helemaal niet ) kennen. Op de steekkaartenbak
839 in Madrid lees ik dat daarin opgenomen worden : Otras literaturas
germanicas. (Holandesa, flamenca, escandinava, etc.) In de steekkaarten
komt een eerste reeks voor onder de hoofding 839 Literaturas germanicas. Wat die rubriek daar komt doen, is niet duidelijk. We zullen straks
zien hoe de catalografen in Madrid op die uitnodiging om vooraf nog
eens Literaturas germanicas in te vullen, zijn ingegaan. Dan komen 839,
31. Literatura holandesa en 839, 32/36 Literatura flamenca; Literatura
Afrikaner (Union Sudafricana). Vanaf 839.5 volgen de Skandinavische
literaturen, eerst En general en dan per taal : IJslands, Noors, Zweeds.
Dat UDC-systeem maakt dus niet alleen het onderscheid tussen Nederland en Vlaanderen waar wij op het thuisfront al een heuse boom over
op kunnen zetten en wat de onkundige catalograaf in den vreemde door
de band alleen maar tot gokken inspireert, maar ook de overbodige inleidende hoofding Literaturas germanicas verleidt de onwetenden tot de
meest willekeurige losse scharrels. Die spookachtige en volkomen onbewoonbare rubriek zou alvast uit het systeem verwijderd moeten worden.
Laten we eens zien hoe men met dat nummer 839 van het UDCsysteem omspringt in de meest prestigieuze bibliotheek, tevens onderzoekscentrum, van Spanje. In de valstrikrubriek Literaturas germanicas
worden, zoals gezegd, de meest onwaarschijnlijke dingen op een hoop
gekipt. Ik heb er geen andere systematiek in kunnen vinden tenzij die
van de wanhoop van ( bovendien allicht volslagen onkundig ) bibliotheekpersoneel dat zijn job doet door een rubriek die er niet moet zijn
en waar zelfs zij allicht het nut niet van inzien, toch te stofferen met een
aantal steekkaarten, misschien wel bij loting opgepikt en ijlings in die
spookachtige germaanse anti-chambre gedropt.
Die inleidende rubriek bevat niet meer dan 48 steekkaarten, maar ze
zijn het bekijken waard. Om te beginnen komen daar in het Spaans vertaalde teksten voor die verder noch bij holandesa noch bij flamenca terugkeren, zoals allerhande poëziebloemlezingen, algemeen-overzichtelijke of van particuliere oeuvres zoals van J. C. Bloem en Lucebert, al
staat er nogal eens in de titel neerlandesa en al wordt er toegevoegd dat
die uit het neerlandés of holandés vertaald werden. Om het al vermelde
voorbeeld te citeren : de bloemlezing van Jonckheere en Vandercammen,
uit het neerlandés vertaald, of de tweetalige bij de Leuvense Cahiers in
1983 verschenen bloemlezing van Erik van Ruysbeek, met Spaanse versie
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uit het neerlandés, waar de catalograaf dan toch weer van maakt : Textos
encarados en espanol y holandés. Verder de Antologia de cuentos neerlandeses van Karel Jonckheere, Bert Decorte en José Ferreras (Barcelona
1975),dienvolgrubkenitm grenditvogeborchte van Literaturas germanicas wordt achtergelaten.
De Anthologie de la prose néerlandaise. Belgique van Pierre Brachin
(Paris, 1966 ) staat hier. (Die is aan de Literatura belga ontsnapt ). Verder het gekende overzicht van R. F. Meijer, Literature of the Low Countries. A short History of Dutch Literature in the Netherlands and Belgium (Den Haag, 1978 ) ook in de verdere rubrieken niet thuis te
brengen, soms ? Verder Spaanse of Franse versies van auteurs van werken die behalve Multatuli niet meer terug zullen keren, zoals van Anna
Frank, Frederik van Eeden (Le petit Jean, Traduit du néerlandais, Paris, 1921), Simon Vestdijk, Heere Heeresma, terwijl Cartas a Theo (Barcelona, 1981 en Madrid, 1985 ) van Vincent van Gogh en via het Italiaans in het Spaans vertaalde teksten van Huub Oosterhuis wél bij holandesa opnieuw opduiken. Daar is toch grote willekeur in het spel,
een catalografie met de Spaanse slag, zou ik zeggen. Van auteurs uit het
Koninkrijk der Nederlanden slechts één tekst in het Nederlands : Remco
Campert, Luister goed naar wat ik verzwijg ( Amsterdam , 1981). Hoe
dat boek daar terechtgekomen is, wie zal het ooit achterhalen ?
Onder deze koepel, ten slotte, nog vier Vlamingen die we vreemd genoeg niet meer zullen terugzien : Jan van Ruysbroeck met de tentoonstellingscatalogus uit de Koninklijke Bibliotheek in 1981, Hugo
Claus met Vendredi, jeu de liberté (...) adaptée du nérlandais (op de
tweede fiche staat : neérlandais) (Bruxelles, 197 5 ), Felix Timmermans
met zijn Pallieter nog eens, maar nu Traduit du neérlandais par Bob
Claessens (Paris, 1975 ), blijkbaar een heruitgave van de vroege Franse
vertaling rond 1920, maar nu niet meer du flamand' maar du néerlandais' en ... Ward Ruyslinck met een boek Al margen de la villa.
(Madrid,
Estudio, notas y comentarios de texto por Micaele Misiego
1976 ), maar... Traducción del flamenco de Roser Misiego . Dus Pallieter
`du neérlandais' en Ward Ruyslinck `del flamenco' . Dat die lui in Madrid daar niet aan uitgeraken en dergelijke titels gauw in de Literaturas germanicas onderstoppen, is op de duur begrijpelijk.
Ik neem gauw afscheid van dat voorgeborchte met de vermelding van
een boek zoals je er overal ter wereld vindt in de catalogussen van de
meest serieuze universiteitsbibliotheken in landen waar men onze taal
niet machtig is en ons literair systeem niet kent. De laatste steekkaart
van Literatures germanicas draagt als trefwoord 'Beste'. Daaronder staat
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De beste erotica (Amsterdam, 1984, met als waarschijnlijke co-editor
voor Spanje, Grijelmo in Bilbao ). Het boekje bevat in het Nederlands
vertaalde soft porno, zoals Wellust zonder grenzen van Alan Marshall,
Bijverdiensten in de slaapkamer van Stephen Lewis en Standjes van een
onderwijzeres van Rex Weldon. Waarschijnlijk heeft een afgeleid Nederlands onderzoeker dat boek in de cafetaria van de Biblioteca Nacional achtergelaten en heeft de poetsvrouw het naar de catalografie gebracht, alwaar het volgens de regels van de kunst werd verwerkt. Voorwaar, er zijn nog leuke dingen voor een in het buitenland vorsend Neerlandicus.
De sectie 839.31 Literatura holandesa bevat maar 66 steekkaarten ; de
daaropvolgende 839.32 Literatura flamenca nog minder (27 ) . Bij de
`Hollandse' literatuur valt weer het aandeel van bloemlezingen op, die,
zoals Karel Jonckheere placht te zeggen, een visitekaart-functie uitoefenen, en dat inderdaad blijken te doen. Hier vinden we bij voorbeeld
een exemplaar van de nu al een halve eeuw oude, Italiaanse bloemlezing van Giacomo Prampolini, La litteratura olandese e flamminga
(1880-1924 ) (Roma, 1927 ), die straks bij de Vlamingen terugkeert of
een, in het Spaans dan, Antologia de poetas holandeses contemporaneos
(Madrid, 1958) en een verzameling Teatro neerlandés contemporaneo
(Madrid, 1958 ), waar neerlandés wel degelijk staat voor holandes. Daarnaast een aantal grote namen, van Erasmus af, hetzij in recente Spaanse
vertaling (Jan de Hartog, Antoon Gooien, Harry Mulisch, Cees Nooteboom, Jan Terlouw, Marij Dermout, Boelie van Leeuwen ), of in oudere
Franse versies (Lodewijk Couperus, Multatuli ). Ook Vincent van Gogh
duikt hier weer op met de Cartas a Theo (Barcelona, 1972 ).
Primaire teksten in de oorspronkelijke Nederlandse versie vond ik
bijna niet : hoop en al één Carmiggelt (Het klinkt soms wel aarding.
Amsterdam, 1981), een vergissing (de Nederlandse vertaling van een roman van Alja Rachmanona, De rivale van de Czarina, Amsterdam,
1982 ) en weer een afleggertje uit de cafetaria, zo vermoed ik : een bundeling van vier kioskromans onder de titel De strijd om het geluk. Gouden romanviering (Ede/Antwerpen, 1986, verdeeld door Printer in Barcelona) .
Zoals ik in mijn besluit nog zal zeggen, springt de uiterst armtierige
vertegenwoordiging van onze literatuur in het boekenbestand van een
zo befaamd instituut als de Biblioteca Nacional in het oog. Primaire
teksten in het Nederlands zijn praktisch afwezig ; vertalingen naar het
Spaans zijn ternauwernood voorhanden ; secundaire literatuur, die die
ongekende teksten wat nader naar een onwetend publiek zouden kun-
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nen brengen, blijken maar door een duizendste toeval in zo'n boekenbestand terechtgekomen, en in hun oorspronkelijk Nederlandse versie
zijn die daar toch ten, enenmale verloren gelegd. Zo komt de Vondelstudie van W. A. P. Smit in de sectie 839.31 Literatura holandesa wel voor,
maar met welk nuttig effect eigenlijk ? Welke rare vogel zal die studie
in het Nederlands in Madrid ooit opvragen ? Er zou een geconcerteerde
actie moeten ontstaan van vertalingen van primaire teksten én van begeleidende, ondersteunende kritische informatieve bijdragen, willen al
die moeite, dat geld en dat papier niet in een put zonder bodem verzinken. Zo'n uur bij een systematische steekkaartenbak in Madrid is eigenlijk zeer ontmoedigend, vooral als je dat naar andere buitenlanden
extrapoleert, allicht niet ten onrechte. `Ab uno disce omnes' zou kunnen het motto zijn
zijn boven dit soort van lezingen.
Maar daarmee is de kous niet af, want nu komt pas dé verwarring bij
uitstek te voorschijn. In de sectie Literatura holandesa komt een Amsterdamse dissertatie over de rederijkers Matthijs de Castelyn, Anna Bijns
en Lucas de Heere voor ( S. Eringa, La Renaissance et les rhétoriqueurs
néerlandais. Amsterdam, 1920 ), met de plaats van publicatie waarschijnlijk weer als oorzaak van de foute plaatsing. (Dat is ongeveer de
énige systematiek die ik in deze 'madness' kon vinden. ) . Ook een
Franse vertaling van middelnederlandse teksten (Le cercle des choses.
Textes traduits du mogen néerlandais, choisis et présentés par Claudine
Lemaire. Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert Ier, 1970 ) wordt door
de catalograaf als Literatura holandesa geïdentificeerd, hoewel het straks
nog eens opduikt onder Literatura flamenca met nog steeds dezelfde
kwalificatie Literatura holandesa op de steekkaart. Onder de individuele auteurs, meestal vertegenwoordigd met slechts één werk, worden
echter acht authentieke Vlamingen bij de Literatura holandesa ingelijfd :
vijf met een vertaling in het Spaans, één met een vertaling in het Frans,
en twee met een Nederlandse tekst. Die twee oorspronkelijke teksten
zijn van Ada Deprez, Herdenking Jan Frans Willems, bij de 175e verjaring van zijn geboorte 22-31 Maart 1969 ( Gent, 1969 ), en van Johan
Anthierens, De boterhammen van de bakkerin (Amsterdam, 1980 )
een vreemd duo, zo te zien, maar we gaan niet naar de mechanismen
van dergelijke Madrileense koppelingen vragen. De Franse ( eigenlijk
tweetalige) tekst is die van Karel Jonckheere, Traduit du sang. Adaptation du neerlandais par Jeanne Buytaert. Préface de Bert Decorte.
Bruxelles, 1976 : de term neerlandais (sic) op het titelblad van dat boek
heeft er de catalograaf toch niet kunnen toe brengen om op de steekkaart iets anders te schrijven dan : Texto en holandés y frances.
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Spaanse vertalingen van werk uit Vlaanderen, nog altijd ondergebracht bij Literatura holandesa, zijn er ten slotte van John Flanders (Entre los piles rojas. Barcelona, 1958, met als oorspronkelijke titel op de
steekkaart Bij de roodhuinden ), van Stijn Streuvels, Ernest Claes en Hubert Lampo . Maar wat voor spraakverwarring heeft dit niet gekost ! El
puento del destino (Barcelona, 1944 ) van Streuvels én El Rubiales van
Ernest Claes (Barcelona, 1948) werden vertaald del neerlandés, maar El
advenimiento de Joachim Stiller van Hubert Lampo (Barcelona, 1981)
werd vertaald del holandés. Je zou misschien kunnen verwachten dat in
1944/45 de meer wetenschappelijke term `neerlandés' nog niet zo ingeburgerd was in het milieu van vertalers en uitgevers, maar dat hij nu,
o.m. dank zij het onderricht van onze taal in de lectoraten en verder
dankzij allerlei publicaties in het Frans waar ook de term néerlandais verkozen wordt ter benaming van onze taal, meer in gebruik zou gekomen
zijn, maar nee, Streuvels en Claes krijgen het label `Nederlands' opgespeld in 1944/45 en Lampo moet het in 1981 doen met `Hollands' .
Alle drie de vermelde boeken werden overigens in Barcelona uitgegeven.
Menisrda utgvewrldochnipateug?Ik
vraag me af of Hubert Lampo gelukkiger is met holandés dan Ward
Ruyslinck die in 1976 in Madrid nog flamenco toegestoken kreeg.
Het imbroglio kan nog een beetje leuker. Ik vertelde al dat Pallieter
door dezelfde Bob Claessens een keer uit het Vlaams en een keer uit het
Nederlands vertaald werd ; hetzelfde is Streuvels overkomen. Bij de Literatura holandesa staat de Spaanse vertaling van El puente del destino,
straks betreden we bij de Literatura flamenca een Spaanse vlasakker, El
campo de lino, in een Traducción del flamenco, opgenomen in de reeks
La vuelta a mundo en ochenta libros. Flandes (Barcelona, 1947 ). Daar
kon de catalograaf natuurlijk niet naast kijken : Traducción del flamenco
en komende uit Flandes, dat boek moest dus wel van een Vlaming zijn
in tegenstelling tot El puente del destino dat op grond van neerlandés
bij holandesa kon. Maar het leukst van al is dat de beide teksten voor
een uitgever in Barcelona in de jaren 1940 vertaald werden door G.y L.
Gossé, de ene keer uit het Nederlands, de andere keer uit het Vlaams.
Dat moeten knappe vertalers zijn !
Ik vergat bijna nog een Vlaming onder de Hollanders te noemen :
Willy Vandersteen met twee albums van Bob y Bobeta, in het Spaans
gepubliceerd in Barcelona in 1969. En daarmee is de kous van Vlamingen bij Hollanders in Madrid werkelijk, maar werkelijk af.
Wat kan ik daar nog voor opbeurends aan toevoegen over de 27
steekkaarten onder Literature flamenca ? Niet veel meer, vrees ik.

Om te beginnen een blijkbaar onvermijdelijke vergissing, zoals de opname onder Literatura flamenca van een Amerikaanse studie over de
Duitse novelle (Martin Swales, The German novelle. Princeton, 1977 ).
Verder de terugkeer van Le cercle des choses. Textes traduits du moyen
néerlandais bij Literatura flamenca, hoewel ook op deze steekkaart blijft
staan : Literatura holandesa ! Opmerkelijk is wel dat hier geen enkele
tekst meer verschijnt met de vokabels `Nederlands' of `Hollands' (of een
van hun equivalenten in andere talen) in de titel, de ondertitel of in de
vermelding van de brontaal. Alles is hier vertaald du flamand of del jamenco, met twee uitzonderingen : een exemplaar van Marnix Gijsens Lament for Agnes. Translated from the Netherlandic (Library of Netherlandic Literature, vol. 5, Boston, 1975 ), waar Netherlandic de catalograaf die hier, laten we hopen, toch vrij stevig stond ( ten ware hij verstrooid was en een losse scharrel deed ), niet in de bekoring bracht om
dat boek bij holandesa onder te brengen ; en de tweede uitzondering
zijn brieven van Hadewych onder de titel Dios, amor y amante : las cartas. Hadewych de Amberes, Traducidas del antiguo medio-neerlandés
(Madrid, 1986 ). Waarschijnlijk heeft de toevoeging de Amberes er Hadewych voor behoed, tegen de verleidelijke vermelding antiguo medioneerlandés in, boven de Moerdijk terecht te komen.

Nog een paar namen om onze minimale aanwezigheid te demonstreren, ter afronding : Conscience keert terug met een oudere editie (Barcelona, 1954 ) van zijn al vermelde Spaanse goudzoekers, maar toen ook
al in een Colección Juvenil Cadete (num. 65). Traduits du flamand zijn
teksten van Guido Gezelle, Cyriel Buysse, Lode Baekelmans, August
Vermeylen, en nog een roman van Streuvels, L'aout. Traduit du flamand par Georges Knopff ( Paris, 1928 ). Dat betreft allemaal vertalingen uit de jaren 1920 en zelfs vroeger. M.a.w. een iet of wat gericht
aanwervingsbeleid blijkt daar ook niet achter te zitten, dat blijken
meestal pure toevalstreffers te zijn. Onder de Spaanse vertalingen, zonder vermelding van de brontaal, vond ik nog een tweede boek van Ernest Claes (El cura Munte de :lustre memoria ), Madrid, 1945 ), Sencillamente un hombre van Albert van Hoogenbemt (Barcelona, 1951),
Entre Dios y la mujer van Raf van de Linde (San Sebastián, 1958 ), Plegaria para un buen fin van Maurice Roelants (Barcelona, 19 51) en Vertigo (Barcelona, 1959 ) van Johan Daisne ( de Spaanse versie van De man
die zijn haar kort liet knippen). En dat was ongeveer alles. In elk geval zit daar praktisch geen enkele recente aanwinst van na zegmaar
1960 meer tussen.
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Natuurlijk heb ik dit verhaal verteld om er een conclusie uit te trekken. Ofwel laten we de bibliotheken in den vreemde maar aanmodderen en laten we de benaming (en) van onze literatuur in vreemde idiomen verder vermoerassen. Ofwel trachten we daar iets aan te doen, zo
strategisch en taktisch mogelijk. Ik opteer voor de tweede weg.
De oorzaken van dergelijke Madrileense toestanden zijn waarschijnlijk talrijk. Om te beginnen, onkunde op ongeveer alle niveaus (uitgevers, vertalers, critici, mediamensen, bibliothecarissen, bibliografen ).
Uitgevers blijken ook niet consequent te zijn in de vermelding van de
brontaal van waaruit zij voor eigen huis laten vertalen, wat op hun onwetendheid of nonchalance wijst. Verder het gemis aan belangstelling
voor een zo `kleine' literatuur waar toch zo weinig in het Spaans van op
de markt komt, waar zo weinig in de media om te doen is, en zo meer.
De Nederlandse literatuur is in Madrid zowat 'the best kept secret in
Europe' . Voorts het relatief geringe boekenbestand dat geen extra
administratief-technische zorgen en praktisch geen financiële investering
vraagt. Het meeste komt waarschijnlijk toch binnen via officiële instanties, of schenkingen, of de ruil (of wie weet via de cafetaria). Nu
de Spaanse intelligentsia, industrie en zakenwereld zich zo bewust opmaken voor Europa 1992, wat o.m. blijkt uit de onwaarschijnlijke ijver
waarmee ze Engels aan het leren zijn of uit de gretigheid waarmee ze
samenwerkingsaccoorden sluiten met universiteiten uit Noord-Europa en
hele contingenten Erasmus-studenten naar ons uitzenden, zou ik eens
willen weten hoe groot het aankoopbudget is van de Biblioteca Nacional
voor een literatuur van toch 20 miljoen Europeanen, wat meer is dan
alle Denen, Zweden en Noren tesamen. (Hier ontstaat een vicieuze cirkel die het desinteresse alleen maar aanscherpt ) . Nog een oorzaak van
die aperte verwaarlozing van de catalogisering is het al vermelde feit dat
waarschijnlijk zeer zelden iemand naar zulke boeken vraagt en dus ook
uiterst zelden zijn ongenoegen zal uiten over die ondermaatse chaos.
Om die toestand op het spoor te komen, moet een of andere zonderling uit het Noorden daar een paar uren in de referentiezaal in Madrid
voor gaan zitten en die zonderlingen zijn zeldzaam.
Er moet daar nochtans op termijn iets aan te doen zijn. Er moet meer
naar het Spaans vertaald worden. Uit de recente Vlaamse literatuur is er
in de Biblioteca Nacional één werk in het Spaans van Ward Ruyslinck
en één van Hubert Lampo. Dat is toch wat minnetjes. Er zijn officiële
instanties om dat vertaalwerk te promoten en te financieren. In de grond
raken we hier aan onze aanwezigheid of afwezigheid op de internationale cultuurmarkt, alvast op de Europese . Die vertalingen moeten del
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neerlandés aangeboden worden. Als Streuvels en Claus neerlandés schreven, dan toch zeker Ruyslinck en Lampo. Voorts moet de primaire literatuur geregeld en vooral deskundig, met op het doeltaalgebied afgestemde inleidingen, overzichten, commentaren e.dgl. begeleid aangeboden worden in het buitenland. Daar doen wij ook te weinig aan.
Die inspanningen zouden van overheidswege georchestreerd kunnen
worden, zodat niet meer het toeval of een privé-relatie of een duizendste
geluk dat proces van promotie van onze betere teksten moeten bepalen,
maar een doordacht en gericht beleid. (Wat het privé-initiatief natuurlijk niet uitsluit ) . Ik koester nog altijd de illusie dat goed functionerende
lectoraten Nederlands aan buitenlandse universiteiten uitgelezen steunpunten kunnen zijn voor de promotie van onze literatuur, allereerst door
vertaling. Zo iets opmerkelijks is toch de laatste twintig jaar in Polen gebeurd ? Er zullen vanaf 1989 drie lectoraten Nederlands op universitair
niveau in Spanje werkzaam zijn : in Madrid, Barcelona en Salamanca,
drie strategisch gelegen plaatsen zowel wat het culturele verkeer als wat
de uitgeverswereld in Spanje betreft. In de bibliotheek van het lectoraat
Nederlands aan de Universidad Complutense in Madrid is de situatie
overigens stukken beter, al is die situatie grootstendeels te danken aan
boekenzendingen vanwege de beide cultuurministeries, al of niet via de
Nederlandse Taalunie.
Is het vermetel te hopen dat daar op middellange termijn iets méér
moet uit voortkomen dan 1 Ruyslinck flamenco plus 1 Lampo holandés?

QUEBEC EN VLAANDEREN : OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN (*)
door
Roland WILLEMYNS
Lid van de Academie

0. Ik heb bij vorige gelegenheden, ook in deze academie, al parallellen getrokken tussen de taalsituatie van Québec en Vlaanderen (Willemyns 1986 ). Het is me echter duidelijk geworden, dat dit soort vergelijkingen ermee gebaat zijn indien men ze in een mimer kader plaatst
en een puur linguïstische uiteenzetting biedt daar meestal de ruimte
niet voor.
1. Québec is een fascinerend land, allicht voor iedereen, maar zeker
meer bepaald voor Vlamingen. Vlaanderen en Québec zijn immers twee
gebieden die veel gemeenschappelijks hebben, maar toch weer niet zo,
dat er niet enige duiding nodig zou zijn om alles naar juiste waarde te
schatten. Ik zal, als inleiding, een aantal punten van overeenkomst en
verschil gewoon even op een rijtje zetten en enkele daarvan nadien uitvoeriger uitwerken.
1.1 Québec en Vlaanderen zijn beide delen van een meertalig land,
waarin bovendien de taal van het andere deel overheersend is of geweest
is. Het Frans van Québec en het Nederlands van Vlaanderen zijn perifere talen (Willemyns 1984 ) en worden dus niet alleen geconfronteerd
met de talen van de anderstalige landgenoten, maar ook met de standaardvariëteiten van resp. Frankrijk en Nederland. Zowel de Québecois
als de Vlaming hebben hard moeten knokken voor wat Heeroma
destijds heeft genoemd de volwaardigheid van hun taal en hebben beide
moeten ondervinden, dat de strijd voor linguïstische en culturele ontvoogding gepaard moest gaan met een strijd voor economische, sociale,
politieke en religieuze ontvoogding. Beide gebieden hebben, om dat
(*) Tekst van twee lezingen gehouden in de Academie op resp. 21/12/88 en
tekst werd voor publicatie lichtjes aangepast, o.m. door een decimale
indeling aan te brengen, maar er werd niet gepoogd het lezingkarakter ervan te
wijzigen .
18/10/89. De
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doel te bereiken, o.m. een heel zware taalwetgeving in het leven geroepen, bedoeld om zowel de onredelijke aspiraties van anderstaligen in te
dijken, als om de eigen taalgenoten de nodige ruggesteun te geven om
niet te bezwijken voor de verleidingen van de zgn. language shift. Het
ismernptgbjzodhei,awlQuébcsVander
met tweetalige hoofdsteden ( Montréal en Brussel) opgezadeld zitten,
waar een identiek mechanisme van sociale integratie ook vaak en lang
tot linguïstische integratie met de economisch sterkeren hebben geleid
(De Vriendt-Willemyns, 1987 ). Zo kan ik nog een tijdje doorgaan,
maar ik wil dit lijstje beëindigen met een voorbeeldje van hoe men op
bijna dezelfde wijze bepaalde details tot ridicule proporties op kan blazen. Wij wonen in een land waar regeringen kunnen vallen over de taaltoestand in een dorp van 4.000 inwoners ; in Québec worden regeringen bedreigd en nemen ministers ontslag door het feit dat opschriften
in restaurants en winkels in de ene taal een centimeter hoger zijn dan
in de andere ...
1.2 Er zijn natuurlijk ook punten van verschil. Québec is een deel van
een federaal land en beschikt al meer dan een eeuw over een alsmaar
groter wordende autonomie op de meest diverse terreinen. In Vlaanderen is sinds een 20-tal jaar een voorzichtig semi-federaal experiment aan
de gang, dat vooral op culturele autonomie steunt, maar zelfs dat niet
helemaal bereikt (wat de nieuwe, op 1/1/1989 ingaande grondwet daaraan zal veranderen moet nog worden afgewacht ). Daartegenover staat
natuurlijk dat Québec als enige francofone provincie binnen de Canadese federatie tegen negen Engelstalige op moet boksen en dat de
Franssprekende Canadezen binnen hun land beduidend in de minderheid zijn (cf. cijfers infra). Québec is bovendien niet alleen een Franstalig eiland in een overwegend Engelssprekend Canada, maar ook een
klein plekje in een enorm Engelssprekend continent en de Angelsaksische invloed van het grote Amerika is zeker niet minder belangrijk dan
die uit het eigen land, te meer omdat de Amerikaanse invloed via radio en TV ongebreideld ook Québec binnengutst en niet alleen de hamburgers en de ketchup de oorspronkelijke levensstijl ingrijpend hebben
veranderd ( Gendron 1984 ). Het culturele moederland daarentegen is
ver weg en wie beseft hoezeer de nabijheid van Nederland en het daaruit voortvloeiende taalcontact de taalstandaardizering in Vlaanderen ingrijpend beïnvloedt, zal ook begrijpen hoezeer precies de contactmoeilijkheid voor de Québecois problemen schept t.a.v. wat zij la normalisation de la langue (Corbeil 1980 ) plegen te noemen. Tenslotte is er
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nog de geschiedenis : dat ook de Franstalige Canadezen lange tijd onderdanen van de Engelse kroon zijn geweest en tot op zekere hoogte nog
zijn, is evenmin van aard geweest om de zaken te vergemakkelijken.
Met die geschiedenis wil ik me nu van wat dichterbij bezig gaan houden. Om Québec te begrijpen, en dus ook om parallellen met Vlaanderen te gaan trekken, is het noodzakelijk iets over het ontstaan en de
ontwikkeling van dat land te weten. Ik zal proberen om bij het overzicht
van historische feiten ook de relevante consequenties voor de linguïstische situatie in het licht te stellen.
2.

2.1 In 1534 vaart Jacques Cartier de Sint Laurens rivier op en neemt,
zoals toen te doen gebruikelijk was, het land ( zonder duidelijke afbakening) in bezit in naam van zijn koning, Frans I. Veel belang hechtte
die aan de uitbreiding van zijn territorium kennelijk niet, want het zou
nog lang duren vooraleer er van enige kolonisering sprake zou zijn.

In 1608 stichtte Samuel de Champlain er een stad aan een vernauwing van de rivier. Kebec werd zo een vernauwing door de Indianen genoemd en zo doopte Champlain ook zijn stad. In de daaropvolgende jaren en decennia zouden 10.000 Franse colons naar de nieuwe kolonie
trekken, waarvan zo'n 20 % uit Normandië afkomstig waren. Ze zouden een goeie 100 jaar krijgen om rustig het gebied verder uit te bouwen. Maisonneuve stichtte in 1642, zo'n 300 km. ten zuiden van Québec, een nieuwe stad die Ville-Marie werd genoemd, maar later Montréal zou gaan heten. Belangrijk is dat in 1663, in naam van de Franse
koning, een regering in Nouvelle-France werd geïnstalleerd en dat in
datzelfde jaar Mgr. Laval in de stad Québec het Séminaire de Québec
oprichtte, een vroege voorloper van wat nu L'université Laval heet. Omstreeks 1680 zijn voor het eerst de in Canada geboren Fransen talrijker
dan diegenen die in het moederland het levenslicht zagen.
Hoe de taal intussen evolueerde , kan men hier en daar uit reisverhalen opmaken. Charlevois, een Franse pater, bericht in 1744 dat „ ...
nulle part ailleurs on parle plus purement notre langue " . En Montcalm,
de laatste Franse bevelvoerende generaal schrijft in zijn dagboek , , J' ai
remarqué que les paysans canadiens parlent très bien le francais " .
2.2 De aanwezigheid van Montcalm was echter niet bedoeld om de
kwaliteit van het inheemse Frans te beoordelen, maar wel om de Franse
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Canadezen te behoeden voor een gevaar dat dreigde . De Britten hadden inderdaad een begerig oog op de Amerikaanse bezittingen van
Frankrijk laten vallen en na heel wat schermutselingen komt het in 1759
tot een beslissende slag op de plaines d' Abraham in Québec. De Britse
en Franse bevelhebbers Wolfe en Montcalm sneuvelen allebei, maar het
Franse leger lijdt de nederlaag en Québec wordt ingenomen. Eén jaar
later valt ook Montréal. Het belang dat de Franse bevolking daaraan
hechtte kan misschien gemeten worden aan de volgende uitspraak van
Voltaire :
, , Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de
neige vers le Canada, et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut" .

Drie jaar later, in 1763, staat Frankrijk zijn Canadese gebiedsdelen officieel aan Engeland af en dat is een volgende mijlpaal in de geschiedenis van Québec. Daarom maken we hier even halt om in het kort te beschrijven hoe de situatie er toen uitzag.
2.3 Uit de paar citaten van Franse reizigers kon men al opmaken, dat
in het moederland vrij gunstig gereageerd werd op het taalgebruik in de
kolonie. Achteraf zou dat veranderen en Gendron ( 1983 ) schrijft dat
voor een groot deel toe aan wijzigingen die vooral in Frankrijk zelf zijn
opgetreden. De Franse revolutie, zegt hij, luidde ook op linguïstisch gebied grote veranderingen in en die evolutie, vooral op het gebied van
uitspraak ( accent) en woordgebruik kon door de Canadezen o.m.
omwille van het gebrek aan contact niet worden bijgehouden. Vanzelfsprekend droeg ook het overgaan in Britse handen bij tot het verminderen van het contact dat er vroeger was en beide factoren samen
verklaren waarom er bij beschrijvingen van het Canadese Frans vanaf de
19de eeuw zo vaak sprake is van archaïsmen, provincialismen en anglicismen :
„La
La marginalisation plus ou moins prononcée du groupe francophone canadien par rapport aux mouvements intellectuels, scientifiques et économiques du 19e siècle, parait avoir stoppé le développement naturel de la
langue franKaise au !Canada ' '
( Gendron 1983, 7
)

Maar ook op het extern-linguïstische vlak, d.w.z. wat de status en de
functie van de taal betreft, ging het Frans in de nieuwe Engelse kolonie zware tijden tegemoet. In een eerste periode hielden de Britten zich
nog gedeisd. Er was, zegt Sarkonak (1983) aanvankelijk nog een
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, , reluctance to anglicize these new British subjects " , te meer omdat het
in de praktijk niet mogelijk was de taalgewoonten van 65.000 Franssprekenden ingrijpend te beïnvloeden met het handvol soldaten, dat in het
Britse garnizoen aanwezig was. Er waren eerst een paar hervormingen
van de staatsstructuur ( en andere gebeurtenissen ) nodig om daartoe te
komen.
2.4 In 1774 werden de grenzen van Canada uitgebreid en zo het mo-

nopoliekarakter van het Frans reëel, maar vooral potentieel, aangetast.
Bovendien kwamen uit de Verenigde Staten een aantal loyalisten, d.w.z.
kolonisten die het niet eens waren met de Amerikaanse revolutie en
trouw aan Engeland wilden blijven, zich in Canada vestigen. In 1791
werd, op grond van de Constitutional Act het gebied in twee gedeeld,
t.w. Upper Canada (Ontario) en Lower Canada (Québec ) In 1813
werd McGill College gesticht, dat zou uitgroeien tot een prestigieuze,
Engelstalige universiteit in Montréal. Bij delen van de Québecse bevolking groeide het verzet tegen de Engelse heerschappij , het komt tot een
heuse oproer en in 1838 roept Robert Nelson La république du BasCanada uit. De Britten laten niet begaan, onderdrukken de insurrectie
maar willen ook structureel een en ander veranderen. Lord Durham
wordt naar de kolonie gestuurd met de opdracht de Engelse koning te
adviseren i.v.m. een toekomstige politiek op lange termijn. Ondanks
zijn liberale reputatie kwam de edelman na een kort verblijf tot de conclusie dat de Franssprekende Canadezen cultureel en intellectueel inferieur waren dat dat dit „ ongeletterde, onactieve en achterlijke " volkje
zo vlug mogelijk geassimileerd moest worden met de Engelse meerderheid van het continent. Uit zijn Report on the Affairs of British North
America, zijn in 1839 geschreven aanbevelingen aan de koning, neem
ik het volgende veelzeggende stukje over :
, , I entertain no doubts as to the national character which must be given
to Lower Canada ; it must be that of the British Empire, that of the majority of the population of British America, that of the great race which
must, in the lapse of no long period of time, be predominant over the
whole North American continent. Without effecting the change so rapidly
or so roughly as to shock the feelings and trample on the welfare of the
existing generation, it must henceforth be the first and steady purpose of
the British Government to establish an English population, with English
laws and language, in the Province and to trust its government to none but
a decidedly English legislature. "
(geciteerd in Sarkonak 1983, 7 )
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De aanbevelingen van Lord Durham werden in Londen ter harte genomen en structuren werden opgezet om ze te realiseren. De Act of the
Union, geproclameerd in 1841, doekte Le Bas Canada ( Québec ) als
zelfstandige entiteit op en het vroegere Nouvelle-France werd gedegradeerd tot de provincie Oost-Canada in een groter Canadees geheel. Het
Engels werd tot enige officiële taal van het hele gebied verklaard.
2.5 Maar vanaf dat moment hadden de Franssprekenden kennelijk
besloten terug te vechten. Blijkbaar opgeschrikt door Lord Durhams uitlating over dat , , ongecultiveerde en ongeciviliseerde " volkje, wilden ze
eerst aan hun culturele achterstand iets gaan doen. In 1844 werd het Institut Canadien de Montréal en in 1852 de Université Laval opgericht.
Ikwiltusenhajrlidghevanopmrk,dtbelangrijk verschil met Vlaanderen is, dat er in Québec altijd op alle niveaus
onderwijs in de landstaal is geweest.
In 1849 werd, voor het eerst sinds de Act of the Union het Frans weer
officieel erkend. De publicatie van Francois-Xavier Garneaus monumentale Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'tZ nos jours van 1845
tot 1848 heeft kennelijk bijgedragen tot zowel een verhoging van Québecs eigen zelfbewustzijn als tot een andere inschatting van Engelse
kant.
Deze schuchtere culturele opleving ging echter gepaard met een grote
economische crisis waar vooral de economisch zwakkere bevolking van
Québec het slachtoffer van werd. In de loop van de tweede helft van de
19de eeuw emigreerden om die reden ongeveer een half miljoen inwoners van Québec naar de Verenigde Staten.
In de provincie zelf is er in 1867 een nieuwe constitutionele hervorming. De British North America Act, uitgevaardigd in Londen, die gedurende de volgende 115 jaar als grondwet van Canada dienst zal doen,
betekent de oprichting van The Dominion of Canada, waarvan Québec
één van de vier provincies is ( later zullen er nog 6 bijkomen ) . Frans
wordt erkend als voertaal in het nationale parlement en in dat van de
deelstaat Québec. Op dat moment spreekt 32 % van de inwoners van
Canada en 85 % van die van Québec Frans. Québec krijgt een grotere
autonomie, maar de andere provincies maken van hun autonomie gebruik om de rol van het Frans daar haast volledig uit te schakelen.
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2.6 Voor de periode die nu volgt, tot na de tweede wereldoorlog kun-

nen we ons beperken tot het aangeven van enkele Lendenzen :
2.6.1 Er komt een soort , , Québecse Beweging ' ' , die enkele succesjes
boekt i.v.m. de tweetaligheid van het hele land :

- 1902 : oprichting van de ` Société du parler francais' ;
- 1920 : de Université de Montréal wordt een autonome instelling ;
- 1927 : tweetalige postzegels ;
- 1936 : tweetalige bankbiljetten.
2.6.2 Er treedt een sterke verstedelijking van de bevolking op ; in 1871
woonde 70 % van de bevolking op het platteland ; in 1950 woont 70 Wo
van de bevolking in stedelijke agglomeraties.
2.6.3 De rol van het Frans in regering en administratie, justitie en onderwijs wordt uitgebouwd. Het sociale en economische leven blijft echter
in handen van de Engelssprekenden.
2.6.4 In het culturele en literaire leven wordt nauwelijks iets van betekenis gepresteerd.
2.7 Québec is dus zo'n eeuw lang ongeveer een rustige provincie, waar
weinig te beleven valt en die nauwelijks deelneemt aan de turbulente
hervormingen, die de rest van Noord-Amerika zozeer van uitzicht doen
veranderen. Op één terrein echter was er volop beweging : waar de bevolking van Europa in de laatste twee eeuwen verviervoudigde, kende
Québec een bevolkingsexplosie en werd het aantal inwoners in diezelfde
periode met 80 vermenigvuldigd. The revange of the cradle/la revanche des berceaux wordt dit mechanisme genoemd, waarbij het verlies
door de verengelsing procentueel goedgemaakt werd door een abnormaal hoge kinderproductie. Het feit dat de katholieke religie in Québec de allesoverheersende godsdienst was is hier natuurlijk niet vreemd
aan, en de hegemonie van dit katholicisme had ook nog andere gevolgen. Québec was tot na de tweede wereldoorlog een klerikaal land, waar
de scheiding van kerk en staat nauwelijks bestond en een aantal vitale
sectoren zoals volksgezondheid, de hele sociale sector en het onderwijs
exclusief in handen van de kerk waren. Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het behoud van het Franstalige karakter van de provincie : het
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behoud van de zgn. traditionele waarden van Québec impliceerde nl.
ook de combinatie van taal en geloof en de kerk zag er angstvallig op
toe dat dit ook zoveel mogelijk zo bleef. Anderzijds echter werd daardoor ook ten zeerste belemmerd, dat de Québecois zich veel zouden inlaten met dingen die buiten hun eigen provincie gebeurden. Het
bestuur van Canada en de relaties met de buitenwereld werden grotendeels aan anderen overgelaten, te meer omdat de organisatie van het onderwijs, zoals gezegd een kerkelijke aangelegenheid, weliswaar in het
Frans maar ook heel gebrekkig verliep. Corbeil ( 1980, 26 ) zegt in dat
verband :
, , en somme, jusqu'en 1960, la population québécoise apprend à lire, à
écrire et à compter et quitte prématurément l'école".

3. Dat Corbeil het jaar 1960 vermeldt is niet toevallig, want in het begin van de jaren zestig wordt meestal de aanvang geplaatst van wat men
la révolution tranquille heeft genoemd, een hervormingsbeweging die
het hele uitzicht van Québec zou veranderen en ook op linguïstisch gebied enorme consequenties zou hebben. Er is al veel inkt gevloeid over
de verklaring en de analyse van dit maatschappelijk gebeuren en het zou
ons te ver leiden te pogen alle krachtlijnen ervan te bespreken. Ik verwijs in dit verband graag naar het uitstekende en verhelderende artikel
van Hervé Hasquin (1984 ), getiteld La révolution tranquille au Québec:
illusion ou réalité?

3.1 Eén van de belangrijkste kenmerken van die „ revolutie " is ongetwijfeld de verbijsterende snelheid waarmee Québec als het ware
rechtstreeks uit het Ancien Régime in de moderne tijden wordt gekatapulteerd en dat wordt misschien nog het duidelijkste verwoord in een
verklaring van de bisschoppen van Montréal, die in 1974 het volgende
schrijven :
, , Au départ, on est en face d'une société nettement chrétienne, stable,
monolithique et plutót traditionnelle ... Les institutions pivots, comme
l'école et la famille, sont marqués par l'idéal chrétien, les moeurs, les coutumes et les usages forment un ensemble culturel relativement cohérent ...
A l'arrivée, on est en face d'une société pluraliste, segmentée, sécularisée,
permessive, industrialisée et urbanisée.
(geciteerd in Hasquin 1984, 11-12).

Op het politieke vlak zet de stille revolutie in met de verkiezingsnederlaag van de conservatieve Union Nationale, die sinds mensenheugnis

Québec had bestuurd en het aan de macht komen van de liberale partij.
Hasquin schrijft in dat verband :
, , Avec le parti libéral émergeait une nouvelle classe moyenne qui depuis
la fin de la guerre s'était trouvée confrontée a trois obstacles : l'église catholique, qui dominait l' éducation et les affaires sociales, la bourgeoisie
anglophone, maitresse de l'économie et un gouvernement fédéral centra
-lisateur."
(Hasquin 1984, 15).

Daar komt bij dat de Québecois er zich bewust van worden, dat hun inspanningen zich niet zozeer moeten richten op de voorgoed verloren gegane droom van een , , Canada Francais ' ' , maar veeleer op het besturen
van hun eigen provincie, waar ze een soliede meerderheid vormen.
Parti Québecois, die in de jaren zeventig de touwtjes in han- Voralde
den zou nemen, vertolkte deze tendens, die uiteindelijk zou leiden tot
Lévecques beroemde en beruchte volksraadpleging over de afscheiding
van Québec. Maar daar kom ik nog op terug.
3.2 Op het eerste gezicht had men kunnen vrezen dat het loslaten van
de traditionalistische en provincialistische waarden van Québec en het
zich openstellen voor de rest van de wereld, inclusief Engelstalig Canada
en de Verenigde Staten, desastreuse gevolgen zou hebben voor het
Franstalige karakter van de provincie. Het is een van de paradoxen van
de Révolution Tranquille dat net het omgekeerde het geval bleek te
zijn. De deprovincialisering van Québec impliceerde o.m. dat de staat
zich zelf met het welzijn en de sociale voorzorg van zijn burgers ging bemoeien, dat iedereen toegang kreeg tot het onderwijs en het schoolsysteem gemoderniseerd werd, dat de Québecois ruime inspraak kregen
in de financiële en industriële wereld, dat, in één woord :
, , il . s' est développé ... de nouvelles activités, exercées par des personnes
plus instruites et plus articulées qu'auparavant, désireuses de participer au
progrès intellectuel et matériel qui avait cours dans les pays occidentaux"
(Gendron 1983, 9)

3.3 Het nieuwe zicht op de buitenwereld kwam er o.m. via radio en televisie, waar een taal werd gebruikt waaruit provincialismen gaandeweg
verdwenen en die steeds meer onder invloed van het continentale Frans
kwam te staan. Dit toenemend contact met Frankrijk (ook op vele andere vlakken) zou leiden tot het bewustzijn dat, zoals Gendron het met
een understatement uitdrukt, , , l'outil de communication dont on dis-
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posait au Québec présentait quelques faiblesses qu' il fallait corriger'' .
Er ontstaat dus, mede als gevolg van de Révolution Tranquille, een linguïstische beweging die even razendsnel verloopt als de andere veranderingen en resulteert in een nieuw linguïstisch model, dat veel meer
aansluiting vertoont bij dat van Frankrijk en van de , , francophonie ' ' in
het algemeen. Uiteraard verloopt dit via een nog steeds voortdurende
periode van aarzelingen, van experimenten, van vermenging van linguïstische stijlen en codes, in een woord van alle kenmerken van wat
men linguistic insecurity pleegt te noemen. Ook op dat terrein ligt de
vergelijking met het standaardizeringsproces, met de codificering en elaboratie van een nieuwe norm in Vlaanderen voor de hand. Met die vergelijking wil ik me diepgaander in het tweede deel van mijn lezing bezighouden. Dit eerste deel wil ik afsluiten met een kort overzicht van
wat er op het extralinguïstische terrein na de jaren ' 60 in Québec nog
is gebeurd.
3.4 De revolutie van de jaren '60 mag dan al tranquille worden genoemd, die stilte werd heel vaak op zeer letterlijke wijze doorbroken
door wapengekletter en explosies. Het feit dat bv. Franssprekende arbeiders in Québec gemiddeld 35 % minder verdienen dan hun Engelssprekende provinciegenoten zorgt voor een voedingsbodem van sociale onrust, waarin de Front de Libération du Québec zijn wortels kan planten.
In 1963 vallen de eerste doden als gevolg van bomaanslagen van deze
organisatie. In 1967 komt de Franse president Charles de Gaulle op bezoek ! Over de consequenties van zijn in Montréal gelanceerde uitroep
Vive le Québec libre zijn de meningen verdeeld, maar dat ze niet van
aard was om de gemoederen te bedaren is duidelijk. In 1968 en '69 is
er oproer in Montréal en moet het nationale leger worden ingezet om
nationalistisch-sociale onlusten in te dijken. Bomaanslagen en ontvoeringen op het einde van de jaren '60 lijken een situatie in te leiden, die
angstaanjagend veel verwantschap vertoont met de manier waarop de
terreur in bv. het Baskenland en Noord-Ierland is ontstaan. Nochtans
neemt het niet zo'n vaart en één van de verklaringen daarvoor is misschien te vinden in het feit, dat een politieke partij erin slaagt het ongenoegen in meer democratische banen te leiden. De aanhang van de
Parti Québecois neemt voortdurend toe en, dank zij het op Engelse leest
geschoeide districtkiesstelsel, verovert René Lévecque in 1976 de
volstrekte meerderheid en vormt hij een homogene regering, die Québec
gedurende het volgende decennium zal besturen. Hoewel terend op separatistische slogans wordt het separatisme toch gekanaliseerd en het is

niet eens zeker dat Lévecque er rouwig om was, dat 59,5 % van de
Québecois neen stemt bij zijn soevereiniteitsreferendum in 1980. Het
maakt alleszins de weg vrij voor de , , Constitutional Act ' ' van 1982,
waarbij Canada een nieuwe grondwet krijgt, die bepaalt dat het land
een constitutionele monarchie én een lid van het British Commonwealth
blijft. Voordien had de Court Suprême du Canada Québecs claim verworpen, dat het een vetorecht zou hebben bij constitutionele wijzigingen. Echt accepteren wou de PQ die hervorming echter niet.
3.5 Veel belangrijker dan deze nationalistische strubbelingen en
oprispingen was Lévecques vastberadenheid om Québec in de diepte te
verfransen, d.w.z. het belangrijkste Engelstalige bastion aan te pakken,
met name de financiële en economische wereld. Want al was de bevolking van Québec meer dan 80 % Franssprekend, de hefbomen van de
economische macht waren nog altijd in handen van de Engelssprekenden, die vooral geconcentreerd waren in de tweetalige hoofdstad Montréal.
3.5.1 De zonder twijfel meest invloedrijke machtsdaad van de PQregering was de goedkeuring door het parlement van Québec in 1977
van de Loi 101, ook bekend als het Charte de la langzee française, waardoor het Frans de enige officiële taal van Québec wordt. Aangezien de
gevolgen van deze politieke beslissing heel sterk de linguïstische evolutie
zullen beïnvloeden, zal ik dit eerste deel van mijn lezing met een beknopt overzicht van de inhoud van deze wet besluiten.
Het volgende citaat uit de memorie van toelichting geeft de toon van
de wet aan :
, , l' usage du francais ne sera pas simplement généralisé pour masquer la
prédominance de puissances étrangères aux francophones ; cet usage accompagnera, symbolisera, favorisera une reconquête par la majorité franco
ecoprise qui lui revient sur les leviers de l'écono--phoneduQébcel'
mie " .

3.5.2 De wet zelf is minder bombastisch en bevat een aantal harde fei
ten, die voortvloeien uit de vijf basisrechten van de Franssprekende inwoner van Québec, t.w. :
1. Iedereen heeft het recht met de administratie en alle publieke en privé
instanties in het Frans te communiceren ;
2. Iedereen heeft het recht in openbare vergaderingen Frans te spreken ;

3. Alle arbeiders hebben het recht hun activiteit in het Frans uit te oefenen;
4. Alle informatie i.v.m. consumptiegoederen en diensten moet in het
Frans geleverd worden;
5. Iedereen heeft het recht op onderwijs in het Frans.

Dit alles hoort zich vrij onschuldig aan, maar voor de tenuitvoerlegging
van al deze „ rechten " dienden ingrijpende wijzigingen te gebeuren,
zowel in de structuren als in de mentaliteit. Het meest spectaculaire
aspect is uiteraard de poging tot verfransing van het bedrijfsleven, zowel wat het uiterlijke aspect betreft als intern ( betrekkingen tussen het
personeel en de directie onderling).
Een op het eerste gezicht bijkomstig aspect van de wet is de reglementering op zowel officiële borden als allerlei reclameaankondigingen,
waardoor het uiterlijke aspect van de provincie en zeker van het tweetalige Montréal ingrijpend verfranst werd. Toch is het n.a.v. deze reglementering dat de huidige regering Bourassa, het liberale kabinet dat
sinds 1985 de P.Q. heeft afgelost, de grootste moeilijkheden kent, die
ik in Willemyns (1987) heb uiteengezet en nadien ook nog voortduurden (Benjamin 1988 en 1989 ) . Ik kom daar infra nog uitvoerig op terug.
3.5.3 Laat ik er tenslotte nog op wijzen, dat voor uitwerking, evaluatie en controle van de Loi 101 een aantal uitermate belangrijke en productieve organisaties werden opgericht, waarvan ik hier kort vernoem de
Conseil de la langue française, die de evolutie van het Frans in Québec
moet volgen en de regering moet adviseren en de Office de la langue
française, die de verfransing van administratie en bedrijfsleven moet controleren, maar vooral ook bedoeld is voor wetenschappelijk onderzoek
en terminologie. Beide organismen hebben in korte tijd een indrukwekkend aantal wetenschappelijke publicaties op hun naam, die niet alleen
de linguïstische situatie in Québec hebben verduidelijkt, maar ook het
linguïstisch onderzoek in het algemeen op heel wat vlakken hebben
gestimuleerd.
4. In het eerste deel van mijn lezing heb ik op een aantal overeenkomsten en verschillen tussen Québec en Vlaanderen gewezen, de taaltoestand in Québec behandeld tot in het midden van deze eeuw en mij
verder vooral geconcentreerd op de invloed van een aantal historische gebeurtenissen. Ik ben uitvoerig stil blijven staan bij de zgn. Révolution

Tranquille en de politieke en linguïstische gebeurtenissen die eruit zijn
voortgevloeid. Ik heb tenslotte halt gemaakt bij het aan de macht komen van de Parti Qulbecois en de goedkeuring en tenuitvoerlegging van
het belangrijkste stuk taalwetgeving dat Québec ooit heeft gekend, de
zgn. Loi 101.
Het tweede deel van mijn lezing wil ik vooral wijden aan de taaltoestand in Québec gedurende de laatste twee decennia, waarbij ik me
voorneem zowel de toestand binnen de Francofone gemeenschap als de
verhouding tussen Engels- en Franssprekenden te beschrijven.
4.1 Wie vandaag in Québec Frans spreekt en schrijft kan zich daarbij,
zegtGndro(1983,6-7)endublorm atenid.
Er is enerzijds een zgn. modèle populaire, dat gebaseerd is op het
gesproken Frans, zoals zich dat uit de taal van de vroegere immigranten heeft ontwikkeld en daarom vooral door archaïsche kenmerken
wordt gekarakteriseerd. Anderzijds is er een modèle élitaire, dat zich
vooral richt naar het continentale Frans, waarvoor Parijs model staat.
Parallellen met de Vlaamse situatie liggen zo voor de hand, dat het
nauwelijks overdreven zou zijn het ons bekende onderscheid tussen
particularisten en integrationisten (Willemyns 1989) ook voor Québec
aan te nemen.
Wanneer er over model of norm wordt gesproken zijn er echter, zeker ook voor Québec, enkele voorafgaande verduidelijkingen nodig, zo
bv. dat er een onderscheid tussen spreektaal en schrijftaal moet worden
gemaakt en dat de niveaus uitspraak, woordenschat, morfologie en syntaxis niet op een hoop mogen worden gegooid.
4.1.1 Wie het in Québec over de , , norm " heeft ( en het thema is er vrij
populair) doelt daarbij meestal in eerste instantie op de uitspraaknorm
en heeft het dus over spreektaal. Bijna even tot de verbeelding sprekend
zijn uitlatingen over lexicale kwesties en die betreffen zowel de spreekals de schrijftaal. Morfo-syntactische normverschillen daarentegen komen
veel zeldener aan bod. Wanneer Gendron ( 1983, 6 ) zegt , , de meeste
inspanningen waren gericht op de correctie van de uitspraak en op de
screening en zuivering van de woordenschat ' ' , dan kan dat omzeggens
zo overgenomen worden als een karakterisering van de vroegere , , ABNbeweging ' ' in Vlaanderen.

Doch keren we terug naar Québec. Een typologie van codes of registers,
die binnen het theoretische continuum aanwezig zijn omvat le parler
populaire, le parler courant en le parler soutenu voor de spreektaal en
le niveau familier, le niveau correct en le niveau littéraire als corresponderende registers voor de schrijftaal ( ik neem Gendrons terminologie
over ). Ten aanzien van de dubbele norm waar ik het eerder over had
kan men stellen, dat le parler populaire de typische uiting van het originele Frans van Québec is, zowel in uitspraak als in woordenschat (heel
vaak wordt er het zgn. joual mee bedoeld ), dat le parler courant en le
niveau familier compromisvormen zijn tussen Quebecs Frans en algemeen Frans en dat le parler soutenu voor de spreektaal en le niveau correct en le niveau littéraire voor de schrijftaal proberen zich zoveel mogelijk aan continentaal Frans te confirmeren.
4.1.2 Vooral vanaf het begin van de twintigste eeuw zien we dat er
systematische pogingen tot language planning worden gedaan, in de zin
dat het zgn. Parijse model gepropageerd wordt. Onder leiding van
vooral , , La société du parler francais au Canada" worden , , campagnes
du bon parler " georganiseerd, vooral ook in de scholen. Een verwijzing
naar onze „ Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal " ligt voor de
hand ! Toch waren de resultaten verre van schitterend : het Quebecse
model duldde weinig concurrentie en wie het waagde ertegen in te gaan
riskeerde vooral als een précieux ridicule te worden gebrandmerkt. Dat
veranderde drastisch vanaf de jaren zestig van deze eeuw, niet als gevolg
van de acties van welwillende, maar vrij machteloze , , taalminnende genootschappen ", maar wel op het elan van de révolution tranquille, zoals
ik eerder heb aangetoond.
4.1.3 Een nieuw soort Québecois, vooral ambtenaren, leraren, kaderpersoneel van openbare en privé-ondernemingen en zakenlieden gaan
inzien dat, en ik herhaal Gendrons understatement , , l'outil de communication dont on disposait au Québec présentait quelques faiblesses qu'il
fallait corriger ' ' (p. 9) en laten zich nu bij voorkeur inspireren door het
tweede model, het moclèle élitaire. In steeds toenemende mate beïnvloedt dat ook het taalgebruik van andere groepen en klassen, niet het
minst ook via de steeds toenemende invloed van de geschreven en vooral
gesproken media.
4.2 Hoe ziet dat nieuwe Quebecse model er nu uit ? Een aantal typische
uitspraakkenmerken verdwijnen ten gunste van het Parijse voorbeeld
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bv. [mwe], [twc] — [mwa], [twa]
[potsi] -- [poti]
[lo] —>[1a]

Maar ook bij een ver doorgedreven aanpassing blijven meestal intonatie en ritme ongewijzigd en daarom verantwoordelijk voor het typische
zgn. accent québecois. Het uitspraakmodel par excellence is wat door
„Radio
Radio Canada " verbreid wordt en dat wordt door een rigoureuze aansluiting bij het Parijse model gekarakteriseerd.
Hoewel de overgrote meerderheid tegenwoordig de normwaarde hiervan accepteert wil dat natuurlijk niet zeggen, dat het door iedereen in
gelijke mate gerealiseerd of geactualiseerd wordt. De intellectuelen lopen
meestal voorop (zoals het ook hier het geval was) maar vanzelfsprekend
zijn het de klassieke variabelen sociale klasse, leeftijd en gesprekssituatie die de uitkomst bepalen. Het is interessant te constateren dat Bernard Saint-Jacques (1976, 74 ), hoewel hij zegt dat het , , de la part
d'une certaine élite quebécoise ' ' illusoir zou zijn de norm van , , le franais standard " te willen opleggen, daarmee toch ook de pioniersrol van
de intellectuelen bevestigt. Jean-Claude Corbeil, van zijn kant, heeft het
eveneens over deze, maar ook over de sociale variabele, wanneer hij erop
wijst dat er zich een breuk aftekent tussen het taalgebruik van , , les classes instruites " enerzijds en „ les classes populaires " anderzijds. Het gevaar daarbij is, zegt hij , dat een dergelijke breuk ertoe kan leiden, dat
de eerstgenoemden een gevoel van misprijzen gaan ontwikkelen t.a.v.
de manier waarop de laatstgenoemden spreken ( Corbeil 1980, 19). In
elk geval is het zo, en ook dat is typisch voor de overgangsfaze waarin
Québec zich bevindt, dat
^

a. er meestal een grote convergentiebereidheid aanwezig is, d.w.z. dat
men zich door het voorbeeld van de gesprekspartner laat leiden ;
b. de bereidheid het nieuwe model te accepteren groter is dan de reële
mate van overname.

Dit laatste blijkt nu ook uit de resultaten van een heel recente enquête,
die in Québec werd uitgevoerd i.v.m. lexicale standaardisering. De studie van Annette PAQUOT Les Québecois et leurs mots. Etude sémiologique et sociolinguistique des régionalismes lexicaux au Québec (Laval:
Presses de l'Université, 1988) waarvan ik nog niet de details kon bestuderen, maar wel de globale resultaten onder ogen kreeg (Marais 1989)
leert o.m. het volgende :
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- wanneer de proefpersonen de keuze hebben tussen een standaardtaalwoord en een regionalisme gaat hun keuze niet steeds in dezelfde richting.
Van diegenen die beide alternatieven actief kennen zegt echter de meerderheid de voorkeur aan de standaardtaalvariant te geven
- de helft van de proefpersonen is in staat regionalismen te herkennen. Dit
gebeurt makkelijker in een geschreven, dan in een voorgelezen tekst
- anglicismen worden eerder herkend dan andere regionalismen
- de proefpersonen reageren vrij soepel i.v.m. de norm, hebben dus veelal
geen bezwaar tegen regionalismen ( als het tenminste geen anglicismen
zijn) maar verkiezen toch, dat op school de standaardtaalvariant zou worden aangeleerd.

Wie vertrouwd is met studies over lexicale standaardisering alhier zal de
genoemde resultaten zeker nogal normaal en zelfs voorspelbaar vinden.
TochzijnetrsavodknieatusvdQébcois, te meer omdat deze studie de eerste in zijn genre is, die ooit in
Québec werd uitgevoerd. Laat ik nog meedelen, dat de enquête werd
uitgevoerd bij 700 proefpersonen, 500 uit de regio Montreal en 200 uit
de stad Québec.
Samenvattend kan men het nieuwe uitspraakmodel ( en bij uitbreiding het taalmodel in het algemeen ) als volgt karakteriseren :
a. fonetische veranderingen zijn het gevolg van het overnemen van een extern model
b. er blijft toch een soort coëxistentie bestaan tussen het nieuwe en het vorige model en in de praktijk switcht men tussen de vernieuwende continentale en de archaïserende Quebecse uitspraakgewoonten ;
c. stijl en situatie zijn de voornaamste variabelen die telkens weer het aandeel van beide normen opnieuw bepalen.

4.3 Dit alles is, zoals gezegd, typisch voor een overgangssituatie, die ook
bij ons bekend is, zodat we hier geen moeite hebben Gendrons verzuchting te begrijpen dat :
, , la doctrine pour déterminer ce qui est bon et ce qui ne l' est pas, oscille
entre le purisme qui prétend bannir ce qui n'appartient pas à la langue
francaise générale, et le laxisme prêt à accepter tout ce qui est québecois
et à laisser ce rameau de la langue francaise se développer d'une fawon tout
à fait autonome en terre d'Amérique ' ' (Gendron 1983, 12 ; cursivering
van de auteur).

Die strijd tussen oud en nieuw, tussen eigenheid en import is typisch
voor de problemen van sprekers in elke externe periferie : men weet dat
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het nieuwe niet te vermijden is, maar blijft om vele, niet het minst sentimentele en/of nationalistische, redenen aan het oude gehecht. Gendron constateert dan ook de in zo een schizoglossische situatie te voorspellen voorkeur voor un moyen terme, d.i. wat Geerts, Nootens & Vanden Broeck (1977) t.a.v. Vlaamse informanten de derde weg hebben
genoemd : men wil het ene hebben zonder het andere te laten ! Gendron besluit daaruit, misschien enigszins naïef:
, , c'est sur ce moyen terme qu'on devrait tenter d'établir une doctrine de
la norme linguistique québecoise, dite soignée, en particulier pour la prononciation et le vocabulaire ' ' (p. 13) .

Geerts, Nootens & Vanden Broeck constateerden, allicht realistischer,
dat een derde weg niet bestaat. In beide gevallen echter ziet men dat,
ondanks dit soort attitudinele bezwaren, de evolutie in de richting van
het buitenlandse standaardizeringsmodel gestaag, en met succes, verdergaat ! In beide gevallen ook is het duidelijk, dat de genoemde attitudinele reserves voor een groot deel geneutraliseerd worden door taalpolitieke overwegingen, opgeroepen door de concurrentie met de andere,
in het land aanwezige, taal. Voor Vlaanderen is dat vroeger al herhaaldelijk aangetoond (cf. o.m. Van de Craen-Willemyns, 1988 ), voor Québec volsta ik met het nu volgende citaat :
, , Nous sommes persuadés que ce désir de perfectionnement linguistique
des Québécois, cette recherche d'un modèle de langue, manifestent la prise
de conscience de l'anglicisation de leur langue et la volonté d'y échapper"
(Saint-Jacques 1976, 75-76).

5. Zo kom ik dan tot het tweede deel van mijn uiteenzetting van vandaag, t.w. de vraag in hoeverre dit alles de verhouding tussen Frans en
Engels in Canada in het algemeen en in Québec in het bijzonder heeft
beïnvloed.
5.1 Zoals bekend wordt in twee- of meertalige landen de verhouding
tussen taalgroepen en talen bepaald door het prestigekarakter van de talen in kwestie en zijn het uiteraard de sprekers en verdedigers van de
minder prestigieuse taal die er belang bij hebben het prestige van hun
taal te verhogen. Het prestige van een taal wordt niet door intrinsiek linguïstische eigenschappen bepaald, maar door extralinguïstische factoren
en kan dus veranderen wanneer deze externe factoren veranderen vooral
omdat, zoals Kloss opmerkt :
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, , the international reputation of a language has no great influence on the
outcome of intranational, let alone local, language issues " (Kloss 1966,
12

)

Bovendien wil ik er, ten overvloede allicht, nog eens op wijzen, dat de
prestigetaal niet noodzakelijk de taal van de meerderheid hoeft te zijn.
5.1.1 Delen van een land kunnen op andere gronden van elkaar verschillen dan alleen maar linguïstische, bv. op grond van de mate van
sociaal-economische ontwikkeling en dat is het wat de interne krachtsverhoudingen bepaalt. In het landsgedeelte waar de macht geconcentreerd is en de economische ontwikkeling het hoogst, ontstaat er niet alleen meer welstand, maar o.m. daardoor ook een grotere mate van zelfbewustzijn, die gemakkelijk in zelfgenoegzaamheid en arrogantie kan
overslaan, hetgeen een superioriteitsgevoel t.a.v. de bewoners van minder gefortuneerde gebieden opwekt. Zijn die gebieden ook linguïstisch
gedifferentieerd, dan geldt dat superioriteitsgevoel ook t.a.v. taal (c.q.
dialect ) en cultuur van de andere (n), die dan duidelijk als minder
prestigieus worden ervaren, veelal overigens ook door de sprekers ervan
zelf.
De attitudes t.a.v. tweetaligheid worden door het bovenstaande in
ruime mate beinvloed. Sprekers van de meer prestigieuze taal vinden
het aanleren van de andere ta (a)1(en) meestal oninteressant en nutteloos en het aantal tweetaligen in hun rangen is daarom veelal zeer beperkt. Sprekers van de minder prestigieuze taal, daarentegen, zijn overwegend in groten getale tweetalig, maar dikwijls zijn de attitudes t.a.v.
bilinguïsme ook daar vrij negatief, omdat zij het gevoel hebben in een
underdogpositie te verkeren, waarin tweetaligheid als het ware wordt opgedrongen. Gevoelens van frustratie zijn dus vrij verbreid.
5.1.2 Standaardizering en het zo nauw mogelijk aansluiten bij de,
meestal prestigieuzere, variëteit uit het centrum is daarom, voor de minder prestigieuze groepen, meestal een conditio sine qua non (cf. Willemyns 1984 ), maar meestal is dat niet voldoende. De Quebecse inspanningen in dat verband hebben we zoëven besproken. Een tweede beproefd middel is te pogen door taalwetgeving bepaalde dingen te forceren die er zonder dergelijke ingrepen allicht niet zouden komen. Québecs pogingen in dat verband heb ik boven toegelicht. Het derde facet,
naar mijn mening het belangrijkste, maar ook datgene waar men nau-
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welijks invloed op heeft, is de verhoging van het economische, sociale
en politieke prestige van het gebied waar de taal in kwestie gesproken
wordt.
5.1.3 Wanneer we de bovenstaande theorie even op de praktijk in
Vlaanderen toepassen zien we dat 1 en 2 hier met niet minder inzet en
zelfs vaak met meer succes dan in Québec in de praktijk werden gebracht. Toch is de situatie zoals we die nu beleven, nl. de drastische
prestigeverschuiving van Frans naar Nederlands, eerst in Vlaanderen en
nu ook in België in het algemeen ( ook in Brussel, cf. De VriendtWillemyns 1987 en Deprez e. a. 1984 ) vooral te danken aan de economische opbloei van Vlaanderen en de gelijktijdige recessie in het andere
landsgedeelte.
Ik ben er mij van bewust, dat het moeilijk is uit een conglomeraat
van oorzaken de meest relevante te halen, maar ik geloof dat er in dit
geval weinig onduidelijkheid is en dat wordt bevestigd door de situatie
in Québec waar wel 1 en 2 ( dus standaardizering en taalwetgeving )
maar nauwelijks 3 ( verandering van de economische machtsverhoudingen ) plaatsgevonden hebben, zodat er ook geen merkbare prestigeverschuiving tussen Engels en Frans heeft plaatsgevonden. Ik probeer dit
standpunt nu toe te lichten.
5.2 Wanneer we de volkstelling van 1951 met die van 1986 vergelijken

zien we dat het aantal Franstaligen in Canada van 29 % naar 25 % is
teruggelopen ; tijdens diezelfde periode daalde het aantal Engelstaligen
in Québec van 14 % naar 10 % . Vooral die laatstgenoemde daling kan
de veronderstelling voeden, dat de resultaten van de taalwetgeving en
vooral van , , Wet 101 ' ' nu taalshift van Engels naar Frans veroorzaken.
Eenauwkriglyset
anders.
5.2.1 Michel Paillé (1988 ) heeft de veranderingen in Québec vergeleken
met die in de Engelstalige buurprovincie Ontario. Hier volgen, samengevat, zijn bevindingen :
- 7,9 % van de inwoners van Québec hebben een Engelse taalbackground ;
toch verklaren 10,4 % dat Engels hun moedertaal en 12,3 % dat het hun
dagelijkse omgangstaal is. Dit alleen wijst er al op dat er van shift van Engels naar Frans geen sprake kan zijn. Bovendien is, van wie Engels als moedertaal heeft, het voor 87,3 % ook de dagelijkse omgangstaal ; voor 6,3 %
is dat Frans, voor 4,4 % beide talen en voor 2 % nog een andere taal.
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- de vergelijking met Ontario is verhelderend : 10,2 % van de inwoners
hebben een Franse taalbackground. Toch is Frans slechts de moedertaal van
5,3 % en slechts voor 3,8 % is het ook de dagelijkse omgangstaal. Van
diegenen voor wie Frans de moedertaal is, hebben maar 61,2 % het ook
als dagelijkse omgangstaal, voor 27,4 % is dat Engels, voor 10,9 % beide
talen en voor 0,5 % een vreemde taal.

5.2.2 De vergelijking van beide provincies toont aan, dat er in Ontario wel degelijk nog steeds taalshift plaatsgrijpt ( en wel van Frans naar
Engels ) ; de afname van het aantal Engelstaligen in Québec daarentegen is, zoals Paillé overtuigend aantoont, vooral het resultaat van een
grotere emigratie in deze bevolkingsgroep . Weliswaar is dat gedeeltelijk
een secundair gevolg van de taalwetgeving, maar beslist geen bewijs, dat
die taalwetgeving taalshift in de hand zou werken. Dit is des te opmerkelijker omdat de economische situatie van de Franstaligen in Québec
wel degelijk aanzienlijk beter is geworden. Georgeault (1988 ) vergelijkt
het gemiddelde salaris voor taalgroepen in Québec tussen 1970 en 1980.
We zien het volgende :
1970/RCR

1980/RCR
17,635/1.22 %
19,562/1.36 %

eentalige Francofonen
tweetalige Francofonen

8,171/1.5 %
8,938/1.74 %
5,136/7,363/1.43 %

14,408/19,547/1.36 %

- Engelstalige Allofonen
- Franstalige Allofonen
tweetalige Allofonen

6,462/1.26 %
5,430/1.06 %
7,481/1.46 %

15,637/1.09 %
13,287/0.92 %
17,946/1.25 %

eentalige Anglofonen
tweetalige Anglofonen

( RCR = de verhouding tot de referentiecategorie, t.w. de eentalige Francofonen ; , , allofonen " is in Québec de officiële term voor diegenen wier
moedertaal Frans noch Engels is).

Het gemiddelde salaris van de Franstalige bevolking ( zowel één- als
tweetaligen) is zozeer gestegen, dat de vaakgehoorde klachten over economische discriminatie eigenlijk niet meer houdbaar zijn. Toch blijkt
het taalgedrag niet navenant te evolueren, wat duidelijk maakt dat het
beëindigen van die discriminatie niet voldoende is om ook de prestigebalans in de andere richting te doen overhellen.
5.2.3 Een nog duidelijker bewijs voor deze stelling levert het taalgedrag
van de zgn. Allofonen. Het is altijd al een constante ergernis van de
Quebecse Franstaligen geweest, dat immigranten in Québec zich bijna
automatisch met de Engelssprekende bevolkingsgroep assimileren. Een
flinke portie van de taalwetgeving was erop gericht precies dat te verhin-

126

(aa)

deren en Wet 101 zorgde ervoor, dat immigranten praktisch verplicht
werden hun kinderen naar Franse scholen te sturen ( d' Anglej an 1984 ) .
Het hieraan gehechte belang was nog toegenomen toen duidelijk werd,
dat de geboortecijfers van beide taalgroepen in die mate zijn gedaald,
dat geen van beide nog in staat is op peil te blijven dank zij enkel de
geboortecijfers van de eigen groep (Termote & Gauvreau 1988 ). De revanche du berceau is dus duidelijk verleden tijd en de numerieke verhoudingen tussen beide groepen zal dus meer en meer afhangen van de
taalkeuze van de immigranten, wier geboortecijfer overigens duidelijker
hoger is dan dat van zowel de Frans- als de Engelssprekenden. De taalwetgeving slaagde in die mate in de opzet, dat hedentendage meer dan
2/3 der allofone kinderen op Franse scholen zitten. Toch kunnen wetten
niet verhinderen dat die kinderen zich achteraf bedenken en daarom is
het interessant te zien, dat de allofone jeugd, die uit Franse scholen
komt, achteraf voor 50 % (voor wie enkel basisonderwijs heeft gehad)
en zelfs tot 66 % (voor wie hoger onderwijs heeft gevolgd) naar de Engelssprekende gemeenschap , , overloopt ' ' ! Niet alleen is hier overduidelijk dat Engels de prestigetaal blijft : een onmiskenbaarder bewijs dat
taalwetgeving alleen geen taalshift veroorzaakt kan men zich nauwelijks
indenken.
5.3 Daarmee wil natuurlijk niet gezegd zijn, dat taalwetgeving onbelangrijk is : het is integéndeel zo, dat meer en meer oude verzuchtingen
van de Franssprekende meerderheid er inderdaad Ooor gerealiseerd worden. Er komen echter ook nieuwe problemen en één daarvan is de toenemende tegenstelling tussen de taalpolitiek van de federale regering in
Ottawa enerzijds en die van de provinciale regeringen anderzijds. Ottawa's politiek is erop gericht de tweetaligheid over heel Canada te promoten en dat gebeurt hoofdzakelijk via het zgn. personaliteitsprincipe
(McRay 1975 ), wat wil zeggen dat ieder individu, waar hij ook woont,
zelf kan bepalen in welke taal hij door de overheid toegesproken wil
worden. Dit botst met het zgn. territorialiteitsprincipe (McRay 1975 )
dat de meeste provincies, en zeker Québec, huldigen en inhoudt dat de
plaats waar men woont determinerend is voor iemands officiële taalstatus. Dit conflict hebben we ook in België gekend (c.q. kennen we nog)
endétalighv ebdn,iuozgrwetspgenomen, spruit voort uit de erkenning van dit territorialiteitsprincipe.
6. In Canada blijft de oppositie tussen beide zienswijzen echter bestaan
en is de onenigheid tijdens de afgelopen twee, drie jaar zelfs hoger op-
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gelaaid, meer bepaald omdat Engelssprekende inwoners van Québec bij
de rechtbanken klacht hebben ingediend aangezien, naar hun mening,
de Quebecse taalwetten bepalingen bevatten die strijdig zouden zijn
met de grondwettelijke vrijheid. Dat is een zere plek waar ik, tot slot
van mijn lezing, iets meer over wil zeggen en ook als argument voor
mijn werkhypothese wil gebruiken.
6.1 Canada heeft sedert 1982 een (nieuwe ) grondwet, die de toenmalige Parti Québecois-regering nooit heeft willen accepteren. Sinds 1986
echter werd, zoals gezegd, de Parti Québecois naar de oppositie verwezen en begon de nieuwe, liberale regering onderhandelingen met Ottawa om tot een oplossing te komen. Dit leidde tot het zgn. Lake
Meech-accoord, waarbij Québec de grondwet aanvaardt en als tegenprestatie de verzekering krijgt dat het als société distincte zal worden beschouwd (Benjamin 1988, 30). Wat dat precies betekent was echter niet
heel duidelijk en de controverses laaiden hoog op toen de federale regering, onmiddellijk na de ondertekening van het Lake Meech-accoord,
maar nog voor de ratificering ervan door Manitoba en New Brunswick,
een wetsontwerp indiende (Bill C-72), waardoor de bestaande taalwetgeving van 1969 ingrijpend werd veranderd.
6.2 Op grond van het geciteerde personaliteitsprincipe worden maatregelen genomen voor de promotie van veralgemeende tweetaligheid ( eigenlijk , , faciliteiten ' ' ) niet enkel in de federale administratie , maar in
heel Canada. Volgens niet weinigen overschrijdt de regering daarmee
haar bevoegdheden en bemoeit ze zich met dingen die, althans gedeeltelijk, tot de provinciale competentie behoren (Sparer 1988, 2, p. 3).
Sparer merkt op dat de regering aldus een , , eigenaardige symmetrie "
opvoert door de francofone en anglofone minderheden in de verschillende provincies op gelijke voet te behandelen, terwijl het toch, zegt hij,
duidelijk moet zijn dat , , van de twee officiële talen alleen het Frans een
bedreigde taal is, niet alleen in Canada in het algemeen, maar zelfs in
Québec " (ibid.).
6.3 Aangezien nogal wat Franssprekenden in Québec die mening blijken te delen begon Premier Bourassa het kennelijk warm te krijgen en
hij gaf de „ Conseil de la langue francaise " opdracht de zaak te onderzoeken. De , , Conseil ' ' begint zijn advies met de opmerking, dat hij
zich ongemakkelijk voelt bij de constatering, dat de Franstaligen in Québec door Ottawa niet beschouwd worden als in een ruimer Canadees
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perspectief te beschermen minderheid, terwijl de Engelstalige minderheid in Québec wel recht op bescherming krijgt. Bovendien zet Bill
C-72 er de provincieregeringen toe aan , , gelijkheid in status en gebruik
van Frans en Engels te bevorderen" terwijl Québecs Loi 101 precies de
hegemonie van het Frans officialiseert. De federale wet, zegt de , , Conseil'', druist dus duidelijk in tegen Québecs taalwetgeving en daarom
adviseert hij de Québecse regering o.m. voor een duidelijke interpretatie
te zorgen van wat une société distincte precies wil zijn, en zulks niet aan
de rechtbanken over te laten.
6.3.1 Het wantrouwen van de , , Conseil ' ' tegen de rechtbanken bleek
niet onterecht te zijn want in december 1988 barst inderdaad een juridische bom. Canada's Court Suprême/Supreme Court vernietigt de artikels van Wet 101 over de taal van opschriften, omdat die een inbreuk
bevatten op de vrijheid van meningsuiting, die zowel door Canada's
grondwet als door Québecs grondwettelijk charter gegarandeerd wordt.
Belangrijk daarbij is de motivering van de Court Suprême dat, ik citeer,
, , niet aangetoond werd, dat het verbieden van borden in andere talen
dan het Frans, noodzakelijk is voor de verdediging en de bevordering
van de Franse taal in Québec " (Benjamin 1989 }.
Die kwestie van taalgebruik op borden in winkels enz . is, zeker voor de
buitenstaander, eigenlijk ridicuul, even ridicuul als het verloop van de
Voerkwestie bij ons. In Canada heeft de zaak echter symboolwaarde
(Mackey 1983) en wordt zowel binnen als buiten Québec au sérieux genomen : Manitoba's premier dreigt ermee het Lake Meech accoord niet
te ratificeren indien Québec volhardt en de vier Engelssprekende ministers in Bourassa's kabinet dreigen met' ontslag ; drie daarvan hebben
daarna inderdaad ontslag genomen.
6.3.2 Bourassa stond dus voor een dilemma maar hakte, tot ieders verbazing, de knoop vrij radicaal door. De Canadese grondwet laat provinciepremiers toe voor een periode van maximaal 5 jaar beslissingen van
de Court Suprême te ignoreren. Niet alleen deed hij dat, hij liet ook
onmiddellijk een nieuwe wet goedkeuren (la loi 178) waarin de essentie
van het aangevochten 101-artikel bevestigd wordt. Voor ons is vooral belangrijk hoe die , , Quebecse caroussel ' ' gemotiveerd wordt. Bourassa's
verklaring in dat verband, nl. dat hij bij een keuze tussen individuele
rechten en de collectieve rechten van de Franstaligen niet anders kon
dan die laatste te laten prevaleren, is een bijna letterlijke parafrase van
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het eerder genoemde territorialiteitsprincipe. Op die wijze plaatst hij
zich op een heel principieel standpunt, dat overigens veel verder reikt
dan wat in Québec of in Canada gaande is.
6.4 Voor wat ik in deze uiteenzetting naar voren heb willen schuiven
is deze episode uitermate belangrijk en wel omdat dit alles past in het
raam van de bescherming van een taalgroep, ook al is het een meerderheidsgroep, tegen wat als een bedreiging wordt ervaren. Indien de taalwetgeving (en Wet 101) een echte verandering in de prestigebalans teweeg hadden kunnen brengen, dan zou een dergelijke bescherming
overbodig zijn geweest. Taalvrijheid, d.w.z. het niet legifereren in taalkwesties, is, zoals we dat in België hebben gezien, altijd in het voordeel
van de sterkeren (Willemyns 1988, 1254 ) en het zijn altijd de verdedigers van de minder prestigieuze taal, die tot taalwetgeving hun toevlucht
moeten nemen. Hoewel op die manier beslist een aantal doelstellingen
kunnen worden bereikt is het even duidelijk, dat er altijd maar meer
wetten nodig zullen zijn, zolang economische factoren niet meewerken
om de prestigebalans te wijzigen (Van de Craen-Willemyns 1988 ). Of
dat in het geval van Québec ook werkelijk zal gebeuren is een open
vraag ; het voorbeeld van België heeft in elk geval aangetoond, dat het
hier niet om een theoretische mogelijkheid gaat, maar om iets dat ook
werkelijk gerealiseerd kan worden.
7. Ik acht dus om al deze redenen mijn stelling bewezen : taalwetgeving
en taalplanning (standaardizering) helpen de weg voor te bereiden, zijn
allicht soms noodzakelijke voorwaarden, maar kunnen alleen niet bereiken wat een verandering in de economische situatie wel kan, t.w. de verhouding tussen talen en taalgroepen in een meertalig land ten gronde
te wijzigen !
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SIGNALEMENT VAN F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE
(1875-1947)

Een tekst en twee voetnoten
door
R.F. LISSENS

Lid van de Academie

In een van zijn kritische opstellen bedenkt Fernand Victor Toussaint van
Boelaere een tragischer slot voor de novelle Het wiel uit de bundel De
doolage van Herman Teirlinck. Dat wijst op een grondig verschil tussen
twee vrienden die samen debuteren, korte tijd een andere weg opgaan,
elkaar terugvinden in de verering van Van Deyssel en het overdadige impressionisme, en zich ten slotte naar eigen aard en ervaring ontwikkelen, Teirlinck uitbundig en luchtig improviserend, Toussaint geconcentreerd en bedachtzaam. Gemeenschappelijk blijft hun stilistisch vermogen en hun streven om, zoals hun Van Nu en Straks-compagnons Van
de Woestijne en Streuvels, de waarneming met de verbeelding en de
droom met de werkelijkheid te vermengen.
Voornaamheid, keurigheid, verfijnde en afstandelijke levensstijl zitten
Toussaint in het bloed : dit is letterlijk op te vatten. Tot literair bewustzijn gekomen, kiest hij zijn meesters over de grenzen, Flaubert en Van
Deyssel, hartstochtelijke bedienaren van het woord dat door het prestige
van de intensief bewerkte en werkzame stijl het literaire kunstwerk
schept in de taal, ongeacht de graad van belangrijkheid van het inhoudelijke gegeven. Toussaint neemt deel aan de Westeuropese tendens die
het proza losmaakt van de louter informatieve functie van de taal en
daartoe de voorrang geeft aan de schoonheid. Literatuur is een esthetische aangelegenheid, vrij van sociale, godsdienstige en morele bekommering. Een ander engagement dan dat van de schoonheid kent Toussaint niet. Alleen, zijn temperament wil van geen overrompeling weten.
De verzen zijn niet spontaner of lyrischer dan de verhalen, de verhalen
niet minder- beheerst dan het kritische en essayistische proza. Maar polemiek, gesteund op consequente handhaving van principiële standpunten, is niet uitgesloten.
Als dichter nauwelijks bekend, treedt Toussaint nochtans in die hoedanigheid onder de bescherming van Van Langendonck in de kring van
Van Nu en Straks. Voor de grap en als gebaar van onafhankelijkheid tegenover de weinig toegankelijke Vermeylen bezorgt hij met Teirlinck
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een sonnettenbundel, Metter sonnewende (1900), ingeleid door twee
sonnetten van Willem Kloos en twee van Van Langendonck, en gedeeltelijk opgevuld met stukken van een paar fictieve auteurs om de indruk
te wekken dat een groep jongeren op de voorgrond komt. Voorts publiceert hij , telkens weinig opgemerkt, het zestien strofen tellende gedicht
Latere bekentenis (1909 ) en op gevorderde leeftijd een keuze uit zijn
in tijdschriften verschenen resp. in portefeuille gehouden gedichten, De
gouden oogst (1944), hoofdzakelijk geïnspireerd door de verwachting,
de bevrediging of het derven van de liefde, opperste levensgeluk. Verwoord in belijdende of peinzende verzen, met tussendoor een kleingedichtje, wat copla's en enkele grotesken, houdt deze poëzie het midden
tussen pudeur en openheid.
Zijn naam vestigt Toussaint met Landelijk minnespel (1910), een van
de oorspronkelijkste realisaties van de Van Nu en Straks-groep. Het
laatste etmaal van een boerenknecht, die in de fatale greep van de boerin is geraakt en 's nachts door de op wraak zinnende boer in een
valstrik wordt gelokt en gedood. Een plattelandsnovelle wordt een taalkunstwerk. Een criticus die zich bij verschijnen van het boekje genoopt
voelt al dadelijk een vergelijking met Buysse te maken, is zich ervan bewust dat het proza van Toussaint tot een totaal andere orde behoort.
Korte taferelen, op zich zelf helemaal af, groeien, het een uit het ander, tot een straf en dynamisch geheel. Terwijl het noodlot zich voltrekt,
niet blindelings maar in zijn verborgen gronden gemotiveerd door middel van flash-backs, heerst de uitwendige wereld, waar de mens in opgelost is, in haar soevereine schoonheid, zoals deze slechts eenmaal in
het onovertroffen seizoen van het impressionisme heeft geheerst. Het geheim van die schoonheid is het licht : het bouwt het verhaal mee op,
van de ochtendschemering, over de suizende middagzon, tot het nachtelijke clair-obscur. Merkwaardig om de structuur, de taal, de
beschrijvings- en verhaalkunst, de felheid van de hartstochten en de verfijnd intellectuele beheersing, had Landelijk minnespel in die uitvoering
kunnen volstaan om af te steken tegen al wat de tijdgenoten hebben geschreven, Streuvels en Van de Woestijne niet uitgezonderd. Een bijzonder ontgoochelende ervaring met het manuscript heeft de auteur ertoe
aangezet zijn verhaal te voorzien van een Voorhang en een Aanhang.
In de Voorhang wordt een presentator geïntroduceerd. In de Aanhang
verdedigt deze het verhaal tegen een mogelijk verwijt van onwelvoeglijkheid en relativeert hij het drama door het in het perspectief van een
esthetiserend en luchthartig scepticisme te plaatsen. Er bestaat maar één
ondeugd : het vergeten of veronachtzamen van het schone (*)•
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Een vijfentwintigtal novellen en verhalen staat op het actief van Toussaint. Ze spelen op het land, waar hij zijn kinderjaren doorbracht, in de
kleine maar vaker in de grote stad, in Spanje of in de regionen van
droom en verbeelding. Aan verscheidenheid ontbreekt het niet : Een legende van Onze-Lieve- Vrouw van Halle (1911), die folklore in griezel
omzet. De bloeiende verwachting (1913), een gevarieerde bundel die
zowel kleurige impressionistische prozagedichten als een ontleding in
dagboekvorm van een neurastheniegeval en enkele stukken zwarte literatuur bevat. Petrusken's einde (1917), een gegeven voor Claes, Thiry
of de Walschap van de eerste verhalen, maar van een schrijnend populisme. Het gesprek in Tractoria ( 1923), een groteske geschreven in 1911,
als Van Ostaijen, die het genre op briljante wijze zal beoefenen zowat
vijftien jaar is, maar ze zou ook passen in de sfeer van Brulez, die dan
weer de tragische noot vermeden zou hebben. De zilveren vruchtenschaal (1924), met het aangrijpende kleine woordenwonder Meisje met
bloemen en met de volkomen gave novelle Jeugd, waarin twee kinderen de drempel van de bewustheid overschrijden, een psychologisch gebeuren dat harmonisch alterneert met het natuurgebeuren. De Peruviaansche reis (1925), een surrealistische droomfantasie die bij de Inka's
speelt en waar Freud bij te pas komt. Turren (1935), magisch-realistisch
proza, gepresenteerd als kartons voor een tapijtwerk. De doode die zich
niet verhing (1937 ), een miserabilistisch brok leven dat schamper eindigt met een bijna mislukte zelfmoord. In 1937 zal Filip de Pillecyn
Toussaint een figuur noemen , , waarin een veelvuldigheid geprefigureerd
was, die men thans in het proza van de jongeren terugvindt" . Waarbij valt op te merken dat Toussaint, eenmaal de belle époque voorbij,
redshtonimleagrmodlijkpzvanhetterbellum beoefent. Na een zware identiteitscrisis gedurende de eerste
twee jaar van de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt hij een grote publicistische bedrijvigheid. In een paar hedonistische verbeeldingen, Het
Barceloneesche avontuur (1944 ) en Mallorca en de nymfen (1946 ), allebei in het laatste oorlogsjaar geschreven, belijdt hij het geloof in dit
aardse leven met de scherpe kennis van iemand die het na een eclips opnieuw ondekt heeft (**).
Vaak klinkt een tragische ondertoon door dit vormschone werk, waarin stumpers en mislukkelingen met zulk een haast morbide voorkeur ten
tonele worden gevoerd dat men niet kan twijfelen aan de levenslang gepijnigde menselijkheid van deze in de omgang wat schuwe en gesloten
man. Het komt erop aan, deze ondertoon op te vangen. Hij is karakteristiek voor een prozakunst die van de aanvankelijke écriture ar-
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tiste allengs evolueert naar de sobere helderheid van Stendhal. Bij aan-

dachtige lectuur worden andere tonen verneembaar : ze ontstaan uit een
gespannen zintuiglijke, geestelijke en psychische levensintensiteit (niet
te verwarren met levensbewogenheid, merkt Toussaint op ) . Die intensiteit erkent en cultiveert Toussaint als de werkelijke schoonheidsinhoud.
Hij zal haar niet laten aantasten door buiten-esthetische bedoelingen.
Zijn streven zal erop gericht zijn haar zo gaaf mogelijk te exterioriseren
( , , het volkomen buiten het gebied van zijn gevoel kunnen stellen ' ' )
conform de meest eigen aspiraties van zijn niet-uitbundige aard : condensatie en kristallisatie. De eis van de condensatie leidt hem in het fictionele proza tot de uitsluitende voorkeur voor het kortverhaal, voorts
tot het prozagedicht en de mettertijd veelvuldiger intieme notities. De
kristallisatie is een proces van verharding tot schoonheid op gang gebracht door de kundige artifex : van hem hangt het af, of een inhoudsgegeven waarde krijgt. Intensiteit, condensatie, kristallisatie zijn termen
door Toussaint zelf gebruikt en gecoördineerd in kritieken en aantekeningen waarin hij zijn schrijverschap verantwoordt.
Het isolement is zijn schrijverslot geweest. Het contrasteert pijnlijk
met zijn zucht naar literaire roem. Hij weet het. Hij neemt trots afstand
van schrijvers die, gemakkelijk pennend, met hun hart werken, of die,
uit vrijgevigheid of berekening, zegt hij, zoveel ziel in hun werk uitstorten dat de lezer onder invloed van hun menselijkheid komt. Er zijn er
andere, zegt hij nog, , , die uit pudeur slechts zooveel van hun ziel in
hun werk vertoonen dat alleen de intelligente lezer er het klaar inzicht
van heeft. Al de imbeciele lezers vallen weg " . Zulke uitspraken van
Toussaint zijn niet erg bekend. En deze nog minder : , , Ik wou dat iemand eens inzag en schreef dat mijn boeken de noodzakelijkheid van
het onnuttige zijn ' ' . ( Geur van bukshout, 85 )
Toussaint schrijft uit instinct en voor zijn genot. Hij vraagt zich meer
dan eens af of woorden iets hoeven te betekenen. Hij kent de verleiding
van de witte bladzijde, om ze wit te laten of er tekens op aan te laten
brengen , , in den aard van het chineesche schrift, zonder zin. Zonder zin
voor mij of voor wie ook ". Hij bezwijkt niet voor de bekoring. Niettemin, de inleiding tot de bundel essays Zurkel en blauwe lavendel waaruit dit citaat komt, is een reflecteren over en tegelijk een schrijven van
een inleiding, die er dan plotseling is, zoals mutatis mutandis reflexieve
romans enkele decenniën later worden geschreven.
De essayist, criticus en chroniqueur leert men uitgebreid kennen uit
Zurkel en blauwe lavendel (1926), Litterair scheepsjournaal (1938,
1939, 1946 ) en Marginalia bij het leven en het werk van Karel van de
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Woestijne (1944). Hij speurt naar schoonheidsontroering en vormgaafheid in het werk van anderen. Hij toont zich ook een onovertroffen portrettist van sommige tijdgenoten, o. a. Van Langendonck en Van de
Woestijne, van wie hij de figuur en het werk, onverbreekbaar verbonden, tot de kern heeft doorgrond, voor zover dat doenlijk is. Zijn kostelijk boekje Geur van bukshout (1940 ) bundelt uitspraken over leven en
literatuur, subjectieve kritieken, dagboekachtige aantekeningen en de
aanzet tot een autobiografie : het loopt vooruit op De man voor het
venster van Gilliams en de mengbundels van de Kommagroep aan het
eind van de jaren zestig.

* EERSTE VOETNOOT

Een novelle met Voorhang en Aanhang
De Voorhang en de Aanhang behoren dus niet tot de oorspronkelijke
opzet. Vanwaar die voor een novelle wel eigenaardige constructie ? Toussaint had de tekst van het verhaal , , een heelen tijd ' ' klaar liggen, toen
hij nader kennis maakte , , met juist den Nederlandschen schrijver, dien
ik 't meest bewonderde " , vertelt hij in Geur van buskhout (blz.
88-89 ). Dit kan niemand anders geweest zijn dan Van Deyssel, die hij
waarschijnlijk voor het eerst ontmoette op de bijeenkomst van Vlaamse
en Nederlandse letterkundigen te Antwerpen, 24 november 1907, waar
overgegaan werd tot de oprichting van de Vereeniging van Letterkundigen. Zijn leven lang heeft Toussaint Van Deyssel onvoorwaardelijk bewonderd. Nog in 1934 bekent hij dat een paar bladzijden uit Een liefde
hem destijds tot tranen bewogen heeft, ,, uitsluitend om hun zuivere
woordkunst ' ' , niet om het verhaal maar louter , , uit het besef dat hier
een bizonder hoog, een uniek peil van schoonheid was bereikt ' ' . (Lodewijk van Deyssel, opgenomen in : Litterair scheepsjournaal, II, 1939,
blz. 267 ) . Cocteau moet ergens gezegd of geschreven hebben : , , Les
bonnes larmes ne nous sont pas tirées par une page triste, mais par le
miracle d'un mot en place. Peu de personnes sont dignes de pleurer ces
larmes-11 ' ' . ( Aangehaald door G. Burssens in een kort essay over Van
Ostaijen, in Verzameld proza, 1981, blz. 329 ).
Toussaint verder aan het woord in Geur van bukshout : , , Hij nam
mijn handschrift meê, zou het zeker plaatsen in zijn tijdschrift. { Van
Deyssel was hoofdredacteur van De ):Xe eeuw van januari 1905 tot en
met december 1908.R.F.L. ]. Doch na enkele weken kreeg ik het ma-
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nuscript terug, met een bizonden hartelijk woordje, waaruit ik mocht
vernemen dat het stuk helaas niet opgenomen kon worden wegens bezwaren die de uitgever had gemaakt tegen enkele onwelvoegelijke passages ... Ik, paf. Het bericht kwam immers van een zijde, vanwaar ik allerminst zulke bezwaren zou hebben verwacht. Waaruit ik dan toch kon
leeren, dat hoofdredacteur en auteur wel een en dezelfde man kunnen
zijn, doch verder met elkaêr kunnen omgaan als, in de fabel, de kip en
de door haar uitgebroede eendjes ' ' .
Ter opfrissing : voorzeker dacht Toussaint dat hij bij Van Deyssel aan
het goede adres was. Die had toch, tot in het milieu van De Nieuwe
Gids, herrie geschopt met overmoedig seksuele passages in zijn debuutroman Een liefde (1887). Te midden van de polemieken rondom het
boek had hij gedecreteerd : , , Evenmin als een tafel bitter of een raadgeving vierkant kan zijn, kan een kunstwerk zedelijk wezen " . Voor de
tweede druk (1899) castigeerde hij zijn tekst door sommige passages te
schrappen, niet om het publiek tegemoet te komen, verklaarde hij in
een interview, maar omdat ze literair detoneerden en niet in overeenstemming leken met een goede literaire smaak. (E.d'Oliveira, De
mannen van '80 aan het woord, 3de dr. , z . j . , blz . 22). De scheiding
tussen literatuur en moraal bleef hij principieel handhaven. Ook Toussaint hield schoonheid en zedelijkheid uit elkaar.
Na zijn ontgoochelende ervaring met Van Deyssel besloot Toussaint
het werk in eigen beheer en in een beperkte oplage uit te geven, voorzien van een voorhang en, ter wille van de symmetrie, ook van een aanhang. (Eigenlijk was het omgekeerd ). De toegevoegde stukken waren
bedoeld als bufferstaten om de middenstaat, het verhaal, te beschermen. Landelijk minnespel. Het verhaal van een dag te lande. Met Voorhang en Aanhang verscheen in 1910 te Halle bij Brussel, de toenmalige
woonplaats van de auteur, en was uitgegeven door Toussaint Crick, de
auteur en zijn echtgenote Leontine Crick. De oplage bedroeg 77 exemplaren, 71 op Hollands, 6 op Keizerlijk Japans. Het verhaal is gedateerd : 1909, de Aanhang : 1910. De Voorhang heeft geen datering meegekregen. De jaartallen verwijzen naar het tijdstip van ontstaan. Bij het
eerste rijst een moeilijkheid. In 1909 was Van Deyssel niet langer hoofdredacteur van De XXe Eeuw. Zijn tijdschrift was vanaf 1909 gefuseerd
met De Nieuwe Gids en hij zelf was gewoon lid van de redactie van dit
voorlopig weer vlot gebracht, ooit avantgardistisch tijdschrift, waar Willem Kloos nog altijd als redactiesecretaris troonde. Mag men veronderstellen dat 1909 de datering van de gereviseerde, voor de auteur definitieve
initieve versie was ?
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Nogmaals Toussaint : , , Ik kreeg echter van den bewonderden Nederlandschen schrijver, wien ik het eerste exemplaar der uitgave toezond,
een zeer koele dankbetuiging. „ Ay ", dacht ik toen, en helaas éérst
toen, , , voorhang en aanhang hebben het gedaan " ! Ironie had nochtans verre van mij gelegen, alleen speelschheid had voorgezeten ' ' . ( blz.
89).

Toussaint schonk een exemplaar aan de Academie. Het was gebruikelijk dat een auteur dit deed via een academielid. Toussaint koos zijn
vriend Streuvels voor het karweitje uit. In de vergadering van 19 juli
1911 bood Streuvels Landelijk minnespel aan met een korte toelichtende
nota, wat eveneens de gewoonte was. Ze is opgenomen in de Verslagen
en Mededeelingen 1911, blz . 42 7 : , , Van den heer F.V. TOUSSAINT
VAN BOELARE [ sic ] ontving ik een Ex. van zijn , , Landelijk Minnespel"
voor de bibliotheek der Koninklijke Vlaamsche Academie. Dat geschenk
doe ik met genoegen omdat het , , Landelijk Minnespel" van buiten zowel als van binnen even kostelijk is en fijn. Hier is een brutaal onderwerp op delicate manier behandeld en de landelijke poëzie is er opgevat
en levend gemaakt met eene hoogst verfijnde woordkunst. En toch zijn
vorm en inhoud éénheid geworden en tot een welgeordende schoonheid
volgroeid. Dat is eene zeldzame verschijning in onze Vlaamsche Letterkunde en dus een verheugend teeken. STIJN STREUVELS ' ' .
De definitieve uitgave verscheen in 1912 bij Van Dishoeck, te Bussum. Ze was opgedragen aan Streuvels.

** TWEEDE VOETNOOT

Een psychische eclips
Deze voetnoot wil een aantal authentieke gegevens aanbrengen voor de
kennis van de zware en vrij langdurige depressie die Toussaint tijdens
de Tweede Wereldoorlog heeft doorgemaakt. Misschien kan ze bijdragen
tot de ontwarring, die wel eens ondernomen zal worden, van een karakterologisch complexe persoonlijkheid, egocentrisch geremd en afgeschermd en toch zowel socio-literair als kritisch en polemisch bedrijvig,
en niet beducht om roet in 't eten te gooien.
De mededeling put voornamelijk uit twee bronnen.
1. Verscheidene gesprekken die ik tussen 22 augustus 1962 en 23 november 1988 heb gehad met Mevr. Marcelle Toussaint, oudste dochter
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van de schrijver. De weergave ervan verschijnt met de toestemming van
Mevr. Toussaint, nadat ik haar in kennis heb gesteld van de tekst. Zij
wordt hierna M. genoemd.
2. Een ontwerp van brief van Toussaint, gedateerd VIII, 40, drie kantjes. Het document vond ik in de nalatenschap , waarvan een aanzienlijk
delop27ari198M.,metjndwrkigahetAcf
en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC), Antwerpen, werd
geschonken. Naam en adres van de geadresseerde ontbreken. De aanspreking , , Waarde, " en de vriendschappelijke en mededeelzame toon
laten veronderstellen dat de brief gericht is aan een bevriend persoon.
Diversbjzondh wieknljarLodBemns,
oude vriend, op dat ogenblik ( tot 1945 ) directeur van de Stedelijke Bibliotheken (Antwerpen) en van het Museum van de Vlaamsche Letterkunde (het latere AMVC ). Toussaint schrijft dat hij een pakje voor het
Museum klaar heeft liggen, o. a. handschriften van Van Langendonck ;
dat hij een boekje over Verwey terug zal sturen naar de hoofdbibliotheek ; dat hij heel wat aan de Academie heeft gedacht ( waar beiden lid
van zijn) ; dat hij een uitnodiging ontving voor de , , opening ' ' van het
Museum ( bedoeld is de heropening op 20 juli 1940 ), in verband waarmee hij vraagt of er veel , , volk ' ' is opgekomen.
De brief is een antwoord op een schrijven d.d. 31 juli 1940 van Baekelmans. Het stuk werd eerder samen met andere door M. aan het
AMVC geschonken, waar het op 25 februari 1975 werd ingeschreven
(99.490/1). Aanhef: , , Ik had er op gerekend U gister in de Academie
te ontmoeten, maar vernam dat uw gezondheidstoestand iets te wenschen overlaat ' ' . Baekelmans wenst zijn vriend herstel toe en hoopt met
hem op de bijeenkomst (van het bestuur) van de , , Vereeniging ' ' (van
Vlaamsche Letterkundigen) te praten over de oorlogstribulaties van oude
heren. Men heeft hem ook gezegd dat Toussaint na zijn , , terugkomst "
een , , huismusch ' ' geworden is : misschien een gelegenheid om een pak
voor het Museum .klaar te maken, suggereert Baekelmans. Slot : , , Fernand, oude kameraad, houdt er den moed maar in" .
Toussaint schrijft vanuit zijn appartement in de Koloniënstraat 28, te
Brussel : hij is bezig met het in orde brengen van zijn bibliotheek. Dit
moet in de allereerste dagen van augustus 1940 geweest zijn, zoals
hierna blijkt.
Het is me niet bekend of de brief verstuurd is. Hij bevindt zich niet
in de nalatenschap-Baekelmans, die het AMVC bezit. Er is een gat tussen 30 april 1940 en 22 oktober 1943 in de brieven van Toussaint aan
Baekelmans.
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Ons uiterst belangrijk document wordt hierna met B. aangeduid.
Toevoegingen van mij staan tussen vierkante haakjes en zijn gesigneerd.
Misschien moeten we opklimmen tot februari 1940, toen Toussaint
de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. M. herinnert zich dat hij het
zeer moeilijk had om zijn nieuwe toestand te verwerken. Hij ging vanaf 1 maart met rust als directeur-generaal bij het Ministerie van Justitie,
waar hij officieus taaladjunct van de secretaris-generaal baron A. Ernst
de Bunswyck was. Deze laatste had gepoogd hem nog een jaar in dienst
te houden, maar zijn demarches hadden niet het verhoopte resultaat opgeleverd. Toussaint had op verlenging gerekend, na een eervolle administratieve loopbaan, die één klim was geweest. Bij deze ontgoocheling
kwam dat ook zijn activiteit als Brussels correspondent van het Algemeen Handelsblad (Amsterdam) wegviel. Hij had ineens niets om handen. Hij voelde zich uitgeschakeld. Urenlang kon hij werkeloos, in ochtendjas, op de canapé in de eetkamer liggen. Hij miste zijn dagindeling.
Was dit het eerste gevoel van leegte waarin hij eens terecht zou komen ?
Ik moet hieraan toevoegen dat ik hem in die tijd af en toe 's middags
ontmoette, na de lunch, in zijn woning of in een café (soms in de bodega Douro, in de Koningsstraat, vaker in Café de la Paix, aan de
Naamse Poort, dichter bij mijn kantoor). Er was niets ongewoons aan
hem te merken.
Vrijdag 10 mei 1940, bij het uitbreken van de oorlog, is TousM.
saint te Brussel. De zondag daarop komt zijn schoonzoon M. Goffin samen met diens vrouw (Toussaints jongste dochter) hem en zijn vrouw
met de wagen halen. Hij brengt hen naar Celles, bij Doornik, waar hij
een buitengoed ( een ,, chateau " ) huurt. De hele familie ( de Goffins,
Toussaint en echtgenote, de dochter M. en kleinkinderen) zouden er de
Pinksterdagen doorbrengen.
(B. — , , Het eigenaardigste van het avontuur is nu wel dat ik allerminst
van plan was weg te gaan, den Zaterdag nog stond dit v as t als een paal boven water. Maar mijn kinderen bevonden zich te Celles bij Doornik en
zondag is men mij komen halen, met de ... ongelooflijke idée daar enkele
dagen door te brengen ; misschien zelfs den Dinsdag al terug te komen ".
(blz. 2).

Te Celles is Toussaint moedeloos, maar ook gejaagd. Hij vreest dat hij
op de zwarte lijst van de nazi's staat als voorzitter van de Vlaamse
P.E.N. , wegens antifascistische en antiracistische uitlatingen in reisrepor-

tages, o.a. over Tsjechoslowakije, voorts wegens hulp en steun die hij
dank zij zijn functie op Justitie aan joden heeft kunnen verlenen. (M.
noemt de ouders van een Frans-Belgisch schrijfster).
Als het oorlogsgeweld Celles nadert, wordt op 15 mei, daags voor het
bombardement op Doornik, besloten met twee wagens naar Frankrijk
tevluchn(rzijseknbgom).Tusaitwlles achterlaten, zelfs enkele delen van de Divan-editie van Stendhal die
hij naar Celles heeft meegebracht (Lucien Leuwen, Le rouge et le noir,
een paar delen van het Journal ). M. bergt ze in haar koffer. De tocht
gaat o.a. over Sancoins ( zie het verhaal , , 't Gebeurde te Sancoins ",
Nieuw Vlaams Tijdschrift, II, 1947-1948, blz. 29-44. Handschrift gedateerd 7 ber- Oct . 1945). Het gezelschap vindt een onderkomen te Arcomps, bij Saint-Amand-Mont-Rond (Cher) in de villa van een notaris. Ook daar is Toussaint gejaagd en loopt hij onrustig in de grote tuin
rond. M. bewaart een fragmentje van een tekst die hij tijdens de vlucht
heeft geschreven en die zij daarna heeft overgetypt. Het is niet meer dan
een snipper : , , Je voudrais maintenant écrire, pour dérober a 1' agitation
de mon esprit, ces choses qui me font tant de mal, physiquement et
moralement " (later door hem met de pen bijgevoegd : ,, Quelles choses ? d'avoir a tout préféré stupidement la gloire littéraire " .) .
In de tweede helft van juli 1940 wordt de terugtocht naar Brussel aangevat.
(B. — Uit de brief, die wat onsamenhangend is, licht ik twee fragmenten

die bij de mededeling van M. aansluiten. Het eerste : ,, En mijn avontuur,
na 12 Mei, is waarlijk zonder veel belang geweest, tenzij hierom dat het
mij de gelegenheid heeft gegeven, aan een boel dingen terug te denken,
die uit mijn geheugen waren gegaan — of er nooit een plaats hadden in
ingenomen. Een zaak is daarbij boven water gebleven : dat ik bovenal van
de letterkunde heb gehouden. Maar voor de rest ! ... " ( blz. 2 ) .
Het tweede fragment, acht regels lager, gaat over de vlucht — bondiger kan het niet — en iets uitvoeriger over de terugkeer : , , Daar ben ik opgenomen in den stroom. En dat is vrijwel alles. j Wil hij het doen voorkomen dat hij niet echt gevlucht is ? In sommige kringen werd na de paniek
van mei het vluchten van prominenten niet erg geapprecieerd.R.F.L. ]. Ik
ben met de anderen teruggekomen zoodra dit mogelijk bleek. Maar wij zaten eigenlijk buiten de wereld en wisten niet wat er omging. Daarom ben
ik enkele dagen nog later teruggekeerd dan het plan was. Ik had niet veel
in de pap te brokken — want de , , reisgelegenheid " behoorde niet mij toe
en tot , , loopen ' ' was ik physiek niet in staat. En in mijn geest, niets dan
tegenstrijdige denkbeelden, waarvan ik me, één voor een, los moest maken. Te Brussel teruggekeerd vond ik me zelf zoo arm aan geest dat ik me
zelf stuurloos achtte. Bij vergelijking bij of met vroeger, natuurlijk ". ( blz.
2)
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Het proces van destabilisering is begonnen. Laat ik nog even bij de brief
blijven, waarvan ik boven zei dat hij wat onsamenhangend is. Op die niet
nader te bepalen dag in augustus 1940 begint Toussaint zijn schrijven met
te zeggen dat hij bezig is met het in orde brengen van zijn bibliotheek en
hij een pakje gereed heeft liggen voor het Museum. Daarna onmiddellijk :
, , Ik hoop alsnog de gelegenheid te hebben dat u ter hand te stellen. Ofschoon ik twijfel aan mijn doorzettingskracht die zwakker is dan mijn eerlijke doeleinden. Dat zeg ik nu zoo maar omdat ik in de laatste dagen
, , geweldig " over mijn leven heb nagedacht en daarbij heb ervaren dat
veel dat ik goed wenschte te doen, ten slotte niet in vervulling is gekomen
omdat ik naderhand niet den tijd vond om het vereischte te doen. En
waarom vond ik den tijd niet ? Ik was zwak genoeg om veel op mijn vork
te nemen, alleen maar omdat anderen, die het hadden kunnen doen, zich
liefst ... terugtrokken. Dit is een zeer zware fout geweest. Van dergelijke
mijmeringen ben ik thans vervuld. Plezierig is het allerminst. En daarom
ben ik een huisvink geworden, zooals gij het zoo juist uitdrukt. Alleen
mijn critische geest blijft boven water ... " . ( blz. 1).
Daarna gaat het over het terugzenden van een boekje over Verwey naar
de hoofdbibliotheek, het ligt tussen een stapel boeken die hij niet aandurft. Hij hoopt dat het slechts een kwestie van enkele dagen zal zijn, hij
heeft nog heel wat dringende zaken te regelen. En dan valt hij weer op
zich zelf terug : , , Ik voel anders wel dat ik heel wat meer had kunnen doen
dan ik gedaan heb. Dat kan zeker een ieder zeggen die wat beloofd en wat
minder gedaan heeft. Ik heb, natuurlijk, heel wat aan de Academie gedacht : ik was ( en ben ) er bizonder aan verknocht. En mijn avontuur, na
12 Mei ... " ( blz . 1) [ zie boven ] .
Op de laatste bladzijde beschrijft hij zijn huidige toestand. , , Hoe ik me
thans voel ? Ik kan het moeilijk zeggen. Ik heb dagen gekend vol wanhoop
over me zelf, andere zonder die wanhoop . Maar ik sta niet alleen in dit leven. En wanneer ik zonder wanhoop over me zelf was dan w as ik het voor
die anderen ... Het is een ongelooflijk „ avontuur " als men eens zijn
gansch leven overschouwt en dan ervaren moet dat een zaak vooral waarde
heeft : standvastigheid van karakter waarbij men zonder wroeging tegenover vrienden wreed kan zijn. Goedheid — gepaard met schuchterheid —
is een zwakheid waartegen men van jongs af opkomen zou moeten.
Zoo breng ik thans mijn dagen door. Gemijmer over alles en nog wat.
Gemijmer zelfs over zaken die uit het verborgenste van zijn [ sic ] bewustzijn opwellen — juist op het oogenblik waarop het misschien het minst gewenscht is ; en waarover men zich kwelt. En zelf-kwelling is misschien het
wreedste gevoel dat men hebben kan. Dat had ik nooit ingezien " . ( blz.
3).
Hij besluit met de wens ,, dat hoe het mij verder moge gaan — en ik
dank u voor uw wenschen — het u toch fortuinlijker gaan zal, wat niet zoo
heel moeilijk zal zijn. Het is mijn innigste wensch ". ).

Terug naar het verhaal van M. De depressieve toestand verergert zienderogen. De familie wendt zich tot een neuroloog, Dr. G. VerM.
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meylen, hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles, neef van August Vermeylen. Hij raadt frequente koude douches aan en stelt voor de
patiënt uit zijn vertrouwde omgeving te verwijderen. Toussaint neemt
zijn intrek bij M. (Notarisstraat 54, Elsene ). Hij zit daar suf, doet en
zegt niets. Er treedt geen verbetering in. Op advies van de dokter overweegt de familie hem in een psychiatrische inrichting onder te brengen.
M. heeft een betrekking gevonden en 12Ditgebur10-as:
augustus die datum staat vast is haar eerste werkdag. Ze kan niet
langer voor haar vader zorgen. Toussaint wordt opgenomen in het
neuro-psychiatrisch Institut Fond'Roy, J. Pasturlaan 43, te Ukkel.
[Not:DebrifanBklms,eijnoghtaprem
Brussel geschreven, moet dus uit de eerste dagen van augustus 1940 dateren.R.F.L. ] In Fond'Roy zit Toussaint hele dagen op zijn kamer. Hij
heeft twee verplegers. M. gaat hem geregeld bezoeken. Op een dag dat
ze in het park wandelen, blijft Toussaint staan en naar de dauw op het
gras wijzend, zegt hij : Ge ziet die dauw, gisteren was hij er niet. Vanwaar komt hij ? Wat hebben ze daarmee voor ? C'est pour m'embêter.
Hoelang duurt het verblijf? M. meent ongeveer twee maand. Navraag
door mij gedaan bij het Institut omtrent datum van opneming en vertrek heeft geen resultaat opgeleverd. De zieke knapt niet op. De familie
maakt een eind aan zijn verblijf in Fond'Roy.
Weer thuis, wordt hij nu behandeld door Dr. Théo Henusse ( Generaal Jacqueslaan 99, Elsene ), een psychiater met literaire belangstelling,
die een , , onbekend " werk van Molière zal ontdekken ( Une pièce de
Molière inconnue, 1954, zeer betwist). De therapie van de dokter
bestaat er hoofdzakelijk in, zijn patiënt te doen schrijven. Toussaint weigert halsstarrig : Ik heb heel mijn leven geschreven, het heeft allemaal
geen waarde. [ Ik heb Toussaint tijdens zijn ziekte éénmaal ontmoet.
Aan de arm van zijn vrouw stak hij het pleintje in mijn buurt over om
zich naar zijn jongste dochter en zijn schoonzoon Goffin te begeven, die
mijn overburen waren. Hij was vermagerd. Hij keek me star aan. Een
gesprek was niet mogelijk. Hij zei alleen : Ook gij zult niet meer over
mij schrijven. R.F.L. ] Een straat durft hij alleen niet over te steken. Naar
zijn dokter gaat hij nooit alleen, altijd wordt hij begeleid door zijn
vrouw of door M. , of beiden. Het kost moeite hem de lift naar zijn appartement te doen nemen. Op een dag bekijkt hij zich in de spiegel van
de lift en herkent hij zich zelf niet. Zijn blik is wezenloos (les yeux hagards ). De dokter slaagt er niet in, hem alleen een krant te doen kopen
aan de kiosk die zich, op enkele stappen van de dokterswoning, op hetzelfde trottoir bevindt. Toch krijgt Dr. Henusse zijn patiënt na een tijd
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zover dat hij a an 't schrijven gaat. Volgens M. moet dat begin 1943 gezijn. Toussaint schrijft en geneest langzamerhand naarmate het
zelfvertrouwen terugkeert. M. is formeel : het herstel vordert l an gzaam.
Haar vader is twee en een half jaar ziek geweest : zij rekent vanaf mei
1940 tot begin 1943. [ In de nagelaten papieren heb ik geconstateerd dat
Toussaint halverwege 1943 weer volop als auteur op dreef is. R.F.L. ].
weest

Enige nuancering van het ziekte- en herstelverloop lijkt geboden. Tot
die bevinding ben ik gekomen bij het doornemen van de Verslagen en
Mededelingen van de Academie uit de oorlogsjaren. De vraag was, of,
van wanneer en in welke mate Toussaint aan de werkzaamheden van het
genootschap heeft deelgenomen. Het zijn geen ijdele woorden, als hij
aan Baekelmans schrijft dat hij zeer gehecht is aan de Academie, ofschoon hij de instelling en met name de vaste secretaris bij tijd en wijle
niet heeft gespaard.
De eerste oorlogsvergadering heeft al op 30 juli 1940 plaats : de heersende mentaliteit was toen immers dat alles in het bezette land zijn
gang moest blijven gaan. Wegens de verkeersmoeilijkheden wordt bijeengekomen te Brussel, in de Universitaire Stichting. Er wordt eveneens
vergaderd op 28 augustus, 16 oktober, maar nu telkens in het Paleis der
Academiën, voorts op 19 november en 23 december ( voor geen van
beide vergaderingen wordt de lokaliteit vermeld in de Verslagen ). Prof.
Fr. Baur fungeert als waarnemend vast secretaris ter vervanging van de
titularis Dr. L. Goemans, korte tijd buitenslands en vermoedelijk geschorst door de overheid.
In de Verslagen is sprake van schorsingsgevallen. Een brief d.d. 2 0 november van de secretaris-generaal van Onderwijs deelt aan de Academie
mee dat alle gevallen gunstig geregeld zijn behalve twee. Namen worden nergens genoemd, de verslagen zijn discreet. Vermeld wordt dat het
Bestuur de besprekingen over deze gevallen wenst voort te zetten. Behoort Toussaint tot de geschorsten ? Wat er ook van zij , Baur meldt in
een brief van 16 december 1940 ( doorslag in het archief van de Academie ), gericht aan Mevrouw Toussaint in , , de onwetendheid waarin wij
verkeeren omtrent den huldigen stand " van de gezondheid van haar
echtgenoot, het ,, verheugend nieuws" dat deze zijn werkzaamheid in
de Academie mag hervatten.
In 1940 verschijnt Toussaint niet in de Academie. In 1941 evenmin,
behalve één keer, tegen het eind van het jaar, op 17 november : hij
wordt onder de aanwezige leden vermeld, namelijk op de plenaire ver-
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gadering, maar niet op die van de commissie voor Cultuurgeschiedenis,
waar hij lid van is. M. was onthutst toen ik haar op de hoogte bracht
van mijn bevinding. Zij heeft haar vader nooit naar de Academie begeleid.
De veronderstelling lijkt gewettigd dat op dat moment een verbetering in de toestand van Toussaint is ingetreden, zonder dat daarom
sprake hoeft te zijn van genezing. Anderzijds, ondanks het stilzwijgen
van de Verslagen en het (voorlopig ? ) gebrek aan ophelderende archiefstukken, bestaan er goede gronden om aan te nemen dat de Academie gezien de oorlogsomstandigheden niet te Gent vergadert maar te
Brussel. Voor de meeste leden is de hoofdstad gemakkelijker te bereiken. De aangewezen lokaliteit is het Paleis der Academiën, waar al eerder vergaderd werd. Men kan zich voorstellen dat Toussaint, als hij zich
beter voelt, de vrij korte afstand tussen zijn woning in de Koloniënstraat
en het Paleis wandelend aflegt. Hij hoeft bij wijze van spreken slechts
het park door te gaan om een paar uurtjes met zijn confraters door te
brengen.
Op 17 december is hij niet aanwezig. Dit neemt niet weg dat hij die
dag volgens de regels van de beurtwisseling benoemd wordt tot voorzitter van de commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde (de naam zal
gewijzigd worden ) voor de jaren 1942 en 1943.
In 1942 moet Toussaint er enigszins op vooruitgaan. Hij is aanwezig
op 21 januari, ook in de commissie voor Cultuurgeschiedenis, dan weer
niet op 25 februari, 22 april, 20 mei, 17 juni (in juli en augustus gaat
de Academie op reces), wél op 18 maart, 23 september, 21 oktober, 18
november, 23 december. Dat wil zeggen dat hij in 1942 op zes van de
tien maandelijkse vergaderingen verschijnt, vanaf september zonder onderbreking. Op te merken is dat hij nooit actief aan de werkzaamheden
deelneemt en de commissievergaderingen niet bijwoont, ook niet die
van de Nieuwere Letteren, waar hij voorzitter van is. Deze trend wordt
voortgezet in 1943. Alleen op 20 januari is hij er niet. Op alle volgende
vergaderingen is hij present, van februari tot en met mei, maar wederom
is geen enkele commissie.
De kentering komt duidelijk tot uiting in het verslag van de vergadering van 16 juni 1943 van de commissie voor Nieuwere Letteren.
Darinwodtgeul:,DComiseprchtglukzien
dat Hr. Tou ssaint van Boelare ( sic ) wederom ( sic ) het voorzitterschap
kan waarnemen " . Van dan af is de toestand opgeklaard. Toussaint mist
geen enkele van de maandelijkse vergaderingen meer, ook niet die van
de commissies. Hij treedt nu actief op. In de plenaire vergadering van
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oktober herdenkt hij Victor dela Montagne, op 15 december handelt
hij in de commissie voor Nieuwere Letteren over Van Nu en Straks, op
19 januari 1944 houdt hij in de commissie voor Cultuurgeschiedenis een
lezing over In Minerva's schold. Tijdens de commissievergadering voor
Nieuwere Letteren van 16 februari zal hij , naar men kan gissen, weinig
opgetogen geweest zijn met de lezing van Filip de Pillecyn over Van
Deyssel. De spreker noemt de vereerde meester van Toussaint , , niet de
kunstenaar van boeken, maar van bladzijden ". Tot daar nog aan toe.
Maar zijn uitspraak , , De onvruchtbare schoonheid van zijn werk is een
afwijking in onze literatuur " zal bij Toussaint wel hard aangekomen
zijn. (Walschap heeft de lezende De Pillecyn die dag vereeuwigd door
een tekening. Ze is opgenomen in Album Gerard Valschap, samengesteld door V. Daelman en C. Walschap, 1986, blz. 93).
20

Op grond van dit om zo te zeggen zijdelings onderzoek is het niet
vermetel enige voorlopige conclusies met betrekking tot het verloop van
de ziekte van Toussaint te formuleren. Ik zal proberen dit door middel
van enkele herhalingen concentrisch te doen.
De afwezigheid op de Academievergaderingen in 1940 en heel 1941
( op 17 november na) bevestigt voor een deel het verhaal van M. en
komt overeen met de geruchten omtrent Toussaints onrustwekkende gezondheidstoestand die Baekelmans al eind juli 1940 heeft opgevangen
en waarop Baur in zijn brief van december 1940 aan Mevr. Toussaint
zinspeelt. Dat Baur zich tot de echtgenote van de confrater richt wijst
erop dat men in de kring van vrienden en kennissen weet heeft van de
verslechterde toestand van de zieke.
De verrassende aanwezigheid op de vergadering van 17 november
1941 laat een verbetering veronderstellen. Zet zij zich door ? Dat Toussaint in december 1941 door zijn confraters, die hem een maand tevoren
weer in hun midden hebben gezien, tot voorzitter van de commissie
voor Nieuwere Taal- en Letterkunde gekozen wordt kan louter formaliteit geweest zijn. Mogelijk heeft men hem, naar goed academisch gebruik, niet willen passeren. De ondervoorzitter August van Cauwelaert
zal hem anderhalf jaar lang als waarnemend voorzitter vervangen. Een
lichtpunt is dat Toussaint in januari 1942 aanwezig is en voor het eerst
sinds zijn ziekte ook een commissievergadering bijwoont. Voorts verschijnt hij het eerste halfjaar 1942 enkel in maart, echter weer niet in
de commissievergadering. De conclusie dat er zich vanaf circa eind 1941
ups en downs in zijn toestand voordoen ligt voor de hand.
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Het geregeld bijwonen van al de vergaderingen sedert september
1942, uitgenomen in januari 1943, is een teken van aanhoudende verbetering. Nog niet van de genezing. Die aanwezigheden zijn, zoals opgemerkt, meestal partieel, omdat Toussaint in veruit de meeste gevallen de commissievergaderingen niet meemaakt, en steeds louter passief,
omdat hij al die tijd niet deelneemt aan de werkzaamheden. Tot hij in
juni 1943 zijn plaats als voorzitter van de commissie voor Nieuwere Letteren eindelijk inneemt, of, zoals het verslag het niet helemaal correct
stelt , , wederom (cursivering van mij ) het voorzitterschap kan waarnemen ".,
Het verloop van de ziekte wordt vooralsnog in grote trekken zichtbaar. De pensionering brengt Toussaint in maart 1940 in een voorbijgaande toestand van apathie en inactiviteit : men kan er het voorstadium
van de ziekte in zien. In mei 1940 manifesteert zich een angstpsychose,
veroorzaakt door de gevreesde politieke implicaties van de oorlog, waarvan het B/itz-karakter de ontreddering bespoedigt. De rest van 1940 en
nagenoeg heel 1941 is de tijd van de verduistering : de brief aan Baekelmans en het verhaal van M. laten een innerlijk drama van zelfverlies
als mens en schrijver doorschemeren. In 1942, omstreeks het midden
van het jaar, begint vermoedelijk het langzaam herstel, dat medio 1943
algeheel en definitief is.
De gediagnostiseerde ziekte van Toussaint was, naar Dr. Henusse hem
in aanwezigheid van M. meedeelde, de melancholie. Hoewel thans de
term in onbruik is geraakt, wordt de melancholie in de recente zevende
en achtste drukken (1966-1975, resp. 1979-1984 ) van de Grote Winkler
Prins onder dit trefwoord als volgt beschreven : „ ( ... ) Men verstaat
thans onder melancholie de depressieve fase van de manisch-depressieve
psychose. In de meest uitgesproken vorm is er sprake van een diepe
somberheid en uitzichtloosheid, sterke remming in denken en spreken
en in de motoriek tot mutisme en bewegingloosheid toe ( melancholische stupor ), gepaard met remming van de vegetatieve functies ( droge
mond en huid, geen tranen ondanks wanhoop, obstipatie, ontbreken
van eetlust en opvallend gewichtsverlies, ernstige slaapstoornissen) ; ook
de tijdsduur wordt als veel langer beleefd. Daarbij komen vaak zgn. melancholische wanen : zondewaan, hypochondrische waan, kleinheids- en
armoedewaan, vervolgings- en/of vergiftigingswaan en soms nihilistische
wanen. Hoewel de duur soms maanden is, treedt er steeds, ook spontaan, herstel op bij goede verpleging en als men suïcide weet te voorkomen. Ofschoon de constitutie een grote rol speelt, zijn er meestal wel
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aanleidingen waardoor een melancholie wordt geprovoceerd, waaronder
nogal eens werkelijk of vermeend liefdesverlies ". .
Hoe dacht Toussaint zelf over zijn ziekte ?
"(••• ) Ik ben een aantal maanden niet op de academie verschenen,
doch de ziekte waaraan ik leed was niet, in strijd met hetgeen hier wordt
verteld, vervolgingswaanzin. Het strookt niet met mijn karakter, mij vervolgd te achten. Eerder zou ik de vervolger zijn. Ik heb geleden aan een
inzinking van mijn waardigheidsbesef. Ik heb getwijfeld aan me zelf,
aan de waarde van mijn persoonlijkheid en van mijn werk, consecutief
aan de bruske neerlegging van mijn functies, zoowel journalistieke als
administratieve. Volgens den psychiater die mij verzorgd heeft ( ... ),
komt dergelijk minderwaardigheidsbesef vrij vaak, op zekeren leeftijd,
bij kunstenaars voor ( ... ), maar het is een feit dat ik op slag en stond
genezen was, zonder tusschenpoos, den dag waarop de geneesheer van
me verkreeg, dat ik weêr zou gaan schrijven, wat dan ook. Ik lijd dus
niet ( en leed nooit ! ) aan vervolgingswaanzin ' ' .
Dit is een fragment uit een ontwerp van brief aan L. Goemans, vast
secretaris van de Academie van 1923 tot 1955. Het stuk bevindt zich in
een dossier uit de nalatenschap-Toussaint dat M. aan de Academie heeft
geschonken en dat ik in haar naam heb overgemaakt tijdens de plenaire
vergadering van 18 mei 1988. Het is niet gedateerd. De inhoud heeft
ongetwijfeld te maken met het optreden van Toussaint inzake de politieke epuratie van het genootschap onmiddellijk na de oorlog, waardoor
hij reeds in 1944 ernstige moeilijkheden veroorzaakte en conflictstof ophoopte. Sommige confraters die hem in zijn fundamentalistische repressieve actie niet wensten te volgen, lieten hem verstaan dat hij nog ziek
was en aan vervolgingswaanzin leed. Die geschiedenis moet nog geschreven worden. Voor ons onderwerp vallen twee punten op : Toussaint
brengt zijn ziekte rechtstreeks in verband niet met de oorlogsomstandigheden maar met de bruuske beëindiging van zijn administratieve en
journalistieke activiteit en hij verklaart dat het schrijven hem met één
slag, zonder overgang, genezen heeft. Over beide punten zullen toekomstige biografen hun gedachten moeten laten gaan.
Ukkel, 21 jan. - 23 okt. 1989.
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DE ALGEMENE LITERATUURWETENSCHAP IN DE 20STE EEUW
PROBLEMEN
door
j. WEISGERBER

Lid van de Academie

De bloei van de algemene literatuurwetenschap is ongetwijfeld een van
de opmerkelijkste verschijnselen van onze cultuur. Zoals te alien tijde
Valéry, Van Ostaijen, Eliot,
het geval is geweest, hebben schrijvers
daar in zekere mate toe bijgedragen, maar alles bij
Brecht en Borges
elkaar is de poëtica vandaag de dag bij uitstek het terrein geworden van
vakmensen, nl. academici. In hoofdzaak streeft dit specialisme twee verschillende doeleinden na : enerzijds de beschrijving en de interpretatie
van literaire feiten door middel van relevante werkwijzen, b.v. het closereading ; anderzijds de uitwerking van een algemene literatuurtheorie of
literatuurfilosofie, b.v. de fenomenologie en het structuralisme.
Het ligt voor de hand dat die oogmerken elkaar niet uitsluiten. Tegenwoordig echter krijgt het tweede vaak de overhand op het eerste, wat
niet verwonder lijk is als men bedenkt dat reeds Aristoteles het voorbeeld
gaf van een systematische literatuurwetenschap. De systematisering, die
voor wetenschap en politiek karakteristiek is, werd vanzelfsprekend ook
op de kunst toegepast ; op die manier zocht de poëtica toenadering tot
de filosofie, te meer daar de 20ste-eeuwse denkers zich van Husserl tot
Wittgenstein herhaaldelijk met taalproblemen bezig hebben gehouden.
Dat perspectief brengt mee dat de theorie dan niet meer als middel met
het oog op een praktisch doel fungeert, maar zelf een doel wordt, waarbij aan geen enkele toepassing wordt gedacht.
Zulke abstracte begrippen eisen nauwkeurige formuleringen, een taal
of, liever gezegd, een `metataal' die ons in principe in staat zou moeten stellen over het onderwerp op pertinente wijze te spreken. Nu is het
zo dat elke stroming, ja zelfs iedere theoreticus wel eens graag gebruik
maakt van zijn eigen jargon. Het is inderdaad te betreuren dat de literatuurwetenschap en vooral dan de poëtica qua taal maar al te vaak de
vrije teugel laat aan pure willekeur. Op dit gebied is van overeenstemming nauwelijks sprake. Niet alleen zijn de gebruikte termen allesbehalve eenduidig, maar de betekenisverschuivingen, metaforen, paradoxen en woordspelingen die bepaalde auteurs opzettelijk toepassen,
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zijn moeilijk te verzoenen met hun streven naar wetenschappelijkheid
en wijzen in feite op het verlangen om evenals de avant-garde met een
verouderde ideologie te breken, d.w.z. de burgerlijke geestesgesteldheid
die de omgangstaal zou weerspiegelen. De Divagations van Mallarmé
geven al de toon aan ; met Marinetti en Tzara wordt de grens tussen kritiek en kunst uitgewist ; tenslotte volgt ook de poëtica hun voorbeeld.
b.v. de `literariteit' te omschrijven, Hetkomrdani p
maar tegelijk de literatuur te veranderen, en samen met de literatuur het
heersende bestel. Aldus neemt de theoreticus de plaats in van de poeta
vates, de ziener die nepverhalen opdist in een koeterwaals dat op naïevelingen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefent. Vooral in
Frankrijk en later in de Verenigde Staten hebben een paar goeroe's zich
aldus schuldig gemaakt aan esoterische haarkloverijen, m.n. een maniërisme dat tot kostelijke parodieën aanleiding gaf (vgl. Malcolm Bradburys My Strange Quest for Mensonge, 1987 ). Hier is een mooi staaltje
waarin een grootse synthese van psychoanalyse, fonetica, anatomie en fysiologie wordt beproefd via de functies die onze organen kunnen verrichten :
( ... ) en tenant compte de la dichotomie des pulsions, on s'explique aisément la constitution des oppositions phonologiques dès les premiers mor
liquide,-phèmesroncéa1'ft:mepa,/lbins
et /p/ labial, explosif, traduisent par des moyens articulatoires la succion
et 1' explosion, le „ da" et le „ fort " freudiens, 1' oralité incorporante et
l'analité destructrice. On retiendra la pulsion orale des liquides (1' ), (r' ),
(m) et des voyelles antérieures fermées ; la pulsion anale des voyelles postérieures ouvertes ; la pulsion urétrale des constrictives non-voisées (f), (s),
(S) et éventuellement la tendance 1 la phallissisation de cette pulsion dans
les constrictives voisées (v), (z), (3) ; la pulsion agressive, de rejet, dans les
explosives sourdes (p), (t), ( k ) ou voisées ( b ), ( d ), ( g ) ; la pulsion
érectile-phallique du (r) apical ( 1 ) .

Wie heeft er ooit aan gedacht een eenvoudige tongpunt-r met zulke lichamelijke gedaanteverwisselingen te associëren ? De dame, die dat
schreef, weet er blijkbaar alles van
dus weg met de keel-r ! Ook JeanFrancois Lyotard goochelt graag met seksuele beeldspraak en zijn Frans
is zo geestig, zo polyvalent, zo polyinterpretabel dat de Amerikaanse
vertaler het nodig acht de originele bewoordingen tussen haakjes in zijn
tekst op te nemen :
( 1) Julia Kristeva, La révolution du langage poétique . L' avant-garde 1 la fin du
XIXe siècle : Lautréamont et Mallarmé, Paris, Seuil, 1974, p. 225 ( „Tel Quel " ).

(3)
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What gives you a rise (vows fait bander), theoreticians, and throws you
into our band (bande ), is the coldness of the clear and distinct ; (noot :
`The text plays here on the various meanings of the French , , bander " :
„ to bind " and „ to blindfold ", as well as ( colloquially) „ to have an erection" . — Ed. and trans. ) in fact only of the distinct, which is the opposable, for the clear is nothing but a suspect redundancy of the distinct,
translated into a philosophy of the subject. Arrest the bar, you say : get out
of pathos — here is your pathos. Beautiful and stupefying (médusante ),
in effect, is the severe disjunction which suspends ( 2 ) .

Om met Derrida te spreken : 'What are the consequences of this, as far
as truth and the text are concerned ? Where does it lead us ?' ( 3). Inderdaad. Maar zo is het wel genoeg.
De snelle verspreiding en diversifiëring van de algemene literatuurwetenschap , vooral dan na W. O . II, vloeit voort uit het ter discussie stellen
van alle gevestigde waarden en staat in tegenstelling met de relatieve eenheid van het fin de siècle, toen de positivistische literatuurgeschiedenis
en daarna de Geistesgeschichte de scepter zwaaiden. Deze bloei heeft zijn
keerzijde zowel op praktisch als op theoretisch gebied. In de praktijk bevordert hij weliswaar multidisciplinair teamwerk en vruchtbare gedachtenwisselingen, maar het coördineren van het onderzoek stelt allerlei netelige problemen van individuele en intellectuele aard de dialoog
loopt niet steeds van een leien dakje, we praten soms volslagen langs elkaar heen. Wat de theorie betreft worden we dan met andere gevaren geconfronteerd, nl. syncretisme, tegenstrijdigheden en een gebrek aan totaaloverzicht. Gelukkig maar lopen de diverse theorieën vooral op logisch
gebied uit elkaar ; het blijkt vaak dat werkwijzen die op tegenstrijdige
grondstellingen berusten
b.v. de werkimmanente Interpretation en
de literatuursociologie zonder moeite met elkaar kunnen worden verzoend als het erop aankomt literaire teksten te beschrijven en te verklaren. M.a.w., aan axiomatische contradicties beantwoorden wel eens methoden die elkaar aanvullen, d.w.z. uit pragmatisch oogpunt complementair zijn. Doelmatigheid en praktische toepasselijkheid verzachten
aldus de principiële dissonanten, maar dat neemt niet weg dat daardoor
toch het wetenschappelijk karakter van het totaalsysteem dat we uit willen bouwen in het gedrang komt. Een universele poëtica is vooralsnog
toekomstmuziek, wat de aanhangers van bepaalde kliekjes ook mogen
(2)Jean-Francois Lyotard, For a Pseudo-Theory, in Yale French Studies, 52,
1975, p. 115 (Graphesis : Perspectives in Literature and Philosophy) .
(3)Jacques Derrida, The Purveyor of Truth, ibid., p. 39.
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zeggen. Dit even terzijde : de theoretische tegenspraak ligt waarschijnlijk
aan de veelzijdigheid van het object de literatuur waarvan de tekens
uiteraard talrijke facetten vertonen : voor de beoefenaars van de Lautdichtung zijn het alleen maar klanken, voor die van de visuele poëzie
in de eerste plaats grafische vormen, terwijl hun betekenis de fictie met
de context van de werkelijkheid in verband brengt. De verscheidenheid
van onze poëtica's schrijft dus voorzichtigheid, pluralisme en vooral tolerantie voor, ook al moeten we er daarom geenszins van afzien naar
synthese te zoeken, ni. het monisme dat de wensen van de wetenschapper zou vervullen ( 4).
Zoals bekend, staat het ontstaan van theorieën over literatuu; in nauw
verband met literaire stromingen, i.c. het modernisme, de avant-garde en
het postmodernisme. In tegenstelling tot de futuristen en de dadaisten
echter beweren de theoretici zelden dat ze met een schone lei beginnen :
naar het voorbeeld van de wetenschap groeit de poëtica van vandaag uit
de ervaring van gisteren het voorgaande wordt niet zo maar weggegooid, maar bewerkt en `verbeterd' .
De stamvader is vanzelfsprekend Aristoteles. Door het belang dat hij
in vormanalyse stelt, kondigt hij het Russische formalisme en het structuralisme aan ; zijn retorica dient Perelman als springplank ; in Chicago
waren er critici die zichzelf `neo-Aristotelians' noemden ( o.a. Ronald S.
Crane, Elder Olson en Wayne Booth ) ( 5).
Tussen Aristoteles en het einde van de 18de eeuw laten voorlopers weinig van zich horen, wat wellicht in verband staat met het normatieve karakter van de toenmalige poëtica's. De romantiek daarentegen heeft diepe
sporen achtergelaten, o.m. in het schoonheidsgevoel van het grote publiek
dat nog steeds uit is op oprechtheid en spontaniteit in literaire werken,
maar ook in de biografische kritiek en zelfs in de literatuurwetenschap
voor zover die een algemeen menselijk schoonheidsideaal verwerpt. Romantisch zijn verder ook nog : het organicisme van bepaalde formalisten
die maar liefst het kunstwerk met een levend wezen vergelijken, het belang dat gehecht wordt aan het beeld dat openbaart in plaats van na te
bootsen, nl. het beeld dat zichtbaar maakt en de waarneming van haar automatisch karakter berooft, en tenslotte nog de verheerlijking van originaliteit en nieuwheid, dè maatstaf van de hedendaagse smaak.

(4) Adrian Marino, Comparatisme et théorie de la littérature, Paris, PUF, 1988,
pp. 136-137.
(5) René Wellek, Concepts of Criticism ( Stephen G. Nichols, Jr red. ), New
Haven - London, Yale University Press, 1963, pp. 320-322.

(5)
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Van de erfenis van het verleden worden andere aspecten met gemengde gevoelens onthaald. Dat is het geval met het positivisme ; daarover straks. De ideeëngeschiedenis maakt het vrij goed ; Michel Foucault,
voor zijn part, probeert die te vernieuwen doordat hij de z.g. epistèmè
centraal stelt, m.a.w. het geheel van vooronderstellingen die in een bepaalde tijd aan onze kennis en onze uitspraken ten grondslag ligt (Les
mots et les choses, 1966 ; L'archéologie du savoir, 1969 ). Met de Geistesgeschichte daarentegen gaat het bergafwaarts : b.v. haar Zeitgeist is nu
beslist uit de mode.
De houding die we tegenover de traditie aannemen, verandert naargelang van tijd en plaats ; onze orthodoxie hangt veelal af van maatschappelijke en politieke factoren. De cultuur vertoont historische èn geografische kenmerken, hetgeen impliceert dat hetzelfde ontwikkelingspeil niet
overal op hetzelfde moment wordt bereikt. Zo waren er in het Europa uit
de jaren ' 30 twee officiële kunstopvattingen, de Blut-und-Boden-Literatur
in Duitsland en het socialistisch realisme in de Sovjetunie, die niet met
hun tijd en de rest van het vasteland meegingen. Hoewel in totaal verschillende ideologieën verankerd de eerste in een realisme dat op begrippen als `ras' en `bodem' berustte, de andere in de klassenstrijd , waren
ze ongetwijfeld folkloristische reservaten in vergelijking met Leo Spitzer
of de Russische formalisten uit 1920.
Belangwekkender dan de afzonderlijke auteurs en kunstrichtingen zijn
de problemen die op zij gezet, als opgelost beschouwd of anders gesteld
worden. Er zijn inderdaad fundamentele vraagstukken die altijd en overal
opduiken en die ieder tijdperk op zijn eigen manier vanuit zijn eigen
standpunt of standpunten tracht op te lossen. Ik denk o.m. aan de vraag
die Sartre stelde : Qu 'est-ce que la littérature ? (1948). Opmerkelijk is dat
de 20ste eeuw in dat opzicht vaak geen afdoend antwoord klaar heeft -zodat mijn betoog uit meer vraagtekens dan pasklare oplossingen zal
bestaan.
Deze opmerking geldt zeker niet het schoolse onderscheid tussen vorm
en inhoud, dat nu voorgoed tot het verleden schijnt te behoren. Alleen
in regimes waar de censuur een oogje in het zeil houdt en de ideologische
strekking van de publikaties streng controleert, is het nog in zwang. Ik verwijs nogmaals naar het nazisme en het stalinisme. Vanaf 1880 ( Willem
Kloos ! ) is deze dichotomie stilaan een curiosum geworden. De verhaalstof
die b.v. de hedendaagse Stoffgeschichte onder de loep neemt, wordt toch
meestal in verband gebracht met de compositie van de tekst, en dat het
structuurbegrip vorm en inhoud overkoepelt en in zich opneemt, behoeft
geen betoog.
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Even verouderd zijn de normen en voorschriften van Boileau en Pope.
Er wordt niet langer gezegd hoe het moet, maar alleen hoe het
desnoods kan. Dwingende regels zijn er dus niet meer op enkele uitzonderingen na, b.v. in totalitaire staten. Dat algemeen geldende waarden aan twijfel onderhevig zijn, verbaast ons helemaal niet als we het
relativisme en pluralisme van de modernistische kunstcode of van het
parlementaire stelsel voor ogen houden. Dat zijn inderdaad parallelle
verschijnselen waarbij verschillende overtuigingen terzelfdertijd worden
erkend en per slot van rekening tot voor verbetering vatbare hypothesen worden gereduceerd ( 6).
Andere problemen zijn moeilijker : het gaat ditmaal om de kern van
hetgeen de 19de eeuw ons heeft nagelaten, nl. het positivisme, de literatuurwetenschap waar vooral de literatuurgeschiedenis onder ressorteert en het objectiviteitsideaal dat daarmee samenhangt.
Het positivisme van de sciëntisten wordt vanaf het einde van de vorige eeuw het mikpunt van Dostojevski, Nietzsche, Bergson en wat later
Croce. De hoofdbezwaren gelden het afwijzen van elke systematisering
of, anders gezegd, de angstvallige aandacht
er kan zelfs sprake zijn
van een alles overheersende passie
voor concrete en anekdotische feiten, m.a.w. biografische bijzonderheden, chronologische details of invloeden die tenslotte een marginale rol spelen ten opzichte van de tekst.
In één woord : de angst om zich verder, in de hogere sferen van de
ideeën, te wagen ; er worden b.v. geen vragen gesteld over de aard van
de literaire feiten en de manier waarop die worden waargenomen. Opvallend is ook nog het streven naar volledigheid de naïeve illusie over
alle gegevens (feitenmateriaal en geraadpleegde literatuur) te beschikken
en het onderwerp uit te putten. Sommige van die aanspraken mogen
dan een schril contrast vormen met het structuralistisch denken, maar
het werk van Saussure, de gangmaker van deze strekking, is vast en zeker niet van grondigheid of eruditie verstoken. Wat hem vooral van de
positivisten onderscheidt, is dat hij zich daartoe niet beperkt. I.A. Richards, die het close-reading ten doop hield, aarzelde niet te steunen op
experimentele enquêtes naar de leesgewoonten van zijn studenten. In
wezen wordt veeleer de bekrompen materialistische gezichtskring van het
positivisme d an wel zijn exacte werkwijze gehekeld, hoewel enkele critici

(6) Over de modernistische kunstcode, vgl. Douwe Fokkema en Elrud Ibsch,
Het Modernisme in de Europese letterkunde, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984,
pp. 34-49.

(7)
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tenslotte ook die overboord zullen gooien om in abstracties op te gaan,
zonder hun fantastische theorieën ooit aan de werkelijkheid te toetsen.
Ook in onze tijd is de literatuurwetenschap een droombeeld van de
meeste theoretici, zoals reeds honderd jaar geleden het geval was. Het
woord ligt hun zelfs in de mond bestorven : ik verwijs naar de Russische
formalisten, de structuralisten en de voorstanders van de stilistiek of de
receptie-esthetica. Met dien verstande echter dat de wetenschappelijke
draagwijdte van het onderzoek tegenwoordig minder schematisch wordt
afgebakend. De nagestreefde wetenschap wordt niet langer gelijkgesteld
met b.v. de biologie en de proefondervindelijke natuurkunde. Het gaat
ditmaal om een zelfstandige discipline die zich met typisch literaire feiten bezig zou houden en bijgevolg totaal zou moeten verschillen van de
taalkunde, de sociologie of de algemene geschiedenis. Daardoor wordt
het debat verbreed, want op die manier rijst een tweede vraag, nl. naast
de kwestie van de wetenschappelijkheid van de poëtica, die per se al netelig genoeg is, ook die van de z.g. literariteit' , d.w.z. de voorwaarden
waar een tekst aan moet voldoen om literair te heten. Laten we intussen even stilstaan bij het eerste dilemma : behoort de literatuurstudie tot
de wetenschap of tot de kunst ? Of ressorteert ze soms onder beide werkkringen : onder de wetenschap doordat ze teksten ontleedt en beschrijft,
onder de kunst doordat ze die interpreteert en evalueert ? Het is niet uitgesloten dat de voorkeur die in academische kringen meestal aan de
eerste oplossing wordt gegeven aan sociaal-economische oorzaken ligt,
m.n. het verlangen van de literatuuronderzoekers hun reputatie op te
houden en hun subsidies te verantwoorden tegenover hun collega's uit
de bêtawetenschappen en de medicijnen. Vooral sinds de recessie uit de
jaren '80 moeten de alfawetenschappen in het hoger onderwijs het
hoofd bieden aan een concurrentie waarbij de taal- en letterkunde in de
regel het kind van de rekening is ( 7). Hoe dan ook, zeker is dat de benaming wetenschap niet zo maar op de literatuurstudie kan worden toegepast. Adrian Marino heeft erop gewezen dat de poëtica , , ne vise à aucun statut logique-mathématique ou formel " ( 8) omdat de letterkunde geen logische essentie vertoont. De literatuur, zo zegt hij , is
moeilijk te omschrijven (het woord krijgt naargelang van de omstandigheden verschillende betekenissen ) en ze richt zich tot een even raad-

(7) Jeremy Hawthorn, Unlocking the Text: Fundamental Issues in Literary Theory, London, Edward Arnold, 1988, p. 23.
(8) Adrian Marino, pp. 65-66.
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selachtig kunstgevoel ; bovendien maakt ze geen duidelijk omlijnd geheel uit doordat ze steeds in staat van wording verkeert ; ook zijn literaire verschijnselen soms nauwelijks verifieerbaar en steeds onvoorspelbaar : ik kan b.v. wel de gevolgen van de zwaartekracht voorzien, maar
niet de ontwikkelingsgang van de Nederlandse roman. Daar komt nog
bij dat je wel met ratten en konijnen kunt experimenteren en de proefneming herhalen, doch gelukkig maar niet met schrijvers die worden
door de kritiek anders, hoewel soms even meedogenloos, mishandeld.
Sterke argumenten heeft Harry Levin onder de veelbetekenende titel
Why Literary Criticism Is Not an Exact Science (1967 ) aangevoerd. Zijn
er dan, alles wel beschouwd, twee soorten van wetenschappen, zoals er
ook, aldus C.P. Snow, twee culturen zijn ? Ni. de natuurwetenschappen
die, om met Dilthey te spreken, verklarend van aard zouden zijn en de
menswetenschappen waarbij het Verstehen centraal zou staan ? Tegenwoordig lijkt dat een overwonnen standpunt te zijn. Aan weerskanten
worden inderdaad soortgelijke houdingen teruggevonden, nl. kritische
instelling, inventiviteit en de poging om controleerbare hypothesen die
op een vrij algemene intersubjectieve instemming aanspraak kunnen maken, onder woorden te brengen. De filosoof Karl Popper heeft
zich geïnteresseerd voor dit epistemologisch probeem dat eigenlijk buiten mijn bestek valt daar het op een aantal vakgebieden betrekking
heeft, en hij heeft gesteld dat het inderdaad mogelijk is wetenschappelijke van niet-wetenschappelijke waarden te onderscheiden ( 9). In dit
opzicht zou een multidisciplinair onderzoek naar de axioma's, de werkwijzen en de vaktaal van de diverse takken van wetenschap heel wat
opleveren. Op enkele uitzonderingen na, dus buiten bijzondere onderzoekingen die terecht voor strikt wetenschappelijk doorgaan, zoals die
in verband met statistiek en woordfrequentie, waarbij van mathematische modellen gebruik wordt gemaakt, blijft het oordeel over de wetenschappelijke portee van de poëtica genuanceerd, doch in het algemeen
positief. Een jawoord zeker, maar onder voorbehoud. Voor velen van
ons vertoont de literatuurstudie inderdaad in ruime mate een wetenschappelijk karakter. Ze beslaat een specifiek, hoewel veranderlijk onderzoeksterrein. Ze streeft ernaar feiten en ideeën te verbinden tot een
samenhangend geheel van relaties, een systeem dat met gangbare theorieën overeenstemt en de instemming van een groep vorsers verkrijgt.

(9) WJ.M. Bronzwaer, D.W. Fokkema en Elrud Kunne-Ibsch (red. ), TekstBaarn, Ambo, 1977, pp. 10 13 en vv.

boek algemene literatuurwetenschap,

-
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Ze verifieert voortdurend haar hypothesen, modellen en verklaringspatronen ; ze toetst die aan bewijzen, althans binnen bepaalde grenzen.
Evenmin als de algemene geschiedenis echter formuleert ze vaste, onfeilbare wetten of maakt ze aanspraak op algemeen geldende waarheden : er is hier slechts sprake van een consensus die, zoals gezegd, `intersubjectief' is, d.w.z. van voorlopige verworvenheden die alleen maar
momenteel door een aantal onderzoekers als zodanig worden erkend,
telkens weer in twijfel kunnen worden getrokken en dus steeds voor discussie en wijzigingen vatbaar zijn. Tenslotte is objectiviteit op dat gebied een relatief begrip. Van het grootste belang zijn deze opvattingen
voor de literatuurgeschiedenis, het stokpaardje van de positivisten.
De Literaturgeschichte uit de goede oude tijd : de zondebok van Hans
Robert Jauss en de receptie-esthetica, maar voordien ook van de formalisten en het New Criticism. Van haar verstarde positivistische verschijningsvorm blijft er weinig of niets over. Afgekeurd worden o.m. :
1. de druk die het verleden het determinisme en de causaliteit op
de toekomst uitoefent, o.a. de betwistbare conclusie dat wat op elkaar
volgt (de levensomstandigheden van de auteur, de sociale en culturele
context enerzijds en de tekst anderzijds ) ook uit elkaar volgt ( de tekst
wordt verklaard door wat eraan voorafgaat ) . Post hoc, ergo propter hoc:
men raakt hier aan de genetic fallacy , het besef dat de betekenis van het
kunstwerk (het gevolg) dient te worden gezocht in uitwendige oorzaken of invloeden, nl. de levensloop van de schrijver, het milieu en de
tijdsomstandigheden ;
2. de opvatting van een homogene tijd die met de gelijkmatige tijd van
de klassieke natuurkunde en wiskunde vergelijkbaar is. Ook de hedendaagse geschiedschrijving (vgl. Fernand Braudel) maakt gebruik van een
soort versnellingsbak en spreekt van verschillende ontwikkelingstempo's ;
3. het uiteenvallen van het historisch verhaal in een reeks monografieën
over afzonderlijke figuren (Potgieter, vervolgens Van Lennep, daarna
Bosboom-Toussaint, verder Schimmel, Beets enz. ) van wie telkens eerst
de biografie en dan de publikaties (volgens de geijkte formule : 'leven
en werk' ) worden bestudeerd ;
4. de overhand die marginale feiten (data, bronnen, invloeden) op de
teksten krijgen ; de `histoire événementielle' krijgt aldus voorrang boven de tekstengeschiedenis ;
5. de ondergeschiktheid van de literatuurgeschiedenis aan de algemene
geschiedenis waar die slechts een afspiegeling van zou zijn. Getuige de
traditionele periodisering van de Engelse letterkunde die grotendeels af-
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gestemd was op de dynastieke successie : b.v. Elizabethan en Jacobean Literature, Commonwealth, Restoration, het Victoriaanse tijdperk enz ;
6. de nationalistische strekking die vanaf de romantiek, althans in Frankrijk en Duitsland, in de verheerlijking van een autochtoon classicisme, de
`clarté francaise' en de `Humanitdt' , culmineerde ;
7. de verwerping van elk esthetisch waardeoordeel, behalve wat betreft
enige figuren van wie het gezag stilzwijgend taboe wordt verklaard
Sophocles, Dante, Shakespeare, Cervantes, Racine en Goethe ;
8. last but not least de eis tot volledigheid en vooral tot onpartijdigheid
en objectiviteit waarbij de persoonlijkheid van de historicus a.h.w. wordt
uitgeschakeld. In dit verband wordt er zelfs betoogd dat de positivist van
een totaal gebrek aan zelfreflectie blijk geeft. M.a.w., hij denkt niet na
over het eigen doen en laten en hij gaat te werk alsof zijn onderzoeksmethode buiten kijf stond. Op dit bezwaar kom ik later nog terug.
Duidelijker kan het niet : voor haar tegenstanders vertoont de positivistische literatuurgeschiedenis geen specifiek karakter. Het gaat slechts
om een aspect van een historisme dat kans heeft gezien zich op alle gebieden van het weten te verspreiden en de diverse takken van de literaire kritiek ( d.w.z. omstreeks 1900 in de eerste plaats de retorica, de
stilistiek en de 'explication de texte' ) tot de rang van hulpwetenschappen verlaagt. Alleenzaligmakend is de genetische aanpak : de betekenis
van de tekst komt neer op kennis van zijn ontstaan en wording. Wit het
werk zelf is geworden, wordt daarbij uit het oog verloren. De oorzaak,
het waarom, is belangrijker dan het hoe, de manier waarop het eindresultaat van het proces in elkaar zit. Vandaar dat er twee reacties zich in
de loop van de 20ste eeuw aftekenen. Aan de ene kant de uitzonderlijke bloei van de literaire kritiek (fenomenologie, existentialisme, psychoanalytische kritiek, literatuursociologie, stilistiek, formalisme, closereading, structuralisme, retorica, semiotiek, Deconstruction, te veel om
op te noemen ), een wildgroei die uit de afkeer van de historische benaderingsmethode voortvloeit en waarbij vaak de tekst als zodanig wordt
uitgeplozen. Aan de andere kant een aantal initiatieven om de literatuurgeschiedenis nieuw leven in te blazen. Het heeft inderdaad geen zin
die weg te willen moffelen ; het duurde overigens niet lang of ook de
structuralisten, die oorspronkelijk het verzet tegen de geschiedenis op
de spits dreven, kwamen tot het inzicht dat de mens en zijn werken van
nature tijdgebonden zijn. Het ligt voor de hand dat de beweging van
de New Literary History
zo heet niet toevallig een Amerikaans tijdschrift
tegengesteld is aan de positivistische zienswijzen, m.n. de biografische geschiedschrijving. De opzet is nu de organische ontwikke-

ling en opeenvolging van de literaire teksten ( wat niet hetzelfde is als die
van de auteurs ) na te gaan of de evolutie van bepaalde vormen, genres,
thema's en structuren voor te stellen. Jammer genoeg hebben de resultaten niet steeds aan de verwachtingen beantwoord. Oude gewoonten
handhaven zich beter dan men dacht en wellicht niet zonder reden, zoals
we straks zullen zien. Fundamenteler waren pogingen die na 1970 door
aanhangers van de mentaliteitsgeschiedenis en de receptie-esthetica werden aangewend. De literair-historici die in het kielzog van het tijdschrift
Annales varen, leggen de nadruk op onuitgesproken collectieve opvattingen, psychische houdingen die traditiegetrouw worden aangenomen
zonder uitdrukkelijk voorgeschreven te zijn, waardoor onze visie op het
dagelijks leven, het gezin, het geloof, de dood of de seksualiteit worden
bepaald. Daarbij gaat men overwegend kwantitatief te werk in die zin
dat in de `histoire sérielle' grote hoeveelheden documenten
kranten
en tijdschriften, volksboeken en andere anonieme werken
worden
geëxcerpeerd ; de mentaliteitsgeschiedenis is inderdaad democratisch getint en hecht evenveel belang aan derderangs auteurs als aan topfiguren.
Belangwekkend is ook nog de theorie van Fernand Braudel die in de
historische tijd drie niveaus onderscheidt met telkens een eigen ritme :
de korte duur van de `histoire événementielle' , de middellange en de
lange duur ; de laatste is karakteristiek voor structuurveranderingen die
b.v. in bepaalde literaire genres heel langzaam ontstaan ( 10). Beslissender is het standpunt van Jauss (Literaturgeschichte als Provokation,
1970 ), een van de grondleggers van de receptie-esthetica, omdat het het
brandende vraagstuk van de objectiviteit aangaat.
In grote lijnen komt dat op het volgende neer. Het positivisme erkende wel het historisch karakter de `historiciteit' van het object,
nl. het literaire werk, maar wou geen rekening houden met dat van het
subject, nl. de historicus. Van hem eiste het een soort heldhaftige zelfverloochening : hij moest zijn historische situatie van zich afschuiven en
zich niets aantrekken van zijn vooroordelen, sympathieën en antipathieën
om objectief te kunnen zijn. Dat kon, zo dacht men in ruwe trekken, op
twee manieren gebeuren. Ofwel projecteerde de historicus zijn persoonlijkheid buiten zichzelf: hij verdrong zijn gevoelens, stond buiten de
tijd, nam een atemporeel standpunt in ; ofwel probeerde hij zich met zijn
object te identificeren : om Dante te lezen, verzaakte hij wat hij was om
in de huid van een Italiaan uit de 14de eeuw te kruipen.
(10) Fernand Braudel, Ecrits sur l' histoire, Paris, Flammarion, 1985, p. 112.
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Hem werd in feite het vermogen van een god of van Wells' Time Machine toegeschreven. Laten we ons geen illusie maken. De literairhistoricus is niet meer of minder dan de gewone man, nl. een mens die
de tijd, zijn eigen tijd en existentie, de tijd die hij zelf is niet uit kan
schakelen. Wie een boek gaat lezen, geeft of hij het nu wil of niet aanleiding tot een dialoog tussen het heden waarin hij leeft en het verleden,
wat ook betekent dat het verleden slechts door de bril van het heden kan
worden gezien. Dat is een waarheid als een koe, maar hoe lang heeft
men niet geaarzeld alvorens die bij de horens te vatten ! Dat denkbeeld
heeft belangrijke gevolgen gehad. Voortaan wordt de geschiedschrijving
opgevat als een dialectisch proces dat zich tussen de lezer en de tekst, het
heden en het verleden afspeelt. Het blijkt daarenboven nu duidelijker
dan ooit dat er geen definitieve literatuurgeschiedenis kan zijn alles
moet voortdurend over. Tenslotte wordt objectiviteit een ideaal dat we
weliswaar evenals de democratie na moeten streven, maar uiteraard nooit
bereiken. Elk onderzoek blijft hoe dan ook onherroepe lijk subjectief. Ten
eerste omdat de literair-historicus, die bij uitstek de tijd bestudeert, zijn
studieobject in zekere zin met zich omdraagt. Hij is zijn eigen tijd, zei
ik zoeven, zodat het object hier gedeeltelijk samenvalt met het subject.
Ten tweede omdat hij evenals de criticus talige objecten teksten
juist door middel van diezelfde taal bespreekt : in feite draait hij voortdurend rond in dezelfde kring en kan hij slechts bij uitzondering, b.v.
dankzij een 'metataal', die drempel overschrijden om als buitenstaander
op te treden.
Brengt dat soms mee dat we onze partijdigheid de vrije teugel moeten geven, zoals sommige Franse en Amerikaanse `deconstructionisten'
doen ? Dient het verleden enkel en alleen om ons een spiegel voor te
houden ? Is het slechts het water van de bron waarin het beeld van Narcissus ich weerspiegelt ? Is het per se oninteressant ? Zeker niet. Overeen variatie op het thema `alles mag, alles
igens is dat extremisme
een uitzonderingsgeval en talrijk zijn de pogingen om
is toegelaten'
de onoverkomelijke subjectiviteit in te dammen. Zo heeft men de
juiste' interpretatie van de tekst met de bedoelingen van de auteur gelijk willen stellen om de inventiviteit van de criticus teniet te doen. Wat
betekent interpreteren, uitleggen, verklaren ? Moeten we er ons daarbij
toe beperken de door de auteur beoogde boodschap weer te geven of
mogen we zelf een zin geven ( toevoegen ? ) aan wat we lezen ? ( 11 ) Zou
het gezag van de schrijver voor de betrouwbaarheid van onze verklaring
(11) Jeremy Hawthorn, p. 24.

borg staan ? Zo'n opvatting werd aan de kaak gesteld door Wimsatt en
Beardsley in een artikel getiteld 'The Intentional Fallacy' (1946 ) . Het
is evident dat je niet steeds schrijft wat je bedoelt : naast de geintendeerde betekenis is er ook een gerecipieerde betekenis die daar niet
steeds mee samenvalt. Laten we dan liever de gulden middenweg bewandelen die Gadamer, Jauss en een paar anderen ons wijzen. Gadamer spreekt van `horizonversmelting' en Jauss van `verwachtingshorizon'
waarbij het verleden, zoals gezegd, vanuit het standpunt van het heden
wordt begrepen. M.i. zit de historicus niet hopeloos gevangen in het heden ; hij kan er zich gedeeltelijk van distantiëren door het denken. Het
besef dat je tijdgebonden bent, sluit de kennis niet uit van hetgeen
vroeger is gebeurd, het nadenken over en dus de objectivering van de
tijd, hoewel het deze opzet relativeert. In ieder geval komt bandeloosheid, de personalist heresy of volstrekte vrijheid die een paar critici eisen, maar zelden voor. Men is het er in het algemeen over eens dat de
willekeur en de fantasie bepaalde grenzen niet mogen overschrijden. Immers, wetenschappelijke kennis en objectiviteitsideaal zijn niet van elkaar te scheiden. Het laatste kan overigens uiteenlopende vormen aannemen : het kenmerkt veelmeer b.v. de studie van het literaire communicatieproces dan wel de evaluatie. Hoofdzaak is dat thans, in tegenstelling tot de positivistische werkwijze, de historicus of de criticus als factor,
als , , subject van de wetenschap' , ingecalculeerd wordt, net zoals de hedendaagse natuurkunde, aldus Heisenberg, met haar onderzoeksmethoden rekening houdt. Het aantal aanvaardbare interpretaties dat aan een
bepaalde tekst kan worden gegeven, is niet onbeperkt. Zo blijft de criticus binnen de perken van een samenhangende en rationele lectuur ; hij
neemt het taalaanbod van de tekst in acht en ziet de tijdsomstandigheden waarin die tot stand kwam niet over het hoofd. Al is het Engels van
Shakespeare niet hetzelfde als dat van Pinter, toch stoort men zich niet
steeds aan zo'n `kleinigheid'. Om kort te gaan : er zijn tekstverklaringen die beter zijn dan andere en de juistheid ervan kan tot op zekere
hoogte worden aangetoond. Hoewel men op dat gebied dus staat kan
maken op een soort consensus, is onzekerheid echter nooit totaal uit de
weg te ruimen. Niemand mag zeggen dat hij de waarheid in pacht heeft
dezelfde polysemie is trouwens ook typisch voor het modernisme en
zijn hypothetische uitspraken over de werkelijkheid.
Omdat volstrekte objectiviteit tot het rijk der onmogelijkheden is
gaan behoren, kan het vroeger gewraakte waardeoordeel nu in ere worden hersteld. De criteria van de literaire evaluatie hebben een heftige
discussie uitgelokt : zijn die nl. louter esthetisch van aard of mag het
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aan ethische, maatof zelfs uitsluitend
kunstwerk daarenboven
schappelijke en politieke waarden worden getoetst ? Deze relatie tussen
tekst en lezer is van groot belang, al zijn bepaalde academische critici
wel eens geneigd die over het hoofd te zien. Dit is dus nog een andere
twistappel.
Op de keper beschouwd, bestond de grofste vergissing van de positivisten erin alle literaire verschijnselen over één kam te scheren, net alsof
het politieke gebeurtenissen gold. In feite kan men in dit opzicht twee
categorieën onderscheiden. Tot de eerste behoren feiten die inderdaad
met die van de algemene geschiedenis, o.a. biografische en chronologische gegevens, grote overeenkomst vertonen. Wie b.v. het leven van
Goethe of Napoleon wil beschrijven, maakt gebruik van bewijsstukken
of geschiedbronnen, sporen die voor het vroeger bestaan van die figuren instaan. Uit die documenten wordt dan het beeld van het verleden
afgeleid, m.a.w. het document verwijst naar de feiten. Ook zijn die gede eerste ontmoeting met Friederike Brion of de slag bij
beurtenissen
eenmalig, zoals Aristoteles reeds stelde : de première van
Waterloo
Hamlet en de begrafenis van Vondel kunnen zich niet herhalen. Voorts
maken ze deel uit van een chronologische opeenvolging waarvan de
schakels vaak onderling afhankelijk zijn. Daarom geven de historici de
voorkeur aan het causale boven het successieve, dat een zuiver descriptief
begrip is. Onnodig te zeggen dat deze feiten, waar het positivisme zich
blind op staarde, voor het merendeel aan de buitenkant van de teksten
blijven ; ze wijzen op de oorzaak daarvan, het waarom. Als zodanig zijn
ze echter onmisbaar.
De tweede categorie omvat de teksten zelf. Er is geen twijfel aan dat
literaire teksten als echte evenementen kunnen worden beschouwd, die
in tegenstelling tot de vorige tot het wezen van de letterkunde behoren.
Inditgevalhofmntesuidocmnpteak:h
feit valt samen met de realisatie van het document. Specifiek zijn die
feiten ook nog in die zin dat ze naar goeddunken herhaald kunnen worden. Dat gebeurt nl. telkens wanneer een lezer hetzelfde boek ter hand
neemt. Weliswaar gebeurt dat iedere keer op een andere manier, maar
het verrichten van die
onweerlegbaar is dat het lezen van een tekst
bijzondere handeling
een gebeurtenis is die men zoveel men wil teweeg kan brengen. Terwijl vanuit een genetisch standpunt, nl. dat van
de eerste reeks feiten, literaire werken elkaar opvolgen en eventueel uit
elkaar ontstaan
b.v. de Ulysses van ,Joyce die uit Homerus' Odyssee
voortvloeit
vertonen ze in het tweede perspectief een ongewone duurzaamheid, voor zover ze niet zoek raken. In het eerste geval staat de

(15)

163

eenmalige verschijningsdatum centraal, d.w.z. een tijdstip dat slechts
één keer voorkomt in een abstracte chronologie, buiten de individuele
lezer om : het jaar 1922. Naar de andere wijze van beschouwen daarentegen zijn feiten de gelezen teksten herhaalbaar. Wat meer is :
voor de lezer behoren literaire werken uit het verleden eigenlijk tot het
heden als hij maar daarover kan beschikken. De teksten stapelen zich
op ; ze maken deel uit van een reusachtig corpus dat enkele uitzonderingen daargelaten altijd maar door uitdijt ; ze coëxisteren in een 'simultaneous order' , om met T.S. Eliot te spreken, die vergeleken kan worden met de rekken van een boekenkast waarop de Phaedrus, Oorlog en
vrede, de Aeneis, Honderdjaar eenzaamheid, Hamlet en Faust eenvoudig naast elkaar staan, hoe oud ze ook mogen zijn. De kernvraag betreft
dan niet meer hun chronologie en hun genetische betrekking, maar wel
hun analogie, niet het feit dat de Odyssee aan Ulysses voorafgaat en die
in het leven roept, maar wel hun punten van overeenkomst en verschil.
Het hoofdprobleem van de literaire ontwikkeling kwam er voorheen op
neer de uitwendige oorzaken aan te wijzen die een bepaalde tekst hadden doen ontstaan ; thans vraagt men zich liever af op welke manier de
structuur van die tekst met die van andere teksten uit het corpus, uit
welk tijdperk dan ook, overeenstemt, m.n. in welke mate de bewuste
tekst origineel is. Het 'hoe' primeert.
Dat betekent nog niet dat het eerste standpunt achterhaald is. Het
heeft geen zin schoon schip te maken om aan de mode concessies te
doen wanneer de lading zo kostbaar is. Het hoe en het waarom, de studie van de wijze waarop literaire teksten in elkaar zitten en structureel
van elkaar verschillen enerzijds en die van de oorzaken van dat verschijnsel anderzijds zijn complementair ; ze zijn allebei nodig om de complexiteit van de literatuur recht te doen wedervaren. Een voorbeeld kan
dat duidelijk maken. Klaarblijkelijk zijn de jaren 1916-1918 een keerpunt in de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde. In 1916 verschijnen : Van Ostaijens eerste bundel, Music-hall, die het stadsbeeld in de
lyriek introduceert, voor de praatstijl (het parlando) model zal staan en
het verlangen tot uiting brengt uit het isolement te treden en in de
massa op te gaan ; verder zijn opstel Nasionalisme en het nieuwe
geslacht' in De Goedendag, waardoor het activisme met de avant-garde
in verband wordt gebracht ; en tenslotte Timermans' Pallieter, waarin
de zintuiglijk waarneembare wereld geheel en al ondergeschikt wordt gemaakt aan de subjectieve visie : in zekere zin is dat expressionisme avant
la lettre. In vergelijking met Van Nu en Straks en zijn opvolgers zijn dat
stuk voor stuk nieuwe strekkingen die twee jaar later door De Bocks
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Jeugd in de stad en vooral Het sienjaal worden bevestigd, terwijl nog
steeds in 1918 Roelants' De kom der loutering en de reeds vroeger geschreven Goddelijke verbeeldingen en De bestendige aanwezigheid van
Van de Woestijne van de pers komen. Het jaar 1918 is hier geen sym-

bool van de wapenstilstand, maar wel van de diverse richtingen die elkaar gedurende het eerstvolgende decennium zullen bestrijden of
bijstaan : het expressionisme, het principieel antiexpressionistisch Fonteintje en het synthetische programma van Van Nu en Straks waarvan
de redacteuren nog steeds actief blijven. Tot zover de evolutie die zich
in de teksten voordoet. De oorzaken van de kentering daarentegen dienen te worden gezocht in de houding die deze schrijvers aannemen tegenover de literaire traditie en de sociale en politieke context het activisme van V an Ostaijen, de reactie van Timmermans op ziekte en oorlog enz. Men zou er dus verkeerd aan doen de positivistische werkwijze
en feitenkennis van de hand te wijzen : de tekstengeschiedenis wordt
daardoor verrijkt, gestaafd en verklaard.
Samenvattend kan men dus constateren dat de hedendaagse literatuurgeschiedschrijving terecht de pretentie heeft voor een wetenschap
door te gaan, hoewel de approximatieve waarde van haar bevindingen
haar als een soort erfzonde aankleeft. Dit moeten we wel voor lief nemen. In dit verb and is het wenselijk dat de wetenschapper openlijk uitkomt voor zijn meningen, duidelijk vermeldt op welke normen en methoden hij steunt en de hand in eigen boezem steekt in plaats van simpelweg voor te geven neutraal en onpartijdig te zijn. Het komt erop a an
kleurtbn,wazlfkeismpcrt.Oodeanikunen we uit de historiografie voordeel trekken.
Van doorslaggevende betekenis is volgens mij dat de literair-historicus
met twee soorten van feiten te maken heeft en tegenwoordig de tekstengeschiedenis aan de `histoire événementielle' paart. Zo'n uitgebreid studieobject leent zich bij uitstek voor multidisciplinair onderzoek waarbij
de verschillende takken van de literaire kritiek (literatuursociologie, retorica, structuralisme enz. ) zoals gezegd elkaar aanvullen. Ik sprak daarnet van een dialoog tussen het heden van de historicus en het verleden
van de tekst, maar eigenlijk zijn de lezer en het werk niet de enige
gesprekspartners die daarbij een rol spelen. Het dialectische proces dat
de literatuur uitmaakt, omvat daarenboven
laten we even aan het
probleem van de oorzaken herinneren
de auteur en de sociaalhistorische context met inbegrip van het circuit van produktie en distributie . Het komt er dus op aan de wisselwerking van een groot aantal
factoren, hoofdzakelijk van die vier parameters ( auteur, context, tekst
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en lezer ) te bepalen, nl. wat Tynjanov reeds in het begin van de 20ste
eeuw een `systeem van systemen' noemde, een idee dat Itamar EvenZohar in de jaren ' 70 heeft overgenomen in zijn theorie over het literaire `polysysteem' (Papers in Historical Poetics, 1978 ). Volgens hem
bestaat de letterkunde uit een veelheid van subsystemen als daar zijn de
triviaalliteratuur, de `hogere' literatuur, de `nationale' literaturen, de
folklore enz., die zowel diachronisch als synchronisch in onderling verband functioneren, elkaar overlappen en beinvloeden. Tegenover de algemene geschiedenis getuigen deze opvattingen vast en zeker van
zelfstandigheid.
Daarmee is de kous nog lang niet af. Naast het belangrijke vraagstuk
van de literatuurgeschiedenis heeft de 20ste-eeuwse literatuurwetenschap
ontelbare problemen, o.a. de mimesis, de genres en de esthetische functie van het literaire werk, behandeld. Er kan geen sprake van zijn die
hier allemaal te bespreken. In verband met de kwalitatieve definitie van
de literatuur, nl. de manier waarop talige communicatie esthetisch kan
functioneren, zou ik toch de aandacht willen vestigen op de relativiteit
van de huidige zienswijzen. Pogingen om het wezen van de `literariteit'
te omschrijven worden vandaag de dag gewoonlijk niet meer aangewend. Die van de linguisten om het probleem op te lossen hebben uiteindelijk gefaald ; zo is men tot het inzicht gekomen dat het literair-zijn
van de literatuur een veranderlijke grootheid is die per slot van rekening
afhangt van de conventies en de normen van de culturen die teksten
produceren en recipiëren. Deze kwestie trad op de voorgrond vanaf het
optreden van het Russische formalisme, m.a.w. zodra de genetische aanpak onvoldoende bleek om de status van het literaire werk te rechtvaardigen. Even betrekkelijk en veranderlijk is overigens het beeld dat we
ons van de omvang van de literatuur en de literaire traditie vormen. Het
spreekt vanzelf dat ook de kwantitatieve definitie van het begrip aan
schommelingen onderhevig is. Ten opzichte van de 18de eeuw omvat
het thans andere zaken ; zo zijn de wijsbegeerte en de geschiedschrijving
zelfstandige specialismen geworden terwijl de orale en triviaalliteratuur
tot onze canonieke boeken zijn gaan behoren. De democratisering van
het onderwijs, de maatschappelijke nivellering, het feit dat kunstwerken nu zo makkelijk vermenigvuldigd kunnen worden, en meer bepaald
de verspreiding van de massamedia, de overhand van het beeld op de
gelezen tekst, het succes van het chanson en het stripverhaal alsook het
ontstaan van nieuwe literaire genres als de `cinéroman' of het scenario
hebben de inhoud van de traditie ingrijpend gewijzigd. Voor W.O.I.
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was er nog in elke taal een normatief corpus, wat F.R. Leavis The Great
Tradition (1948) kon noemen, waar de meeste geletterden mee vertrouwd waren en dat naast erkende auteurs uit het verleden b.v.
Vondel of Gezelle ook fragmenten uit Hómerus, Vergilius en Horatius omvatte. Sinds 1945 echtér hebben de klassieke talen en de studie
van het verleden in het algemeen, vooral onder de jongeren, aan
prestige ingeboet. De elitaire cultuur, die op het verleden was gericht,
werd grotendeels vervangen door een massacultuur waarbij het heden en
zijn vergankelijke produkten allerbelangrijkst zijn. Uit de gemeenschappelijke basis daarvan zijn precies de door de opeenvolgende generaties
geselecteerde schrijvers geweerd die als band tussen heden en verleden
fungeerden, de internationale republiek der letteren schraagden en aan
de westerse cultuur continuïteit en homogeniteit verleenden. Het
bestaan van zo'n traditie is tegenwoordig, althans buiten de enge kringen van de intellectuelen, erg problematisch geworden. Dat was natuurlijk ook zo in de 19de eeuw, met dit verschil echter dat intussen veel
meer mensen hebben leren lezen zonder aan diè erfenis aandeel te hebben. De literaire bagage van de gemiddelde lezer behelst thans haast
uitsluitend modeboeken en recente publikaties die trouwens zeer gevarieerd zijn, vaak van individu tot individu verschillen en even vaak door
bemiddeling van radio- en televisieuitzendingen worden gerecipieerd.
Al met al, sinds 1900 is onze literatuuropvatting aanzienlijk moderner,
democratischer en onvaster geworden. Vandaar ook de belangstelling
van de hedendaagse poëtica voor het stripverhaal en de dectiveroman.
Evenals het hele apparaat van de literatuurstudie waarin het historisch
perspectief toen de doorslag gaf, is de traditie uit elkaar gevallen. Dat
deze heterogeniteit de pedagogen onverschillig laat of zelfs door de overheid wordt begunstigd het volstaat naar onze vernieuwde schoolprogramma's te verwijzen ligt vermoedelijk aai de depreciatie van de literatuur en vooral dan van de klassieken in onze maatschappij.
Paradoxaal is dat de interesse voor nieuwe populaire genres soms ingekleed wordt in een vaktaal en een jargon die de kloof tussen de mandarijnen en het grote pubjiek wijder maken. Dat is misschien een van
de treurigste gevolgen van de professionalisering die na de romantiek in
de algemene literatuurwetenschap plaatsvond en met de toenemende
autonomie van de literatuur (1' art pour 1' art ) parallel liep . Er was
meer dan ooit een kunst voor het volk en een andere voor de elite
waar de theoretici zich vanzelfsprekend bij aansloten. Weliswaar willen
hun erfgenamen zich daarbij geenszins onttrekken aan hun morele en
maatschappelijke verantwoordelijkheid buiten de literaire kritiek en the-
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orie om, maar het is zeer de vraag of ze gehoor krijgen, te meer omdat
de technocraten uit de jaren '80 het niet bijzonder goed voorhebben
met vorsers die niet op efficiency en rendement uit zijn.
Hiermee zou ik deze losse beschouwingen over de tegenwoordige
stand van de algemene literatuurwetenschap willen besluiten. In de loop
van de laatste honderd jaar heeft het onderzoek op dat gebied achternog
eenvolgens de nadruk gelegd op zeer verschillende zaken : eerst
op de auteur en de context,
steeds in navolging van het positivisme
vervolgens op de tekst o.m. in de werkimmanente Interpretation en eindelijk op de lezer, b.v. in de receptie-esthetica. Van de polysysteemtheorie die thans deze elementen met elkaar combineert is m.i. heel wat
te verwachten. Het woord is nu aan de practici (12).

(12) Ik verwijs verder naar: D.W. Fokkema & Elrud Kunne-Ibsch, Theories of
Literature in the Twentieth Century : Structuralism, Marxism, Aesthetics of Reception, Semiotics, London, C. Hurst & C°, 1977 ; H. Van Gorp, De utopie van een
omvattende literatuurgeschiedschrijving. Of hoe het zou moeten kunnen en toch
niet echt kan ..., in Spiegel der Letteren, XXVII, 1985, 4, pp. 245-262 ; M. Angenot, J. Bessière, D. Fokkema, E. Kushner (red. ), Théorie littéraire. Problèmes
et perspectives, Paris, PUF, 1989 ; P. Brunel, Y. Chevrel ( red. ), Précis de littérature comparée, Paris, PUF, 1989 ; en mijn artikelen : Défense de l'histoire, in Revue de l'Université de Bruxelles, XVI, mai- j uillet 1964, pp. 331-346 en How To
Describe Change in Literary History, in Proceedings of the Xth Congress of the International Comparative Literature Association, red. A. Balakian, I. General Problems of Literary History (red. D. Fokkema), New York, Garland, 1985, pp.
169-176.
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0 . INLEIDING EN AANLEIDING

Wie jarenlang bezig is met het onderzoek naar regionale en sociale dialecten wordt soms gekonfronteerd met problemen die zich ternauwernood lenen voor wetenschappelijk onderzoek. Van tijd tot tijd duiken
ze op, maar meestal worden ze weer overspoeld door schijnbaar belangrijker vraagstukken. Een van de vragen die ik me al tientallen jaren heb
gesteld was deze : Hoe is het mogelijk dat streektaalsprekers zo negatief
over hun thuistaal denken en hoe is het mogelijk dat ze zich zo slaafs
richten niet alleen naar een norm, maar zich ook ondergeschikt maken
aan degenen die deze norm stellen zonder haar te expliciteren. En een
tweede vraag was naar de verhouding van termen als dialect, tongval
enz. , wat gebruik en inhoud betreft.
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De direkte aanleiding om me hierin te verdiepen, nu er tijd voor was
en de vraag of het onderzoek het geld waard was niet gesteld hoefde te
worden, was het volgende : In de Schager Courant en het Leidsch Dagblad van 4 augustus 1988 werd vermeld dat een Zaanse psycholoog bij
een sollicitatie was afgewezen om zijn streekaccent. Het ging om een betrekking bij het adviesbureau Psychom in Amstelveen, dat zich bezighoudt met sollicitatietrainingen en bedrijfsadviezen. De sollicitant werd
afgewezen met o.a. deze woorden : `Zoals ik al aanstipte is je Zaanse accent voor ons een groot bezwaar, omdat je regelmatig trainingen zou
moeten geven' . De afgewezen sollicitant vroeg zich af waar de grens ligt
van eisen die werkgevers mogen stellen, de afwijzende direkteur verantwoordde zijn handelswijze met o.a. deze woorden : 'Kamper ( de sollicitant ) zou in zijn functie te maken hebben gekregen met verschillende
cliënten en grote bedrijven. Als mensen thuis een dialect spreken heb
ik daar geen problemen mee. Maar in de omgang met cliënten op ons
bedrijf kan het niet' .
De direkteur motiveerde zijn afwijzing eerst met : `Je Zaanse accent',
envrolgsmt:'diaecprkn.Uthaevslgin
duidelijk of deze direkteur met accent en dialect hetzelfde bedoelt of
dat hij van oordeel is dat thuis dialect spreken oorzaak is van het gewraakte accent. Het lijkt niet uitgesloten dat de direkteur van Psychom
en met hem vele anderen de opvatting heeft dat dialect en regionaal accent misschien in graad, maar niet in karakter verschillen. Het
is niet erg belangrijk dat we dit niet weten, want de meeste mensen zullen niet kunnen uitleggen wat het verschil is en taalkundigen is het tot
nu toe ook niet gelukt. De drie-delige Van Dale maakt ons evenmin
wijzer. Dialect licht deze toe met `de taal van een streek of plaats, of
van een sociale groep, voor zover ze verschilt van de algemene of
landstaal, tongval, streektaal' . Een van de gegeven voorbeelden luidt
`het dialect van de adel' . Onder accent vinden we `eigenaardige, persoonlijke, regionale of nationale wijze van uitspraak, tongval' .
We weten evenmin waarop de uitspraken van de direkteur gebaseerd
waren, we hebben de sollicitant niet horen spreken. Het oordeel van de
direkteur van het gewestelijk arbeidsbureau in Zaandam, dat ook in het
kranteartikel wordt aangehaald, suggereert wel dat het ging om een accent, d.w.z. kleine afwijkingen in uitspraak en intonatie, en niet om
echt dialect met afwijkingen van het Nederlands in fonologie, morfologie ( d.i. vormverschijnselen) en woordgebruik. En tenslotte heeft de
direkteur de sollicitant ook niet verteld waarom `het niet kan' . Dat is
misschien het kwalijkste element in de hele geschiedenis ; het roept de
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herinnering op aan de mentaliteit die Kloeke beschreef: `Het taalleven,
dat we op het hoge plateau der beschaafden waarnemen is zoals het
leven zelf pleegt te zijn ter plaatse waar het `gezag' zetelt ogenschijnlijk rustig. Weliswaar is ook hier een `taalstrijd' permanent aan de gang,
maar de strijd is `beheerst' zoals we dat in `gecultiveerde' kringen mogen verwachten. Bij het elkaar `betwisten' van het gezag past geen grofheid. Zo zal men b.v. niet iemand in zijn gezicht zeggen dat hij onbeschaafd spreekt, maar wel met een ironisch knipoogje aan gelijkgeaarden te kennen geven, waar men bij een bepaald spreker
ontsporingen-naar-beneden hoort. In de huiselijke kring en in intieme
gesprekken maakt men er grapjes over. Solliciteert de delinquent naar
de betrekking van leraar, dan weet hij niet, dat de overheidspersonen
die hij bezoekt hun conclusie trekken : de man spreekt een beetje plat,
dat is niet bevorderlijk voor het `gezag' in de klas. Bij sommige examens, die voor de diplomatieke dienst b.v. , telt ook de `persoonlijke indruk' mee. Maar het lijdt geen twijfel, dat taal en uitspraak daarbij associaties ten gunste of ten ongunste kunnen opwekken. Inderdaad het
is een zeer `stille' (maar daarom niet minder intensieve) strijd die in de
hogere regionen der taalgebruikers gaande is' (Kloeke 1951 blz. 41-42) .
Als de afwijzing door de direkteur van Psychom geschiedde om een
streekaccent en het is waarschijnlijk dat het zo is kan dit geval gevoegd worden bij vele andere, waar sollicitanten afgewezen werden en
worden omdat hun regionale herkomst herkenbaar is aan hun accent.
En we moeten ons langzamerhand wel gaan afvragen of hier niet van
discriminatie sprake is en voor welke beroepen regionale accenten een
belemmering zijn. Voor ministers en staatssecretarissen schijnt het in ieder geval nog niet geldig. Wil de direkteur van Psychom het zover laten komen dat we voortaan alleen minister-presidenten kunnen aanstellen zonder regionaal accent ? Is de aanstelling van Van Agt indertijd een
betreurenswaardige vergissing geweest ? Moet de minister-president in
het vervolg geen mannen en vrouwen in zijn team opnemen als de ministers en oud-ministers Braks, Bukman en Deetman, alle drie sprekers
met een regionaal accent, om maar enkele voorbeelden te noemen ? En
wat moeten we dan met ministers die in internationaal verband moeten spreken ? Ministers en hoge ambtenaren, die . via radio of tv te horen geweest zijn, spreken hun Engels en Duits vaak met een Nederlands
accent. In de loop der jaren wordt dat wel beter, maar ze blijven als Nederlanders herkenbaar. Mag dit wel of mag het ook niet van de direkteur van Psychom en degenen die in dit opzicht aan zijn kant staan ?
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Dit lijkt misschien een grapje, maar het is bloedserieus bedoeld.
Want welke norm leggen deze beoordelaars aan ? Een randstadnorm ?
Maar Deetman heeft toch ook een accent, volgens velen, al is het dan
een randstedelijk accent. De norm van hun eigen spreken ? Maar weten
ze wel hoe ze spreken ? Hebben ze ooit een bandopname van hun eigen spreken kritisch beluisterd ? De norm van het ANP, als alle verkeerd
gelegde nadrukken en spellinguitspraken tenminste tot die norm horen ?
Kloeke schetst in het genoemde boekje pogingen en even zoveel mislukkingen om tot een norm voor het gesproken Nederlands te komen. Het
is een kwestie van gezag. Wie gezag heeft kan zich veel meer veroorloven dan wie gezag mist. Daarom kunnen ministers en hoogleraren met
een regionaal accent spreken, ook al hebben ze geregeld met `cliënten'
en bedrijven te maken, maar wie dat gezag mist moet het maar aderen.
Er wordt niet gezegd wie het hem of haar moet afleren. Prof. Dr. J.W.
de Vries schreef: `De Hollander is ervan overtuigd standaardtaal te spreken. Dat deze overtuiging correctie behoeft, en zelfs een bedreiging
vormt voor onze bovengewesteljke cultuurtaal, heb ik geprobeerd aan
te tonen' (De Vries 1987, blz. 138 ).
Het aantal Nederlanders zonder regionaal accent is misschien wel groter dan bijna veertig jaar geleden, toen Kloeke zijn boekje schreef, maar
zeker niet veel groter. Het zal nuttig zijn en zeker in het belang van
millioenen Nederlanders zo mogelijk te proberen vast te stellen wat we
willen verstaan onder dialect, regionaal accent en Nederlandse standaardtaal, niet alleen op grond van taalkundige kriteria, maar vooral
met het oog op sociale verhoudingen en waarde-oordelen, die dikwijls
voortkomen uit vooroordelen. Naast de bovengenoemde varianten/variëteiten wordt ook nog plat onderscheiden. Daarmee bedoelt men vaak
Amsterdams, zonder zich te realiseren dat ook aan het plat altijd de regionale herkomst herkenbaar is. Bij een onderzoek naar taalvormen die
binnen en buiten de norm voor de standaardtaal vallen, ontkomt men
niet aan een onderzoek naar de normen voor dialect, accent en plat.
Even onduidelijk als het verschil tussen accent en dialect, was en is dat
tussen taal en dialect. Het woord accent in de bovenbedoelde betekenis is waarschijnlijk betrekkelijk jong. De oudste vermelding in het
WNT is van 1874. Het gebruik van het woord dialect is ouder, nog ouder is het woord taal waar we nu dialect zouden zeggen. Het besef van
grote en kleine taalverschillen, van taalvariëteiten en -varianten is oud,
pogingen tot definiëring van de wetenschappelijke inhoud recent. Den
Hertog doet een poging tot begripsomschrijving : `Dialecten ... zijn te
vergelijken bij in het wild groeiende planten. Zoolang een dialect alleen
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als spreektaal gebezigd wordt, blijft het op dien trap staan. Wordt er in
het dialect geschreven, dan begint het menschelijk bewustzijn er invloed
op te krijgen. Afspraak wordt noodig, in gebruik der teekens. De zin
voor orde en regelmaat doet zich gelden. De in het wild groeiende plant
wordt een gekweekte. Verheft zulk een dialect zich daardoor boven de
andere, zoodat het langzamerhand ook in streken, waar andere dialecten
inheemsch zijn, als algemeene schrijf- en spreektaal erkend wordt, dan
noemt men het een beschaafde taal' ( 190 3 blz . 2 ) . Hij gebruikt het
woord dialect zoals de meeste 19e-eeuwers tongval gebruiken. En deze
betekenis van dialect heeft in onze eeuw de overhand gekregen. Ook in
hedendaagse historisch-taalkundige studies over de 19e eeuw wordt
tongval vervangen door dialect. Een voorbeeld ervan is Klijnsmit 1982,
maar hij is niet de enige.
Met een nadere definiëring van het woord plat heeft men zich vrijwel niet beziggehouden. En dat is eigenlijk ook niet mogelijk. De woorden beschaafd en plat zijn in betekenis geleidelijk veranderd of hebben
meer dan één betekenis afhankelijk van de kontekst. Plat heeft in dialectgebieden ook de neutrale betekenis van streektaal tegenover standaardtaal, bij standaardsprekers meestal de niet-neutrale betekenis van
substandaardtaal, d.w.z. niet voldoende aan de standaardvorm.
Het zoeken naar een antwoord op de gestelde vragen was een tijdrovende, maar ook boeiende reis. Een antwoord op de tweede vraag is er
eigenlijk niet. Wel is duidelijk geworden waarom het antwoord niet te
geven is. Gebruik en inhoud wisselen, afhankelijk van tijd en taalgebruiker. Het antwoord op de eerste vraag kon wel gegeven worden. Maar,
zoals vaker in de mentaliteitsgeschiedenis, moest de kennis over de zogenaamd lagere standen afgeleid worden uit normatieve uitspraken van
de leidinggevende groepen en uit hun vaak offensieve houding tegenover die lagere standen, hun levenswijze, hun kleding, hun gewoonten
en in dit geval hun taal. De interpretatie van de eenzijdige bronnen van
de bovenlaag en van het zwijgen van de onderlaag zal subjectief zijn.
Sommigen zullen vinden dat de auteur gefantaseerd heeft. Dat is dan
ook een subjectief oordeel. Een grote hoeveelheid materiaal is voorzichtig en zorgvuldig geanalyseerd. Dat materiaal bestond uit grammatika's,
schoolboeken, artikelen in tijdschriften, inleidingen, uit 18e en 19e
eeuw, maar ook uit hedendaagse historische studies. Uit deze laatste
werd duidelijk wat de hoge en geleerde heren voor ogen stond, maar
niet wat daarvan bij de leerlingen van de lagere school terecht kwam en
wat ervan beklijfde. Na maanden lezen en excerperen zat ik tot mijn
hals in een hoop stukjes en brokjes, als van een legpuzzle. Ik ging ver-

174

(8 )

moeden hoe de puzzle eruit zag, maar er was te veel `ruis', zoals geluidstechnici het uitdrukken. Wat ik als `ruis' beschouwde, is buiten
het beeld gelaten. Het beeld dat ik probeerde te tekenen is nog vaag,
omdat er te weinig voorstudies waren. De historische ontwikkeling van
de houding tegenover taal, bekeken van de onderkant, bleek een vrijwel onontgonnen terrein, in tegenstelling tot de activiteiten van taalbouwers en normstellers. Mijn schetsmatige beeld behoeft voor een verdere uitwerking zorg en aandacht van anderen.
Ook tegenwoordig schenkt men meer aandacht aan de houding tegenover taalvarianten van de bovenlaag dan van de groepen aan de onderkant van de maatschappij . Bij onderzoekingen informeert men naar
de mening van intellektuelen, studenten, leraren bij het middelbaar en
hoger onderwijs, journalisten, maar naar het oordeel van leraren bij het
lager onderwijs wordt niet vaak gevraagd, en van de massa van de taalgebruikers zelden of nooit. Het woord `power' , dat Brown and Gilman
(1960) gebruikten, kan nu vaak beter weergegeven worden met ekonomische kracht dan met macht. Maar de invloed van deze `kracht' is
essentieel niet anders dan van de 'macht'.
Wie mijn onderzoek over een of meer eeuwen voor de 20e eeuw herhaalt, zal misschien tot zijn verbazing — bij het afluisteren van geluidsbanden en sprekende films vaststellen dat de taalpraktijk afwijkt
van de taalnormen. Maar voor de 19de eeuw en eerder kunnen we alleen veronderstellen fantaseren als men wil dat er ook toen een
afstand bestond tussen norm en praktijk. Over de aard van die afstand
is weinig of niets te vinden, omdat het geluid van het spreken in zijn
vele nuances voor eeuwig verklonken is.

1. HERKOMST EN INHOUD VAN HET WOORD `DIALECT'

1.1 Herkomst

Het woord dialect is overgenomen uit het Grieks ; 6tocXextocr, dat
`gesproken taal' betekende. In het Nieuwe Testament, oorspronkelijk
in het Grieks geschreven, komt het vooral voor in de Handelingen. Het
wisselt af met een ander woord, TXcoacroc, dat door alle vertalers op
grond van de kontekst opgevat is als vreemde taal tegenover 8caXexco6
als eigen taal of moedertaal. In Duitsland is de latijnse vorm dialectus
sedert 1634 vastgelegd, de vorm dialect sedert 1749 (Kluge 1975 ). In
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Nederland vinden we het woord Dialectut bij Ampzing (1628 blz.
11 ( 1), en dialect bij Lambert ten Kate in zijn Aenleiding, gepubliceerd
in 1723. Hij gebruikt het woord op verscheidene plaatsen in beide delen ; we zullen proberen na te gaan welke betekenissen hij eraan hecht.
)

`Dialect' bij Ten Kate
Uit blz. *2v van zijn Voorreden is duidelijk dat Ten Kate in ieder geval
onder dialect ongeveer hetzelfde verstaat als de historisch-taalkundigen
in de 19de eeuw, als ze schreven over Germaanse dialecten in de zin van
taalverwanten van het Nederlands. Hij heeft nl. ontdekt dat de zogenaamd ongelijkvloeiende werkwoorden, de sterke werkwoorden, zich
even regelmatig gedragen als de gelijkvloeiende of zwakke. En dat niet
alleen in het Nederlands, maar ook `bij de voornaemsten onzer Oude en
nog levende Taelverwanten in het `Moeso-Gottisch' , het `Frank-Duitsch' ,
het `Hoogduitsch' en het 'Angel-Saxisch' , waarin de werkwoordsvervoeging aan de onze beantwoordt, `na ijders Dialectverandering' . De genoemde talen hebben dus een dialectverandering ondergaan.
Iets verder op dezelfde bladzijde komt een tweede passage voor waarin
taal en dialect naast elkaar gezet worden : `Uit de vergelijkingen dezer
Geregelde Ongelykvloeyendheid bij Ons, tegen die der andere genoemde
Taelverwanten, vond ik korte Regelen uit van elks Dialect-verschil' . In
deze Voorreden zijn tal van plaatsen waar het lijkt of de woorden taal en
dialect dezelfde of ongeveer dezelfde betekenis hebben, b.v. `Onze Nederduitsche Dialect' , `hedendaegsche Europische Talen' . Op andere
plaatsen komt het gebruik van het woord dialect meer overeen met het
tegenwoordige zoals op blz . * * * 2v : ` ... de Gemeen-Landsche Dialect van
de Amstel- en Rijn-landsche wete of wiste te onderscheiden' . In de vierde
redewisseling, over de verspreiding van volken en talen over Europa,
wordt duidelijk dat hij tussen beide woorden toch enig verschil maakt.
Op blz. 21 van de Eerste Verhandeling schrijft hij nl. : `Want, Gelijkheid van Talen ( die niet meer dan in Dialect verschillen) geeft gelijkheid van afkomst te kennen ;' en daaronder : `zo is ligtelijk te begrijpen
dat door lankheid van tijd na't uitbreiden der Volkeren niet alleen een
onderscheid van Dialect moet ontstaan, maar ook een onderscheid in de
Uitdrukkingen en Spreekwijzen, verschil in de Overdragt en Zin1.2

( 1 ) `... dewijl het seker is datter woorden sijn, de welke naar de verscheyde Dialectus, ofte uytsprake onsen Nederduytsche steden, ende landschappen, verscheyden ... worden uytgesproken' .
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beteekenis, verschil ook in voor- en agter-lassing van 't begin en de uiteindens der woorden' . Men kan de neiging hebben dialect hier op te
vatten als uitspraak of fonologische struktuur, omdat hij lexicon en
woordvorming afzonderlijk noemt, maar zo eenvoudig is het niet. Ten
Kate bedoelt duidelijk een graadverschil als hij op blz. 26 van deze redewisseling zegt : `want zo een Volk van Vreemden niet verheert word,
kunnen niet, dan door een lang verloop van tijd, verschillige Dialecten
tot onderscheidene talen overgaen' . Het verbaast daarom niet dat hij op
blz. 29 spreekt van `de zagte Belgische Dialect' .
Op grond van deze uiteenzetting mogen we aannemen dat Ten Kate
onderscheid maakt tussen talen met grote verschillen, hoewel onderling
verwant, dialecten met wat kleinere, vooral in de uitspraak opvallende
verschillen, en tongeslag(en) met de kleinste verschillen. In ons land erkent hij een schrijftaal, maar in de gesproken taal alleen dialecten, het
Gemeen-Landsch Dialect en andere die aangeduid worden met de regio waar ze gesproken worden. De dialectkennis houdt zich echter bezig
met alle verschillen, zowel van tongslag als schrijftaal, zegt hij op blz.
dialect met `Wijze18vanhetwdl.Enarvethij
van Uitspraek'.
Uit vele andere citaten die uit dit werk te geven zouden zijn, is aannemelijk dat Ten Kate in zijn tekst ook niet steeds een duidelijk onderscheid tussen de drie genoemde woorden maakt. Het onderscheid
tussen taal, dialect en tongval is bij hem theoretisch ; als hij een grens
tussen twee van deze begrippen moet trekken, is hij daartoe evenmin
in staat als wij. Ten Kate legt echter de nadruk op de diachronische ontwikkeling, de ontwikkeling in de loop der tijden. De moderne dialectoloog ziet daarnaast ook de struktuurverschillen als onderscheidend element, en de taalgebruikers zelf konstateren verschillen en verbinden
daaraan, uitgaande van dezelfde kriteria als Ten Kate, geen taalkundige,
maar sociale of ekonomische waarde-oordelen.
Er is al eerder op gewezen dat men in de 18de eeuw, en zeker Lambert ten Kate, dialecten beschouwde als varianten met een grote onderlinge overeenkomst. We kunnen soms het woord dialect bij de 18e eeuwers en daarmee vergelijkbare aanduidingen beter vertalen met regionale accenten, de aanduiding die wij nu gebruiken. Het is niet waarschijnlijk dat de begripsinhoud van beide dezelfde is, maar wel het kriterium, namelijk de nauwe verwantschap in taalkundig opzicht. Bij Ten
Kate was dialect een ouder en primitiever, en daarom slechter, stadium
van het Nederduits, dat is Nederlands. In de tegenwoordige populaire
opvatting is accent een slechtere vorm van het Nederlands, dat in

afkeurenswaardigheid nog door dialect wordt overtroffen. De indruk is onontkoombaar dat de zogenaamd hogere standen in de 18e eeuw niet
wisten hoe het gewone volk praatte, of hun taal geen aandacht waardig
keurden. Vooral in het einde van deze en het begin van de 19e eeuw worden de omgangstalen van dat volk op één hoop gegooid onder de aanduiding dialect of tongval en gekwalificeerd met termen als `platte talen' ;
`verbasteringen van het Nederlands' , `slecht Nederlands' ; `onverstaanbaar Nederlands' enz. , aanduidingen die nog ver in de 20e eeuw, zeker
tot na de tweede wereldoorlog, gemeengoed waren.
1.3 Gemeen-Landsch dialect
In de loop der tijd is er nogal wat diskussie geweest over Ten Kates
Gemeen-Landsch Dialect. Van den Berg ( 1975 ) begrijpt dit als `in het
hele land (Nederland) voorkomend' of `voor het hele land geldend' . Hij
konkludeert ook dat dit Gemeen-Landsch voor Ten Kate historischetymologisch bepaald is. Het is misschien beter te zeggen dat dit GemeenLandsch in de tijd van Ten Kate niet in een of ander deel van ons taalgebied als spreektaal voorkwam anders had Ten Kate het wel gezegd
maar de verschijnselen die hij in deze algemene taal opgenomen wenste
te zien, kwamen wel voor, het ene hier, het andere daar. Zijn keuze voor
die elementen is inderdaad historisch-etymologisch bepaald ; hij heeft die
keuze gemaakt, nadat hij `de Oudheid doorkropen heeft' ( Ten Kate I
1723 blz. * * * 3 ) . Als basis voor de algemene landstaal geeft Ten Kate
daarom de voorkeur aan het Zuidhollands, het dialect in het zuidelijk deel
van het tegenwoordige Zuid-Holland en niet aan het Rijn- en Amstellands, het dialect tussen de Oude Rijn en het I .J, het gebied waarin
Amsterdam en Haarlem liggen. Als hij vermeldt dat een taalelement dat
hij voor zijn Gemeen-Landsch dialect verkiest, in een streek voorkomt, was
dat waarschijnlijk ook inderdaad het geval. Soms heeft later dialectonderzoek aangetoond dat hij gelijk had, soms blijft twijfel bestaan doordat de
gebruikte spelling moeilijk interpreteerbaar is.
Zijn voorkeur voor het Maaslands is b.v. duidelijk in de Voorreden als
hij opmerkt dat er zeker onder zijn medeburgers, de Amsterdammers,
mensen zullen zijn die het niet kunnen velen dat hij het dialect van de
Maaslanders, in sommige opzichten, plaatst boven dat van de Amsterdammers (2) (I blz. * * * 3 ) . Want zij zullen, zoals ook in andere steden
(2) Het dialect van de Maaslanders werd gesproken in de omtrek van de Nieuwe
en de Oude Maas. Muller 1891 blz. 224 wijst erop dat dit dialect het meest overeenkomt met de spelling die in het begin van de 19e eeuw werd vastgelegd.
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het geval is, de uitspraak van hun geboortestad doorgaans voor de beste
houden. Als gevolg van de ontwikkeling in twee-en-een-halve eeuw is
tegenwoordig het gebied met bewoners die menen dat hun dagelijkse
taal de standaardtaal is en moet zijn groter, maar het ligt nog altijd in
Holland, ten zuiden van het IJ.
Andere uitspraken over varianten vindt men op blz. 24 van de tekst
zelf, waar Ten Kate vaststelt dat de talen op het platteland minder 'verloopen' dan in de steden en dat daarom de spraak van de boer ouderwetser is dan die van de stedeling. En op blz. 118 volgt dan de voorzichtige opmerking, dat de stedelingen door ieder beschaafder van taal
geacht worden dan de plattelanders. Op blz. 18 van het tweede deel
schrijft hij dat men onderscheid vindt in de grote steden tussen 'Hooge,
Middelbare en Lage Gemeente' . Dat wil zeggen dat ook hij sociale verschillen onderkent, maar het oordeel dat hij eraan verbindt, lijkt geen
waarde-oordeel zoals in later tijd uitgesproken wordt. Daarvoor was Ten
Kate waarschijnlijk te veel taalgeleerde. Als hij een plattelandsdialect
kan gebruiken om een verschijnsel te demonstreren dat volgens hem in
het Gemeen-Landsch dialect opgenomen moet worden, doet hij dat.
Het waarde-oordeel zoals het zich in de volgende eeuw zal ontwikkelen
en dat vrijwel onuitroeibaar schijnt te zijn, is op andere kenmerken gebaseerd, kenmerken die eerder ontleend zijn aan sociale en ekonomische
verhoudingen dan aan taalverschijnselen.
Ten Kate houdt zich in 1723 bezig met dezelfde elementen als de dialectologie en sociolinguistiek tegenwoordig : regionale en sociale verschillen. Het bestaan van de vele dialecten in ons land schrijft hij toe
aan de grote vrijheid, omdat er geen regels waren. Hierbij moeten we
vooral niet vergeten dat Ten Kate uitgaat van een grondtaal waaruit zich
„zowel de verwante talen als de dialecten, de regionale talen, ontwikkeld
hebben. Maar hij heeft geen behoefte de regels te laten gelden voor andere dialecten dan de schrijftaal en de spreektaal voor onderlinge kontakten op hoog niveau.
Niet alleen Ten Kate, de Amsterdammer, sprak geen waarde-oordeel
uit dat het Gemeen-Landsch dialect stelde boven de regionale dialecten.
De Jager (1855-'56 ) citeert De Vin, een Zeeuwse schoolmeester die een
boekje met homoniemen gepubliceerd had in 1716 en die met de woorden `goed rond goed Zeeuws' op een bepaald punt kiest voor de taal
van de Zeeuwen boven die van de Hollanders. Maar welke taal daarmee
bedoeld is, kunnen we niet weten. Het Zeeuws van de steden of het
platteland, van de regenten of van de werkende stand ?

(1 3)
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De bovengenoemde instelling van Lambert ten Kate kan men opmaken uit de meer theoretische gedeelten van zijn werk. Maar er zijn ook andere uitspraken te lezen, die duidelijk maken dat hij een kind van zijn tijd
was. Zijn werk paste in de traditie van bijna twee eeuwen bouwen aan een
standaardtaal voor de Republiek. Dat was aanvankelijk weliswaar de
schrijftaal, waarvoor de taal van schrijvers als Vondel en Hooft de richtlijnen gaf, maar men stelde ook eisen aan de spreektaal, zeker als het spreken in het openbaar gebeurde. Het vinden van de taalregels, het kennen
en toepassen ervan en het vermijden van onregelmatigheden noemt Ten
Kate beschaving (dl. 1 blz. 13 vlgg. ). Deze betekenis van het woord beschaving zullen we later ook tegenkomen bij degenen die het onderwijs
aan het volk willen verbeteren. Het is de betekenis van ruwe kanten bijvijlen, onregelmatigheden verwijderen, glad maken.
In deze beschaafde taal onderkent hij drie stijlen, de hoogdravende, de
deftige en de gemeenzame stijl ( 3). De laatste bekommert zich het
minste om de taalregels, maar Ten Kate vervolgt : `verre nogtans van zoo
los en ongeschikt te loopen, als die platte Spreek- en Straet-tael' ( dl. 1 blz.
omp/at hier zonder enige beden- 34).Dekontsvrzichegn
king op te vatten in de tegenwoordige betekenis. In Ten Kate's tijd en
lang daarna kon plat nog steeds de middeleeuwse betekenis hebben van
'ronduit' , en straattaal die van `spreektaal' . Platte straettael hoeft niets
anders te betekenen als taal die je op straat hoort, waaraan in het geheel
niet geschaafd is. In een andere kontekst kan de betekenis onbeschaafd,
ruw in Ten Kate's tijd evengoed voorkomen. Het verschil hangt af van de"
attitude. Ten Kate zoekt in deze straettael geen regels die hij wil toepassen
op het Gemeen-Landsch dialect, de standaard waaraan hij heeft helpen
bouwen, maar dat wil nog niet zeggen dat hij met deze woorden platte
straattaal een moreel oordeel uitspreekt. Sewel schrijft in 1708 in een dergelijk verband van `de spraek van 't platteland' ( Ontleend aan Peeters
1988).
Ten Kates woorden zijn ook anders uit te leggen dan hier is gebeurd,
want het is onzeker welke betekenis hij hecht aan de door hem gebruikte
(3) De betekenis van het woord `gemeenzaam' ligt, volgens dit citaat uit Ten
Kate, ongeveer tussen `deftig' en 'plat'. Het zal zo iets betekenen als het tegenwoordige `vertrouwelijk' . En hierbij moeten we denken aan `omgaan met elkaar op gelijke voet' . Van Lennep (1823 blz. 34 ) vertelt over een achtenswaardige grijsaard, met
wie hij spoedig `zeer gemeenzaam' raakte, met wie hij op vertrouwelijke voet raakte.
Muller ( 1891 blz. 206 ) schrijft dat de beschaafde spreektaal en de gemeenzame
schrijftaal der beschaafde kringen de twee vormen van gesproken en geschreven taal
zijn die het dichtst bij elkaar staan.
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woorden. De taalvarianten die hij noemt kunnen we niet meer horen,
en we kennen de sociale opbouw van de maatschappij uit zijn tijd onvoldoende. Bij het lezen van zijn uiteenzettingen kan ik me niet onttrekken aan de indruk dat de taalgeleerde en de Amsterdammer uit de
betere kringen, de beide gestalten waarin hij zich vertoont, het wat
moeilijk met elkaar hebben. De eerste lijkt de tweede in toom te houden. In dl . I, op blz. 334 komt de volgende passage voor : `De laetste
(d.i. De Gemeenzame Stijl) bekreunt zig niet zeer met de voorgaende
opmerkingen, maar voegt zig, op een vrijer voet, na de daeglijksche
Taelvoering en Spreektrant, zonder te schroomen voor Inkortingen, zo
de Euphonie (Welluidendheid) zulks verkiest ; en zonder te naeuw gezet te zijn op de uiterste ger[eg]eldheid en opschik ; verre nogtans van
zoo los en ongeschikt te loopen als die platte Spreek- en Straettaal, die
met zijn bewoordingen omspringt, even als een dozijnwerker met zijne
waren, die ze goed genoeg agt, zo ze slegts aan den man willen, en
gangbaer zijn voor 't onkundigste gemeen' . De woorden `plat' en `ongeschikt' kunnen een negatieve inhoud hebben, maar evengoed een
neutrale : ongeschikt kan ongeordend, maar ook slordig, onzedelijk betekenen, maar onkundig is onontwikkeld, onwetend. Het is waarschijnlijk dat hij hier zegt dat deze manier van spreken, die niet of nauwelijks aan regels gebonden is, gebruikt wordt bij mensen zonder ontwikkeling, die onwetend zijn. Maar een moreel oordeel kan ik er, zoals gezegd, niet in lezen. Waarmee niet gezegd is dat Ten Kate zo'n oordeel
niet had, maar alleen dat hij zich probeerde neutraal uit te drukken.
Deze manier van praten, de `straettael' , lag buiten zijn aandacht, hij
vermeldde het bestaan, maar hij ontleende er geen elementen aan voor
zijn Gemeenlandsch Dialect.
De- taalbouwers van de eerste helft van de 18de eeuw werken aan de
taal van de hogere standen, de ontwikkelden, en schenken geen aandacht aan die van de grote massa analfabeten. Deze telden niet mee,
want ze schreven niet en spraken niet in formele situaties. Maar Ten
Kate erkent ze wel als een wezenlijk element van de taalvariatie.
1.4. `Dialect' bij Stijl/ Van Bolhuis ( 4)
Van Bolhuis heeft niet alleen de tekst van Stijl, na diens overlijden, uitgegeven, maar hij heeft er ook aantekeningen aan toegevoegd ; volgens
(4) De Groningse schoolmeester Klaas Stijl, die overleed in 1774, schreef een
Beknopte Aenleiding enz., die in 1776 door de Groningse predikant Lambertus

van Bolhuis werd uitgegeven.

het titelblad is het boek `voor de helft vermeerderd' . Hij schrijft wel
over varianten in het Nederlands taalgebied, echter zonder het woord
dialect of tongval in dit verband te gebruiken. Het laatste woord komt
slechts eenmaal voor in algemene zin, als hij schrijft over een spellingkwestie als een `poging om twee verschillende Tongvallen langs deze
middenweg te vereenigen' (Stijl 1776 blz. 11 in de noot) . Verder duidt
hij de regionale talen aan met de naam van de sprekers ervan of die van
het gebied waar ze gesproken worden. Zo schrijft hij op blz. 34 over het
verschil tussen twee ee's en oo's : `Dit onderscheid van klank is ten allen tijde standvastig geweest, en wordt in de meeste gewesten van ons
Land duidelijk gehoord' . Op de volgende blz. spreekt hij over `bij de
Landfriesen' , wij 'Groningers', `eenige dorpen der Ommelanden' , op
blz. 39 en 40 over de `Groninger uitspraak' , op blz. 41 en 46 over `Groningers' en 'Hollanders'.
Uit de aantekeningen blijkt dat de bewerker Van Bolhuis het werk
van Lambert ten Kate kent en bewondert, maar hij schrijft nergens
waarom hij de door hem gebruikte termen niet overneemt. Vermoedelijk omdat hij een `Beknopte Aenleiding' schreef voor `Mingevorderden'. Een toch min of meer theoretisch begrip als dialect bij Ten Kate
hoort in een grammatica als die van Van Bolhuis niet thuis.
De houding van Stijl/Van Bolhuis tegenover varianten is even neutraal als die van Ten Kate. Het boek gebruikt varianten hoofdzakelijk
ter toelichting van uitspraakverschillen. Ten Kate maakt ook nog onderscheid wat de bruikbaarheid betreft, vooral in verband met de 'situatie' .
Toch hoorden deze drie mannen, Ten Kate, Stijl, Van Bolhuis, tot
de velen die streefden naar een standaard-Nederduits of standaardNederlands. In de sociale omstandigheden van dat tijdperk zal men wel
gedacht kunnen hebben aan een `algemeen-Nederlands' als lichtend
ideaal waarnaar in de toekomst gestreefd moest worden. Maar zal iemand gedacht hebben dat dit ooit realiteit zou worden ?
1.5. Sporen van regionaal bewustzijn
Van het regionale bewustzijn dat De Vin in 1716 en Stijl/Van Bolhuis
in 1776 toonden, vinden we nog geruime tijd sporen. De Vooys citeert
Staring met deze woorden : 'Het Hollandsch is ons Parijsch Dialect, het
Dialect van de Schrijvers, die door de geheele Republiek willen gelezen
en verstaan worden' (De Vooys 1952 blz . 153). Het woord dialect moeten we hier zeker opvatten in de betekenis die ook bij Ten Kate voorkomt, een taalvariant gebonden aan een bepaalde regio. En het is niet

182

(16)

uit te maken of we dit begrip van Ten Kate in hedendaags Nederlands
zouden moeten vertalen met dialect of met regionaal accent ( zie § 1.2) .
Ook in de 19e eeuw, en niet alleen bij Winkler, zullen we sporen van
dit regionaal bewustzijn vinden.
Op de geciteerde plaats lijkt de opmerking van Staring vrij neutraal,
hoewel hij hier de opmerking maakt dat hij `een ingekankerde Geldersman' is. Maar op andere plaatsen in zijn brieven toont hij zich sterk bewust van de Gelderse identiteit en even sterk gekant tegen het meerwaardigheidsgevoel van de Hollanders. In 1796 schrijft hij aan Mr. Kleijn dat
hij weliswaar instemt met de te wachten constitutie, maar dat zijn Gelders hart bevreesd is voor de toekomst : ` ... het zal den Gelderschen gaen,
zo het den Schotten, na hunne vereeniging met de Engelschen gegaan
is. Bijzondere omstandigheden hebben de Landprovintiën bij Holland
gebragt, maar hadden onze voorouders kans gezien om op zich zelf, als
een Deel van het Duitsche Rijk, te blijven staan, dan hadden wij in alle
de voordeelen der nabuurschap van Holland gedeeld en geen oorlogen
voor Holland mee te dragen gehad, en wij waren vrij wat gelukkiger geweest dan wij het als Leden der Neerlandsche Republiek konden worden
ten minsten zo komt het mij voor, en ik begrijp dat er Holland oneindig meer aan gelegen ligt om met Gelderland vereenigd te zijn om
er een Bariere aan te hebben in tijden van oorlog en altoos een goeden
vriend, wegens de Rhijnvaart, als er ons aan gelegen ligt om met Holland
verbonden te wezen' (Opsteken 1916 blz. 113) . Geleidelijk lijkt het afwijzen van Holland wat minder te worden, maar nog in 1823 schrijft hij
aan N.G. van Kampen : `Gelderland, al verder, is voor den Geldersman
en behoort ook, mijnes inziens, voor hem te zijn, wat Holland is voor
den Hollander'. (Opstellen 1916 blz. 154 ) . Een passage in een brief uit
1829 aan Prof. Mr. B.H. Lulofs laat zien dat hij zich als Geldersman bij
Hollanders achtergesteld beschouwt : `Vosmaer heeft, als Hollander het
geluk gehad om door de Recensenten met zijn geest in proza vrij door
te worden gelaten, en men heeft nu wel niets anders kunnen doen dan
den Geldersman Lulofs óók toe te staan om geest te mogen invoeren. Ik
wacht nu maar op een Hollander (in mijn geval een Amsterdammer) die
ó•k mij een paspoort verschaft tot dien tijd ben ik een smokkelaar'
(Opsteken 1916 blz. 166) . Hieraan verwante geluiden zullen we van anderen nog lang horen. Hollands blijft de aanduiding voor de algemene
taal. De Fries Van Albada vertelt dat hij , in 1803 , op de Franse school
eerst alleen Hollands mocht spreken, omdat hij nog geen Frans kende en
dat hij later zover gevorderd was dat hij geen Hollands meer mocht spreken (Van Albada 1875 blz. 10, 20 ).
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In 1844 zijn west en oost nog steeds geen goede vrienden als we afgaan op een stuk in de Geldersche Volksalmanak : K laat een Graafschapper en een Hollander een gesprek voeren over de talen van beiden.
DeGrafschp ktzijndalec,Horandsmetogl
wat Franse woorden. De Hollander is over de natuur en de zuivere lucht
van de Graafschap goed te spreken, maar "t is die beroerde moffetaal,
zoo ondragelijk voor het echt Hollandsch oor, welke ik in deze environs
gedurig moet hooren, en waarvan zelfs UEd. , ofschoon tot de fatsoenlijke wereld behoorende, gansch niet avers schijnt te zijn' . Van zijn
gesprekspartner krijgt de Hollander dan een lesje over taalzuiverheid.
Zou het begrip moffetaal iets te maken hebben met de afkeer van de
oostelijke dialecten, die in het westen nog steeds bestaat ?
1.6. Streven naar één taal
Al in de laatste decennia van de 18e eeuw realiseerde men zich dat het
onderwijs niet deugde, dat er meer eenheid in gebracht moest worden,
ook in het spel- en leesonderwijs. Er was geen eenheid in de toegepaste
spelling, en evenmin in grammatica-onderdelen. Dit werd voor een belangrijk deel geweten aan het ontbreken van een opleiding voor de
schoolmeesters. Voor de verbetering van dat onderwijs heeft de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, die in 1784 werd opgericht, veel
gedaan. Maar ook de verschillende genootschappen, die in die tijd in
grote aantallen bestonden, hielden zich ermee bezig. Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen schreef een prijsvraag uit ter beantwoording van de vraag : `Welke verbetering hebben de gemeene of openbaare, vooral de Nederduitsche Schoolen, ter meerdere beschaving onzer
natie nog wel nodig ? Hoe zou die op de voordeligste wijze ingevoerd
en op een bestendigen voet onderhouden worden ?' Op deze prijsvraag
kwamen in 1780 zes antwoorden binnen ; als het beste werd dat van
H.J. Krom, predikant en professor Kerkelijke Geschiedenis aan de Illustere School te Middelburg, beoordeeld (Krom 1782 ). De tweede prijs
was voor K. van der Palm, die de vraag stelde : `Wat valt hier al niet te
verbeteren ?' en deze beantwoordde met `Het ganse schoolwezen' . De
antwoorden van de eerste, tweede en derde prijswinnaars werden in
1782 in de Verhandelingen van het Genootschap gepubliceerd. Op deze
prijsvraag, de tekorten die door Krom en de anderen worden aangewezen en de mogelijkheid tot verbetering, is door verscheidene auteurs gewezen. Veel scholen deugen niet, het is er koud en het stinkt er, de
schoolmeesters hebben geen opleiding gehad en ze moeten hun inkomen uit verschillende baantjes bij elkaar halen, het is lawaaiig in de
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school door de individuele onderwijsmethode, de kinderen komen niet
op school omdat de afstanden van huis tot school vaak te groot zijn,
omdat ze mee moeten helpen met het landwerk, waardoor vooral op het
platteland in de zomer het aantal leerlingen gering is, omdat ze door
de armoede van de ouders geen passende kleren hebben om naar school
te gaan, enz. De oprichters van het Nut en hun geestverwanten willen
door het bijbrengen van kennis en door het opvoeden in de christelijke
deugden `het volk' op een hoger plan van beschaving brengen. Ook
raadpensionaris L.P. van de Spiegel besefte dat er aandacht besteed
moest worden aan het volksonderwijs. Over de bestaande situatie heeft
hij zich uiterst negatief uitgelaten en in 1795 drong hij aan op een
goede vakopleiding voor onderwijzers. Hij was ook van oordeel dat de
gebrekkige opvoeding van de kinderen van armen misschien wel de belangrijkste oorzaak was van het toenemen van het aantal armen (Boogman 1988 blz. 166-167 ). De verbeteringen in het onderwijs zijn vooral
geinspireerd door de Duitse onderwijshervormers, maar de Zwitser Pestalozzi is zeker de belangrijkste geweest. De voorstellen tot verbetering
sluiten hierbij aan : de scholen moeten verbeterd, de schoolmeesters opgeleid, de onderwijsmethode veranderd en het schoolgaan moet gemakkelijker en aantrekkelijker gemaakt worden.
De opleiding van de onderwijzers werd zo flink aangepakt dat Smeding kon schrijven : `De onmondige, die de onderwijzer in 't begin der
negentiende eeuw was, was in de zestiger jaren tot een volwaardig onderwijzer en staatsburger uitgegroeid' (1987 blz. 63). En De Jager (1855-'56
blz . 444 ) was van oordeel dat de onderwijzers zeer onbedreven waren in
de moedertaal, voordat hun opleiding werd geregeld. Wytze Boonemmer (1778-1862) was een uitzondering ; zijn vader was boer en kon lezen. Later verarmde deze en werd veenarbeider. Maar van zijn medeveenarbeiders kon niet meer dan 10 % lezen. Deze Wytze werd op zijn
14e jaar winterschoolhouder in Vries in Drenthe, maar 's zomers moest
hij handenarbeid doen. In 1801 wordt hij schoolmeester in Rottum in
Schoterland en kort daarna haalt hij drie van de vier schoolmeestersrangen. Er bestonden toen al wel normaallessen voor onderwijzers, maar de
eerste kweekschool werd opgericht in Haarlem in 1816.
Bij de wet van 1806 werd het onderwijs geregeld. Toen behielden de
door kerken gestichte scholen hun rechten ; dit veranderde pas in 1878
toen het openbare onderwijs werd bevoordeeld en het door de kerken
georganiseerde onderwijs niet langer gesubsidieerd werd.
De vakken die onderwezen werden, waren spellen en lezen, schrijven,
soms rekenen, en de christelijke deugden en de catechismus. Deze werd
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na de revolutie vanzelfsprekend uit de school verbannen, maar na de
restauratie weer toegelaten. De meer gegoeden hadden er altijd wel voor
gezorgd dat hun kinderen onderwijs kregen, meestal van partikuliere onderwijzers. Als later in de 18e eeuw van `volk' wordt gesproken, denkt
men wel aan de burgers wat we nu de middelste klassen zouden noemen maar nog niet of ternauwernood aan het zogenaamd lagere
volk, niet aan de arbeiders en het proletariaat, dat in het einde van de
18e en het begin van de 19de eeuw zeker niet gering in omvang was.
Krom(1782blz.4)geftinowavrbeldnhogbrekkig velen van die burgers spraken en spelden : `Deze volgende woorden zullen ten voorbeelde strekken, en welke van tyd tot tyd, zelf onder den braaven Burger, zoo in het spreeken als schryven hebben stand
gegreepen : als, jully, zully, heum, wouwje, wilje, kep dat gedaan, toen
zeyk, keb geen ting, goeje ting, webben daar geweest, weetje, hebje, hy
of zy heit, en diergelyke by menigte, voor, gy lieden, zy lieden, hem,
wilt gy, ik heb dat gedaan, toen zeide ik, ik heb geen tyding, goede tyding, wy zyn daar geweest ( 5), weet gy, hebt gy, hy of zy heeft' . Meer
dan een van zijn voorbeelden zal nog gezegd worden, maar dat ze niet
meer geschreven worden hebben we aan het onderwijs te danken.
Welke taal leerde men de kinderen in die 18de eeuw en hoe leerde
men ze lezen en schrijven ? Vooral in de 17de en 18e eeuw was door
taalbouw en het stellen van normen, zoals b.v. door Huydecoper, een
bovenregionale taal ontstaan, die door de overheid en de literatoren,
door ervaren schrijvers dus, als schrijftaal gebruikt werd. Gedrukte en
geschreven specimina daarvan zijn in voldoende mate bewaard om ons
een indruk ervan te geven. De laatste tijd ontstaat ook belangstelling
voor geschreven taal voor intern gebruik, zoals dagboeken, memoires,
rekeningen, boedelbeschrijvingen en ook voor taal van minder ervaren
schrijvers, die vooral onder de genoemde rubrieken te vinden is. Over
de gesproken taal en de spreektaal, maar ook over de uitspraak van voorgelezen taal is echter weinig bekend erf kan ook weinig bekend zijn
doordat het omzetten van geschreven en gedrukte uitingen in klank voor
een belangrijk deel afhankelijk is van de eigen taalervaring, taalkennis
en fantasie. Dit laatste betekent dat elke interpretatie een subjektief element in zich draagt, dus ook degene die hier volgt. Om de invloed van
dit subjektieve element zo klein mogelijk te maken wordt zo veel mogelijk naar citaten verwezen die niet alleen elkaar, maar ook mijn `sub( 5) Krom kiest hier `zijn geweest' boven `hebben geweest'.
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jektieve' veronderstelling ondersteunen. Citaten die dat tegenspreken
zijn niet gevonden, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zouden kunnen zijn.
De Republiek der Vereenigde Nederlanden was in de 18e eeuw allesbehalve een eenheid, politiek, ekonomisch noch sociaal. Wat de taal betreft : die bovengenoemde schrijftaal had zich ontwikkeld als een voertaal die in de hele republiek gebruikt en verstaan kon worden, maar elke
regio had zijn eigen streektaal, die weer verscheidenheid in sociolecten
vertoonde. Daarop is al gewezen door Lambert ten Kate. Vooral de lof
die hij geeft aan het Fries dat in Leeuwarden wordt gesproken, doet veronderstellen dat men de taalvormen die zich tussen het toenmalige Nederlands en de streektalen ontwikkeld hadden, de regionale accenten,
als betere vormen van de dialecten beschouwde dan die van het gewone
volk. Suringar (1831) wijst ook op het belang van stadstalen met de volgende woorden : `Bijzonder belangrijk zijn daarenboven de Friesche idiotismen, omdat, dewijl het oorspronkelijk Nederlandsch dialekt in de
Friesche steden het allerlangst onvervalst is gebleven en nog is, hierdoor
elders sedert lang verouderde of in onbruik geraakte, woorden en
spreekwijzen het best verstaan en hunne echte, oorspronkelijke beteekenissen juister verklaard kunnen worden' . Het is heel moeilijk met citaten duidelijk te maken wat men eigenlijk bedoelde, maar Kloeke
(1951 blz. 3 7) heeft er al op gewezen dat Ten Kate weinig verschillen
konstateert. Feitsma (1978 blz. 30 ) formuleert het in enkele woorden
zo : `zowel Jan de Laet als Lambert ten Kate achten de dialektverschillen
in Nederland gering. Terecht als men uitgaat van de beschaafde taal, zoals zij ongetwijfeld gedaan hebben' . Deze opmerking toont aan wat het
grote verschil is in de opvattingen over de standaardtaal en de streektalen bij de 18e en. een deel van de 19e-eeuwers aan de ene kant en de
taalkundigen van later tijd aan de andere kant.
De Jager (1855-'56) vertelt dat al in 1780 door H .J . Krom e.a. de
wens werd uitgesproken tot het invoeren van een grammatica met gezag overal in de Nederlandse scholen. Hij schrijft dat zo'n boek de spelkunst van de onderwijzers ten goede zou komen, de spelkunst `waarin
de Meesters over het algemeen wel wat beter behoorden ervaren te zijn'.
Ter verontschuldiging van de onderwijzers merkt hij op dat ook zij niet
alles met zekerheid kunnen weten en daarom een grammatica nodig
hebben. Ze bevelen aan dat de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden het maken van zo'n spraakkunst aan één van haar leden opdraagt of er een prijsvraag voor uitschrijft.
-
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De bedoelde spraakkunst werd uiteindelijk samengesteld door P.
Weiland, die er in 1804 mee klaar was (Weiland 1805 ). Namens deze
Maatschappij werd het boek beoordeeld door de hoogleraren Tydeman,
Kluit en Siegenbeek, en door J.H. van der Palm namens de regering.
InhetVorbigwdnaerstignomd,ezchvr
het boek gebogen hebben, maar belangrijk is vooral dat er een officieel
besluit genomen is met deze spraakkunst rekening te houden in regeringsstukken en in alle onderwijsboeken ( 6).
De houding ten opzichte van taalvarianten is in deze tijd veranderd,
de invloed van de Franse opvattingen, met name die van Grégoire, is
onmiskenbaar. De gelijkheid van alle burgers moest zich ook openbaren in een gelijk taalgebruik. Dit officiële standpunt klinkt ook in Nederland het duidelijkste door. Maar ook in ons land zal een soort tegenstelling bestaan hebben als in Frankrijk tussen de officiële houding en
die van de informanten, tussen de overtuiging dat de dialecten vernietigd moeten worden en de gedachte dat ze hun waarde hebben en dat
de uitroeiing onmogelijk is (Hagen 1983 blz. 1-3). Maar in de inleiding
van Weiland klinken nog andere geluiden door. In § 5 legt hij verband
tussen taal en beschaving : `Hoe armer, ruwer en zinnelijker eene natie
is, des te armer en harder is hare taal ; ... De taal eens volks is derhalve
het ware afdruksel van deszelfs karakter en beschaafdheid'. Maar in een
taal ontstaan verschillende tongvallen als gevolg van luchtstreek, levenswijs, bezigheid der inwoners enz. ( §6). Ook daarin zijn betere en slechtere. § 7 luidt als volgt : `Deze verschillende tongvallen zijn niet alle
even goed en volkomen. Beschaafdheid en smaak gaan, namelijk, in de
onderscheidene omstandigheden, niet met eenen gelijken tred voort ;
maar het eene gewest streeft het andere in volkrijkheid, welvaart en verlichting voorbij . Daardoor overtreft het eene gewest het andere, in de
vorming van den smaak. En dit heeft eenen onvermijdelijker invloed
op de beschaving van de taal zelve ; zoo dat de beste tongval tevens de
algemeene taal van alle schrijveren, van alle geleerde genootschappen,
en dus de taal der natie zelve wordt' . En § 9 : `Ook in de onderscheidene gewesten van het Bataafsche Gemeenebest hebben onderscheidene

(6 ) Er wordt besloten dat de Staatssecretarie en de Nationale Departementen,
die ondergeschikt zijn aan het Staatsbestuur, de taalkundige grondstellingen zullen
volgen in alle gedrukte stukken, dat andere, met name genoemde, instanties uitgenodigd zullen worden de spraakkunst te introduceren, en dat de regels in alle
onderwijsboeken zullen worden gevolgd. Zie Weiland 1805, blz. XIII-XIV.
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tongvallen plaats ; en het is bijzonderlijk de Hollandsche tongval, welke
in de scholen taalkundig onderwezen, en door het beschaafde en geoefende gedeelte van Nederlands inwoneren, in het spreken en schrijven,
gevolgd wordt' . Hier vinden we in ieder geval de eerste bronnen van de
term Algemeen Beschaafd Nederlands op basis van de Hollandse streektaal. Een andere keuze zou ondenkbaar geweest zijn, want in de Republiek had Holland al enige eeuwen een overwegende positie ingenomen.
Defitljkosandwrgeli.
Al in de 17e, maar vooral in de 18e eeuw, was het Hollands richtinggevend, zeker in de praktijk. De Vooys (1952 blz. 70) neemt aan dat
de Tweespraack (1584 ) de Amsterdamse uitspraak als de normale aanvaardt, Dibbets veronderstelt als basis een algemeen beschaafd geacht
Hollands, omdat de Twe-spraack bij opsommingen van regionale varianten het Hollands telkens voorop plaatst. Een duidelijke uitspraak
wordt niet gedaan zoals blijkt uit de volgende passage in het vijfde kapittel : `G. want de verscheydenheid [ in uitspraak ] zo heel gróót is, dat
Landsluyden uyt verscheyden plecken by een komende, alzo elck in dezen zyn byzonder ghebreck heeft, elckander an de uytspraack op een
prick kennen. R. dats onderwedersprekelyck. G. wiens wyze van spreken zoud'ick u Neefken dan leren ? R. de beste G. hier zal t' geschil zich
wydlustig delen ; de Brabander zal zegghen de vrindelyckste taal te hebben, de Hollander de zuyverste, de Vlaming zal óóck de zyne willen
voorstaan, de Stichtse en Gelderse desghelycken om dat zy het Hóóghduyts wat naarder komen, de Vries zal zyn spraacx oudheyd by brenghen' (Dibbets 1985 blz. 211) .
Lambert ten Kate heeft de rechten van sommige verschijnselen in het
Maaslands, het zuidelijke deel van Holland, bepleit. Stijl /Van Bolhuis
aanvaardt de Hollandse hegemonie niet en is van oordeel dat Groningers en Friezen het in sommige opzichten beter doen. Maar nu, bij Weiland, is het Hollands niet alleen de taal der natie geworden, het is de
beste tongval. Ligt hier werkelijk de oorsprong van het publiek gesanktioneerde waardeverschil tussen het Hollands, dat tot Nederlands werd
gepropageerd, en alle andere tongvallen ? We zouden nu dialecten of
streektalen zeggen, maar het woord dialect komt in Weiland niet
voor (7).

(7) Het komt wel voor in Weilands Kunstwoordenboek ( 's-Gravenhage 1824)
met de omschrijving : `tongval, uitspraak van verschillende bewoners van een land'.
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Het Hollands is voor Weiland niet alleen het Amstellands en het
Rijnlands. Hierin volgt hij Ten Kate. Ook Weiland onderscheidt de
Amstellanders van de Maaslanders in dit opzicht dat de eersten geen,
de anderen wel een zacht- en scherp-lange ee en oo kennen. En hij wijst
er verder op dat het onderscheid tussen de ee's in de `gemeenevolkstaal' van Amsterdam bewaard is, doordat de Amsterdammers de
scherp-lange ee als ie uitspreken. Hierbij konstateert hij dus een sociaal
verschil. Onder `Gemeene-volkstaal' moeten we verstaan het Amsterdamse dialect, zoals het door het `gewone volk' gesproken werd, kleine
middenstanders en arbeiders. Een vergelijking van de drie voorbeelden
van Amsterdams in Van de Schelde tot de Weichsel U.A. en L. Leopold
1882 , dl. 1 blz . 261-273) doet vermoeden dat we het begrip `gewone
volk' toch vrij ruim moeten nemen. Het Kalverstraats, gesproken door
een `burgerjuffrouw' omstreeks 1830, heeft nog één voorbeeld met ie,
hieten, en geen ie in woorden als 'een', `geen' ; het fragment in de taal
van de deftige burgers heeft geen enkel geval met ie, maar in het PlatAmsterdamse stuk, gesproken door een huisschilder, een tapper, een
matroos en een herenknecht vond ik stiene en biest. Dit is niet meer
dan een aanwijzing, want in de drie stukken komen weinig woorden
met de scherp-lange ee voor. Het burger-Amsterdams van de Kalverstraat had vijfentwintig jaar na Weiland in ieder geval in hieten die
oude ie nog bewaard.
Weiland wijst op blz. 33 nog op streektaalsprekers in Nederland die
geen h uitspreken zoals de Zeeuwen, de Vlamingen en die van Gouda.
Maar evenals bij Ten Kate en Stijl /Bolhuis worden deze vermeldingen
alleen gebruikt om het gezegde toe te lichten. En vermeldingen van
streektaalvarianten komen alleen voor in de paragrafen over klanken,
niet over morfologische en syntaktische verschijnselen.
1.7 Dialect bij negentiende-eeuwse grammatici van de oude school
Zoals gezegd komt het woord dialect bij Weiland helemaal niet voor,
alleen tongval. Misschien heeft hij dit laatste woord gebruikt, omdat hij
wel over regionale varianten spreekt, maar niet over het begrip met de
grotere reikwijdte in wetenschappelijke, taalhistorische betekenis, die
Ten Kate 66k in het woord dialect legt. Bovendien vinden we bij Weiland heel duidelijk het verband gelegd tussen taal en beschaving, zoals
in de loop van de 19de eeuw nog vele malen zal gebeuren. Winkler
(1874 dl. 2 blz. 3) zal er later de spot mee drijven. Het staat `mooi' om
Nederlands te spreken, `hoog' spreken is een bewijs van opvoeding en
stand, van 'fatsoenlijkheid'. `Vooral vrouwen denken en doen zo dom'.
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Bilderdijk (1826) gebruikt taal en daarnaast dialect ; vaak duidt hij
de regionale varianten aan met de naam van de bewoners of v an het betreffende gebied, zoals Stijl /Van Bolhuis had gedaan. B.v. op blz. 37
`de Noordhollandsche dialekt' ... `de Zuidhollandsche en Hoftaal' ... ;
`de Amsterdamsche dialekt' . Toch lijkt de wijze waarop Bilderdijk deze
woorden gebruikt minder in overeenstemming met die van Ten Kate,
en meer met de latere. Op blz . 40 noemt hij het Vlaams het 'hoofddialekt der overige Nederlandsche taalgewesten' , en hij beschouwt het als
onredelijke dwingelandij hieraan de `Hollandsche' schrijfwijze op te
dringen. En dan vervolgt hij : `De gemeenschap der gewesten zal van
zelfs toenaderingen te weeg brengen, die de, taal waarlijk beschaven
kunnen, maar de overheersching der nu zoogenoemde Hollandsche taal
zou nog veel nadeeliger voor de ware Taalkennis zijn dan die der
Amsterdamsche dialekt aan ons Hollandsch geweest is' . Ook op de weinige andere plaatsen dat hij het woord `dialekt' gebruikt, is de indruk
onontkoombaar dat taal nationaal en dialect regionaal is.
Door Weiland, Bilderdijk en ook door Brill (18603) wordt, op grond
van het verschil tussen een harde en zachte ee en oo, etymologisch en
regionaal in de uitspraak, het verschil in spelling bepleit dat ook in de
spelling De Vries en te Winkel is doorgevoerd en dat tot nu toe in het
Woordenboek der Nederl andsche taal is gehandhaafd. Een uitlating van
D. Bomhoff (1835b blz. 231 vlgg) maakt waarschijnlijk dat men in en
na dat jaar wel enkele en dubbele e en o spelde, maar dat het verschil
in uitspraak voor de standaard werd afgewezen. Hij schrijft dat de
scherplange e `verschilt van de zacht-lange door meerdere scherpheid in
de uitspraak, die door velen niet waargenomen wordt' . En verder dat uit
`verschillende tongvallen der platte volkstaal' blijkt dat het verschil
bestaan heeft. Op grond hiervan nemen we aan dat al vóór 1835 de
norm van het standaard-Nederlands werd bepaald door de uitspraak van
het gebied tussen IJ en Oude Rijn, waar éé en ee, óó en oo, ei en ij in
de uitspraak niet meer werden onderscheiden. De verschillen waren alleen in de spelling zichtbaar ; de zachtlange ee en oo werden in open
lettergreep met een enkel, de scherplange met een dubbel teken
gespeld. Muller (1891 blz. 224 ) verzet zich tegen het spellingsverschil,
Minister Marchant besliste pas in 1934 dat het niet zoo, maar zo was.
Toch is er reden aan de absoluutheid v an deze uitspraak te twijfelen.
Toen ik in het begin van de jaren '70 met Dr. H . C . M . Ghijsen werkte
aan een herziening van haar onvolprezen Woordenboek van de Zeeuwse
dialecten bleek dat we van mening verschilden over de uitspraak van de
klinker in woorden als leeuw, sneeuw, enz. Zij had geleerd dat het be-
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gin van deze tweeklank de ee was, zoals die klinkt voor r in woorden als
beer, teer, enz., ik hield vol dat de standaard-klinker dezelfde was als
de ee van beek, beet, enz. Zij ging naar de lagere school in 1890, in
Middelburg, ik in 1916 in Amsterdam, maar mijn vader, die in de
woorden op eeuw ook een zachtlange ee uistprak, in 1888 ergens in de
Friese Wouden. Is dit voldoende verklaring voor het verschil ? Stijl
blz. 39 dat de ee hard en hoog is ( d.w.z. een scherp- (176)schrijftop
lange éé is) in woorden die uitgaan op eeuw. Bomhoff (1835b blz. 241)
schrijft dat eeu wordt uitgesproken met scherplange ee. Brill (1849 ),
driekwart eeuw na Stijl, zegt op blz. 16 dat de harde open ee voorkomt
in deel, zeel, zeer, sneeuw enz., maar hij geeft geen informatie over de
uitspraak. Terwey (1878 1 ) zwijgt erover. Hoe dan ook, omstreeks 1890,
ongeveer een halve eeuw na de konstatering van Bomhoff, kende het
Nederlands nog varianten met scherp- en zachtlange ee en oo . Tenzij
iemand wil verdedigen dat het Zeeuwse accent van Dr. Ghijsen, het
Friese accent van mijn vader of mijn Hollandse accent geen Nederlands
waren en zijn.
Het is moeilijk te oordelen over de fonologische waarde van het
klankverschil. Ten Kate geeft slechts enkele voorbeelden die alleen in
de nuance van de klinker verschillen. Omstreeks 1960 was het bewustzijn van deze fonologische waarde hier en daar nog aanwezig. Zegslieden op Voorne en in Rijnsburg gaven spontaan de paren kool (steenkool) l kóól (groente) en noot/ nóód om het klankverschil te demonstreren (Daan 1965 blz. 8-10).
1.8 Samenvatting

Uit de gegeven citaten is moeilijk een samenhangend beeld op te maken. De indruk uit de literatuur van de 18e en de eerste decennia van
de 19e eeuw is echter de volgende : men streefde naar een algemene
schrijftaal, die Lambert ten Kate hei Gemeen-Landsch dialect noemt.
Hij zoekt regels uit de verschillende regionale varianten voor de verdere
opbouw van dit 'dialect'. Het volgen van die regels is nog een vrijblijvende zaak. In de tweede helft van de 18e eeuw wordt de behoefte geuit
aan het stellen van regels, d.w.z. aan een grammatica en een spelling
die voorgeschreven kunnen worden. En dan is het centrale gezag aanwezig dat het volgen van deze regels min of meer kan voorschrijven. De
spelling wordt door Siegenbeek ontworpen zodanig dat men zich in de
uitspraak ernaar kan richten. Voor enkele verschijnselen moet er een
kanttekening bij . De scherplange ee en oo werd in de spelling op etymologische gronden aangegeven, maar werd niet gerealiseerd in een
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deel van het Hollandse gebied, nl. niet in Amstel- en Rijnland, maar
wel in het zuidelijke gebied, door de zogenoemde Maaslanders. In 1835
wordt het verschil in uitspraak tussen de twee ee's en oo's voor de standaard afgewezen. Hetzelfde geldt van de sch-spelling in het midden en
aan het einde van woorden : tusschen, visch.
Er wordt meer dan eens expliciet gezegd dat het Hollands aan de kinderen geleerd moet worden. In een Almanak, verschenen in 1816, wordt
geadviseerd het spreken van Fries niet toe te laten (Feitsma 1979 ).
Feitsma neemt aan dat het artikel waarin dit staat, getiteld `Eenige raadgevingen aan onderwijzers' , geschreven is door inspekteur H . W . C . A .
Visser, die we nog vaker zullen tegenkomen. Hij wil het Fries niet uitroeien, integendeel, maar dat leren de kinderen vanzelf wel van hun ouders. Het Nederlands is belangrijk, want zonder die taal kunnen ze noch
de lessen van de godsdienst noch de bevelen van de overheid begrijpen
(Visser 1820 ). Dat wordt niet alleen door een onderwijsman als Visser
verkondigd, maar het wordt ook het volgende jaar geschreven door de
Toere Schrieuwer' , die het in een gesprek van een boer en een boerin
met een onderwijzer laat zeggen. De laatste zegt dat de kinderen in
school 'it stéds' moeten leren (Feitsma 1979 blz. 31-32). Feitsma neemt
aan dat hiermee Hollands bedoeld is, maar ik vraag me af of hier toch
niet stadsfries bedoeld kan zijn ( 8). Maar ook hier weer weten we weinig over de taalvormen die in die tijd met de woorden Hollands en
Stadsfries aangeduid werden. Volgens Weiland is het Hollands de tongval die door `het beschaafde en geoefende gedeelte van Nederlands inwoneren, in het spreken en schrijven, gevolgd wordt' .
De kinderen leerden dit Hollands op school spellen, lezen en schrijven. Uit de verslagen van de inspektiereizen van inspekteur Wijnbeek,
afgelegd in de tijd van Koning Willem I en II, schijnt dat weinig problemen gegeven te hebben. Hij vermeldt heel zelden fouten in dat Hollands die hun oorsprong in het dialect vinden. In 1839 bezoekt hij o.a.
Zee en merkt op dat de u wordt uitgesproken als ie, dusEgmonda
uur als ier. In 1836 in Groningen stelt hij vast dat de Hollandse uitspraak overdreven wordt nagebootst, dat een woord als natuurlijk een
sterk accent op de laatste lettergreep krijgt en dat de klinker ervan als
aai wordt uitgesproken (Reinsma 1966 blz. 200 en 122).
Hoe het daarvóór gegaan is kunnen we ook alleen maar vermoeden.
blz. 3 3) heeft evenmin expliciete mededelingen over de Feitsma(197

(8

) Zie 1.6.
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voertaal in de scholen in de 17e en 18e eeuw gevonden. Maar de diskussie in de Almanak van 1816 is een aanwijzing dat er in school zeker Fries
gepraat werd. We kunnen ook met vrij grote zekerheid aannemen dat
hetzelfde gold voor de andere tongvallen. Het is heel goed mogelijk dat
het gebruik van regionale talen als voertaal in school al veel verminderd
was toen Wijnbeek zijn inspektiereizen deed. Maar wat gebeurde er als
de inspekteur niet in de klas was ? Zal de schoolmeester niet meer dan
eens de regionale tongval hebben moeten gebruiken om begrepen te
worden ? Zelfs veel later kwam dit nog voor. Een aanwijzing hierover
komt voor in een verslag van een plaatselijke Commissie voor Toezicht
op het Lager Onderwijs in de gemeente Winterswijk, uitgebracht in
1883 en door toevallige omstandigheden ook gedrukt. De betreffende
passage luit :
De school in 't Woold munt inzonderheid uit door goede orde, door voortreffelijk onderwijs, in 't schrijven dat daar gegeven wordt, en door het
zangonderwijs, 't welk ons toescheen nergens zoo goed te zijn. Of 't hoofd
dier school door zijne leerlingen altoos recht begrepen wordt, zou Uwe
Commissie wel eenigzins betwijfelen. Trouwens ieder onderwijzer, die
geen geboren Winterswijker of althans Graafschapper is, loopt hiervan in
onze buurten wel min of meer gevaar. Wij achten het dan van Uwe vergadering ook allezins juist gezien, daarom steeds zooveel mogelijk jongelieden uit de gemeente zelve als onderwijzers aan die scholen te verbinden' .

Ook bij anderen die buiten hun Hollands milieu komen, is weinig of
niets van een echte konfrontatie met dialect te bespeuren. Van Lennep
reist in 1823 te voet bijna heel Nederland af en er komen geen misverstanden door taalverschil voor, voor zover men de indruk krijgt uit
zijn verslag (Van Lennep 1823 ). Slechts twee keer geeft hij citaten met
van het Hollands afwijkende klinkers. Op blz. 24 citeert hij een opmerking van Markers over hun aanwezigheid daar : Kaik, dat is nou Zen
Hooghaft. De ai komt overeen met het latere Markens dialect zoals beschreven door Jac. van Ginneken. Maar volgens diezelfde beschrijving
zouden de Markers houg in plaats van hoog gezegd hebben. Een mogelijkheid is in dit geval dat de Hollanders toen al de lange ee en oo diftongeerden en doof waren voor de wat sterkere diftongering van de
streektaalsprekers in Noord-Holland ( 9). Op blz. 37/38 citeert Van
Lennep de schipper die ze van Enkhuizen naar Urk zal brengen. Van
(9) De eerste opmerking daarover vond ik pas in Eldar 1886 blz. 41.
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Lennep tekent een schets van hem en als hij klaar is, zegt de schipper :
Wel, als ik te Amsterdam aan de kraem kom, dan zie ik main en mein
waif en men knecht in de printewinkel. Ik heb et wel emerkt. Nou, jai
mag et wel doen, jai bent wat een teikeneer. Vergeleken met het latere
Enkhuizens klopt een en ander niet, maar was de schipper een Enkhuizer ? En heeft hij bovendien niet geprobeerd zijn taal aan te passen aan
die van zijn passagiers ? Op de derde plaats in het dagboek van Van
Lennep is dat heel duidelijk, omdat hier een predikant ten tonele gevoerd wordt ( blz . 37 / 38 ) .
In deze tijd moeten regionale accenten toch ook een veel voorkomend
verschijnsel geweest zijn. Daaronder zullen `beschaafde en `onbeschaafde' geweest zijn, of misschien beter gezegd accenten gesproken
door `beschaafden' ( die niet in de spelling uitgedrukt werden ) en andere door `onbeschaafden' .
Er is nergens sprake van wat wij dialect noemen, van streektalen die
zo ver van elkaar verschillen dat mensen met verschillende streektalen
elkaar niet verstaan. Toch schreef Jacob de Herder, die naar Amerika
geëmigreerd was, dat zijn Zeeuwse moeder en haar Drentse buurvrouw
elkaar niet konden verstaan en in ongeveer dezelfde tijd schreef Engbertus van Veen, die in 1847 in Holland, Michigan, kwam dat hij van de
dialecten uit verschillende delen van Nederland maar weinig verstond
(Daan 1987 blz. 30 ). Waarom horen we daarover niets bij de schrijvers
die zich bezighielden met de ontwikkeling en de beschrijving van de
taalnormen, van de onderwijsmethoden en -resultaten ? Ik heb twee veronderstellingen ; de eerste is gebaseerd op de uiteenzetting van Lambert
ten Kate. Hij wekt sterk de indruk dat hij het Gemeen-Landsch dialect
ziet als de verst-ontwikkelde vorm van de taal die zich in onze streken
heeft ontwikkeld uit het Germaans, dat hij de regionaal gekleurde taal
van de `beschaafden' in de plattelandssteden als wel toelaatbaar, maar
van minder kwaliteit beschouwt, en dat hij de streektalen van het gewone volk als de oudste vorm van de oorspronkelijke taal opvat. Hij ziet
dus een geleidelijke ontwikkeling in de tijd, van het oude Germaans,
over de streektalen, naar de regionale accenten en vervolgens naar het
Nederduits of Nederlands, vaak ook Hollands genoemd, de hoogste trap
van ontwikkeling, de meest beschaafde taal, de eenheidstaal die ieder
moest schrijven en die het symbool was van de eenheid van de natie. En
deze visie delen latere taalkundigen en andere autoriteiten met hem. In
deze visie was het dialect een verouderd stadium in de taalontwikkeling,
waarvan taalbouwers weinig of niets hoefden te weten en waarmee ze
zich ook ternauwernood hoefden bezig te houden.
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Daarnaast is het aannemelijk dat degenen die zich niet bezighielden
met taalbouw en normgevang, in de milieus van bestuur, handel en kultuur, helemaal niet geweten hebben hoe er gesproken werd `onder het
volk' , door de mensen uit de achterstraten en in de streken verder van
Holland en dichter bij de grens. Lambert ten Kate had zich wel bezig
gehouden met het Fries en dat beschreven als een taal die nogal van het
Nederduits afweek, maar de wetenschappelijke dialectstudie moest nog
beginnen.
Het is echter ook heel waarschijnlijk dat de streektaalsprekers zo zeer
probeerden zich aan te passen aan de `Hollanders' dat deze inderdaad
zelden of nooit dialect te horen kregen, maar ook geen `beschaafd' Hollands' . De streektaalsprekers en het `onbeschaafde volk' zullen daarvan
niet veel terecht gebracht hebben.
Uit het geciteerde dagboek van Jacob van Lennep blijkt telkens weer
hoe groot de afstanden tussen de standen waren en hoe men erop stond
dat die afstand gehandhaafd bleef. De vrienden maken b.v. gebruik van
hun stand Van Hogendorp was van adel en hun relaties om in
herbergen beter behandeld te worden en betere kamers te krijgen.
2.

HET BEGRIP `DIALECT' IN DE i9DE EEUW

Er is op gewezen dat de inhoud van de woorden dialect en taal in de
grammatika van Bilderdijk (1826 ) was veranderd in vergelijking met de
opvatting van Lambert ten Kate ( zie § 1.7 ). Bilderdijk gebruikt het
woord dialect in dezelfe betekenis als de dialectstudies die omstreeks die
tijd beginnen te verschijnen. Die betekenis lijkt veel op de tegenwoordige : dialect duidt regionale taalvariëteit, en taal nationale taal, standaardtaal aan. In Duitsland was de aandacht voor regionale variëteiten
al in de 18e eeuw gewekt ; daar was de politieke tegenstand in het Nederduitse gebied ten opzichte van het Hoogduitse ook sterker dan in de
landprovincies in Nederland tegenover Holland. Het Nederduits was
historisch belangrijk geweest als taal van de Hanze, het Hoogduits had
zich onafhankelijk daarvan ontwikkeld, in de eerste plaats als schrijftaal.
In de loop der historie kreeg in het Nederlandstalige gebied echter maar
één dialect de gelegenheid de status van taal te bereiken, namelijk het
Hollands, als gevolg van de machtsverhoudingen op economisch, sociaal
en politiek gebied. In de Bataafse en Franse tijd streefden de middelpuntzoekende krachten naar een hechtere nationale eenheid, die ook in
de eenheid van taal tot uitdrukking moest komen. Taal wordt gebruikt
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voor de nationale taal, dialect, tongval, taaleigen, accent voor regionale
en sociale varianten en variëteiten. Het zal wel een eeuw duren voordat
taalkundige 'criteria in de onderscheiding van de begrippen taal en dialect meewegen. Lambert ten Kate was zijn tijd wel heel ver vooruit.
2.1 De woorden voor het begrip dialect in de 19e eeuw

In de 19de eeuw is de schrijftaal de norm waarnaar men zich zelfs in de
uitspraak diende te richten. De woorden die in de 18e eeuw gebruikelijk
waren, blijven dat ook in de 19e eeuw : dialect en taal. Tongeslag, dat
door Ten Kate werd gebruikt, ben ik zelden meer tegengekomen. Winkler (1874 ) gebruikt het nog in zijn uiteenzetting over Noord-Holland.
Als hij schrijft dat niemand, geen Hollander en geen Fries, in staat is
zijn tongslag (accent) te veranderen, bedoelt hij dat ieder zijn herkomst
in zijn manier van spreken, in artikulatie en intonatie, duidelijk laat
horen.
De woorden dialect en tongval worden in de 19e eeuw veel gebruikt ;
in het eerste kwart van deze eeuw begint de belangstelling voor de dialecten op te komen, vooral onder invloed van de Duitse taalhistorici.
Maar ook Lambert ten Kate wordt vaak als bron genoemd. De taalgeleerden gebruiken misschien vaker het woord dialect, de onderwijsmensen en andere taalgebruikers vaker tongval en taaleigen. In een prospectus voor een woordenboek van Friese idiotismen, samengesteld door A.
Ypeij , wordt o.a gezegd dat het `oorspronkelijk Nederlandsch dialect in
de Friesche steden het allerlangst onvervalst is gebleven' . Maar de samensteller van dit woordenboek is dan ook een taalgeleerde, hoogleraar
in Groningen, lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut en van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in Leiden ( Suringar 1831).
Hier volgen slechts enkele voorbeelden die de indruk geven dat er geen
sprake lijkt te zijn van een systematisch gebruik. De Bulla ineffabilis
(1878) geeft in de titel Noord-Nederlandsche dialekten' , Leopold
(1882) gebruikt dit woord eveneens. Beets (1896 ) gebruikt ook `Saksische tongval' en Gallée (1882) `taal, welke in de Saksische streken van
Nederland gesproken wordt' . L.A. te Winkel (1864 ) schrijft over `De
dialecten en de vocaalspelling' en J. te Winkel (1904-'05) over de `Frankische tongvallen' . Het woord taaleigen kwam ik tegen bij Acker Stratingh ( 1865 ), tongval en taaleigen bij Lesturgeon ( 1844 ) ; Biemond
( 1871 ) spreekt van tongval en Boekenoogen (1897 ) van volkstaal.
Het woord volkstaal verschijnt in de loop van de 19e eeuw. Het lijkt niet
uitgesloten dat het besef dat vooral de zogenaamd lagere standen deze
taalvorm gebruiken, mede verantwoordelijk is voor dit woord.
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Opmerkelijk is dat in de eerste decennia van de 19e eeuw ook de aanduiding tongval voor het Fries voorkomt. Ten Kate (1723) schrijft over
het `Vriesche dialect' , en doet daarmee recht aan de grotere taalkundige
verschillen tussen Friesch en het 'Gemeen-Landsch dialect' . Maar in een
almanak uit 1816 wordt geschreven zowel over de vriesch boersche taal
als over het boere vriesch als een tongval, en over de nederduitsche taal
en de Hollandse taal (Eenige raadgevingen 1816. Zie ook Feitsma 1979
blz. 30 ). De schrijver van het stuk gaat zelfs zo ver dat hij het advies
geeft in de scholen het `vriesch boersch' niet te gedogen. Ook in dit opzicht is er niets nieuws onder de zon. En het volgende citaat uit hetzelfde stuk zou met geringe wijzigingen evengoed anderhalve eeuw later
geschreven kunnen zijn : 'Men moet dus tot de nederduitsche taal, om
zich in alle betrekkingen te kunnen redden, zijne toevlucht nemen' . Als
Van Albada (1875 ) echter schrijft over oude vrouwen in Het Bildt (in
Friesland), `wier taal en tongval niet door hedendaagsche lectuur gewijzigd waren' , kan men aannemen dat de taalkundigen misschien dan wel
min of meer duidelijk onderscheid maakten tussen taal enerzijds en dialect, tongval anderzijds, maar de niet-taalkundigen niet. Ook wat dit
betreft is er in de bijna twee eeuwen die achter ons liggen weinig veranderd.
Johan Winkler (1888 ) zal er de term gouspraak aan toevoegen. Omdat Winkler dialect als een bastaardwoord beschouwt, wil hij dit vervangen door een zuiver Nederlands woord. Tongval, dat volgens hem sedert een halve eeuw of korter daarvoor in de plaats gebruikt wordt, is
wel Nederlands, maar het is niet de goede vertaling van dialect. Tongval
is een vertaling van het Franse woord accent en heel wat anders als dialect. Daarnaast hebben, nog steeds volgens Winkler, de Vlamingen
streekspraak of kanttaal gebruikt, maar Winkler geeft voorkeur aan zijn
gouspraak, een woord dat volgens hem ook door sommige anderen
wordt gebruikt. Tongval vond ik echter in 1776 vastgelegd door Van
Bolhuis ; het komt voor in een van de noten, die door hem aan het werk
van Stijl toegvoegd zijn. Het is dus ouder dan Winkler dacht.
2.2 De begrippen dialect en Nederlands

Het woord dialect staat in deze paragraaf voor alle woorden waarmee in
de 19e eeuw een regionale taal wordt aangeduid, onafhankelijk van de
linguistische afstand tussen deze taal en het zogenaamde Nederlands.
Ook dit woord Nederlands omvat een aantal aspekten, zowel de schrijftaal als het Hollandse dialect dat op de scholen werd onderwezen. Van
Haeringen (1924 blz. 65 ) vertelde dat de Deen Jespersen als kriterium
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voor standaardtaal' stelde, dat men door zijn spreken zijn regionale herkomst niet verraadde. Maar al in 1828 vond ik dezelfde norm voor de
Nederlandse standaardtaal. In dat jaar schreef Van der Feltz, burgemeester van Epe, een brief aan zijn onderwijzend personeel, waarin het
volgende : `Van tijd tot tijd bij mijne schoolbezoeken opgemerkt hebbende dat zoo wel door de onderwijzers als door de leerlingen bij het
doen van vragen en het geven van antwoorden geen zuiver Nederlands
gesproken wordt, maar men zich integendeel veelal bediend van de
Landstaal ; het evenwel een vereischte is dat, om eene goede zuivere taal
te hebben men die behoort uit te spreken zoo als dezelve geschreven
wordt zonder te kunnen horen in welke Streek des Lands iemand thuis
behoort ; Zoo heb ik gemeend om dit gebrek hetwelk alhier plaats vindt
te verbeteren Ulieder aandacht hier op te moeten vestigen met verzoek
de kinderen aan Uwe zorge toevertrouwd, bij het belangrijke van eene
zuivere uitspraak te bepalen en te willen zorgen dat voor het vervolg de
plaatselijke uitspraak vermeden wonde teneinde daar door mede te werken tot het invoeren van eene algemeene zuivere uitspraak bij de Ingezetenen dezer Gemeente' (Van der Feltz 1828 ). In het tijdschrift De
School van 1848 wordt dezelfde norm uitgewerkt door Phocio : `En nog
bovendien is 't een vereischte, dat men zijn moedertaal zoo spreekt dat
aan de spraak geboorteplaats noch provincie kenbaar is ; evenmin mag
zij den stand verraden' . Dit lijkt in tegenspraak met de woorden van
Weiland ( 1805 ) in § 9 van de inleiding tot zijn Nederduitsche spraakkunst' , waar hij zegt dat het `bijzonderlijk de Hollandsche tongval is,
welke in de scholen taalkundig onderwezen, en door het beschaafde en
geoefende gedeelte van Nederlands inwoneren, in het spreken en schrijven gevolgd wordt' . Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat Van der Feltz en
Phocio hetzelfde bedoelen als Weiland. Maar dan moeten we hun woorden opvatten in de zin van `niet hoorbaar dat men uit een andere provincie dan Holland komt' . Uit de woorden van Nassau (1877 dl. 2 blz.
105-8)krijgenwduateisvnVdrFltzPhoci
ook in hun tijd een ideaal was, of een illusie zoals ook nu, in het einde
van de 20e eeuw. Hij schrijft, in een artikel getiteld "t Lageronderwijs'
(1843 ) dat in de uitspraak en de omgangstaal de grofste fouten slechts
weinigen hinderen. Velen vinden er iets ferms in zich te laten horen in
de platte tongval van hun gewest, zelfs met opzet overdreven om te laten zien hoe men gekant is tegen `den beuzelgeest der nieuwigheden'.
Als voorbeelden geeft hij `We ben er geweest' of `We bennen' , jullie
wassen' , `ik heb geweest' , `ik heb 't daarheen gelegen' , en niet alleen
uit de mond van de lagere klassen.
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Siegenbeek schreef vóór zich in het schrijven te richten naar de zuiverste en meest beschaafde uitspraak. En daartoe behoort, volgens hem,
`dat men aan de onderscheidene letters ... den klank geve, welke aan
elk derzelven eigen is' . Als we daarnaast de woorden van Weiland uit
zijn § 9 leggen, die zojuist geciteerd zijn, kunnen we ons heel goed
voorstellen dat het grootste deel van de onderwijzers er geen raad mee
wist. Velen zullen dat beschaafde Hollands zelden of nooit gehoord
hebben als ze hun opleiding buiten dat gewest hebben gekregen. Het
gevolg van het voorschrift van Siegenbeek is op te maken uit de woorden van hen die de daardoor ontstane fouten aanwijzen. Bilderdijk
( 1826 ) schrijft : `zoo is de ng slechts ééne letter ; en men moet ng niet
lezen als n-g. Men moet even zoo den uitgang sch niet aanmerken als
meer dan één letter, noch wenschen uitbrengen wen-schen met den
klank die sch in schaap of schip heeft ; want het is in deze uitgang een
eenvoudige s, door de ch wat versterkt, terwijl zij in schaap en schip een
geheel veranderde wijziging van de s is' . In het Taalkundig Magazijn
van1835schrijftA.deVovNruytschepling'z
het volgende : `ng, nk in ding, vang, dank, jonk zijn dubbelledige medeklinkers, dat is, enkele letters, die met twee lettertekens geschreven
worden. Dan deze letters blijven ook bij het verlengen van de woorden
met en, er, enz., niet din-gen, van-gen enz., want dusdoende zou men
de ware letter voor twee vreemde letters verruilen, en geheel veranderen van natuur. Weshalven wij denzelfden regel ook ten aanzien van de
ch moeten volgen en dus lach-en, poch-en enz. moeten lezen' . Een passage als deze is wat moeilijk te interpreteren, omdat het woord letter gebruikt wordt zowel voor het moderne begrip letter als voor klank. In
1837 legt De Jager uit waar die verkeerde uitspraak vandaan komt. We
schrijven adjectivische woorden met sch waarin de ch thans overbodig
is. Vroeger schreven we alleen s en deze diende voor de zachte. Om de
scherpe te kunnen aangeven gebruikte men de kombinatie sch, want alleen met s geschreven zou het men-zen zijn. Aan het einde van een
woord is de sch volstrekt eensluidend met de s. Nassau geeft in hetzelfde
artikel van 1843 twee voorbeelden van verkeerde uitspraak : het eerste
is de platte uitspraak van de streek, waar men woont, het tweede de gemaakte en stijve, letter voor letter, naar de spelling af: mensCHen, dinGen, tussCHen, enz . Als we dan bovendien bij Beets (1858) lezen dat
maar weinig onderwijzers in aanraking komen met de beschaafde kringen van onze maatschappij , gaat men hoe langer hoe meer geloof hechten aan de woorden over spellinguitspraak. Beets hoopt dat het `Woordenboek der Nederlandsche taal' wat zal zeggen over de uitspraak,' op-
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dat we dan verlost worden van de uitspraak van de ch in menschen en
krijschen, van de g in zingende en springende en van de en in vooglen.
Met deze laatste opmerking moet hij wel doelen op het niet uitspreken
van de slot-n, waar ook K(alckhoff 1844 ) op doelt. In het `Gesprek van
eenen Hollander en een' Graafschapper, over het wederzijdsch taaleigen' doet hij een poging de uitspraak van de gesprekspartners min of
meer fonetisch te spellen. De Graafschapper verwijt de Hollander dat
hij `de leste n opgevretten' heeft, en dat is uit de gebruikte spelling ook
duidelijk. Een bevestiging hiervan geeft Muller ( 1891 blz. 285 ) . Hij citeert Beets in `Het leven van Van der Palm' : `Het denkbeeld om ... de
n, aan het eind van den uitgang op en ( tenzij voor een vocaal) te doen
hooren, ... waarvan elk Hollandsch oor walgt, was nooit in hem ( =
V. d . Palm) opgekomen' .
Ook Siegenbeek waarschuwde tegen spellinguitspraak in een brief van
1836 (De Vos 1939 Dl. 1 blz. 88 ). Hij noemt daarin het uitspreken van
de sch als s-ch, de i in `bezigen' als ie, de ij als ij in `duidelijk' .
Op deze kwestie ben ik uitvoerig ingegaan, met vermelding van de
bronnen die ik erover gevonden heb, om te laten zien dat de uitspraken
vaak wat moeilijk te interpreteren zijn, omdat we deze verschijnselen
bijna niet kunnen geloven. Alleen Bilderdijk, De Jager en Nassau zijn
expliciet genoeg om zeker te zijn van hun bedoeling, maar de anderen
zijn dat niet. Je zou verlangen naar een uiteenzetting in vakjargon. Maar
ja, dat was er toen nog niet. En daarom konden de schrijvers ook niet aan
de schoolmeesters in de regio uitleggen hoe ze Nederlands in de spelling
Siegenbeek moesten uitspreken. Had Siegenbeek niet gezegd dat de spelling gemaakt was naar de uitspraak ? Wat moesten degenen die zelden
of nooit een Hollander hadden horen praten anders doen dan zich richten naar die spelling ? De Bree (1961 blz . 33 ) spreekt van een modegril
om de sch en ng uit te spreken zoals hierboven beschreven is. Hij zoekt
de oorzaak mede in het overduidelijk dikteren voor de klas. In het verhaal van Van den Bosch over zijn moeder en de moeder van mevr. De
Vooys wordt gezegd dat de verkeerde uitspraak bij lezen het geval was
(De Vos 1939 dl. 1 blz . 88 noot 1) (Zie ook § 4.2)
Op de invloed van het schriftbeeld wijst ook Kloeke (1951 blz. 14 ) .
Hij citeert uit een artikel van W. de Vries uit 1938 de volgende zinnen :
`Vroeger is trouwens menigeen onderwijzer geworden die de landstaal
veel meer uit boeken had leren kennen dan uit het verkeer ... Uitspraak
naar de spelling kan licht in de dialekten dringen wanneer ze woorden
opnemen die hun tot dusver vreemd waren, maar is ook bij andere
woorden niet onvoorwaardelijk uit te sluiten' .
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3. DIALECT EN

BESCHAVING

Lambert ten Kate was een van de voorlopers van de sociolinguistiek. Hij
onderscheidt het taalgebruik van steden en platteland, van de `hooge,
middelbare en lage gemeente' . Hij maakt ook onderscheid tussen de
schrijftaal en de `gemeenzame spreektaal, die vrij wat na 't platte trekt'.
plat betekende in de 18e en 19e eeuw nog zowel `duidelijk, Ditword
onverbloemd, onvervalst' als laag-bij-de-gronds, gemeen' enz. Dat hing
af van het verband waarin het gebruikt werd . Bij Muller (1891) heeft
het duidelijk een afkeurende betekenis ( zie § 3.2 ), maar nu, aan het
einde van de 20e eeuw, kan 'plat praten' nog betekenen `dialect praten' . Als dialectsprekers over zichzelf zeggen dat ze `plat praten' heeft
plat een neutrale betekenis en bevat geen spoor van minachting voor of
een minderwaardigheidsgevoel ten opzichte van dat 'plat'. Maar ook
daarin zijn nuances te onderscheiden. En dan betekent plat ouderwets
of ruw en onbeschaafd.
Ten Kate legt al verband tussen taal en beschaving. In het begin van
de vierde verhandeling heeft hij gezegd : `Elk schijnt in zijn voorgewende verbetering [van de spelling ] wel daer op te doelen dat men
spellen moet zoo als men spreekt, dog hoe men spreekt, of spreken
moet, is dan 't verschil. Meest ijder discht zijn eigene uitspraek, of die
van zijne Geboorte-stad, als het beste rigtsnoer voor, zonder acht te geven op de verschillige Uitspraken (Dialecten) der gelijk-regt-hebbende
steden, of op de onderscheidene klanken, die tot het Gemeen-Landsch
Dialect behooren ; ...' . Op blz. 118 van deze zelfde verhandeling komt
de spelling aa of ae en uu of ue ter sprake en dan duikt het woord beschaafd op. `Maer als men daer tegen overweegt, dat deeze dubbelklankige uitspraek thans bij de Steeden minder is als op 't platte land,
en dat de Steê-lieden van elk beschaefder van Tael ge5.gt worden dan de
Land-luiden, en dat gevolchelijk de eevendragtigheid van Klank de beschaeftheid naeder aenwijst, zo zowden aa en uu wel den voorrang verdienen ; ... `Met `dubbelklankige uitspraek' wordt een uitspraak van aa
en uu bedoeld, die beter met ae en ue aangegeven zou kunnen worden.
ae duidt op de uitspraak van de lange a die in de richting van de e verschoven was, zoals nu nog in Zeeland en West-Vlaanderen te horen is.
Het woord beschaafd zullen we in het volgende nog vele malen tegenkomen, met de betekenis die Ten Kate er waarschijnlijk ook aan
hecht : ontwikkeld, opgevoed in de christelijke deugden en welgemanierd. In de tweede helft van de 18e eeuw wil men `het volk', waarmee
de burgerij bedoeld wordt, beschaven, dat is ook ontwikkelen, door on-
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derwijs in de vaardigheden van lezen, schrijven en rekenen. Om dat te
kunnen doen was er behoefte aan algemene regels om het onderwijs in
deze vakken te richten.
Een van de zorgen was regels vast te stellen voor de taal die onderwezen en waarin onderwezen moest worden. De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden wil in 1775 taalregels vaststellen en
vraagt zich af hoe dat moet gebeuren. De Maatschappij tot Nut van
het Algemeen wil het schoolwezen en de opvoeding van de jeugd verbeteren. Ook Krom en de zijnen ging het om vaststelling van regels,
in belangrijke mate om de onderwijzers te helpen ; die kunnen immers
ook niet alles weten. Er was geen onderwijzersopleiding en de schoolmeesters werden zo slecht betaald dat ze allemaal een ander hoofdberoep hadden of meer dan één bijbaantje. In de 18e eeuw, maar ook
nog wel later, waren schoolmeesters vaak ook voorzangers, een enkele
maal zelfs organist. Van der Palm ( 1800) spreekt van onkunde en verwarring bij de meesters. Uit een anekdote die De ,Jager (1855 blz. 13)
vertelt, kunnen we opmaken dat er standsverschillen waren onder de
schoolmeesters. In 1755 verscheen name lijk een lijst van schoolmeesters
en voorzangers, waarin ook organisten opgenomen waren. Enkelen van
dezen beschouwden dat als schimp of spotternij . Hij noemt ook gevallen waaruit waardering voor schoolmeesters blijkt. In hetzelfde boekje,
op blz. 28 en 29, vertelt hij iets over de proeven van bekwaamheid die
de sollicitanten voor een schoolmeestersvakature hadden af te leggen.
Bijbel en de courant voorlezen, enkele regels schrij- Zemostnuid
ven en zes moeilijke woorden spellen. Vier ervan zijn valkuilen met
metathesis : beugelgespjes, tjilpstertje, lispstertje, en ongegespt. Behalve
dit spellen vindt men van een onderzoek naar de moedertaal geen
spoor.
We kunnen ons beter enige voorstelling maken wat schoolmeesters
waren of konden zijn uit persoonlijke gegevens. Van Albada, die geboren werd in 1797, schreef de herinneringen aan zijn leven, en vooral
aan de tijd dat hij onderwijzer en hoofdonderwijzer was, op in zijn 80e
levensjaar (1875). Dat was weliswaar in de 19e eeuw, maar de verschillen tussen zijn leven en dat van zijn 18e eeuwse voorgangers zal minder
groot zijn dan tussen het zijne en dat van zijn 20e eeuwse opvolgers.
Hij vertelt over de proeven die hij moest afleggen voor het bereiken van
de verschillende onderwijzersrangen en bij het solliciteren naar een betrekking als onderwijzer. Zijn examen voor de vierde rang, de laagste
onderwijzersrang, deed hij omstreeks 1815. Hij moest een gedikteerde
-

-
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tekst taalkundig analyseren ( 10), want van redekundig ontleden was
toen nog geen sprake. Vervolgens moesten de kandidaten voorlezen en
als stijloefening een brief schrijven aan ouders van een leerling. Het onderzoek naar de Nederlandse taal bestond uit vragen naar naamwoorden, werkwoorden en kleinere rededelen, maar Van Albada vermeldt
niet wat er gevraagd werd. Met deze vierde rang werd hij onderwijzer
in Leeuwarden. Daarna solliciteert hij in de buurt van Dokkum en hij
geeft nog wat bijzonderheden over de proeven die de sollicitanten daar
moeten a fl eggen ; enkele in dezelfde geest als die van het examen, verder les geven aan de jeugd over Bijbelse geschiedenis, en lezen en voorzingen in de kerk. Van Albada geeft ook de teksten van de oefening in
het zetten van leestekens. De eerste ervan heb ik meer dan eens gehoord
van een oom die nu meer dan 100 jaar zou zijn en ik heb dat altijd als
een grapje opgevat. Maar nu ben ik me gaan afvragen of ook hij diezelfde proeve niet op een of ander examen, dat wil zeggen veel later dan
Albada, heeft moeten afleggen. De teksten waarin leestekens verbeterd
moeten worden, zijn de volgende : `Alle menschen in ons land hebben
tien vingers aan elke hand, vijf en twintig aan handen en voeten ' . En
als tweede : `God is de oorzaak der zonde, niet rechtvaardig is zijn oordeel' . Van Albada krijgt deze baan niet, maar op grond van dezelfde
proeven wel een andere, nl. in Oudebildtzijl. In dat verband merkt hij
op dat de tongval van het Bildt meer naar het Noordhollands dan naar
het Fries `zweemt' . Hier bleef hij tot 1828. Vervolgens solliciteert hij
naar Workum ; over de proeven die hij dan moet afleggen is hij weinig
uitvoerig en hij geeft geen nieuwe informatie. Hij vermeldt alleen dat
hij een logische ontleding naast de taalkundige heeft gegeven en dat dit
mogelijk zijn benoeming heeft bevorderd. Zijn verhalen over de examens en sollicitaties geven hem aanleiding ook over zijn medekandidaten te vertellen. Hij geeft daarin de indruk dat de onderwijzers weinig
ontwikkeling en beschaving hadden, in tegenstelling tot Van Albada
zelf, die enkele jaren Franse school, gymnasium en studie theologie in
Groningen achter de rug had.
Zoals velen van zijn kollega's blijft Van Albada in Friesland, hij kent
daar alle onderwijzers uit de verschillende onderwijzersgezelschappen en
noemt alleen wel eens de naam van een autoriteit uit een ander deel van
Nederland. In ieder geval heeft hij een vorm van Nederlands gesproken,
maar hij kende Fries zoals blijkt uit een vermelding dat `in het vervolg
(10) Waarschijnlijk moesten de woordsoorten benoemd worden.
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het friesch dialect hem `zeer te stade zou komen' . We mogen gerust
aannemen dat hij Fries sprak. Verder maakt hij geen enkele opmerking
waaruit we iets kunnen leren over zijn taalgebruik en dat van zijn kollega's. Ook legt hij nergens expliciet een verband tussen dialect, tongval
en beschaving. Smeding (1987 blz. 60 ) schrijft over Friese onderwijzers
die inleidingen op Nutsvergaderingen hielden en daarbij het Fries als
voertaal gebruikten.
Bij Siegenbeek en Weiland krijgt de samenhang van beschaving en
taal grote nadruk. Siegenbeek schrijft voor : `Rigt u in het schrijven naar
de zuiverste en meest beschaafde uitspraak' . Weiland drukt zich in de
inleiding van zijn Nederduitsche spraakkunst heel omzichtig uit ( zie §
1.6 ) . Kort daarna vinden we deze visie ook bij Laurman (1822). In deze
eerste, min of meer wetenschappelijke, studie over het Gronings dialect
staat op blz. V van de Voorrede dat de Friese en Groningse dialecten
wel ruwer en onbeschaafder zijn dan die van andere landstreken van ons
vaderland, maar ook minder verbasterd en dus wel waardig dat iedere
taalminnaar zijn aandacht een ogenblik op Friesland en Groningen slaat.
En deze visie is door generaties schoolmeesters doorgegeven, mede daaraan hebben we de naam van Algemeen Beschaafd Nederlands te danken. En in het Voorbericht van de Analecta ( 1892 ) zal Buitenrust Hettema nog schrijven dat het `Leeren spreken, in beschaafd Nederlands,
moet voorafgaan ; ... '
Naar mijn indruk is de betekenis van het woord beschaafd in de loop
van de vorige eeuw toch iets veranderd. Uit de teksten uit het begin van
de 19de eeuw blijkt, zoals eerder gezegd, dat het accent niet ligt op welgemanierd, maar vooral op ontwikkeld, ervaren in kennis en deelhebbend aan kultuur (in het Duits zou men hier het woord Bildung gebruiken ). Dat dcze elementen belangrijk zijn in de opvatting van beschaafd
kan misschien het beste blijken uit het volgende fragment, ontleend aan
het dagboek van Van Lennep (1823), blz. 74/75: `Wanneer men altoos
in eene plaats, altoos in zijn eigen' kring leeft, niet somtijds in zachtere
luchtstreken het bloed verdunt en zijne verbeeldingskracht voedsel geeft,
dan is het zeer natuurlijk dat men altijd op den ouden toon gestemd
blijft : men legt vroegere vooroordelen nimmer af, komt niet verder,
wordt niet beschaafder ; vindt in niets belang dan in datgeene waaraan
eene veeljaarige gewoonte ons voert ; men neemt niet toe in beschaving
en maakt zich van buitenlandsche manieren slechts datgene eigen wat
achter blijft, als de stroom der weelde en van het bederf, 'twelk van tijd
toijdalgemnrwtovdegnzlpt'.Hvrbadme
de taal legt Van Lennep zo dat hij dergelijke mensen een lompe tongval'
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toeschrijft. Wisten we maar wat hij eronder verstond ! In 1863 geeft Nassau een verslag van een toelatings-examen voor normaallessen en stelt
daarin o.a. vast : `uitspraak en toon niet genoeg beschaafd' . In Friso
(1895) wordt de tegenstelling Hollands-beschaafd/Fries-onbeschaafd aan
de kaak gesteld. In een artikel getiteld `De onderwijzer in de Friesche
volksschool tegenover de Friesche taal' staat o.a. het volgende : `Met alle
beschaving, die het Hollandsch bezit, zij het mij vergund toch mijne
meening te uiten, dat nu eenmaal alles, wat de voornamen zich veroorloven, bon ton heet : Als het regel wordt, dat de heeren met de handen
gaan eten, zal dat beschaafd genoemd worden. Zoo is het ook met de
beschaafdheid van het Hollandsch voor een deel. Dat een Friesch in de
uitspraak nog ij en ei onderscheidt is onbeschaafd, enkel omdat een
Hollander dit heeft verleerd, ...
Het lijkt heel waarschijnlijk dat de verandering in betekenis van het
woord beschaafd samenhangt met maatschappelijke verschijnselen. In
de 18e en een deel van de 19e eeuw was men, dat wil zeggen de politieke, geestelijke en maatschappelijke elite, van oordeel dat kinderen onderwijs moesten hebben dat hen toerustte voor het leven in hun eigen
stand, niet om ze de gelegenheid te geven hoger op de maatschappelijke ladder te klimmen. Ze moesten niet in de eerste plaats beschaafd
worden in de zin van verstandelijk en kultureel, maar wel in die van
moreel ontwikkeld. Ze moesten onderwijs krijgen in de catechismus en
de christelijke deugden in het algemeen ( behalve in de Franse tijd ), ze
moesten kennis kunnen nemen van de bepalingen van de overheid, ze
moesten de krant kunnen lezen, kortom ze moesten zich voegen naar
de voorschriften van de elite. Dat betekende in die tijd vooral het aanvaarden van plichten en discipline, het onderdrukken van gevoelens en
eigen wensen. Brepoels (1976 blz. 164-165) schrijft het zo : `De taakomschrijving van het lager onderwijs werd mede bepaald door behoeften
die vanuit de aristocratische standenmaatschappij met name door de
heersende groep daarin, de aristocratie en de opkomende bourgeoisie,
naar de school toe geformuleerd werden. Omdat deze standen het
meeste baat vonden bij bestendiging van de bestaande machtsverhoudingen, had de opvoeding tot taak de massa in onderworpenheid en gehoorzaamheid te houden en een voor de heersende klassen voordelige
produktieve werkzaamheidszin bij te brengen. Dit betekende dat aan
het eind van het leerproces een bepaald gedrag, conform aan de stand
waarin men geboren en getogen was, diende gerealiseerd te zijn' . Later, na 1840 en 1848 zal het wel iets anders worden.
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Waarschijnlijk is in de loop van de tweede helft van de 19e eeuw de
betekenis beschaafd = welgemanierd meer op de voorgrond gekomen.
Nuzlenwimadtersplaomzijngteks
ook niet om zijn kennis van kulturele zaken beschaafd noemen, niet onbeschaafd om zijn gebrek aan kennis en zijn regionale accent of streektaal, wel om zijn gebrek aan manieren, zijn woordgebruik en wat we tegenwoordig innerlijke beschaving noemen. In ieder geval moet dat zo
geweest zijn toen Terwey in de negende druk van zijn grammatica
de laatste druk die hij zelf verzorgd heeft het woord beschaafd in een
ander verband zette dan hij het acht drukken lang had gedaan ( zie §
6.4
).

3.1 Regels voor beschaafde taal
De taalregels waarom was gevraagd, o.a. door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, maar ook door vele anderen, werden gesteld
door Siegenbeek voor de spelling en Weiland voor de andere onderdelen
van de grammatica. Er is in §1.6 op gewezen dat het besluit deze spelling en grammatica voor alle regeringsstukken en onderwijsboeken te laten gelden belangrijk was. Op de inhoud van deze voorschriften hoeven we hier niet in te gaan. En over de grondslagen is door De Vooys
(1952 ) voldoende uitvoerig geschreven. Siegenbeek heeft de grondslagen van de spelling en de spelling zelf behandeld in een verhandeling
(1805 ). Hij schrijft daarin dat, schrijven het zichtbaar voorstellen van de
hoorbare klanken is en ook dat een zuivere uitspraak gekenmerkt wordt
doordat men aan elk van de letters de klank geeft die eraan eigen is. Bij
de spelling is hij weliswaar uitgegaan van het Hollands, dat hierbij voor
het eerst zo'n sterk officiële ondersteuning kreeg, maar hij is allesbehalve
konsekwent. In het spellen van enkele en dubbele e en o volgt hij de
etymologie zoals Lambert ten Kate, eveneens in het onderscheiden van
:.i en ei. Kort na Siegenbeek blijkt het verschil tussen hard- en zachtlange ee en oo niet meer in het beschaafde Hollands gemaakt te worden ( zie § 1.7) . Maar ondanks het feit dat hij het onderscheid tussen
hun voor de 2e en 3e naamval en hen voor de Ode, dat door Huydecoper was gemaakt, als willekeurig en ongegrond beschouwt, dus niet etymologisch verantwoord, wil hij het behouden omdat het door het gebruik bevestigd was. Op één punt heeft zijn spelling het niet helemaal
gehaald. Siegenbeek spelt bracht/brocht en dacht/docht omdat `verwisseling van a en o in onze moedertaal gemeen is' , maar Weiland heeft
de o-vormen laten vallen en geeft alleen a, ondanks het feit dat de ovormen echt Hollands zijn (1805 blz. 169 ). Het is geen wonder dat de
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spellingregels van Siegenbeek ( die overeen zouden komen met de uitspraak ) misleidend waren voor degenen die het aanbevolen Hollands
nooit gehoord hadden, en dat hierdoor vreemde spellinguitspraken verbreid werden ( zie daarvoor § 4.2 ).
3.2 Voorbeelden voor beschaafde taal
Waarschijnlijk mogen we de mannen uit het begin van de 19e eeuw niet
te hard vallen als we kritiek hebben op de manier waarop ze de relatie
taal/ beschaving leggen. Hun inzicht hangt zeker samen met bepaalde
taalfilosofische opvattingen ( zie hiervoor vooral Bakker / Dibbets 1977
blz. 113 vlgg. ). Voor minder wetenschappe lijk geschoolden speelden andere ovewegingen mee. Vooral in het einde van de 18de eeuw was de
armoede toegenomen, en de verpaupering van de onderste lagen groot.
Er waren grote standsverschillen en de betere standen waren vaak bang
voor uitbarstingen van die grote groepen paupers. Bij de volksvertegenwoordigers van de Bataafse Republiek leek niet veel kultuur en beschaving aanwezig te zijn. Siegenbeek werd in 1797 als hoogleraar in de
welsprekendheid in Leiden aangesteld. Volgens M. de Vries was een van
de redenen : `In de volksvertegenwoordiging der Bataafsche Republiek
was genoegzaam gebleken, dat Hollanders slechte redenaars waren : de
Representanten spraken meerendeels eene onbehouwen taal, en de Regeering meende door het Academisch onderwijs dat gebrek te moeten
verhelpen' (Kluyver 1929 blz. 3).
De woorden waarin Siegenbeek en Weiland hun waarde-oordeel verpakken zijn voorzichtig gekozen en zullen weinig mensen bezeerd hebben, vooral niet omdat de meesten die het aanging niet konden lezen.
Menigeen zal het later anders zeggen, op een manier die niet misverstaan kon worden.
Roorda (1858 blz. 4 ) gebruikt het woord plat in een betekenis die
dicht bij die van gemeenzaam lijkt te liggen. `zij (d.i. de meeste schrijvers en schrijfsters) houden de taal, zooals die in het huisgezin en in de
omgang gesproken wordt, voor te alledaagsch en te plat, en meenen,
dat zij de taal, als zij daarmee in het publiek zullen verschijnen, deftig in een zondagspak moeten kleeden. Bij voorkeur gebruiken zij
daarom al zulke woorden en uitdrukkingen en vormen, die in de
spreektaal niet in gebruik zijn. Zoo is bij voorbeeld „ de woorden die
hij gebruikte " hun te plat ; zij schrijven, „ de woorden, welke hij gebruikte "..
Muller (1891) geeft tal van voorbeelden van wat in de beschaafde
omgangstaal past. In dit verband krijgt het woord plat wel degelijk de
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betekenis van `onbeschaafd, ruw' . `Is hier niet de platte volksspraak, de
straattaal of een ruwe , , studenten- of koffiehuistaal ' ' verward met de
beschaafde omgangstaal van fatsoenlijke kringen ? En vooral mag de
woordenkeus en de uitspraak der Amsterdammers als maatstaf dier beschaafde spreektaal worden aangenomen ?' Hij nuanceert zijn uitspraken op deze wijze : `Voorts spreekt men in verschillende kringen een verschillende taal, en wordt een en ander van wat ik hierboven als algemeen gebruikelijk opgaf tegenwoordig, gelijk reeds gezegd, als plat,
burgerlijk, , , ongedistingueerd " gewraakt, al zullen zelfs vormen en
woorden als koppie, nou, gavve(n), grooter als enz. in het dagelijksch
leven, aan de meesten, ook van hen die zich aangewend hebben correct
te spreken, zoowel ouderen als jongeren, nog menigmaal ontvallen' .
4. VERBREIDING VAN EN ONDERWIJS IN DE BESCHAAFDE TAAL
Verbreiding van een standaard-taal is afhankelijk van meer faktoren dan
alleen van onderwijs. De resultaten van het onderwijs gaan snel teloor
als ze niet door andere elementen ondersteund worden. De voornaamste
hiervan zijn : geregeld en vrij intensief kontakt met sprekers van die
standaardtaal, mobiliteit waardoor dat kontakt mede tot stand komt, en
het verlangen van de niet-standaardspreker zich aan te passen aan de
standaardspreker. Een en ander wordt in belangrijke mate ondersteund
door kunnen, willen en moeten lezen.
Door verbetering en verharding van wegen en door spoorwegaanleg
wordt de mogelijkheid tot mobiliteit in de loop van de 19e eeuw groter. Uit reizigersaantallen blijkt dat velen van de spoorwegen gebruik
maakten, maar gezien de kosten zullen dat in de eerste plaats de betere
standen geweest zijn (Van der Woud 1987 ). Het volk was niet alleen
te arm, maar voelde zich ook niet op zijn plaats tussen die betere standen. De man uit het volk werd geacht in zijn eigen stand te blijven, er
werd op hem neergezien om zijn beroep, zijn huis, zijn kleding, zijn
taal ; zijn best beoordeelde eigenschappen waren werkzaamheid, eerlijkheid en bescheidenheid. Hij deed er daarom wijs aan zich niet aan te
passen, noch in spraak noch in andere opzichten, aan die hogere standen en zich niet te vervreemden van zijn eigen stand, `de stand waarin
hij geboren was' . Dit betekende ook dat hij niet in aanmerking kwam
voor funkties en beroepen die de betere standen van ouds vervuld hadden, waardoor de mogelijkheden tot intensief kontakt tot een minimum
gereduceerd werden. Lenders (1988 blz. 217 ) schrijft terecht over het
stigmatiserend effekt dat het gevolg was van de normatieve taalop-
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vatting. Van daaruit gezien was de taal van de volksklasse een primitief
stadium van taalontwikkeling. In het negatieve beeld dat men van het
volk had, werd ook de taal ervan betrokken. Lenders ( blz. 214 ) haalt
inspekteur H . W . C . A . Visser ( 1820 ) aan, die van oordeel was dat het
volk een beperkte woord- en zaakkennis had. Daarom moest volgens
hem bij het onderwijs aan de jeugd veel aandacht besteed worden aan
het uitbreiden van de woordenschat (11). De mening dat de volksklasse
in een stadium van taalachterstand en taalarmoede verkeert zal, vooral
in het onderwijs, nog lang blijven bestaan. `Pas vrij recent is deze normatieve opvatting in wetenschappelijk onderzoek naar milieuspecifiek
taalgebruik verlaten' schrijft Lenders (blz. 218 ). In het door hem genoemde kader is `vrij recent' op te vatten als het begin van de jaren zeventig van deze eeuw. Op een symposion over schooltaal en thuistaal,
gehouden in 1977, bleek dat vooral onderwijskrachten en pedagogen
nog niet bereid waren dit standpunt te verlaten. En in de schoolpraktijk lijken de standpunten zich eerder te verharden nu we meer dan een
decennium verder zijn.
De verbetering van het onderwijs heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan kunnen en willen lezen. Deze verbetering, die zich in de hele
19e eeuw heeft afgespeeld, betrof de huisvesting de ruimte waarin
school gehouden werd, met ventilatie, verlichting, verwarming, enz.
debkwamheidvandescholmestrwarvo pleidnge,xamens en sollicitatieproeven werden ingesteld het deelnemen van de
kinderen aan het onderwijs, en het onderwijs zelf. Over deze verbetering en de regionale variatie erin is door anderen uitvoerig geschreven.
Wezulnoshirvabezgudnmtvriewghsplen leesonderwijs en met de rampen die er, zeker in de eerste decennia
van de 19e eeuw, door veroorzaakt zijn.
4.1 Methoden van spel- en leesonderwijs
In de 18e eeuw volgde men de spel-methode om de kinderen te leren
lezen. Deze wordt wel de synthetische methode genoemd. Eerst werden
de letters aangeduid met hun naam en dan verbonden tot een woord :
en . a = na, vee . ee = vee, pee . o = po, enz. Als de kinderen deze techniek beheersten ging men over tot het spellen van woorden, waarvan de
betekenis niet belangrijk gevonden werd en geen bijzondere aandacht
kreeg. Het doel was leren spellen, niet leren lezen. Dat laatste moest
(11) Zie ook Van Albada 1875 blz. 132.
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vanzelf maar komen. Door de indivuduele onderwijsmethode, die mede
de oorzaak was van onrust en lawaai in het schoollokaal, hadden de kinderen veel te veel tijd nodig voor het leren spellen. Het was in die tijd
en nog ver in de 19e eeuw normaal dat drie verschillende leeftijdsgroepen in één en hetzelfde lokaal bijeen waren en zich afwisselend bezig
hielden met eigen werk of door de meester overhoord werden. Omstreeks de eeuwwisseling werd de klankmethode, een analytische methode, ontworpen: na = en . a, vee = vee . e, enz. Aan deze methode
lagen dezelfde principes ten grondslag als aan het latere leesplankje van
Hoogeveen : noot = n.00.t, enz. Een van de belangrijkste voorlopers is
J.Ph. Dellabarre, een onderwijzer in Leiden, die in 1797 de spelmethode
kritiseerde en de klankmethode introduceerde. De klankmethode van
de Haarlemse onderwijzer P.J. Prinsen wordt doorgaans als de beste geprezen ; hij wilde de kinderen leren lezen zonder spellen. In 1817 publiceerde hij Leerwijze om kinderen te leren lezen (De Vos 1939 blz.
71). In de noordelijke provincies gaf men de voorkeur aan de methode
van J.H. Nieuwold. Inspekteur Wijnbeek vond deze methode slechter
dan die van Prinsen (Reinsma 1966 blz. 132-133). H . W . C . A . Visser,
schoolopziener in het derde distrikt van Friesland, prijst Nieuwold echter
en noemt geen andere vernieuwers (De Bree, 1946 blz. 51). Deze Visser
was tevens predikant in IJsbrechtum, waar Van Lennep hem tijdens zijn
reis bezocht. Uit de enkele woorden die Van Lennep aan dit bezoek
besteedt, valt op te maken dat deze belangstelling had voor onderwijszaken (zie over de methodeverandering Lenders 1988 blz. 220 238).
In het begin van de 19e eeuw werd het klassikale onderwijs met
kracht gepropageerd. Met behulp van het schoolbord, maar ook van andere middelen, kon de schoolmeester het verband tussen klank en spelling tegelijkertijd laten zien en horen aan een groep kinderen die luisterden, terwijl andere groepen zich oefenden in vaardigheden als rekenen
of schrijven. Men ervoer dat de klankmethode samen met het klassikaal
onderwijs sneller resultaat leverde, maar vele niet of slecht opgeleide
schoolmeesters waren niet in staat de overstap te maken. De verslagen
van inspekteur Wijnbeek laten zien dat er in de jaren veertig van de 19e
eeuw geleidelijk vooruitgang vast te stellen was, maar dat er ook toen
nog van alles te verbeteren was (Reinsma 1966 ).
Lesgeven volgens de spel- en klankmethode vroeg om uitspraak van
letters en woorden. Bij de spelmethode werden de letters aangeduid met
hun naam in het alfabet, maar dat veroorzaakte extra moeilijkheden bij
het uitspreken van het gevormde woord. Wester, een van de onderwijsvernieuwers uit het begin van de 19de eeuw in het noorden van ons
-
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land, verving voorzichtig de Groningse spelnamen `ao, bije, cije, dije,
eije, effe, gije' enz. door de Hollandse : 'aa, bee, cee, dee, ee, ef, gee,'
enz. (De Vos 1939 blz. 41). Het probleem werd daarmee wel verkleind,
maar niet opgelost. In de Bijdragen, het onderwijsblad, verscheen in
1814 een artikel onder de titel `Grondstellingen en regels om kinderen
op een gemakkelijke en aangename wijze te leeren lezen, gevolgd naar
J.H. Campe' , waarin de schrijver betoogt dat het spellen voor de kinderen moeilijk is, omdat ze de ene keer de klinker voor de medeklinker, de andere keer erachter moeten uitspreken. Hij stelt voor altijd de
klinker erachter te zeggen en wel een zwakke e, b.v. niet alleen be, de,
maar ook fe, le enz. Van Albada (1875 blz. 17 ) vermeldt dat ouders
een schoolmeester die voor de vernieuwing was en deze spelmethode
toepaste, dreigden hun kinderen van school te halen als `hij niet ophield
met zijne leerlingen te spelen en te schertsen, en er de letters en de misselijke namen : ba en da en fa en ga in te draaien' . Een verhaal van mijn
grootvader, die in 1846 in Assen werd geboren en daar waarschijn lijk op
school is geweest, is ook een a anwijzing dat deze manier van spellen inderdaad in gebruik geweest moet zijn. Hij spelde het woord school namelijk als volgt : sa scharee ga hoepeltje hoepeltje la. Niet alleen zijn
schoolmeester is vindingrijk geweest ; inspekteur Wijnbeek vond tijdens
een van zijn inspektiereizen in Groningen onderwijzer Rijkens, die aan
de kinderen de letters leerde door vergelijking met figuren uit het dagelijks leven. Het voorbeeld voor de o was een kuiper die hoepels
draagt. Jammer genoeg vertelt hij niet welke alfabetnaam Rijkens aan
de o gaf (Reinsma 1966 blz. 61) . Inspekteur Visser vond deze vergelijking van de lettervorm met voorwerpen uit het dagelijks leven nodeloze
omslag (Smeding 1987 blz. 151).
Als we nu bedenken dat de meeste schoolmeesters uit de lagere klassen van de maatschappij gerekruteerd werden nog in het einde van
de 19e eeuw was onderwijzer worden een van de weinige mogelijkheden om uit de stand van geboorte naar boven te klimmen en dat velen als gevolg daarvan een dialect, dat is een regionale taal, of een sociolect, vanzelfsprekend dat v an hun eigen klasse, gesproken zullen hebben, is het niet verwonderlijk dat Siegenbeeks regel `dat men aan de onderscheidene letters ... den klank geve, welke aan elk derzelven eigen
is' , moeilijk toe te passen was, in het bijzonder in de gevallen waar de
etymologie, de historische ontwikkeling dus, de spelling bepaald had.
Wie op een kweekschool voor onderwijzers opgeleid was, wie de Hollandse uistpraak in zijn jeugd had gehoord of zelf gebruikte, zal beter
voorbereid geweest zijn dan de vele jonge mannen en later jonge vrou-
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wen die niet in dat Hollands opgevoed waren. Toch blijkt uit de literatuur dat de uitspraakfouten, veroorzaakt door de spelling, overal in
ons land voorkwamen.
4.2. Resultaten en ontsporingen
In 2.2 worden de belangrijkste uitspraakfouten genoemd, die onder-

wijsmensen en literatoren hebben aangewezen. Het zijn iedere keer dezelfde verschijnselen : ch in wenschen, n en g of k in woorden als ding,
dank enz. De herhaalde vermelding in de literatuur wijst erop dat het
verschijnsel veel voorkwam, misschien ook dat het moeilijk uitroeibaan
was. De Vos citeert J. van den Bosch, die in 1862 geboren was in Zwolle :
"n Herinnering uit m'n kinderjaren : als mijn moeder ( geboren 1824 )
eens uit de krant iets voorlas, las ze altijd men-sch, men-schen, en zo
wen-sch, wen-schen en zo even `letterlijk' : jong-ge/inch, lanch, ver-lanchen (verlangen). Zei ik dan : Maar moeder, dat is toch niet goed ? dan
was het antwoord : `Zo heeft moeder het geleerd' . In de loop van mijn
leven heb ik nog ettelijke malen deze manier van lezen bij oudjes kunnen konstateren ( zo bij de moeder van mevrouw De Vooys, een Hollandse, mijn moeder was te Steenwijk groot geworden' (De Vos 1939
blz. 88 noot 8). Moeder moet dit geleerd hebben omstreeks 1830. Wie
het eenmaal geleerd had, kon het misschien moeilijk kwijt raken. In het
Magazijn van Nederlandsche Taalkunde ( 1847 blz. 1) staat het volgende : `Ook begint er in de uitspraak van sommige letters en woorden
een barbaarschheid in te sluipen, welke dagelijks veld wint en niet genoeg tegengegaan kan worden. Men denke slechts aan mensg, etensgen,
rinch, rin-gen, srijven, aardrijkskunde, stéllaadje en honderd andere ongerijmdheden, die men zelfs op den kansel, in de pleitzaal, ja waar niet
al, dagelijks hooren kan' . Brom vertelt dat de rijksarchivaris Gonnet in
Haarlem, nog in de 20e eeuw, zei : jon-ch-elinch, zodat de jeugd hem
bespotte met dit rijm : Een jongeling ging uit hengelen en ving een bokking, waaraan een haring met een paling hing te bengelen' ( 1955 blz.
15).AlsditnogzeuwHarlmgdkonwer
ontwikkeld man, vraag je je af hoe lang deze spellinguitspraken zijn blijven hangen buiten Holland. Was het alleen maar een grapje als mijn vader het woord jongeling uitsprak met twee duidelijke hoorbare g's of was
hij nog mensen tegengekomen, misschien tijdens zijn eigen onderwijzersopleiding, die evenals Gonnet alle letters van dergelijke woorden afzonderlijk uitspraken ? Moeten we uit dit verhaal over Gonnet de konklusie
trekken dat de uitspraak van de g ook in het spontane spreken voorkwam
en niet alleen bij het lezen ? ( zie ook § 2.2).
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Langzamerhand gaat men zich realiseren dat de uitspraak van de zich
ontwikkelende standaard duidelijker beschreven zal moeten worden dan
alleen met een verwijzing naar de spelling-Siegenbeek. In het Taalkundig Magazijn heeft Bomhoff (1835a) de handschoen opgenomen. Hij
begint met de konstatering dat door de taalkundigen te weinig is gezegd
over de uitspraak. Daarna behandelt hij eerst de assimilatie van stem en
geeft daarvoor de volgende regels : Voor een klinker is de eindkonsonant
stemhebbend, bv. God-dis, een zottis (Goden, zotten ). En vervolgens :
zacht + zacht = zacht, scherp + scherp = scherp, zacht + scherp =
scherp, b.v. ik hep te veel werk, scherp + zacht : ch + b, d, g = zacht
(g), ch /v en z = ch + f en s, b.v. sterffoor, schrijf feel. Bomhoff vervolgt met het artikel Over de Nederduitsche T'oorduitspraak of orthoëpie (1835b ). Hij neemt het bestaan van zacht- en scherplange ee en oo
aan, zegt dat het verschil door velen niet waargenomen wordt, maar dat
het heeft bestaan, zoals blijkt uit verschillende tongvallen der platte
volkstaal. Als voorbeelden met een open ee, de scherplange dus, geeft
hij wereld, heer (heir), meer (meir) , misschien ook eerel (parel), kerel (karel) , allemaal voorbeelden voor r. Bomhoff is duidelijk over de
ij, die geen verlengde i is, `zoals men opgeeft' . Hij schrijft verder dat
de ij alleen die klank (nl. i) heeft in de platte volkstaal, maar dat de
klank van de ij daarvan geheel verschillend is. De aandacht verdient de
volgende uitspraak : `De ij in den uitgang lijk begint men sedert een
`geruimen tijd, tot groot nadeel der uitspraak, zoodanig te doen hooren, alsof het ei ware, en men spreekt vrolijk, kwalijk, uit, alsof ze vroleik, kwaleik, geschreven werden, terwijl vrolek, kwalek, welluidender
zou zijn. Aan deze uitspraak der ij is het waarschijnlijk toe te schrijven
dat de woorden mij, zij, wij, gij, wanneer zij den klemtoon niet hebben, in de onbedorven dagelijksche taal, meestal me, ze, ge, we luiden,
b.v. Zeg me toch, ze kan niet, ge weet immers, we zullen 't wel klaren.
Zelfs de bezittelijke voornaamwoorden mijn en zijn, zonder klemtoon
en dus snel uitgesproken, luiden men, zen, b.v. ik zie men boek niet,
zen hoed is weg' . Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat men ook in deze
uitspraak van de ij in vrolijk enz. , namelijk als ei, eveneens een spellinguitspraak betrapt, het gevolg van het voorschrift van Siegenbeek `spel
zoals je spreekt' . Het verschil tussen zacht- en scherplange ee en oo
wordt in die zelfde tijd voor Zeeland vermeld door Sifflé (1835). In het
licht van latere publikaties over de zogenaamde g-h-wisseling, is de aandacht waard wat Sifflé hierover schrijft : `De onderdrukking der h is nog
veel in zwang, maar de bespottelijke bijvoeging, waar zij niet behoort,
geschiedt alleen door het laagste gemeen, en dan nog veelal in
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oploopendheid en dronkenschap' . De vergelijking van deze woorden
met die van Meertens (1929 ) kan uit het oogpunt van de sociolinguistiek belangrijk zijn ; ik kan die echter niet duiden en hoef dat op
deze plaats ook niet te doen.
Uit de vele citaten, hier en eerder gegeven, zijn twee zaken duidelijk.
De ontsporingen zijn vooral het gevolg van een slaafs volgen van de
spelling. Er was grote nadruk gelegd op de richtlijn van de spelling,
maar men kan niet anders dan hieruit konkluderen dat men in de opbouw van de standaard-spreektaal nog heel onzeker was. Wie het slachtoffer van deze ontsporingen waren, blijkt uit de geschriften erover niet,
uitgezonderd de genoemde moeders van J . van den Bosch en mevrouw
De Vooys, met de archivaris Gonnet. Op grond van deze vermeldingen
en het citaat uit het Magazijn van Nederlandsche Taalkunde op den
kansel, in de pleitzaal is echter wel waarschijnlijk dat dergelijke ontsporingen ook voorkwamen in de kringen van hen die geacht werden
beschaafd te spreken. Meestal worden dergelijke verschijnselen echter als
plat en lomp aangeduid. Wisten we maar wat die `honderd andere ongerijmdheden' waren.
Een tweede verschijnsel is uit de bovengenoemde citaten duidelijk, nl.
de stereotypie van de ontsporingen. Men probeerde geschreven letters
uit te drukken in klanken die niet tot de beschaafde spreektaal behoorden. Het zijn vooral de n-g en de sch die de aandacht getrokken hebben. Ik vond nergens een vermelding dat men de e en ee, de o en oo
verschillend probeerde uit te spreken. We hebben hier waarschijnlijk te
maken met wijzen van uitspreken die wel en die niet boven de drempel van het bewustzijn komen. Die er wel boven komen worden stereotiepen zoals de zachte g en het uitspreken van de slot-n in het bewustzijn van de hedendaagse spreker van Nederlands. En evenals de twee
ee's en de twee oo's niet boven de bewustzijnsdrempel kwamen, is dat
tegenwoordig het geval met de lichte diftongering van de oo en de ee
bijvoorbeeld. Over de uitspraak van die zogenaamde standaardtaal in de
eerste decennia van de 19e eeuw weten we dus, ondanks de vermelding
van de stereotiepen, maar heel weinig.
5. VERANDERING VAN INZICHTEN

Het is geen wonder dat de krampachtigheid, waarmee men probeerde
zich aan de normen voor de standaardtaal, zowel schriftelijk als mondeling, te houden, tot uitwassen leidde. Over de ontsporingen is hier-
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voor al een en ander gezegd. Hieronder zal in het algemeen gehandeld
worden over het verzet dat de rigoureuze en ten dele ook onnatuurlijke
normen opriepen.
5.1 Verzet tegen de literaire taal

Enkele decennia lang lijkt men zich te voegen naar de gestelde taal- en
spellingnormen, ook al speelt Bilderdijk op ondergeschikte punten het
enfant terrible. Maar dan komt er verzet tegen de onnatuurlijke taal die
zich in het officiële en literaire verkeer heeft ontwikkeld. We zullen er
hier slechts op wijzen, omdat dit niet tot het onderwerp van deze studie hoort. Maar dit verzet loopt min of meer parallel met een ander, nl.
dat van regionale kant.
Brom heeft verteld hoe de beweging tegen de stijve en onnatuurlijke
schrijftaal op gang kwam. Hij citeert de woorden van Alberdingk Thijm
die omstreeks 1855 zei, dat in 1835 ongeveer de beweging van een Jong
Holland begon om de schrijftaal te verlevendigen (1955 blz. 80 vgl. ).
Geel schreef in zijn Onderzoek en Phantasie ( 1838 ) een veel natuurlijker Nederlands dan menig literator voor hem.
Thorbecke was van hetzelfde gevoelen als Geel en bracht dit in praktijk,
Potgieter `wenschte dat wij onze ooren scherpten en onze tong licht
maakten, om Hollandsch, zuiver Hollandsch te spreken, te schrijven, te
dulden ' maar kon het zelf niet in praktijk brengen. Uit het verhaal van
Brom krijgt men niet de indruk dat de strijd veel geholpen heeft. Nog
in 1878 vertelde Busken Huet op een kongres in Parijs dat er zich in Nederland twee talen gevormd hadden, een deftige schrijf- en gemeenzame spreektaal (Brom 1955 blz 126 ). De Gids had wel enige verbetering gebracht, maar de Nieuwe Gids zou nodig zijn om het proces van
vernieuwing echt in gang te zetten. We weten ternauwernood hoe die
spreektaal klonk en wat men daarin als aanvaardbaar beoordeelde. We
hebben in het voorgaande gezien dat uitspraak van ij als a in een aantal
posities met zwak accent niet als onbeschaafd verworpen werd. Maar
voor het overige zijn de gegevens veel te schaars.
,

5.2 Strijd voor de spreektaal

De strijd voor een natuurlijker spreektaal is niet los te zien van het verzet van regionale kant dat we in de volgende paragraaf zullen behandelen. En evenmin van de strijd tegen de literaire taal. Maar de strijd
vórdespktalhfocigenmt.BroceKink:`Ut
de gemeenzame taal van den dag, de gesproken taal, moet de'geschreven taal gepolijst weder tot het sprekende volk gebragt worden. Zonder
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deze wederkeerigheid zou men gevaar kunnen loopen, van bij hetzelfde
volk twee talen in omloop te brengen ; en dit kan niet anders dan nadeelig voor beiden zijn' (Brom 1955 blz. 76 ) . Uit alle uitlatingen die
door Brom en anderen geciteerd zijn, blijkt dat deze weg niet gevolgd
is. Men had gestreefd naar een algemene schrijftaal, geleidelijk aan vanaf het einde van de 16e of het begin van de 17e eeuw. Maar de nodige
relatie met de spreektaal had men vergeten. Brom citeert Huizinga die
in 1929 schreef: `Tij ontkomen zelden aan het verlegen gevoel, dat het
Nederlandsch proza van omstreeks 1800 reeds in zijn eigen tijd een hopeloos verouderde taal was' ( blz. 76 ) .
Hoe dan ook, geluiden van verzet beginnen pas omstreeks 1835 te
klinken, zoals in de vorige § geciteerd. Wat men zich van die spreektaal voorstelde is moeilijk na te gaan. De uitlatingen over de wenselijkheid ervan zijn meestal gedaan door mannen die spraken over problemen van hun eigen tijd, d.w.z. die konden volstaan met algemene en
vage aanwijzingen. Die zijn voor ons onvoldoende omdat we niet meer
weten, niet meer kunnen weten, hoe de uitspraak van regionale en sociale varianten en variëteiten was en evenmin hoe de spreektaalnorm geklonken moet hebben, hoe men zijn woorden koos en welke afwijkingen van de schrijftaalgrammatica aanvaardbaar geacht werden.
De naam van Taco Roorda moet in dit verband het eerst genoemd
worden. Hij heeft altijd gegolden als de man die de knuppel in het
hoenderhok gegooid heeft en in mijn nasporingen heb ik ook geen eerdere opmerkingen van belang over deze materie gevonden. Roorda hield
in 1855 een rede in de Akademie van Wetenschappen die uitvoeriger
gepubliceerd werd onder de titel `Verhandeling over het onderscheid en
de behoorlijke overeenstemming tusschen spreektaal en schrijftaal, inzonderheid in onze moedertaal, na de verhandelingen over dit onderwerp in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen' ( 1858 ) . Over
de rel die deze rede veroorzaakte heeft Brom uitvoerig bericht (1955
126 132 ) ; we zullen er hier niet verder op ingaan. Roorda onder-blz.
vond bij zijn collega-hoogleraren veel tegenstand, maar geleidelijk aan
wint hij medestanders onder enkele literatoren (12). Van Lennep geeft
in 1865 zijn Vermakelijke spraakkunst, waarin hij pleit voor schrijven en
dichten in de spreektaal van beschaafde lieden. In 1869 schrijft Beets :
`Over de betekenis der ongeletterden voor de letterkunde' .
-

(12) Voor een verslag van deze strijd verwijs ik naar Noordegraaf 1985 blz. 313
vlgg.
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Over de kenmerken van die spreektaal weten we heel weinig, zoals
eerder gezegd. In de 18e en het allereerste begin van de 19e eeuw vinden we in de voorschriften voor de schrijftaal misschien nog reminiscenties aan de gesproken taal. Kornelis Elzevier gaf in 1761 een proeve van
een spraakkunst, uitgegeven achter drie dichtproeven, waarin hij het
werkwoord leggen bedrijvend en lijdend noemt, met de volgende voorbeelden : Ik leg mijn hoofd op het blok. Dit wordt vervoegd als : leg,
leide, geleidt of gelegt. Ik leg op den grond is lijdend en wordt vervoegd als leg, lag, gelegen (13). De Vooys (1952 blz. 131) schrijft dat
in een Aenleiding tot de Nederduitsche Taalkunde, die in 1781 verscheen, gewezen wordt op verschillen tussen de spreektaal en schrijftaal
in 1750. Als voorbeelden uit de spreektaal citeert hij gebrogt, of deur,
strik, stikkend, dul, veugel, zeumer, zeun, lyen, tyelyk, en hij voegt eraan toe dat de `familiare taal toen nog sterk dialektisch gekleurd was'.
MarditzjnuelkvorbdnaHlsteig;whbben er al op gewezen dat Weiland brogt/brocht voor de schrijftaal niet
heeft overgenomen. De uitspraak brocht/docht was nog omstreeks 1800
gebruikelijk in de beschaafde Hollandse omgangstaal, zoals blijkt bij
Siegenbeek, als hij in zijn verhandeling over de spelling geeft
dacht/docht, bracht/brocht (zie § 3.1). Later in de eeuw vond ik vooral
opmerkingen over verzwakking van klinkers tot a in voornaamwoorden
en het achtervoegsel -lijk. Bomhoff noemt dit `onbedorven dagelijksche
taal' en niet `onbeschaafd' ( zie § 4.2 ). Nassau schrijft zelfs in een van
zijn Taalmijmeringen, geschreven tussen 1842 en 1854, dat de levende
spraak de moed heeft gehad we en ze voor wij en zij te gebruiken (187'7
dl. 3 blz. 82) . Een andere mijmering wijdt hij aan de voornaamwoorden. Hij schrijft dat de spraakkunsten, met uitzondering van Ten Kate's
Aenleiding, zwijgen over het gebruik van voornaamwoorden in schrijfen spreektaal, maar dat ze `onafgebroken en overal Bijen, alsof je en jij,
en u en uwé, zich nooit hadden laten hooren. Zonder begrip van hunne
taak, verstompt van zin, moeten de schrijvers in 't denkbeeld hebben
verkeerd, dat men de regeling eener levende taal kan voordragen, zonder zich te verwaardigen haar leven gade te slaan. Of wel, 't is eene
zwakheid onzer natuur : wat we niet keeren kunnen, waartegen we wanhopen ons met goed gevolg te kunnen verzetten, dat laten we liever ongemerkt voorbijgaan, dan dat we vuur vatten ; we doen dan liefst, of we
't niet zagen' (blz. 211). Enkele regels verder zegt hij : `Voor de deftig(13) Voor een goed begrip van de opvattingen over het werkwoord zie men Van
der Wal 1982.
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heid is je te plat. Maar, de natuur gaat boven de leer ; in alle kringen
en standen hoort men dag op dag je ... In 't vermoeden, dat je voor te
plat wordt gehouden, wordt men versterkt door 't ingedrongen gebruik
van ge, een vorm, die óf nergens, óf alleen in zeer enkele streken in 't
leven der taal voorkomt. 't Schijnt een gemoedelijke bemiddeling om
gij met je te verzoenen ; ieder geeft zijne eene helft op ; der vrede ten
prijs' . Na deze woorden van Nassau lijkt er weinig reden meer te twijfelen aan de ernstige bedoelingen van Van Lennep als hij in zijn `Vermakelijke spraakkunst' op dezelfde wijze over jij en gij spreekt : ` Gij is
de tweede persoon en wordt gemeenlijk jij of je uitgesproken' (1865
blz. 84 ) . Beets schijnt in het Gesprek met Querulus (1858 ) van hetzelfde gevoelen ; het lijkt in ieder geval dat hij jij, jou, jullie niet afkeurt.
De meeste voorbeelden vinden we bij Roorda (1858 ), die hoewel
geen neerlandicus, een grote kennis heeft gehad van taalverschijnselen
uit het Nederlands van de middeleeuwen tot zijn eigen tijd, maar ook
van die uit de tongvallen. We geven maar enkele voorbeelden, die een
inzicht geven in de `Hollandse' uitspraak van die tijd. Op blz. 17
schrijft hij dat de n aan het einde van woorden na a verloren gaat `zoodat men nu hier in Holland het buitenleve voor het buitenleven en een
wolle deke voor een wollen deke zegt. Hierop volgt een passage over het
voorvoegsel ge- ; de voorbeelden maken duidelijk dat men dit in de `beschaafde Hollandsche spreektaal' in Roorda's tijd uitsprak : geschreven,
dat het in vele Hollandse volksdialecten en het Gelders geworden was tot
een enkele a, eschreven, en dat het in het Fries niet meer werd gezegd :
schreven (i4). Op blz. 18 zet hij uiteen dat de schrijftaalregels voor de
verbuiging van lidwoorden, voornaamwoorden en bijvoegelijke naamwoorden niet in overeenstemming zijn met de beschaafde Hollandse
spreektaal. Op blz. 23 geeft hij enkele voorbeelden van uitdrukkingen
die volgens hem uit de schrijftaal in de spreektaal zijn gekomen, zoals
na den eten in tegenstelling tot het Friese na 't eten . Op blz . 56 vlgg.
geeft hij informatie over de verspreiding van n in de nominatief van lidwoorden, voornaamwoorden en samengestelde bijwoorden in verschillende tongvallen. In verband met het begrip `Hollands' als standaardtaal
is de volgende passage niet zonder betekenis : `Hier in Zuid-Holland en
Utrecht hoort men in de spreektaal van de meer beschaafde standen

(14) Omdat het Roorda alleen om het prefix ging, heeft hij in de rest van het
verleden deelwoord niet geprobeerd een uitspraak in de spelling weer te geven.
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die uitgang tegenwoordig alleen nog maar nu en dan bij enkele woorden gebruiken, zoals den dokter, den heelen dag, den baas, den Hoogen Raad; vooral voor woorden die met een klinker, ... met h beginnen' . Iets verder zegt hij dat velen die uitgang in het geheel niet gebruiken en dat men deze in Amsterdam zelden hoort en hij vervolgt dan :
`Men kan wel zeggen, dat het gebruik van die uitgang tot de algemeene
beschaafde Hollandsche spreektaal eigenlijk in het geheel niet behoort,
en dat het alleen door de invloed van de volkstaal is, wanneer hij in de
algemeen beschaafde spreektaal bij enkele woorden en in enkele uitdrukkingen nog wel eens gehoord wordt' ( blz . 57 ) .
De tegenstand die Roorda had ondervonden bij zijn kollega's zal niet
in de laatste plaats door dergelijke opmerkingen veroorzaakt zijn. Wij
weten hierdoor in ieder geval dat er ook in de bakermat van de Hollands/Nederlandse spreektaal, onder de meer beschaafde standen in het
midden van de vorige eeuw, nuances voorkwamen die door later dialectonderzoek zijn bevestigd (o.a. Daan/Heeroma 1965 blz. 20,21).
De verhouding spreektaal /schrijftaal is een onderwerp van openbare
diskussie geworden na de publikatie van Roorda. In 1888 publiceert Johan Winkler zijn verhandeling over `Spreektaal en schrijftaal. Volkstaal
en boeketaal' (Winkler 1888 ). Winklers felle betoog keert zich tegen
een toestand die al lang in de praktijk geworteld is en niet meer omkeerbaar zal blijken te zijn : tegen het Hollandse karakter van de Nederlandse standaardtaal en tegen de schrijftaal als norm. Hij pleit vóór de
spreektaal, de 'volksspreektaal van de beschaafde burger' (blz. 5-6 ). Het
zal op de westelijk georiënteerde kollega's niet veel indruk gemaakt hebben (15). Hieronder nemen we slechts enkele opmerkingen ten aanzien
van de spreektaal op. Muller (1891) wijst op verschillen in woordgebruik
tussen schrijftaal en spreektaal zoals werpen/ gooien, wenen,
schreien /huilen, behoeven/ hoeven, broeder/broer (blz. 198 ). Op de
volgende bladzijden merkt hij op dat in de Hollandse en Noordnederlandse beschaafde spreektaal alleen jij en u gebruikt worden, maar dat
in de boekentaal uitsluitend gijj heerst, dat in de levende taal volstrekt
ongebruikelijk is. Maar hij meent dat in toasten en in de rechtszaal al
vaak jij en u gehoord worden. Hij wijst op wie, waar die voorgeschreven worden door de grammaticaregels, terwijl die en daar gezonde, on-

(15) Voor de opvattingen van de taalgeleerden uit de tijd, de mening van o.a.
J.W. Muller die in 1891 een artikel over spreektaal en schrijftaal publiceerde, verwijzen we naar Noordegraaf (1985 hfdst. 4).
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gekunstelde taal zijn. Een treffend voorbeeld is ook, dat de bijwoorden
van graad heel en erg gewone spreektaal zijn, maar dat zeer schrijftaal
is ( 16) . Dit zeer en woorden als snel tegenover gauw en vlug zouden
een indruk kunnen geven van de invloed van de schrijftaal op de spreektaal. Ook groter als zeggen de meeste Hollanders of Nederlanders die
geen bestudeerde taal spreken. IVij, zij gavve(n), lazzen(n), namme(n)
noemt Muller in dagelijks gebruik niet ongewoon, nog min of meer
plat. Maar hij noemt de verwarring van kennen /kunnen, leggen /liggen
echt Hollands en zegt dat de Hollander de onderscheiding van deze
werkwoorden eerst door school en opvoeding tot een gewoonte wordt.
Ik heb zelf ervaren hoe moeizaam dit proces gaat voor wie is opgevoed
door een moeder die dat onderscheid niet kende. Aan het slot van het
stuk blijkt dat Muller, die zeker niet alleen voor zichzelf heeft gesproken, een toleranter standpunt ten aanzien van de regionale variatie inneemt dan menige Hollander, zelfs dan menige Nederlander bijna een
eeuw later. Het volgende citaat is lang, maar alleen door Mullers eigen
woorden weer te geven kan het standpunt van hem en zijn medestanders duidelijk gemaakt worden.
`Maar is die eenheid van taal volstrekt onbestaanbaar met zekere mate van
vrijheid en verscheidenheid ? Inderdaad is de beschaafde spreektaal, hoewel over 't geheel en in hoofdzaak Hollandsch, nog ten huidigen dage niet
overal dezelfde ; niet alleen het ,, accent'', de eigenlijke ,, tongval" of
„ tongslag " , maar ook de klanken en ten deele zelfs de woorden verschillen : ook beschaafde Friezen, Groningers, Zeeuwen, Brabanders spreken
nog altijd in menig opzicht anders dan de geboren Hollanders. Moet dit
anders worden ? Hebben wij Hollanders het recht, een Fries uit te lachen,
gelijk nog vaak geschiedt om zijn f en s, waar wij een z zeggen, om zijn
voor ons ongewone uitspraak der g ? K linkt het zoo leelijk wanneer een geboren Friezin ook in Holland van den , , tuun " en het , , huus " blijft spreken ? Waarom zou een Zwollenaar niet de slot-n en het verschil tussen ou
en au laten horen ? Welk kwaad steekt er in deze verscheidenheid ? Winkler's voorstelling der Hollandsche dwingel andij moge overdreven zijn, een
, , provinciaal accent " geldt inderdaad nog maar al te vaak als een teeken
van mindere beschaving ; en de niet-Hollanders, daaraan herkend en
daarom bespot, beijveren zich, bevreesd voor achterlijk en boersch te zullen doorgaan, dan ook gewoonlijk om in hunne taal alle sporen van hun
eigen tongval uit te wisschen en vooral den Hollanders gelijk te worden.
En toch kan men zeer goed de historisch gewordene hegemonie van Holland erkennen als een feit, waaraan niets meer te veranderen valt, zonder
daarom onze Hollandsche manier van spreken voor de beste en wellui-

( 16) In de tv-spreektaal van de tegenwoordige tijd wint zeer veld.
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dendste, de eenige , , beschaafde ", kortom de alleen zaligmakende, te
houden ! Een Hollander kan zonder affectatie de slot-n achter een é niet
uitspreken ; maar laten anderen er niet eene eer in stellen, de Hollanders
hierin en in andere opzichten na te volgen en zich hunne eigene uitspraak
af te wennen, die dikwijls, absoluut genomen, duidelijker, welluidender
is, en historisch beschouwd, meer in overeenstemming blijkt met den vroegeren toestand der taal, gelijk die zich nog in onze spelling, in onze
schrijftaal afspiegelt : laat ieder vogeltje zingen zoals het gebekt is ! De onmisbare eenheid van taal is voorgoed gevestigd en wordt door allen gewaardeerd, zij zal door dergelijke nuanceering van uitspraak (of zelfs, tot op
zekere hoogte, van woordenkeus ) niet in gevaar gebracht worden' ( blz.
227/228)"

Wat is er in een eeuw van toenemende beschaving weinig veranderd in
de tolerantie ten opzichte van medemensen/landgenoten ! ( 17)
5.3 Verzet van regionale kant
Het verzet van regionale kant tegen de Hollandse standaardtaal heeft
zich geleidelijk ontwikkeld, mede als reaktie op de politieke gebeurtenissen. We kunnen drie perioden onderscheiden : die van de Republiek
der Vereenigde Nederlanden, de Franse tijd en de tijd van het Koninkrijk. De eerste periode die voor een groot deel in de 18de eeuw lag, was
de tijd van de opbouw van de schrijftaal. Het Hollandse dialect werd beschouwd als belangrijkste element van deze taalontwikkeling. Dat sprak
vanzelf, aangezien Holland politiek en ekonomisch de machtigste van
de zeven provincies was. Maar de andere provincies waren toch niet
machteloos, ze konden hun stemmen laten gelden in beslissingen die
de gehele Republiek betroffen, ze hadden bronnen van inkomsten als
landbouw en industrie, die wel minder opbrachten als de doorvoerhandel van Holland, een belangrijk middel van bestaan daar, maar toch van
essentieel belang waren. Er was een zeker evenwicht tussen land- en zeeprovincies, ook al lag het zwaartepunt in Holland. De taal van Holland
werd aanvaard als norm voor de schrijfttaal, de taal van recht en bestuur,
geleidelijk aan zelfs die van wetenschap, maar de sprekers van regionale
varianten en variëteiten handhaafden hun gevoel van eigenwaarde. Over
de noodzaak om de eigen taal in minder formele situaties aan het Hol-

(17) Muller werd geboren in Amsterdam, studeerde in Leiden en was hoogleraar
in Utrecht en Leiden. Karsten (1949) noemt hem een behoudende aristokraat.
Maar het standpunt tegenover taalvarianten, dat in dit citaat tot uitdrukking komt,
lijkt eerder liberaal.
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lands aan te passen heb ik vrijwel niets gevonden. In de Franse tijd veranderden de houdingen. De unitarissen, die vooral in Utrecht en Holland sterk stonden, hadden de federalisten en moderaten aan de kant
gezet. Bovendien waren de oude provincies vervangen door departementen met heel andere grenzen, waardoor de macht aan die provincies ontnomen was. De zeeprovincies werden door het belastingstelsel van Gogel
bevoordeeld, doordat het landbezit naar verhouding zwaar belast werd.
Het streven naar eenheid op politiek gebied was sterk, het streven naar
taaleenheid liep daarmee parallel ( zie § 1.6 ). In de landprovincies groeit
het besef dat deze politieke eenheid wenselijk en nodig is, maar het
leidt niet merkbaar tot verzet tegen de taalhegemonie van Holland ( zie
§ 1.5 ). Een belangrijke oorzaak hiervan kan zijn dat het streven naar een
eenheidstaal enige decennia lang beperkt bleef tot de schrijftaal. Na de
Franse tijd, tijdens het Koninkrijk, wordt de positie van Holland weer
zwakker ; de federalisten kwamen weer meer op de voorgrond, koning
Willem I was niet erg Hollandsgezind, landbouw en industrie kregen
meer nadruk, de doorvoerhandel minder. Maar de politieke eenheid was
er, de noodzaak van een nationale taal werd onderkend, de verbetering
van het onderwijs, met de meest verplichte regels voor de eenheidstaal,
het spellingsvoorschrift van Siegenbeek en de grammatica van Weiland,
was doortastend ter hand genomen. De uitspraken van Staring die het
duidelijkst een afwijzing van het Hollands inhouden, dateren uit de
Franse tijd ( zie § 1.5 ). Daarna worden ze wat onzekerder, wat minder
direkt. Dat kan het gevolg zijn van de politieke ontwikkelingen onder
Willem I : minder eenheidsstreven wekt minder agressie.
Maar wat werd er gesproken door mannen uit de landprovincies zoals Staring tijdens bijeenkomsten van gemengd regionaal karakter ? Staring was lid van het Haagse Letterkundig Gezelschap Kunstliefde spaart
geen vlijt en heeft in 1785 een vergadering van dit gezelschap bijgewoond. Ook na 1815 is hij in Holland geweest en heeft er met kennissen, vrienden en officiële personen gesproken. In de door Opstelten
(1916 ) uitgegeven brieven maakt hij nergens gewag van problemen met
de gesproken taal. Het is ook onwaarschijnlijk dat die er geweest zijn.
Het Hollandse dialect was al een meer algemene omgangstaal als gevolg
van de ontwikkeling van twee eeuwen. En Staring en andere provinciale notabelen zullen zich aangepast hebben en een taal gesproken hebben die de herkomst van de sprekers verraadde door het gebruik van
sommige woorden en de artikulatie. Beschouwde men deze taal als een
` beschaafde' regionale taal of als een regionaal gekleurd Hollands ?
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In de eerste decennia van de 19e eeuw in en na de Franse tijd, hoort
men, vooral van officiële zijde, het geluid dat het Hollands het voorbeeld is voor de schrijftaal. Er zijn ook uitlatingen waarin het besef
doorklinkt dat de Hollanders zo denken, dat je daarmee rekening moet
houden in gesprek met ze, dat je dat vanzelfsprekend ook moet doen
in geschreven taal, want zo heb je het op school geleerd, maar dat je
verder je eigen gang gaat, dat wil zeggen je eigen taal praat.
Deze laatste suggestie wordt ook gewekt door een passage in een Overijssels schoolboek dat in 1823 in Deventer werd uitgegeven. Er wordt
een gesprek weergegeven tussen twee jongens. De een vraagt de ander
of hij mee gaat naar `den hof' . Het vriendje antwoordt : `Dat zegt gij
niet goed, Derk, naar den tuin moet het zijn' . Derk antwoordt daarop
met : `O, dat is ook waar, Frans, hier spreekt men wat plat, en ik denk
er niet aan, dat gij uit Den Haag komt' . We kunnen dit antwoord opvatten in de door mij bedoelde geest : met een Hollander passen we ons
wel aan, maar onder ons houden we ons aan de regionale taal' . Uit
blond oog en blond en blauw blijkt waarschijnlijk echter het regionale
karakter van dit schoolboek ( zie Daan 1978a, 1978b). Welke betekenis
plat in dit verband heeft, is moeilijk te beslissen. Ik kan me niet aan de
indruk onttrekken dat de jongen toch enigszins het gevoel tot uiting
brengt, dat zijn taal lager gewaardeerd moet worden dan die van het
vriendje uit Den Haag. In deze zelfde tijd wordt ook wel de eis gesteld
dat men aan de spraak de regionale herkomst niet mag kunnen horen
(zie § 2.2) .
Men kan zich afvragen of dit het gevolg is van het Hollandse zelfbewustzijn, dat wil zeggen dat toen al, net als tegenwoordig, Hollanders,
dat zijn bewoners van gedeelten van de provincies Noord- en ZuidHolland, menen dat aan hun eigen uitspraak hun herkomst niet te horen is, hoewel dat voor anderen zonneklaar kan zijn. Dit Hollandse zelfbewustzijn spreekt ook enigszins uit de opmerking van Beets, in de gedaante van Querulus (1858 ), dat hij hoopt dat uitspraakaanwijzingen
in het Nederlands Woordenboek, waarvoor plannen gemaakt zijn, ons
zullen verlossen niet alleen van de uitspraak van ch en g (zie § 2.2 en
4.2 ), maar ook voogl-en. Ik denk dat dit laatste voorbeeld duidt op het
uitspreken van de slot-n. Neurdenburg (1855-'56 blz. 6) stelt namelijk
n weglaten. Zijn antwoord luidt als volgt : devragwomnsde
`Omdat het zuid-hollandsche spraakgebruik zulks wil, en men voor pedant mogt doorgaan, indien men in dezen zich den Overijsselaar, Gelderschman of Groninger ter navolging koos' . Hij erkent vervolgens het
bestaan van verschillen en verschillende waarderingen met de volgende
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woorden : `... onze geldersche en zeeuwsche, onze friesche en groningsche broeders zullen de zuid-hollandsche uitspraak welligt als tamelijk
slordig beschouwen. Blijven de laatsten nu beweren, dat zij het regt van
voorschrift hebben, ... zoo mogen zij toezien of er ook scheuren in hunnen rok gevallen zijn' . Muller schrijft : `onze beschaafde spreektaal is
echter Hollandsch' (1891 blz. 501). Knippenberg / De Pater typeren de
gevoelens in Noord-Brabant ten opzichte van Nederland als volgt : De
staat werd geïdentificeerd met `bovenmoerdijks' en vooral met Holland,
dat stond voor rijkdom, arrogantie, superioriteitswaan en protestantisme'
(1988).
Al spoedig in de 19de eeuw blijkt dat de belangstelling voor regionale talen een wetenschappelijke belangstelling is. Uitingen van regionalisme of in ieder geval pleidooien voor variatie komen in de regel uit
de pen van taalkundigen. In het einde van de 18e eeuw had de Maatschappij voor Nederlandsche Letterkunde al verzamelingen woorden bijeengebracht voor een algemeen woordenboek. De meeste verzamelingen zijn in handschrift blijven liggen, de titels van de gepubliceerde zijn
te vinden in Van den Bergh (1837 ) . Over de eerste verzamelaar, Van
Bolhuis, schrijft Heeroma (1967) uitvoerig. Maar toen de Maatschappij
in 1778 begon met het verzamelen van lijstjes met streektaalwoorden
was het latere Nederland nog een federale staat. De grote stroom dialectwoordenlijsten en -studies komt op gang in de 19e eeuw. Elke taalkundige die zijn bijdrage heeft geleverd aan onze kennis van de streektalen heeft wel iets positiefs opgemerkt over de streektalen of over de
studie ervan.

M.T. Laurman die in 1822 een eerste bijdrage tot de kennis van het
Gronings leverde, schrijft in zijn Voorrede, op blz. V, het volgende : `En
daar de schat onzer taal in onderscheidene tongvallen verstrooid ligt, zoo
kan men hem eerst een `kenner der taal noemen, welke dien schat der
onderscheidene tongvallen (Hollandsch, Geldersch, Friesch, Groningsch,
enz . ) ten minste eenigermate magtig is' . Hij is verder van mening dat
men sommige taalregels en de hedendaagse spelling `misschien al te
eenzijdig, naar het Hollandsch dialekt gevormd heeft' . Dezelfde kleur
vinden we in een artikel over het dialect van de omgeving van Zutphen
door Tadama (1839): `De fouten, die men volgens den tegenwoordigen staat onzer moedertaal in denzelven meent op te merken, ofschoon
velen dier eigendommelijkheden, welke men nu als fouten kan aanmerken, overeenkomst toonen met de taal onzer voorouders voor eenige
eeuwen en met de taal onzer Duitsche grensnaburen' . Ook J.H. Behrns
voert in 1840 wetenschappelijke gronden aan. Deze lector van het Athe-
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naeum in Franeker zoekt oude vormen in de dialecten en acht dit van
belang voor de taalstudie : `Dit althans is het gevoelen der kundigste
mannen van onzen tijd, die de taalbeoefening niet meer willen bestaan
hebben in de nasporing van één enkel bevoorregt dialect, tot schrijftaal
verheven' . Weliswaar een wetenschappelijke verantwoording, maar toch
ook een keurige, maar duidelijke steek onder water aan het Hollands.
Uit een volgende passage is duidelijk dat hij zich te weer stelt tegen anderen : `Ofschoon eenigen het wellicht nutteloos achten, aan eene . dergelijke bezigheid den tijd te besteden, of het zelfs belagchelijk vinden,
een dialect als dat van Twenthe, eener opzettelijke nasporing waardig
te keuren, zullen zeker anderen, die op de tegenwoordige hoogte van
de Duitsche philologie staan, daarover gunstiger denken' . Als L.A. te
Winkel in 1864 de beginselen voor de vokaalspelling in het WNT uiteenzet, gaat ook hij uit van het wetenschappelijk-etymologische beginsel : `zoo maken een groot gedeelte van de bewoners van Holland en
Utrecht en de meest beschaafde standen in verscheidene andere gewesten geen onderscheid meer tusschen de bovengenoemde letters
[ e/ ee, o / oo i. In andere gewesten is dat verschil nog min of meer duidelijk hoorbaar. Zich naar één uitverkoren dialect schikken, zou niet alleen, gelijk wij gezien hebben, slechts een halve maatregel zijn, maar
bovendien gelijkstaan met een onrecht, aan de groote meerderheid onzer landgenoten gepleegd ; het zou een bevoorrechting wezen van een
betrekkelijk kleine minderheid, en eene onverantwoordelijke verongelijking der overigen, die andere tongvallen hebben' (Te Winkel 1864 ).
Het morele en het wetenschappelijke motief ondersteunen elkaar.
De verandering in toon is waarschijnlijk niet alleen het gevolg van de
wetenschappelijke taalstudie. De sociale verhoudingen zijn in de loop
van ongeveer een halve eeuw zo gewijzigd dat afkeurende oordelen over
het gepeupel, hun onbeschaafdheid en hun lompe taal niet zo gemakkelijk meer gegeven worden als voor een halve eeuw. Het volgende citaat uit een artikel van Kern over `Oost-Geldersch taaleigen' geeft waarschijnlijk een goede kijk op de taalverhoudingen in die tijd :
` ... eene bevolking, die de officiëele taal slechts gebrekkig op de scholen
leert ; en daarenboven is de officiëele, aangeleerde taal te veel afwijkende
van haar eigene, dan dat ze de eerste in de vertrouwelijke omgang zouden
overnemen. Zoo als men licht begrijpen kan, wordt de taal onder boeren
zuiverder gesproken dan onder de stedelingen, ten minste dan onder de
hoogere standen in de steden. De laatsten komen meer in aanraking met
lieden uit andere oorden des rijks, en doen hun best om bij voorkomende,
plechtige gelegenheden, Hollandsch te praten. Al keeren zij in den huiselijken kring tot hun eigen tongval terug ... De boer daarentegen ... doet
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zelfs geen moeite met `heeren' anders te spreken, want hij weet dat dezen
in den regel hem verstaan, en hij verstaat ook hun `Hollandsch' tamelijk
wel. Over het algemeen lijkt het taaleigene der Graafschap met alle afwijkingen in klanken en taalvormen, genoegzaam op het Nederlandsch, om
bij menig Hollander de gedachte op te wekken, dat `ze daar in den Achterhoek een raar taaltje erop na houden ... daar zijn eigen uitspraak de
ware, de mooie, de beschaafde is, ligt bij hem de gevolgtrekking voor de
hand, dat de boeren het Hollandsch verbrabbelen. Het inzicht van een op
zichzelf staande tongval heeft een Hollander met min of meer ontwikkelde
liberale begrippen' ( Kern 1865).

De mening dat een tongval niets anders is dan slecht Hollands vonden
we ook in het begin van de 19e eeuw, we vinden het ook nog in het
midden van de 20e eeuw. Dit vooroordeel is sedert dien wel sterk verminderd. Een veel ernstiger vooroordeel, n . l . dat het spreken van een
regionale taal onbeschaafd is, een vooroordeel dat we ook eerder in de
19de eeuw aantroffen, is nog niet uitgeroeid, behalve misschien bij de
liberale Hollander die Kern boven typeerde.
Een eigen toon horen we uit het Friessprekende gebied. Feitsma
( 1978 ) heeft erop gewezen dat Joost Halbertsma voor het Fries iets
nieuws heeft gebracht door de volkstaal op de troon te zetten en in feite
tot norm te verheffen. Dit was het gevolg van invloed van de Romantiek en heeft, alweer volgens Feitsma, de Friese literatuur in hoge mate
bevorderd. Na Halbertsma zullen we veel feller uitspraken bij Winkler
vinden, die niet bereid is het Hollands als Nederlands te aanvaarden.
Het tweede deel van Winklers Dialecticon (1874 ) begint met NoordHolland (Naar deze inleiding verwijst Winkler zelf, bij het begin van
de afdeling Nederland (dl. 1 blz. 265 ), voor het onderscheid tussen Nederduits, Nederlands en Hollands ). De volgende passage ( blz. 2 ) is, althans voor de felle Winkler, redelijk neutraal ; bovendien is er weinig
tegen in te brengen.
`Uit de volkstaal van de provincien Holland en van westelijk Utrecht, uit
den hollandschen tongval van de nederduitsche taal, heeft de hedendaagsche nederlandsche taal, de geijkte taal van het koninkrijk der Nederlanden zich ontwikkeld. Deze geijkte nederlandsche taal is volkomen ongeschikt om gesproken te worden. Ze wordt dan trouwens ook door niemand
gesproken. `Tis een schrijftaal, een boeketaal, meer niets ; een spreektaal
is het niet. Het nederlandsch wordt in ( Noord- )Nederland slechts zelden
met dien naam genoemd ; meestal noemt men de nederlandsche taal het
hollandsch, de hollandsche taal ; in de dagelijksche spreektaal is dit bijna
altijd het geval. Deze benaming is ook niet geheel af te keuren, want het
nederlandsch is werkelijk hollandsch en niet geldersch of vlaamsch of brabantsch of iets anders ; 't is de hollandsche spreektaal, het hollandsche
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dialect tot een schrijftaal vervormd. Toch verdient de benaming nederlandsche taal de voorkeur ; ze geeft niet tot verwarring en misverstand aanleiding. Want als men de geijkte schrijftaal van het koninkrijk der Nederlanden hollandsch noemt, hoe zal men de volkstaal, de spreektaal der bewoners van de provincien Holland noemen ?'

Op de volgende twee bladzijden komen de andere punten ter sprake
waarmee het Hollands als norm voor de taal van het koninkrijk wordt
afgewezen : Men denkt dat het mooi staat, fatsoenlijk is, een bewijs is
van goede stand om Nederlands te spreken (Vooral vrouwen denken
dat, volgens Winkler). Niemand, ook geen Hollander, kan zijn eigen
uitspraak zo verkrachten dat men de aangeboren tongval niet min of
meer duidelijk doet horen. Zo blijkt het dan ook uit welke streek men
vandaan komt als men probeert Nederlands te spreken. En dan volgt :
`Maar omdat de Hollanders juist Hollanders zijn, dat is : omdat ze gewoon
zijn overal in Nederland de eerste viool te spelen en te doen alsof slechts
Holland Nederland was, en omdat de overige Nederlanders, de nietHollanders, in den regel gewoon zijn alles na te volgen wat de Hollanders
doen, alles te prijzen wat de Hollanders wijzen, zoo is men ook in de hoogere standen van de andere gewesten en vooral in de groote steden buiten
Holland begonnen, ook weer hierin de Hollanders na te apen' .

Het klinkt als een wanhoopsuiting bij het verdedigen van de laatste
schans. Winkler stond weliswaar niet alleen in zijn afwijzing van het
Hollands, maar het doordringen van dat Hollands was niet meer te keren, nadat het al enkele eeuwen basis voor de geschreven taal was en gedurende ongeveer een eeuw door de school, met behulp van de spellingvoorschriften, de officiële grammatica's en de leesmethoden op school
was verspreid. Nog 20 jaar later, toen de strijd voor een natuurlijker
spreektaal al begonnen was, sprak een onderwijzer op een arrondissementsvergadering over het `ellendige Friese dialect' (Friso 1985).
6. HET ONDERWIJS
De titel van dit hoofdstuk is even abstrakt als de inhoud van het voorgaande. Tot nu toe is geschreven over regels voor spelling en grammatica, over onderwijsmethoden, over inzichten tegenover het Hollands als
standaardtaal en regionale talen, streektalen of dialecten. Maar er is weinig aandacht besteed aan de onderwijzers, de mensen die de regels overdroegen aan hun leerlingen, de kleine mensen die aan hun zorgen toevertrouwd waren. Toch zijn die beide groepen heel belangrijk in het
proces van taaloverdracht. Les geven, individueel of klassikaal, is altijd
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iets subjektiefs, zoals elk kontakt tussen twee mensen. Het onderwijsproces, de aktiviteit van de onderwijzer en het leerproces, de aktiviteit van de
leerling, worden beinvloed door inhoud van het onderwezene en methode
van onderwijs, maar evenzeer door wederzijds begrijpen en wederzijdse
sympathie.
Uit opmerkingen ( zie hoofdstuk 4 en 5) is gebleken wat men op enkele
ondergeschikte punten wel of niet aanvaardbaar achtte in de gesproken
taal, maar die zijn verre van voldoende om ons een indruk te geven van
wat in het algemeen aanvaardbaar was in taalgebruik en uitspraak. Om
het nu maar ronduit te zeggen : we weten vrijwel niets over het taalgebruik
van de onderwijzers, niets over dat van de kinderen als ze de school verlieten en niets over het spraakgebruik en de taalkennis die enkele jaren na
het verlaten van de school nog bewaard waren.
Deze lacune in onze kennis is van cruciaal belang en we zullen proberen
de negatieve invloed ervan te beperken. Min of meer konkrete gegevens
zijn beschikbaar over de deelname aan het onderwijs, over de herkomst
en de opleiding van onderwijzers. Meer gegevens zijn ontleend aan herinneringen die door enkele onderwijzers gepubliceerd zijn en aan persoonlijke herinneringen, die door de literatuur worden ondersteund. Het zwijgen van de hoofdrolspelers, op enkele uitzonderingen na, in het proces
van de overdracht van de standaardtaal, de onderwijzers, is veelzeggend.
Maar als we dat zwijgen onder woorden proberen te brengen kunnen we
er gemakkelijk te veel achter zoeken. De mentaliteitsgeschiedenis van de
onderwijzer moet zich baseren op weinig meer dan niets in vergelijking
met die van zijn superieuren, de onderwijsinspekteurs, de politieke autoriteiten, de vertegenwoordigers van geestelijke stromingen, die hun meningen op schrift stelden.
6.1. De deelname aan het onderwijs
Er is al eerder op gewezen dat een nationale taal een onmisbaar element
is voor de eenheid van een natie, maar ook fungeert als symbool ervan.
Het vaststellen welke taal als nationale taal beschouwd zal worden en de
normen ervan voorschrijven is één, het invoeren door middel van het onderwijs, zeker in de eerste helft van de 19e eeuw, iets heel anders. De verbetering van enkele omstandigheden, zoals de schoolgebouwen en de
opleiding van de onderwijzers, moest ermee gepaard gaan. Alle auteurs
die zich met het 19e-eeuwse onderwijs hebben beziggehouden, roeren
deze onderwerpen aan. Een van de meest recente publikaties met een uitvoerige literatuurlijst waarnaar we kunnen verwijzen, is Knippenberg
(1986).
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Enkele tientallen jaren lang was over de deelname aan het onderwijs
alenbkdwtDBr(1946)eovhadgscrn.Tue1825
en 1835 is het aantal thuisblijvende leerlingen verminderd van ongeveer
35 % tot ongeveer 27 % van alle kinderen die in de schoolleeftijd vielen. Op grond van deze getallen heb ik in `Ik was te bissie (1987 blz.
31)angeomdtkisvanhe`Hold'rmiganten naar Amerika gering geweest moet zijn. Die geringe kennis kan vastgesteld worden op grond van het feit dat emigranten uit verschillende
provincies van Nederland elkaar niet of ternauwernood verstonden. Smeding (1987 blz. 407) vermeldt dat Friese schoolopzieners in hun verslagen opmerkingen maken over onderwijzers die geen zuiver Nederlands
spreken. En op de volgende bladzijde citeert hij G.H. Jongsma die in
1842 schreef: `De onderwijzer is aanvankelijk wel genoodzaakt met het
gronigsch kind Groningsch, met het drentsch Drentsch, met het friesche
kind Friesch te spreken, en de gewestelijke, de districts- en plaatselijke
straat- en keukentaal in goed Nederduitsch te vertolken ; want deze is
de moedertaal, en verstaan moet zij worden, zal het onderwijs grondig
zijn en niet werkeloos worden' . Men neemt wel aan dat kinderen uit
protestantse gezinnen een kleine voorsprong hadden op hun roomskatholieke leeftijdsgenoten, doordat zij in de kerk en misschien thuis
bijbel-nederlands hoorden. Het is echter de vraag of die tale Kanadns
voor hen niet evengoed een vreemde taal was als hun zogenaamde moedertaal, het `Nederduits' .
De studie van Knippenberg (1986 ) is veel uitvoeriger en op meer gegevens gebaseerd dan die van De Bree. Hij komt tot de konklusie dat
de deelname aan het onderwijs gedurende de 19e eeuw langzaam maar
zeker toeneemt. De mate van het schoolverzuim verschilt op het platteland en in de steden, is afhankelijk van seizoen en sekse, van de regionale variatie veroorzaakt door landbouw, veeteelt en industrie. Voor
verschillende perioden is de regionale diversiteit in kaart gebracht, van
de totale deelname, maar ook van jongens en meisjes in verschillende
leeftijden afzonderlijk. Deze kaartjes maken waarschijnlijk dat de regionale verschillen groot konden zijn, maar geven nog steeds geen informatie over de beheersing van het Hollands door de kinderen. In de loop
van de eeuw worden de regionale verschillen in deelname aan het onderwijs kleiner, wat er waarschijnlijk op wijst dat men het belang van
het onderwijs begon in te zien, en de mogelijkheden om onderwijs te
volgen toenamen, ook al vóór de leerplichtwet in 1900 werd ingevoerd.
De kaart in Knippenberg/De Pater (1988 blz. 175 ) met een weergave
van de regionale verdeling van bruigoms en bruiden die tussen 1813 en
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1819 hun handtekening konden zetten, zegt evenmin iets over de taal

die deze mannen en vrouwen praatten. Maar de regionale verschillen in
schoolbezoek geven wel enige aanduiding over het ontwikkelingspeil.
Van meer dan 80 % in Groningen en Drenthe daalt het percentage via
Friesland en Noord-Holland met 70-80 % naar minder dan 60 % in
Noord-Brabant en Limburg.
6.2 De onderwijzer
Dé onderwijzer bestaat niet. Maar de onderwijzers, beter gezegd de
schoolmeesters uit de vorige eeuw moeten een aantal trekken gemeen
gehad hebben, anders had het stereotiep `schoolmeester' niet kunnen
ontstaan. Een `schoolmeester' was vooral een `eigenwijze betweter' . Over
een schooljuffrouw hoorde je vroeger zelden of nooit dat oordeel uitspreken. Deze kwalificatie was ongetwijfeld het gevolg van een bepaalde beroepsdeformatie. Vooral de dorpsonderwijzer wist meestal meer van kulturele zaken dan de meeste van zijn dorpsgenoten. Bovendien kon hij
schrijven en hij wist hoe men een brief moest inkleden. Ook als een onderwijzer geen ontwikkeld man was, verwachtten de kinderen en hun
ouders dat hij meer wist dan zij , dat hij hen kon helpen met raad en
daad, met adviezen en het schrijven van brieven. Voor een jonge, onervaren onderwijzer was dat dikwijls een veel te zware opgave, omdat hij
te weinig wist en kon, maar dat niet durfde bekennen of laten merken.
Zo'n jongeman deed dan alsof, ging overkompenseren, deed `schoolmeesterachtig' om de andere partij niet te laten merken hoe zwak hij
was. In een dorp was de positie van de onderwijzer hoger dan in een
stad. In een dorp was hij een van de weinige ontwikkelden die konden
lezen en schrijven, in een stad, waar meer standen en van elke stand
meer vertegenwoordigers waren, was hij geen uitzondering, maar een
van velen. Van Albada ( 1875 blz. 70 ) vertelt zijn vrouw wat hem als
onderwijzer op het platteland te wachten staat :
`Het is te voorzien dat ik ook koster zal moeten worden, klokkenist, lijkbezorger, aanspreker en veldwachter. Al deze posten wil ik combineren, en ze
tegen hoog loon, uitbesteden. Als 't kan, wil ik mij de dominé tot vriend
maken, — hij en ik zijn de kurken, waarop de gemeente drijven moet,
daarom wil ik met hem ééne lijn trekken, — zonder mij zou de man weinig
vermogen, — de meester legt het ei, dat de dominé uitbroedt' .

Op blz. 168 beschrijft hij het verschil tussen dorp en stad als volgt :
`Er is groot onderscheid in de maatschappelijke positie van een dorpsschoolmeester, vergeleken met die van een stads paedagoog. In de eerste categorie
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wordt hij als een buitengewoon persoon, — in de laatste als een gewoon
mens aangezien, ontvangen en behandeld. Ik kan daarover spreken, omdat
ik in beiderlei betrekking langdurige ondervinding heb. Op 't platte land
staan voortdurend alle deuren wagenwijd voor hem open en roept men hem
toe : `Kom binnen, meester !' — In de stad moet men 2 a 3 malen kloppen
en 5 minuten wachten, voor dat men hem de deur ter halven wijdte opent en
dan nog dikwijls , , niet te huis ' ' geeft' .

Van Swinderen ( 1847 blz. 9-10) gaat hier uitvoeriger op in.
`In het algemeen is de school te lande eene geheel andere zaak dan in eene
groote stad, de meester hier een geheel ander wezen dan dáár. In een dorp
is de school naast de kerk het grootste, het meest in het oog vallende, het
voornaamste gebouw, waarin alle ingezetenen eenmaal onderwezen zijn, alle
kinderen nu reeds onderwezen worden of nog zullen onderwezen worden.
In dat ééne gebouw stellen dus alle dorpsbewoners het hoogste belang en alle
zorgen, dat het goed zij en blijve. In eene stad is een schoolgebouw iets, dat
niet opgemerkt wordt, dat meest in achterbuurten staat of achter een gewoon
woonhuis, en dat dus niemands aandacht trekt, waarom zich niemand bekommert. Deugt eene school daar niet meer, dan zoekt men eene andere op.
Ook de meester is om die zelfde redenen te lande een veel belangrijker wezen, dan in de stad. Hij is daar, op vele plaatsen althans, de tweede persoon
in het dorp, die door zijne dagelijksche betrekking met alle kinderen, gedurende een zevental belangrijke jaren huns levens, in de naauwste betrekking
staat, veel naauwer dan de predikant wien vele dorpelingen slechs op een'
dag in de week op de predikstoel zien en niet meer, die hun ook in de zaken
des dagelijkschen leven niet zoo van raad en hulp kan dienen als de meester,
bij wiens lust en kracht en welzijn dus allen het meeste belang hebben en
hierom daarin ook doorgaans stellen. Maar hoe is dit in eene stad ? Daar behoort de meester bij den grooten hoop veelal tot de zeer gewone menschen'
( Geciteerd door Smeding 1987 blz. 343-344 ).

De sociale herkomst van de onderwijzers zal veel hebben bijgedragen of
liever hebben afgedaan aan hun natuurlijk overwicht. Er is maar weinig
onderzoek naar die herkomst gedaan. Het laatste is dat van Smeding
( 1987 ) naar de herkomst van de Friese onderwijzers tussen 1826 en 1857.
We hebben geen zekerheid dat hetzelfde beeld voor het hele gebied van
Nederland heeft gegolden, maar de verschillen zullen niet groot geweest
zijn. Een afzonderlijke groep werd gevormd door zonen van schoolhoofden, wat Smeding zelfrecrutering noemt. Uit de rest van het onderzoek
blijkt dat ongeveer de helft van de onderwijzers komt uit de kleine burgerij . Hieronder rekent Smeding kleine zelfstandigen, zowel ambachtslieden als ondernemers, en semi-intellektuele beroepen, zoals onderwijzers,
veldwachters, kommiezen. Een kwart komt uit gezinnen van gezeten burgers, het laatste kwart uit de arbeidende klassen, de loontrekkers, de afhankelijken.
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Er is ook onderzoek gedaan naar de beroepen van de vaders van Leidse
onderwijzers tusen 1850 en 1900. Daarin is het aandeel van de arbeiders
en de burgerij groter, dat van de kleine burgerij kleiner dan in het onderzoek van Smeding (Du Bois-Reymond e.a. 1981 blz. 9 ). De onderlinge
verschillen kunnen afhankelijk zijn van het tijdsverschil, respektievelijk
eerste en tweede helft van de 19e eeuw, van het regionale verschil, buiten en binnen Holland, en ook van het verschil platteland tegenover stad.
Ondakseovrglijbhdanegvsop mdegrnden valt het toch op dat in beide tellingen de kleine burgerij het grootste percentage onderwijzers opgeleverd heeft. En in beide is het aandeel
van de handarbeiders onder de kleine burgerij meer dan het dubbele van
de hoofdarbeiders die tot deze groep gerekend zijn. Een derde onderzoek
is gedaan naar de herkomst van mannelijke en vrouwelijke kweekschoolleerlingen in Groningen tussen 1900 en 1915 ( vermeld bij Du BoisReymond blz. 3-4 ) . De sociale herkomst, ook van de jongens, ligt hoger
dan in de hiervoor genoemde onderzoekingen. Bij de beoordeling v an het
verschil moeten we niet vergeten dat de kweekschool de hoogste vorm van
onderwijzersopleiding was, waaraan maar een beperkt deel van de aanstaande onderwijzers kon deelnemen, omdat er maar enkele kweekscholen
in ons land waren. Bij de wet van 1857 was twee als minumum gesteld,
in 1872 waren er drie. Het toelatingsexamen was zwaar.
Smeding wijst erop dat het beroep van onderwijzer aantrekkelijk was
met het oog op de kans tot sociale mobiliteit, tot opklimmen op de sociale ladder. Het merendeel van de kleine burgers en de werkende klasse
had die kans niet, maar de onderwijzer die kon lezen en schrijven had
die mogelijkheid wel. De onderwijzer kon schoolhoofd worden. En een
enkeling werd daarna schoolopziener, griffier, notaris, kammies of ijkmeester, betrekkingen met beter salaris, meer verantwoordelijkheid en
hoger status (Smeding 1987 blz. 352-353 ) . Tussen 1788 en 1804, toen
de meeste schoolopzieners nog predikanten waren, werden ook drie onderwijzers daartoe benoemd, nl. Berend Spoelstra uit Oldeboorn in
Friesland, C. Wertz uit Amsterdam en H. Wester uit Oude-Pekela in
Groningen ( 18). Van Albada ( 1875 blz. 112) vertelt dan ook dat hij
geen examen wil doen voor de eerste rang van onderwijzer. Hij is met
hart en ziel onderwijzer geweest en heeft gemerkt dat men bij een vergelijkend examen v an die eerste rang eerder na- d an voordeel heeft. `In(18) Dit is dezelfde Hendrik Wester die door Van Lennep (182 3 blz. 81), als
hij in Groningen is, wordt genoemd als schoolhervormer. Hij leefde van 1752 tot
1821.
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tegendeel heeft de ondervinding mij geleerd, dat een eerste ranger, wegens zijn vreeselijke geleerdheid, niet overal gewild was, en zich vaak genoodzaakt zag met zijn, nu zwaar drukkende bovenlast van kennis, door
een niet minder bekwamen tweeden ranger, op zijde te zien geschoven.
tegenwoordig zou een flinke hulponderwijzer dien zeer geleerde
overschaduwen, ...' . Hij vermeldt dan ook dat in 1864 een hulponderwijzer burgemeester van Veenendaal werd ( blz . 160 ) ; een vroegere
tweede-ranger zou daartoe niet geschikt bevonden zijn. In de tweede
helft van de 19e eeuw werden de vier graden van onderwijsbevoegdheid
tot drie teruggebracht.
Op de minder aantrekkelijke kant van het beroep wijst Regt (1872 ) :
`Daar arbeiden zij aan de ontwikkeling en beschaving eener menigte,
die bij hare komst ter school, onbeschrijfelijk arm aan menschelijkheid,
arm aan begrippen en niet minder arm aan woorden is. Vele kinderen
... zijn niet zelden menschenschuw ... De meesten verlaten op hun 10e
of 11e jaar de school ... De helft van dien tijd verzuimen velen het onderwijs' .
6.3 De houding van de onderwijzers tegenover standaard- en streektaal
Alle onderwijzers, of ze nu uit een stad of van het platteland, uit het
westen, noorden, oosten of zuiden van ons land kwamen, hebben bij
hun opleiding geleerd dat de taal van de natie, het Hollands/Nederduits, de taal van de beschaving was, die ze aan de kinderen moesten
leren lezen of schrijven. Tijdens hun opleiding zullen ze die taal ook
hebben leren spreken ; dit was immers ook de voertaal van het onderwijs. Wie aan een van de weinige kweekscholen opgeleid was of wie, zoals Van Albada, enkele jaren Franse en Latijnse school, en zelfs Universiteit achter de rug had, zal minder moeite gehad hebben met de nationale taal dan de jonge mensen die het met wat normaallessen en
zelfstudie hadden moeten doen. Voor allen geldt dat het ondenkbaar
is dat ze deze nationale taal accent- en foutloos gesproken hebben. Mijn
eigen vader die in 1882 in Ureterp in Friesland werd geboren, kreeg zijn
opleiding van de vader van Prof. dr. A.A. Verdenius . Zowel mijn vader als Verdenius hebben tot hun dood Nederlands gesproken met een
Fries accent. Dat moeten ze toch wel van de oude Verdenius overgenomen hebben. Waarschijnlijk sprak geen enkele Nederlander in die tijd
accentloos Nederlands. Van Haeringen (1924 blz. 65 ) heeft erop gewezen dat Nederlanders van naam door hun uitspraak hun regionale herkomst verraadden. Prof. Dr. J. Huizinga was als Groninger herkenbaar ;
een enkele oud-student van Albert Verwey herinnert zich nog met ge-
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mengde gevoelens hoe deze zijn prachtige gedichten op zijn Amsterdams voordroeg. Prof. Dr. B. Faddegon heeft tevergeefs moeite gedaan
zijn Amsterdams accent af te leren. En toen ik al meer dan dertig jaar
in Amsterdam woonde, waar ik ook de lagere school had bezocht, herkende G.G. Kloeke mijn Noordhollandse herkomst aan mijns zinsintontatie. Deze herkenbaarheid is in het algemeen pas na de tweede wereldoorlog geleidelijk aan afgenomen ; radio, tv en toegenomen mobiliteit
brengen de kinderen eerder en intensiever in aanraking met een Nederlands dat niet of ternauwernood regionaal herkenbaar is, het Nederlands
vooral van nieuwslezers van het ANP voor radio en tv. We kunnen aannemen dat het in de 19de eeuw, zonder deze verreikende media, heel
anders was, maar ik heb weinig kunnen vinden over het hoe anders.
Van Albada (1875 blz. 132 ) vertelt waarop hij veel nadruk legde bij het
onderwijs : `Hoewel onze Nederd. taal in schoonheid en rijkdom uitmunt, is zij toch bij 't volk en in de school nog zeer arm ; getuige daarvan de vele, ellendig gestelde brieven, die men soms als bij toeval onder de oogen krijgt. Gebrek aan zinverwante woorden (synonima) is
hiervan de hoofdoorzaak ; men weet zich alleen uit te drukken met de
weinige woorden, die in 't daagelijksch leven in omloop zijn. Omschrijvingen kent men niet en als men niet in korte volzinnen spreekt, maakt
men zich onverstaanbaar' . Dit beeld is typisch voor onervaren taalgebruikers, wat de kinderen vanzelfsprekend waren. Maar wat heeft
meester Albada bedoeld met `de weinige woorden die in 't dagelijksch
leven in omloop zijn ?' Hij wist toch heel goed dat in zijn dorp Oudebildtzijl een eigen tongval werd gebruikt. En enkele malen citeert hij de
tongval van de `Bildtkers' . Even later geeft hij zelf de verklaring van
deze armoede. `Natuurlijk zijn de gedachten en voorstellingen even bekrompen en armoedig,
de geest is schraal, want het ontbreekt aan
woorden om dien te verhelderen,
... `t Is om dit alles, dat ik er
bestendig op uit was, mijne leerlingen, in de hoogste kl as , synoniemen
voor te schrijven en te doen aanduiden, van op een leerbord geschreven
woorden' . .Heeft meester Van Albada ook niet beseft dat de tongval van
zijn dorpsgenoten op andere gebieden rijk genoeg was om het in woordenschat te winnen van de nationale taal ? Waarschijnlijk niet. Want
dan zou het vooroordeel over de kleine woordenschat van de streektalen nooit voet aan de grond gekregen hebben, zoals later bij taalgeleerden zoals J. van Ginneken ( en met hem anderen ) het geval was.
Deze woorden van Van Albada weerspiegelen de geest van de
negentiende-eeuwse onderwijzer : het Hollands /Nederduits, de nationale taal, is de voertaal voor het officiële en kulturele verkeer. Dat had
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hij geleerd op de verschillende scholen, zo had hij het in praktijk gebracht en in die taal had hij zijn kennis opgedaan.
Hij had ook geleerd dat het Hollands de taal van de beschaving was,
en als beschaafd golden de gezeten burgers in Holland, vooral in de grotere steden en op de buitenplaatsen. Wie in ieder geval in de richting
van deze burgerij naar boven wilde, moest zich in taal, gedrag en kleding aanpassen aan Holland, en afstand nemen van het boerse platteland.
Smeding (1987 blz. 346-347 ) vroeg zich af of onderwijzers uit de arbeidende klasse geen aanpassingsmoeilijkheden hadden in hun burgerlijk levensklimaat. Hij vond in de Nieuwe Bijdragen van 1850 een redevoering van E. de Haan, een der pioniers van de onderwijzersvakorganisatie. Deze was van oordeel dat het vele onderwijzers door hun geringe afkomst ontbrak aan een beschaafde opvoeding. En schreef vervolgens : `Komt zoo iemand nu in aanraking met meer aanzienlijken, of
deelt hij bij tijd en wijle in het gezelschap van lieden uit eenen hoogeren stand, dan gevoelt hij zich niet altijd op zijn gemak, en loopt al ligt
gevaar eenen bok te schieten, zoo als men 't noemt'.
6.4 De laatste decennia van de 19e eeuw
In het voorgaande hebben we enkele oorzaken van de langzame verbreiding van de Nederlandse standaard genoemd : de struktuur van de standenmaatschappij die een belangrijke hinderpaal voor sociale mobiliteit
was, de gebrekkige opleiding van onderwijzers, de omvang van het proletariaat, de geringe mobiliteit door de aard van het vervoer. In de loop
van de 19e eeuw zijn deze elementen zo ten goede veranderd dat de
barrières tussen de verschillende sociale en regionale groepen zo niet
geslecht, dan toch belangrijk verlaagd werden. De ontwikkeling van de
onderwijzer is geleidelijk aan toegenomen ; het lezen in de onderwijsbladen uit de zeventiger en tachtiger jaren van de 19e eeuw en het vergelijken met die van een halve eeuw eerder laat daarover geen twijfel
bestaan. Maar hij of zij kwam nog altijd uit de kleine burgerij en vaak
uit de provincie, en wilde in sociaal en ekonomisch opzicht hogerop.
In het laatste kwart van de 19e eeuw veranderde de houding van taalkundigen en onderwijsgevenden ten opzichte van het Nederlands. De
schrijftaalnormen worden door taalgeleerden afgewezen ten gunste van
levende beschaafd gesproken taal (Hulshof 1985 blz. 65 vlgg. ). Het is
echter vrijwel onmogelijk de mentaliteit van de verschillende maatschappelijke groepen tegenover de leerkrachten in de laatste decennia van de
19e eeuw te peilen. En ook de reakties van die leerkrachten daarop blij-
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ven grotendeels verborgen. Maar soms heeft men geluk en vallen enkele
stukjes van het mozaiek op de goede plaats. Om duidelijk te zijn moet
ik twee ervaringen uit het verleden ophalen. Als kind heb ik het mijn
vader, die onderwijzer was, altijd wat kwalijk genomen dat hij weinig
waardering en helemaal geen liefde had voor zijn streek van herkomst.
Toen ik daarover eens mijn verwondering uitsprak, antwoordde hij :
`Mijn land kon me niet voeden en me geen betrekking bezorgen, waarom zou ik dat liefhebben'. Mijn moeder kwam van een heel ander platteland waar het voor haar ook geen vetpot geweest was, maar er was voor
haar geen beter plek op aarde en zij verloochende haar dialect niet. Pas
jaren later ben ik er iets van gaan begrijpen. Ik had mijn vaders `Terwey' , de 9de druk ervan, geërfd. Dat boek moet een grote rol gespeeld
hebben in menig onderwijzersleven ; dat zie je aan de vele aantekeningen die bezitters erin genoteerd hebben. Maar het rijmpje dat mijn vader en mijn oom dikwijls citeerden, getuigt niet van veel eerbied : `Terwey dat overschone boek/ ligt pruilend in een andere hoek' . Een citaat
uit die 9e druk dat ik had gebruikt, wilde ik eens kontroleren op een
plaats, waar alleen de 6e druk beschikbaar was. En daarin stond heel wat
anders ( 19). Toen begon ik het te begrijpen en nu weet ik wanneer die
verandering is aangebracht, ik vermoed waarom het is gebeurd, maar ik
heb geen rechtstreekse aanleiding kunnen vinden.
In de inleiding van de 6e, 7e en 8e druk staat : `De taal, welke door
de beschaafde Nederlanders wordt gesproken en geschreven, draagt den
naam van Nederlandsche taal. De talen, welke door onbeschaafde Nederlanders worden gesproken zelden geschreven dragen den naam
van tongvallen ( dialecten )' . In de 9de druk (1893) wordt het woord
`onbeschaafd' alleen gebruikt in de volgende passage : `De talen der onbeschaafde volken, die alleen gesproken worden, ondergaan soms in korten tijd groote veranderingen ... De taal, die door de beschaafde Nederlanders wordt gesproken en geschreven, draagt den naam van Nederlansche taal' . Terwey is waarschijnlijk op zijn vingers getikt, in een
bespreking van het boek of door een kollega onder vier oogen, dat je
niet zo kon zeggen dat een groot deel van de Nederlandse bevolking
niet beschaafd was. Het zal je maar op deze manier verteld worden dat
je onbeschaafd bent. Deze opvatting van onbeschaafd in de betekenis
van niet-deel-hebbend aan de kultuur zijn we ook vroeger in de 19e
eeuw tegengekomen. In de 6e druk waarvan ik een fotokopie heb, staat
( 19) Dat gebeurde vóór 1959. Zie Daan ( 1959 ).
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een aantekening van de toenmalige bezitter, De Groot, die deze zelfde
betekenis van beschaafd, onbeschaafd suggereert : `Onbeschaafde Talen.
Men noemt een taal `onbeschaafd' wanneer zij alle letterkundig gewicht
mist en haar gebruik nog van geene vaste wetten en regelen afhankelijk
is. Beschaafde Talen. Een taal is beschaafd, wanneer zij letterkundig gewicht heeft verkregen en verrijkt en aangekweekt is ; wanneer voor haar
gebruik de wetten opgespoord en regels vastgesteld zijn' . Weiland had
in 1805 hetzelfde met andere woorden gezegd. Bijna 90 jaar zijn voorbijgegaan voordat een andere visie op taal werd verwoord in een grammatica die een belangrijke plaats innam in de opleiding van onderwijzers. En dan nog maar een onopvallende plaats, in de inleiding.
Trouwens wat betekende de verwoording door Terwey ? Noordegraaf
(1985 blz. 42 9) wijst op de tweeslachtigheid van Te Winkel (1918 blz.
15-6)metdica:`Nljhebikdtongvauemd
des volks kunnen opvangen, maar dikwijls heb ik daarbij toch veel mogen genieten van den eigenaardigen of lieflijken klank, dien ik dan te
hooren kreeg in aangename tegenstelling tot de onwelluidende, gemeene, rauwe of slappe en smoezelige klanken, die ons uit de achterbuurten der steden te gemoet komen, en die ik nu juist niet bij voorkeur wensch af te luisteren' . Geen wetenschappelijk, maar een sociaal
oordeel dus. Nu, nog een eeuw later, wordt niet door allen, maar wel
door velen het woord beschaafd nog steeds gebruikt voor het spreken
van Nederlands en onbeschaafd voor streektalen. In een tijd dat niemand meer van een plattelander zal durven zeggen dat hij of zij onbeschaafd is, wordt nog altijd geduld dat het spreken van zijn of haar regionale moedertaal wel onbeschaafd is.
De verandering van de tekst door Terwey geeft niet meer aan dan dat
de houding tegenover milieus waaruit veel onderwijzers en onderwijzeressen kwamen, iets begon te veranderen. Den Hertog gebruikt in 1903
ook nog `beschaafde taal' , maar heeft dat spoedig vervangen door `algemene taal' (Den Hertog 1903 blz 3 noot 1 ) .
In de laatste decennia van de 19e eeuw gaat men zich ook bezinnen
op het onderwijs zoals het zich heeft ontwikkeld en men hoort kritische
geluiden erover. Taco de Beer (1886 vraagt zich af waarom er zo weinig
onderwijzers slagen voor hun examen. De schuld ligt volgens hem bij
de opleiders en de schrijvers van leerboeken. De onderwijzers, en dus
ook weer hun leerlingen, leren wel ontleden, maar niet het gelezene begrijpen, niet hun gedachten in woorden schriftelijk of mondeling uiten.
Het onderwijs in het Nederlands was verworden tot ontleden volgens
)
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de regels en mechanisch lezen. K.B. (1877 blz. 11) heeft al geschreven
dat duidelijk is gebleken dat het beoogde doel met spraakkunsten niet
bereikt wordt. Hij pleit ook voor het Ieren spreken (20). In de kring
van Taal en Letteren, van Van den Bosch en de zijnen, zal dat geluid
sterker klinken. Multatuli en de Tachtigers hebben de kloof tussen
schrijftaal en spreektaal verkleind. En in 1891 schrijft Muller zijn grote
artikel over `Spreektaal en schrijftaal' . Verschillen tussen beide worden
besproken en tevens enkele verschijnselen van die spreektaal. Hij onderscheidt stijlen in spreek- en schrijftaal, een beschaafde spreektaal en een
gemeenzame schrijftaal. In dit artikel zijn de resultaten van de 19eeeuwse studie van het Nederlands, van de taalhistorische studies, van dialectstudie en dialectgeografie verwerkt. Uit het gezichtspunt dat hij tegen het einde van het artikel samenvat is waarschijnlijk te verklaren dat
ontwikkelde Nederlanders op hoge posities zich niet voor hun regionaal
accent schaamden ( zie 5.2 slot) (21).
Muller's lezers
Taal en Letteren richtte zich niet tot wetenschappers, maar tot een breder publiek zullen deze mening beaamd hebben. Maar zal iemand verwacht hebben dat deze woorden een maatschappelijke verandering te weeg zouden brengen ? Alles bleef zoals het
was. Bijna heel Nederland weet niet beter dan dat je alleen beschaafd
praat als men aan je spreken, aan je accent en je woordgebruik niet kan
horen uit welke streek van het land je weg komt, beter gezegd als je voldoet aan subjektieve en willekeurige normen waarvan in de inleiding
een voorbeeld is gegeven. Zelden worden die gebeurtenissen openbaar
gemaakt.
Is het niet vreemd dat in een land waar diskriminatie op grond van
huidskleur en sekse volgens de wet strafbaar is, of in ieder geval moreel
veroordeeld wordt, diskriminatie op grond van enige variatie in de hantering van de Nederlandse taal niet alleen getolereerd, maar zelfs positief
beoordeeld wordt ? Is het geen tijd ook deze diskriminatie openlijk af
te keuren en te verbieden als Nederland nog een beschaafd land wil heten ?

(20) D e Vos neemt aan dat K.B. staat voor Koenen en Bogaerts.
(21) Op de invloed van Taal en Letteren wees Bakker (Bakker / Dibbets 1977)
blz.15
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THIJM EN VLAANDEREN (*)
door
Ada DEPREZ
Lid van de Academie

Honderd jaar geleden, op 17 maart 1889, overleed te Amsterdam de
Nederlandse letterkundige Jozef Albert Alberdingk Thijm. Hij was van
bij de oprichting van onze Academie, in 1887 (net als zijn broer Paul
trouwens, die hoogleraar te Leuven was en van hem in 1888 de Dietsche
Warande zou overnemen) tot buitenlands erelid gekozen. Thijm werd
dan ook in 1889 in deze zaal herdacht door zijn Leuvense vriend, de archivaris Edward van Even.
Thijm is ons uit de literatuur bekend als een beslist en principieel katholiek, als een niet-onbegaafd dichter, prozaïst en essayist, als een autodidact en toch als een man van wetenschap, als een voorstander van
neogotiek en religieuze kunst, én als een rebels spreker en onvermoeibaar onderbreker op vergaderingen en congressen, waar hij zijn estetische of katholieke standpunt onvoldoende vertolkt of vertegenwoordigd
zag. Dat opstandige en dwarse, dat principiële en kwajongensachtige,
dat koene en onversaagde zouden twee van zijn kinderen van hem erven. De eerste was zijn zoon Karel (1864-1952), de ons uit de literatuur
toch wel beter bekende en in zijn tijd zelfs beruchte naturalist en impressionist Lodewijk van Deyssel, die zijn vaders reputatie en naroem ongewild (maar terecht) in de schaduw heeft gedrongen. De tweede was
zijn dochter Catharina (1849-1908 }, die op het podium, in tijdschriften en in de openbaarheid met of zonder Mina Kruseman optrad
als voorvechtster van feminisme en emancipatie.
Hij moet een merkwaardig man zijn geweest. Zijn zoon, die vrij kort
na Thijms overlijden, in 1893, een biografie over hem publiceerde
een boek dat door de geattitreerde Van Deyssel-studax Harry Prick in
1985 als De wereld van mijn vader terecht nog eens is uitgegeven had
het over Thijms kwaliteiten, en gebruikte daarvoor de adjectieven : talentrijk, produktief, beweeglijk, provocerend, hoffelijk, beminnelijk, ge-

(*) Lezing gehouden in de openbare vergadering van 25 oktober 1989.
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lovig en ijverig. Dit zijn facetten die wijzen op een veelzijdig begaafd
figuur, die het dan ook verdiende dat op 6 oktober 1989 te Nijmegen
een colloquium aan hem werd gewijd. Ik zou zo zeggen niet aan de
hele maar aan een kwart Thijm, nl. aan dit stuk van zijn werkzaamheid
dat zijn bemoeienissen met de kerkelijke kunst, de neogothiek en de bescherming van het Nederlandse culturele erfgoed betrof.
Nijmegen was de aangewezen plaats om dit te doen, omdat Thijms
nalatenschap daar na de oprichting van de Katholieke Universiteit in
1926 vanuit Amsterdam terecht was gekomen. Het betrof een even omvangrijke nalatenschap als later die van zijn zoon Lodewijk van Deyssel,
die na diens overlijden in veertig kisten aan Harry Prick zou worden bezorgd : hij is er dan ook sedert ruim dertig jaar bijna onafgebroken mee
bezig. Net zoals Van Deyssel bleek Thijm nl. ook alles wat hij ooit zelf
had geschreven of wat hij had ontvangen, te hebben bewaard. Een loodzware erfenis ook letterlijk waaraan sedert een goede twintig jaar
een team van bibliothecarissen, onderzoeksassistenten en studenten heeft
gewerkt. Op de uitnodiging voor het colloquium van 6 oktober stond
dan ook trots aangegeven dat die dag het eerste exemplaar van de inventaris aan een achterkleinzoon zou worden overhandigd. Helaas bleek
dit valse hoop . Ook nu nog is het karwei niet geklaard en diende een
lichtelijk bedremmelde bibiothecaris in zijn toespaak het publiek te bekennen dat hij slechts een dummy kon overhandigen, en dat de timing
om even een woordspeling te maken niet had geklopt. Maar hij
had wel enig reken- en telwerk verricht en was tot het besluit gekomen
dat Thijm in de bijna zeventig jaar van zijn aardse leven en de bijna zevenenveertig van zijn publicistieke activiteit ruim 2.200 boeken en tijdschriftartikelen had geschreven, met een totale omvang van 25.000 bladzijden. Gespreid over zijn hele leven van 25.000 dagen betekende dit
dus met een parafrase op het bekende Latijnse spreekwoord : nulla
dies sine pagina!
Deze onophoudelijke werkzaamheid en ijver was hem bijgebracht door
zijn vader, een telg van een Westfaals geslacht dat zich sedert de 17e
eeuw in Nederland en te Amsterdam had gevestigd, en het er door goed
koopmanschap tot het niveau van de gezeten burgerij had opgewerkt :
men woonde in een deftig herenhuis aan de Singel bij de Warmoesgracht (thans gedempt en Raadhuisstraat genoemd ) . Men had duidelijk culturele belangstelling en niveau, men was kunstzinnig en men
musiceerde en zong in huiselijke kring. Men bezocht ook regelmatig de
schouwburg, wat door de overige katholieken niet in dank werd afgenomen. Men componeerde, men tekende, men hield een salon, waarop
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regelmatig belezen of artistiek begaafde vrienden opdoken. Met een
woord : men was een uitzondering onder de kooplieden net zoals men
een uitzondering was onder de katholieken.
Toch geschiedde al dit kunstzinnig tijdverdrijf slechts 's avonds en op
zondag. Thijms vader eiste van zijn zoon een 15-urige werkdag, en zette
hem reeds op zijn 15e aan het werk als hoofd van een zaak in scheepsvictualiën en verduurzaamde levensmiddelen. Hoewel hij alleen maar
lager onderwijs had genoten, studeerde hij zelfstandig
en a.h.w. tussen de bedrijven en het bedrijfsleven door
Frans, Engels, Duits, Italiaans en ook wat Latijn, en gaf hij op zijn 23e jaar een werkje uit : Over
de spelling der bastaartwoorden in het Nederduitsch, een boekje dat hij
ook ter bespreking aan Snellaert te Gent stuurde, en waarin hij
toen
reeds
voorstelde de c door k en de ph door f te vervangen !
Hij werd in 1844 ziek, ging onder begeleiding van een oudere vriend,
Lurasco, op een soort „ Bildungsreise " naar Italië, en leerde bij zijn terugkeer zijn aanstaande vrouw kennen. Zij was het nichtje van de beeldhouwer Royer, die uit Mechelen stamde en na 1830 in Nederland was
gebleven. Van daar zal wel Thijms grote en blijvende waardering voor
de Vlaamse volksaard zijn gekomen, en zijn gemak van aanpassing aan
de Vlaamse mentaliteit.
Zijn literaire activiteit nam nu gestadig uitbreiding. Hij stichtte De
Spektator en was van 1847 tot 1852 hoofdredacteur van dit blad. Hij
publiceerde veel in De Tijd en richtte in 1852 de Volksalmanak voor
Nederlandsche Katholieken op. Het was een jaarlijks verschijnende bundel waarin hij steeds principieel ook Vlaamse auteurs opnam : David, Van Duyse, Conscience, Van Beers, Dautzenberg, Nolet de Brauwere van Steenland, Van Even, Stallaert komen er bijna jaar na jaar in
voor. In 1859 ook Gezelle, die hier voor het eerst in een Nederlands
tijdschrift publiceerde : , , 0 't ruischen van het ranke riet ! ' ' verscheen
toen als , , De bedroefde ' ' . Vlak erachter stond trouwens ook een gedicht
van , , E . v. O . ( = Eugeen van Oye) uit Torhout, Student uit Rousselaere ' ' : Moed en betrouwen.
Thijms doel met de almanak was christen en volks :
dat wil niet zeggen : voor de onbeschaafdste klasse der maatschappij ; wij
verstaan door volk allen, die lezen kunnen en wat begrip hebben. Wij
danken de bijdragers daarom, dat we eenige verscheidenheid hebben kunnen aanbrengen, en voor alle onverwènde monden licht iets geven, dat
welkom zal zijn..

Een tikje elitair en paternalistisch klinkt het wel. Een modern 20steeeuwer zou het zo niet meer durven formuleren !
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en soms zelfs alOok het laatste van de door Thijm geredigeerde
leen volgeschreven tijdschriften verdient in een Nederlands-Vlaamse
context te worden vermeld : het is de prestigieuze Dietsche Warande,
dat telkens drie afdelingen bevatte : over beeldende kunst, oudere en
nieuwere, waaruit zijn toekomstige en blijvende belangstelling voor
kerkgebouwen, kunstwerken en estetica zou komen ; over letter-, toneelen toonkunst, een voortzetting van zijn belangstelling voor de literatuur ; en over ons volksleven. Ook aan dit tijdschrift zouden Vlamingen
meewerken : ik noem lukraak Angillis, De Baecker, Blommaert, Bormans, De Coussemaker, Dautzenberg, Van Duyse, Van Even, Heremans, de Saint-Genois, Snellaert en Stallaert. In de inleiding op deel
I van Dietsche IFarande verklaart hij zijn titel, en daarin vooral het
woord , , diets " , waarvan hij vreest dat het impopulair zal overkomen.
Marhetis,ju"zg:hetbknwadNorNederlander , , hollandsch ' ' , wat de Vlaming vlaamsch en vlaamschbelgisch noemt, vermeerderd met wat de Brabander en Limburger bedoelen, wanneer zij spreken van hetgeen in tegenstelling met vreemde
natiën, de Nederlanders gemeen hebben. Waarom dan , , dietsch ' ' gekozen, in plaats van „ nederlandsch " !
1. Omdat men in Noord-Nederland de gewoonte heeft verloren, als er
van nederlandsch spraak is, ook te denken aan Belgiën ;
2. Om dat , , dietsch " de waalsche nationaliteit afzondert, en , , nederlandsch ' ' niet.
't is zulk een schoone naam (hier duikt de estheet
Daarenboven
op ! ) , , Voor ons zal died, diet, het Nederlandsche Volk wel het volk bij
uitnemendheid zijn, en wat dat volk kenmerkt , , Dietsch ' ' te doen noemen daarin straalt de fierheid van een zelfbewustzijn uit, dat wij onzen landgenoten toebidden, en hetwelk wij hopen, dat hen te-recht bezielen zal " . U hoort de romanticus hierin aan het woord, en u hoort
zelfs nog actuele klanken : ook nu nog denken vele Nederlanders immers
dat het Nederlands ophoudt in Roosendaal.
In 1863 ging Thijm naar de boekhandel en de uitgeverij en liet hij
de conservenhandel achter zich. Hij nam toen de uitgeverij C.L. van
Langenhuyzen over, waar hij steeds al bij had gepubliceerd, en bouwde
deze zaak uit tot een bloeiend bedrijf voor populaire leesvoorzieningen
en opbouwend-godsdienstige lectuur. Dit werk lag ook meer in de lijn
van zijn culturele bestrevingen. In 1868 werd hij benoemd tot hoogleraar in de estetica aan de Academie : een erkenning van zijn grote verdiensten en kunde op dat gebied, en een ambt dat hij tot zijn overlijden in 1889 met enthousiasme zou vervullen.
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Maar keren we terug naar Thijms aarzelende debuut in 1842. De poëtische school die hij vanaf zijn kindertijd doorliep was die van Bilderdijk :
Gij zijt mij dierbaar, gij ! — 'k heb veel van u ontvangen,
En slechts een ijdlen galm brengt u de erkentnis toe ;
Maar zie, zie op mij af, en dat ik in mijn zangen
Voor 't minst uw leer en les, mijn gids, geen schade doe !

Maar ook buitenlandse romantici als Byron en Lamartine beïnvloedden
hem. Zijn vriendschap met David uit Leuven werd o.m. ingegeven door
hun wederzijdse bewondering voor Bilderdijk, die door David uitvoerig en geleerd was gecommentarieerd. In de jaren volgend op zijn terugkeer uit Italië was Thijm als dichter het vruchtbaarst. Eerlijk gezegd is
zijn poëtische produktie nog moeilijk te genieten omdat hij er een soort
beredeneerde geloofsverdediging van maakte :
Wij weten van geen wijken, van siddren nog veel min,
Maar flink in de oogen kijken doen wij den waereldzin.
Wij zullen met Gods hulpe, viel hier de waereld in,
Ons harte niet verzaken, noch onzer harten min !

En , , zijner harten min ' ' was het katholicisme. Hij was ervan overtuigd
dat iedereen die voor een andere levensbeschouwing had gekozen te zijner tijd gestraft zou worden. Zo publiceerde hij in 1851 zijn op Dante's
Inferno geinspireerde gedicht Het Voorgeborchte waarin hij , met de
, , vereerde ketter " Bilderdijk als gids, mag rondkijken in de voorportalen van de hel. Hij ziet daar beroemde helden uit de vaderlandse geschiedenis, Willem van Oranje en Marnix van St. Aldegonde bijvoorbeeld, die nu zeer goed weten dat zij het indertijd bij het verkeerde
eind hebben gehad.
Dit visioen veroorzaakte begrijpelijkerwijs enige opschudding onder
de andersdenkende poëzieminnaars, maar merkwaardig genoeg werd
hem dat niet euvel geduid. Het is tekenend voor de algemene achting
die Thijm genoot bij zijn literaire en religieuze tegenstanders, ondanks
het feit dat hij hen soms krachtig de oren kon wassen. Waar hij in zijn
eigen kerk mistoestanden of misverstanden zag, nam hij ook het woord :
hij was geen schaap dat zijn herders blindelings volgde. Waar hij in het
Nederlandse staatkundige leven verkeerde vieringen en feestdagen zag
deed hij trouwens hetzelfde. Toen heel Nederland, het officiële en het
volkse, zich bijv. in 1872 opmaakte om de driehonderdjarige inname
van Den Briel op 1 april 1572 te vieren als een soort teken, een symbool
voor de vrijwording van de natie van het Spaanse juk, liet hij in een
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advertentie in de Amsterdamse pers weten dat hij niet zou vieren en
niet zou vlaggen, omdat er voor een Nederlands katholiek noch in 1572
noch in 1872 iets te vieren viel. Het Amsterdamse volk zorgde daarover voor een rel door op 1 april dreigend voor zijn huis te verschijnen
en te zingen.
Als Alberdingk niet vlagt
dan gooien we hem in de gracht.

Maar de luiken bleven dicht en de vlag verscheen niet. Zo principieel
en stoutmoedig was hij wel. Ook toen hij schreef over de behandeling
van de Nederlandse katholieken door de staat :
Wij zijn geen onvrijen, geen slaven, maar vrije Nederlanders. Wij trekken
wel geen twee-vijfden uit de schatkist, (want wij weten genoeg in wiens
handen de ambten zijn ), maar wij betalen toch twee vijfden en leveren
meer dan de twee vijfden van het leger.

Om nog iets over zijn poëzie te zeggen : de tekortkomingen waren duidelijk. Hij was zo'n trouw epigoon van Bilderdijks stijl, dat zijn eigen
stem nauwelijks te horen was. Waarschijnlijk heeft hij zich dat ook zelf
gerealiseerd, want na 1850 schreef hij vrijwel geen poëzie meer. Maar
hij ging wel door met het bloemlezen van Gedichten ontleend aan de
Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur (2 dln, 1850 en 1852 ) opgedragen aan Bilderdijk en Jan Frans Willems, het bewerken van de
Beatrijs-legende en het verzamelen van kerstliederen.
integraal te Nijmegen bewaard
Bekijken wij nu zijn briefwisseling
op
en gericht tot 1200 correspondenten, dan zijn daar vanaf 1842
zijn 2 2 ste levensjaar tot 1888, het eind van zijn leven een hele
groep Vlamingen bij , geconcentreerd rond een aantal belangstellingskernen : de Vlaamse en Nederlandse literatuur, de tijdschriften, de verenigingen, de liedkunst, de Vlaamse Beweging, de Nederlandse Taalen Letterkundige Congressen bijv. dit alles geconcentreerd in een aantal
steden : Gent, Leuven, Antwerpen, Brussel als voornaamste. Die belangstelling dreef Thijm ook naar Vlaanderen. Een van zijn eerste reizen was in 1845 , toen hij te Gent hoffelijk en vriendschappelijk werd
ontvangen, maar door Conscience die ongetwijfeld nog aan het bombardement van Antwerpen in 1830 dacht onthaald werd op een
scheldkanonade en schier werd buitengezet. Maar dat beterde wel toen
hij toonde waardering te hebben voor diens werk, en zijn heelNederlands ideaal beleed : als Noord en Zuid politiek onmogelijk één
konden wezen, dan toch minstens cultureel en literair. Dat daarbij zijn
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geloof meespeelde en de in die tijd betrekkelijk onbeschermde en politiek. onmondige Nederlandse katholieken steun en begrip in het
Zuiden zochten was ongetwijfeld ook persoonlijk voor de jonge aankomende letterkundige van belang. Toch is het opmerkelijk dat zijn contacten in die tijd niet uitsluitend naar geloofsgenoten uitgaan, maar integendeel meer algemeen en literair gericht zijn.
Zijn doordringen in specifiek katholieke milieus zou pas na 1855 geschieden, toen hij voor zijn Dietsche Warande, het blad bestemd voor
de katholieke intellectuelen, medewerkers en abonnees in het Zuiden
zocht, zonder groot succes overigens : hij kon in totaal amper 300 nrs.
afzetten. Vercammen, die in 1932 zo'n merkwaardig proefschrift aan
Thijm en Vlaanderen wijdde, kon dan ook terecht schrijven dat het
, , de Vlaamse liberalen en de Nederlandse niet-katholieken waren, die
de Warande hebben op de been gehouden " . Zijn contacten met Gezelle bijv. dateren pas van 1859, toen hij zoals gezegd Gezelles „Ruischen van het ranke riet " in zijn almanak opnam en komen pas goed
vlot in 1862, als Gezelle aan Thijm zijn Gedichten, Gezangen en Gebeden opdraagt. Zeer pompeus is de aanhef:
Aan mijn weledelen heer Mr Jos Alberdingk Thijm
Ordinis Equestris Sancti Gregorii Magni

en het gedicht wat erop volgt luidt :
De broederhand

uit Vlanderland .
zij u gereikt, o edele taal- en stamvoortreder ;
en, reikt gij, Noorderling, mij, Zuiderling, die weder,
in stam- en taalondeelbaarheid,
dan zij u driemaal dank gezeid
en ligg' dit, qualecumque, als pandgift daarop neder!
Gedateerd : mei 1862

Grote poëzie is dit niet, en een opmerkelijke boodschap evenmin.
op zijn bekampen
Thijms antwoord is toch onthullender en behelst
van het protestantisme als dwaalleer na
zijn levensprogramma :
Gij reikt me een hand
uit Vlaanderland,
uit Brugge, .. dierbare stad, voor wie, door stam en streven,
met liefde en trots zich voelt verwant
aan Maerlants poezij en Memlincs geestesleven.
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En daarna komt zijn stokpaardje, het bestrijden van het rationalisme en
de liberalen, boven :
En die niet blind,
gelijk een kind van onze hoogwijze Eeuw,
in Maerlants dichterader
een sceptiesch filozoofjen vindt,
en, zoo in Staat als Kerk, der Liberalen Vader.
'k Aanvaard met dank
den rijken klank
die uit uw vlaamsche harp mij in 't gemoed komt trillen :
wat wi j ke of wank' ...
zij Zuid of Noord vereend in spreken, werken, willen!
Maar doe 't gestand,
met hart en hand,
den eed, zoo menig werf der vaadren God gezworen !
ga Nederland
met d' eêlsten bloei der kunst voor Christus niet verloren !

In die tweede, belangrijke periode van zijn leven wordt Thijm een belangrijk novellist : De Organist van den Dom (reeds uit 1845 ), de Karolingische Verhalen (185111873), en de Portretten van Joost van den
Vondel (1876) zijn er om er ons aan te herinneren, en getuigen, in hun
beeldende en archaïserende stijl, van kennis van de Middeleeuwen, van
psychologisch inlevingsvermogen, van vreugd aan het schrijven en van
talent. Met zijn aandacht voor de katholieke Vondel ligt hij zelfs aan de
basis van de hele Nederlandse Vondelstudie, waarop Molkenboer en Van
Duinkerken hebben voortgebouwd. Hij heeft ook met zijn aandacht
voor andere contra-reformatorische figuren, waaraan de 19de-eeuwse katholieke kunstenaar zich kon optrekken, de blik op het nationale verleden gewijzigd, verruimd en vollediger gemaakt.
In dit kader moeten wij over zijn contacten met Vlaanderen en zijn
optreden op de taal- en letterkundige congressen spreken. Hij was er een
trouw en actief bezoeker van. Met de Vlamingen kon hij immers zijn
bewondering voor de Middeleeuwen delen. Met de Nederlanders die
zwoeren bij de Gouden eeuw kon dit minder : eigenlijk alleen met Vondel. En met de Vlamingen kon hij ook het katholicisme van de Middeleeuwen delen. Hij diende onvermoeid voorstellen in om het reisverkeer
tussen Noord en Zuid te bevorderen, om de hinderlijke toltarieven op
boeken en tijdschriften en andere voortbrengselen van de geest af te
schaffen en om het samenstellen en verschijnen van het grote Woorden-
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boek der Nederlandsche taal te bevorderen. In zijn De VlaamschHollandsche beweging van 1860 bepleit hij de eenheid der spelling en

klaagt hij zowel de Belgische verdrukking als de Nederlandse kortzichtigheid aan. En hij schreef over onze staat, die het Vlaamse volkswezen
slechts node erkende : , , In zo'n land zou ik me moeilijk vrij kunnen
voelen , al had ik honderdmaal , , Fife le Rwa ' ' leren schreeuwen.
Al was Filips geen Nederlander, hij vroeg de Staten toch om verontschuldiging dat hij geen Nederlands kon. Leopold maakte zoveel komplimenten niet tegenover de dietse nationaliteit, maar daar is hij dan
ook een liberale koning voor. De kracht van alles wat goed en onvervalst
is huist niet slechts te Gent en te Antwerpen maar ook te Brussel nog
bij de vlaamse, niet bij de slecht-frans-sprekende bevolking " . Dit zijn
slechts enkele zinnen uit zijn vaak scherp anti-Belgische uitlatingen.
In de bekende strijd tussen de Westvlaamse taalparticularisten en de
overige Vlaamse letterkundigen nam hij een heel-Nederlands maar toch
een genuanceerd en tegemoetkomend standpunt in, hetgeen hem van
Caesar Gezelle het verwijt bezorgde zowel de enen als de anderen gelijk te geven. Thijm antwoordde : , , Laten wij weertijds gematigd zijn
en door niets de grote zaak der eenheidshandhaving onzer dietse nationaliteit benadelen.
Ik weet niet waarom die Westvlaamse schrijvers veroordeeld moeten
worden en niet Klaus Groth en Fritz Reuter ' ' . Maar van het recht van
alle gewesten en dus ook van West-Vlaanderen om bij te dragen
tot de verrijking en de uitbreiding van de algemeen-Nederlandse taal
was hij heilig overtuigd. Thijm bekloeg zich ook wel eens over het tekort aan Nederlanders om de heel-Nederlandse zaak vooruit te helpen.
Hij deed wat hij kon met zijn Dietsche I/arande, die in een wisselend
literair en geestelijk klimaat tot op heden toch heeft standgehouden. Hij
zou nog lang moeten wachten op een opvolger van zijn formaat en zijn
bewustzijn : Gerretson en Geyl waren van een andere geestelijke factuur
en academischer ingesteld. Maar Thijm komt de verdienste toe in Nederland de eerste te zijn geweest die de weg heeft gegaan die geen hollandse of vlaamse, maar een , , dietse ' ' weg was. Zelf zei hij : , , wat de
politiek verkorven heeft, moeten taal, letterkunde en kunst herstellen ".
Sinds een paar jaar, met de oprichting van de Taalunie en de groei
naar autonomie, zou men eindelijk kunnen stellen : , , wat de politiek
verkorven heeft, moet de politiek herstellen ' ' .
Van Potgieter heeft men gezegd dat hij zich na 1868 liet afdrijven
naar de stille wateren der schoonheid. Hetzelfde kan men mutatis mu-
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tapdis van Thijm zeggen : na zijn Portretten van Joost van den Vondel
uit 1876 verliet hij het proza en de poëzie voor het essay.
De laatste twintig jaar van zijn leven zou hij als esteet doorbrengen, zich
bezighouden met kunst, kunstbewaring en -restauratie en met kunsttheorie. Hij zou met zijn rubriek „ Wandalisme " in Dietsche Warande het
voorbereidende werk voor de Nederlandse Monumentenzorg leveren. Hij
zou kunstgeschiedenis doceren aan de Akademie. Hij zou fier en zelfbewust en een beetje eigenzinnig als steeds ook zijn bezoeken aan het
toneel voortzetten én in de Amsterdammer vanaf 1870 ook een toneelkroniek publiceren.
Zijn contacten met Vlaanderen namen af: een aantal vrienden en correspondenten waren hem door de dood ontvallen en na een eredoctoraat te Leuven, op 8 mei 1887 en samen met Gezelle, zou zijn weg ook
niet meer hierheen voeren. Wel bemoeide hij zich nog intensief met de
neogothiek en correspondeerde daarover met de ingeweken Bruggeling
James Weale en met Bethune. In zijn correspondentie met de Vlaamse
literatoren in totaal 580 brieven duiken nu de namen op van een
jongere generatie : niet alleen Rooses, Vuylsteke, Fredericq en Loveling,
maar ook De Geyter,De Cort en zelfs al Pol de Mont. Veel meer dan
losse contacten zouden dit echter niet meer worden. De door hem beoefende literatuur en zijn romantische visie op wereld en mens waren
niet meer actueel en in de verte tekende zich een renouveau af: in Nederland reeds gerealiseerd in de Nieuwe Gids, bij ons weldra met Van
Nu en Straks. Voor Thijm was de kring toen reeds gesloten en was hij
de geschiedenis ingegaan. Wij zouden lang moeten wachten op een
man die met evenveel begrip en sympathie onze literatuur, onze taal en
ons volk zou benaderen.

DE VLAAMSE POEZIE NA 1945

Een verkenning
door
Rudolf VAN DE PERRE
Lid van de Academie

Het is, zo al niet onmogelijk, dan toch op zijn minst vermetel, je binnen een kort bestek aan een overzicht te wagen van de Vlaamse poëzie
na 1945. Informatie heeft me immers geleerd dat in Vlaanderen, naar
schatting, in die periode meer dan 3000 bundels verschenen zijn (gemiddeld 80 per jaar).
De vraag is vanzelfsprekend : wat en hoeveel is uit deze overvloed
waardevol gebleken ? Doch ook andere vragen dringen zich op : heeft de
poëzie in deze decennia mede het aanschijn van onze literatuur bepaald ? In hoeverre is zij spiegelbeeld van een toch wel boeiende en bewogen tijd ? Hoe was (is ) de relatie met de lezer, met de massa ?
Op het eerste gezicht was er geen tekort aan poëzie, ondanks publikatiemoeilijkheden (vele bundels verschijnen immers bij marginale uitgeverijen of in eigen beheer) en later de economische crisis. De cijfers
zijn er. Bovendien werden er nooit voorheen zoveel bloemlezingen, verzamelbundels en verzamelde gedichten uitgegeven, vooral en uitgerekend in de jaren zeventig, de beginnende jaren van de crisis. Het poëkotisch landschap werd daarbij nog gekruid met een groot aantal
tijdschriften, poëziedagen en -nachten, festivals en
mende en gaande
markten en happenings allerhande. Vlaanderen heeft zijn Poëziecentrum (uniek in ons taalgebied) en Poëziekrant en er zijn een aanzienlijk aantal poëzieprijzen, soms met relatief hoge bedragen.
Vraag blijft in hoeverre al deze gegevens relevant zijn voor dit overzicht. Toch meen ik dat ze iets verduidelijken, al is het maar de discrepantie die er bestaat tussen al deze fenomenen en de impact van de
poëzie op het grote publiek. Of zijn illusies toch gewettigd ? Tenslotte
nog dit : waar begint en/of eindigt een periode ?
1945 : een aantal dichters, die vóór de oorlog debuteerden, beleven hun
tweede bloei of hun nabloei. Enkelen leverden zelfs nog hun beste en
rijpste werk. Ik denk onder andere aan Jan van Nijlen, Gery Helderenberg, Pieter G. Buckinx, René Verbeeck, Karel Jonckheere, J.L. de Belder, Bert Decorte, Herwig Hensen. Anderen zijn pas in volle ontplooi-
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ing. Zij die wezenlijk tot de naoorlogse periode behoren, komen eerst
rond 1945 aan het woord of moeten op dat ogenblik nog geboren worden.
Het ligt immers voor de hand dat in dit overzicht de aandacht in de eerste
plaats uitgaat naar de ontwikkeling van de hedendaagse Vlaamse poëzie,
naar de werkelijke gebeurtenissen die mede de achtergrond vormen van
een brok eigentijdse literaire geschiedenis.
Ik zal pogen de belangrijkste krachtlijnen en stromingen te schetsen tegen de achtergrond van de maatschappelijke context en moet me uiteraard
beperken tot de namen van hun meest representatieve vertegenwoordigers, zonder dat ik hier kan ingaan op hun afzonderlijk werk of evolutie.
Laat me toe vooraf even een tijdsbeeld op te roepen. Meer dan de Eerste
heeft de Tweede Wereldoorlog sporen nagelaten op geestelijk gebied. De
onnoemelijke massamoord en gruwelen, die de oorlog met zich brachten,
en het besef dat de mensheid voortaan collectieve zelfmoord kan plegen
( de atoombom, later de kernwapens), heeft de gemoederen geschokt. De
chaotische geestelijke verwarring vindt een geschikte voedingsbodem in
het Sartriaanse existentialisme. Angst en walg voor het bestaan leiden tot
opstandigheid tegen een absurde, schijnheilige (westerse ) beschaving, die
geen innerlijke eenheid meer bezit, haar eigen ondergang heeft getekend
en geen ruimte meer laat voor, wat Lucebert noemde, , , het volledige leven".
In dat klimaat groeit het wantrouwen. De traditionele waarden worden
ontkend, zekerheden ontmanteld en taboes doorbroken. Het bestaan is
getekend door de obsessie van de absurditeit, maar de Sartriaanse mens
probeert zijn waardigheid terug te vinden in de vrijheid en de menselijke
solidariteit.
Het is te verwachten dat deze kentering ook een weerslag heeft op de
literatuur. De poëzie gaat, nog vóór de roman, rebelleren in de taal. Zij
doet een beroep op vrije associaties, verrassende woord- en beeldcombinaties, die corresponderen met de exploratie van het onderbewuste. De
beelden verwijzen niet meer zoals vroeger naar een direct herkenbare realiteit, maar ze gaan binnen het gedicht zelf een autonoom leven leiden.
Het Woord wordt door de vangarmen van de om zich heen grijpende moderne communicatiesystemen afgezwakt. Het dreigt te worden gewurgd
en kent een inflatie. Het neemt zijn revanche. Toch wordt dit veranderde
geestesklimaat niet onmiddellijk in onze poëzie weerspiegeld. Het komt
pas na een incubatieperiode van enkele jaren aan de oppervlakte. De b and
met het verleden blijft (voorlopig) bewaard.
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De eerste jaren na de oorlog worden gekenmerkt door een wildgroei van
(meestal kortstondige ) jongerentijdschriften, waarin heel wat tegenstellingen aan het licht komen, die aanvankelijk eerder op het levensbeschouwelijke dan op het literaire of poëticale vlak te vinden zijn. Ik vermeld o.m. Nieuwe Stemmen en Golfslag, Arsenaal en De Faun.
Het eigenlijke poëtische landschap in Vlaanderen wordt intussen nog
beheerst door de zogenaamde , , dichters van de traditie " , die als neoclassici worden bestempeld. Ze zijn overwegend gelovig georiënteerd en
verwerken de oorlogsgebeurtenissen en de chaotische nasleep ervan op
hun wijze. Zij willen, als antidotum, de klemtoon opnieuw leggen op
spirituele waarden. , , De huidige poëzie is (hoe physisch soms ook )
metaphysisch gericht " ( 1), zegt Hubert van Herreweghen, maar hij
weet ook dat het verleden definitief voorbij is en de poëzie, hoe dan
ook, toch een ander gelaat gekregen heeft, dat hij omschrijft als , , een
gestileerde wanorde, een spel van tonen en tegentonen, moderne onrust
in klassieke maat " . Deze dichters vormen eerder een generatie dan een
stroming. Naast het gemeenschappelijk ondergaan en beleven van de
beschavingscrisis van het vermoeide Westen, ontwikkelen ze ook hun individuele problematiek. De besten onder hen hebben werk voortgebracht dat, ; meer dan het werk van diegenen die op de wagen van modeverschijnselen springen, bestand blijkt te zijn tegen de tijd, precies
omdat het `klassieke' componenten bevat.
Ik citeer o.m. Anton van Wilderode (1918), Hubert van Herreweghen
(1920), Jos de Haes (1920-1974), Christine D'haen (1923), Lieven Rens
(1925-1983) en wat later Jan Veulemans (1928). Van Wilderode evolu-

eert van een tqt de bodem doorleefde eenzaamheid tot een zich inschakelen in dienstbaar verband, doch de weemoed om het menselijk tekort
blijft het grondwater, ook van zijn latere poëzie, die zich meer en meer
richt op een transcendente werkelijkheid. Van Herreweghen en De Haes
zijn getekend door het dualisme tussen geest en stof. De eerste tracht zijn
onrust op te lossen in het zoeken naar harmonie met de natuur, in de
liefde en de paradijselijke wereld van het kind. Later, minder getormenteerd, mildert hij zijn visie, mede door een groeiende aandacht voor het
zuivere taalspel. Voor de tweede wordt het een geestelijk avontuur, vol
zelfkwelling, angst en schuld, dat hem uiteindelijk in de regionen van
de Franse denker Teilhard de Chardin brengt. De Haes ver-

( 1 ) ,, Getuigenis 1950". In : R.F. Lissens (red. ), De Vlaamse literatuur sedert
Gezelle, Antwerpen 1950, V.E.V., blz. 84.
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woordt zijn wereld in een eigenzinnig, haast experimenteel taalgebruik.
D'haen en Rens integreren ook een cultuur-historische en mythischgeladen betrokkenheid, Veulemans vertrekt van de essentiële gegevens
van de alledaagse realiteit. Allen bouwen ze op hun wijze aan een eigen poëtische wereld.
De werkelijke vernieuwing, waar de polsslag van de nieuwe tijd voelbaar
is, komt echter van de groep rond het tijdschrift Tijd en mens
(1949-1955). De inspirerende krachten zijn de ouderen Gaston Burssens
en Louis-Paul Boon, maar bezieler èn theoreticus is Jan Walravens
(1920-1965). Met Vaar is de eerste morgen? (1955 ) geeft hij een
bloemlezing uit die als Vlaamse pendant kan beschouwd worden van
wat Simon Vinkenoog en Paul Rodenko in het Noorden beoogden met
onder andere Atonaal en Nieuwe griffels, schone leien. Walravens staat
een ethisch engagement voor, geënt op de tijdsgeest en gericht tegen de
burgerlijke bekrompenheid van de vorige generaties. In de programmaverklaring van Tijd en Mens staat : , , Wij willen terug naar de mens in
zijn concrete en reële verschijning en gedaan maken met de uniformen
en de systemen die de eenheid van de mens verminken. Wij keuren de
theorieën af, die de mens onthechten van de tijdsinvloed, maar willen
ingrijpen èn op de tijd èn op het individu " ( 2).
Al spoedig echter blijkt dat er binnen de groep tegenstellingen ontstaan tussen dit engagement en het streven naar een zuiver woordexperiment. Zo is er b.v. een verschil tussen het werk van Remy C. van de
Kerckhove (1921-1958), die eerder in de traditie staat van het humanitair expressionisme en van Albert Bontridder (1921), die zijn visie in
intellectualistische, vaak surrealistische beelden verwoordt. Zo is er een
verschil ook tussen het werk van Ben Cami (1920 ) en Marcel Wauters
(1921) enerzijds en dat van Erik van Ruysbeek (1915) anderzijds. Deze
laatste ontdekt trouwens, na verloop van tijd, dat zijn wereld elders ligt
en hij schakelt over naar een soort `kosmologisch' dichterschap.
De belangrijkste vertegenwoordiger is onbetwistbaar Hugo Claus
(1929 ), voor alles woordkunstenaar, in wie het geschetste klimaat van
de naoorlogse jaren tot een explosie komt in een verrassende metaforen,
steunend op associaties, woord- en beeldcontaminaties. Op die wijze rebelleert hij tegen het traditionele maatschappelijke bestel en komt hij
in opstand tegen een absurde, hypocriete wereld, waarin hij zich niet
thuisvoelen kan.

(2 ) Redactie, , , Verantwoording ". In : Tijd en Mens, jrg. 1, nr. 1, 1949.
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De volgende generatie, de zogenaamde VijfenvijfCigerr, opteren resoluut
voor het woordexperiment, voor de autonomie van de poëzie boven een
direct engagement, hoewel hun werk vaak een contesterend karakter
heeft, onder meer in de strijd tegen taboes. Zij bewegen zich in en rond
tijdschriften als Het Kohier ( 1953-1965) en De Meridiaan ( 1951-1960 ),
dat ook veel aandacht schenkt aan de avant-garde in de beeldende
kunst. Adriaan de Roover (1923) noemt in een manifest „ de traditionele poëzie de slavin van denkers en dromers, de experimentele een driftig protest tegen deze slavernij " (3). Verder zijn er ook Taptoe
( 1953-1955 ) en De Tafelronde ( 1953-1981 ), dat onder impuls van een
ander woordvoerder Paul de Vree (1909-1982 ), zelfs evolueert naar een
tijdschrift waarin de latere concrete poëzie een onderdak vindt.
Het meest invloedrijke tijdschrift is niettemin Gard Sivik
(1955-1964 ), dat na een paar jaar een gemengd Vlaams -Nederlandse redactie krijgt en het centrum van deze tweede experimentele generatie
is Antwerpen, met de redacteuren van Gard Sivik als toonaangevende
figuren. De meest vooraanstaanden zijn Gust Gils (1924) en de beide,
te vroeg gestorven vrienden Hugues C. Pernath ( 1931-1975) en Paul
Snoek (1933-1981 ).
In het spoor van deze voortrekkers ontplooit zich een hele groep zogenaamde `atonalen' , die een autonome poëzie voorstaan en het woordexperiment, ten dele ook omwille van het experiment beoefenen. Tot
de meest bekenden behoren Clara Haessaert (1924), Marcel van Maele
(1931), Jan van der Hoeven (1929), Willy Roggeman (1934), Willem
M. Roggeman (1935 ), Lucienne Stassaert (1936 ). Hun ontwikkeling

verloopt evenwel langs uiteenlopende en zelfs verschillende wegen, terwij een Mark Insingel (1935) het experiment op de spits drijft met zijn
intellectualistische taalstructuren.
Blijvende invloed echter hebben Pernath en Snoek. Paul Snoek is aanvankelijk de meest bejubelde en gelezen dichter van zijn generatie, met
fris aandoende, vitalistische en kosmisch geladen, maar irrationeelverfijnde poëzie. Pernath oefent meer aantrekkingskracht uit door zijn
aparte taalwereld, door een maniërisme dat enkele jaren later een
nieuwe generatie boeit, die deze lijn consequent doortrekt.
In de eerste helft van de jaren zestig is het experiment over zijn hoogtepunt heen. Als een arts poëtica, zoals trouwens elke theorie als uit(3) In: 2 x over poëzie, Lier 1955, De Bladen voor de Poëzie, blz. 24.
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gangspunt, tot een systeem verheven wordt of in epigonisme vervalt, is
elke vorm van vernieuwing ten dode opgeschreven. Het hermetisme van
heel wat neo-experimentele poëzie maakt ze voor vele lezers ontoegankelijk. Pro en contra komen aan het woord, maar de vraag over de toekomst van het experiment blijft open.
Onrust is ook voelbaar in vaak kortstondige en polemische jongerenbladen als Bok ( 1963-1964), Mep (1965-1968), Boemerang
(1965-1968). De namen liegen er niet om. Het wisselend spel van actie en reactie herneemt zijn loop.

*

**

Toch is het zo dat poëzie voortaan niet meer zal geschreven worden als
voorheen. Onbewust ondergaat ze de gevolgen van de experimentele beweging, vooral in de beeldvorming. Dat is het best te merken bij de zogenaamde `onafhankelijke' dichters, bij wie belijdenis èn taalcreativiteit
meer dan vroeger samengaan. Door hun alleenstaande positie lopen ze
doorgaans minder in het vizier van de literaire kritiek. Ten onrechte,
want hun werk laat soms duurzamer sporen na dan tijdelijk in de markt
liggende modieuze schrifturen. Het is trouwens het werk van de `alleenlopers' van deze en volgende generatie, die nog in jaren zestig debuteert, dat veelal gekenmerkt wordt als een zich bewegen tussen traditie
en experiment. Meer nog, zij brengen een synthese tussen oud en nieuw
tot stand.
Opvallend ook is dat deze dichters dikwijls polyvalent zijn, d.w.z. ze
zijn ook op andere terreinen werkzaam en over het algemeen zeer produktief. De dubbele werkzaamheid van een aantal onder hen verklaart
wellicht waarom de aandacht niet altijd in dezelfde mate op hun poëzie wordt gericht. Ik denk aan auteurs als Clem Schouwenaars (1932 ),
Willy Spillebeen (1932) en Walter Haesaert (1935 ), ook actief op gebied van proza en/ of essay en kritiek. Of enkele jaren daarna aan late
debutanten, waarvan Gwij Mandelinck (1937 ), Aleidis Dierick (1932 )
en Gery Florizoone (1923-1986) de meest markante figuren zijn. Maar
intussen gebeurt er ook nog wat anders in deze periode.
In de inleiding tot zijn documentaire bloemlezing Nieuw-realistische
poëzie in Vlaanderen vat Lionel Deflo (1940) het in de jaren zestig veranderde levensklimaat als volgt samen : , , Vreedzame koëksistentie, welvaartstaat en konsumptiemaatschappij verdringen de koude oorlogsfeer
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en de sociale onrust van de na-oorlog " ( 4). Wat hier op neerkomt dat
de mens van de `golden sixties' leeft in een meer op het materiële afgestemde, `veiliger' en ook burgerlijker wereld, die minder ruimte laat
voor existentiële angst of behoefte heeft aan metafysische nood. De
nieuw-realisten zijn ervan overtuigd dat aan het veranderde levensklimaat een andere poëzie beantwoordt, een poëzie die directer op de werkelijkheid en de maatschappij betrokken is en bovendien opnieuw verstaanbaar en communicatief zou zijn. Wat spreekt een groter publiek
meer aan dan de doodgewone werkelijkheid ? Poëzie moet weer voor iedereen toegankelijk worden en elk onderwerp toegankelijk zijn voor de
poëzie, is zowat de leuze. Het lyrische `ik' verdwijnt voorlopig althans
op de achtergrond.
In dezelfde documentaire zegt Luk Wenseleers ( 1943 ) : , , De nieuwrealistische poëzie, in het algemeen dan, is niet alleen een reaktie tegen
de experimentele, betrekkelijk hermetische poëzie van de 50-ers en hun
epigonen in de jaren zestig, maar tegen elke romantische, wereldvreemde,
metafysisch gerichte poëzie en als dusdanig is zij de exponent van een
nuchtere, eerlijke, realistische levenshouding" ( 5). Het nieuw-realisme,
dat zich aanvankelijk uitdrukkelijk als stroming manifesteert, heeft de verdienste, op dat moment de poëzie inderdaad te bevrijden uit het hermetisme van de vorige generatie en haar een realiteisinjectie te geven. Het
vaak luchthartige karakter, het altijd-zondag-gevoel en de speelse
(taal)vondsten werken ongetwijfeld verfrissend, maar anderzijds is de beperkte ervaringswereld (vaak het registeren van momentopnamen uit het
dagelijks leven) vlug opgebruikt en is ook het gevaar aanwezig de poëzie
te herleiden tot een consumptie-artikel, mede door haar vespreiding op
bierviltjes, affiches, behangpapier, markten en dergelijke meer.
De besten onder hen hebben dat blijkbaar tijdig begrepen en, achteraf bekeken, zijn ze trouwens meer dichter als `nieuw-realist' . Roland
Jooris (1936 ) evolueert naar een uitgezuiverde, picturale, bijna geabstraheerde zegging. Herman de Coninck (1944) verpakt zijn weemoed in
een virtuoos en verfrissend taalspel, vol verrassingen en vondsten. Evenals bij Patricia Lasoen (1948 ) gaat ook bij hem het individuele gevoelselement weer geleidelijk overwegen. Stefaan van den Bremt (1941) stelt
zich duidelijker maatschappij-kritisch op.

(4) Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen, Brugge 1972, Orion Desclée de
Brouwer, blz. 11.
(5) Idem, blz. 47.
-
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Ondertussen gaat ook de euforie van de jaren zestig voorbij . Op de consumptieovervloed volgt een economische crisis, die spoedig naar een
hoogtepunt gaat en de (levens)situatie, vooral van de jongeren, grondig
wijzigt. De studentenrevoltes zijn er een logisch uitvloeisel van.
Bovendien schenkt het materialisme van de welvaartsmaatschappij
geen innerlijke bevrediging en weerklinkt meer en meer de roep naar
`welzijn' . Terzelfdertijd worden ook een aantal zekerheden in vraag
gesteld. De verscheidenheid van de aangeboden waardenschaal komt
vaak neer op het verwerpen van traditionele waarden (o.a. gezag, huwelijk, gezin ), zonder dat er een duidelijk alternatief voorhanden is.
Dat schept een sfeer van onbehagen, onzekerheid, moedeloosheid en
uitzichtloosheid. De trots om de technologische vooruitgang verandert
in angst voor de bedreiging van zijn eigen verwezenlijkingen. De mens
is kwetsbaar geworden in een geschonden en ontluisterd milieu. De moderne communicatiesystemen zijn dermate uitgebouwd, dat het woord
zelf, de warmte van de menselijke stem, ternauwernood wordt gehoord.
Hoe reageert de dichter van de jaren zeventig op dit alles ? Het ligt
voor de hand dat in een tijd van desintegratie en verwarring de kunst
geen coherent beeld kan vertonen. Hoogstens zijn er tendensen aanwijsbaar.
De werkelijkheidsvisie en de daarmede verbonden poetica van het
nieuw-realisme wordt in feite van meet af aan gecontesteerd vanuit diverse hoeken en vanuit verschillende oogpunten. In het hierboven geschetste klimaat komen b.v. enkele dichters, die al debuteerden in het
spoor van de experimentelen of post-experimentelen, pas nu voorgoed
aan bod. Zij zien het gedicht als een ultieme redplank van schoonheid
in een wereld van verval. Meer dan ooit scharen ze zich rond de figuur
later de nagedachtenis van hun voorbeeld Hugues C. Pernath. Zij
cultiveren paradoxaal genoeg de schoonheid vlak vóór het verval en zij
cultiveren ook het gedicht als laatste en enige zij het kortstondige
zingeving voor een tot ondergang gedoemd, vervlakkend, kleurloos en
zinloos bestaan. De klemtoon valt weer op de autonomie van het gedicht. Geen wonder dat hun werk een maniëristisch karakter bezit en
dat hun estheticisme reminiscenties oproept aan de decadente levensstijl
van het fin-du-siècle of aan de elegante maar broze schoonheid van de
`art nouveau' , die zij op een haast elitaire wijze beleven.
Dit fenomeen manifesteert zich vooral in en rond de Antwerpse kring
van Pink Poets, met als voornaamste vertegenwoordigers : Henri-Floris
Jespers (1944), hun woordvoerder, Patrick Conrad (1945), Nic van
Bruggen (1938 ) en in hun spoor `taal-gerichte' dichters als Roger de
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de Neef (1941), Jan de Roek (1941-1971 ). Ietwat apart maar toch thuishorend in dezelfde sfeer, staan Eddy van Vliet ( 1941), de Westvlaming
Hedwig Speliers (1935 ), die zich nu pas volledig ontbolstert en zijn dichterschap taalfilosofisch fundeert, en Leonard Nolens (1947 ), die een zeer

persoonlijke poëzie ontwikkelt met een magisch -bezwerend karakter.

***
Midden in de jaren zeventig zitten we trouwens ook volop in een
`nieuwe romantiek' . Deze generatie, al vlug `de zachte generatie' genoemd, laat weer ruimte voor een individuele gevoeligheid. De honger
van het hart behoeft meer dan materiële verzadiging. De mens is nu
eenmaal geen spreekwoordelijke eend van Périgord. De aloude romantische componenten `gevoel' en 'verbeelding', als compensatie voor het
menselijk tekort, eisen andermaal hun rechten op.
Het groeiend indrukwekkend aantal nieuwe en/of jongerentijdschriften in die jaren is een symptoom van het aarzelend zoeken en
tasten naar zekerheden en van een verlangen de roerselen van hart en
gemoed meer armslag (of is het hartslag ? ) te geven. Nooit eerder werd
er zoveel poëzie gepubliceerd. De eeuwige thema's van de romantiek
krijgen opnieuw een kans : vlucht uit de werkelijkheid, heimwee naar
een mooiere wereld, de natuur, de kinderjaren als paradijs van de verloren gewaande, oorspronkelijke harmonie. De ondertoon is (hoe kan
het anders ? ) weemoed en ( zacht ) verdriet, soms getekend door
Weltschmerz en een gevoel van overbodigheid, dat vaker uitmondt in
een nauwelijks verholen doodsverlangen.
Ofschoon de nieuw-romantiek geen èchte groep of stroming heeft gevormd, kunnen als voortrekkers beschouwd worden : Luuk Gruwez
( 1953 ), Daniel Billiet (1950), Roel Richelieu van Londersele (1952) en
Miriam Van hee (1952), maar de meest opmerkelijke persoonlijkheid
is de jong gestorven Jotie t'Hooft (1956-1977 exponent èn symbool
van vele jongeren, van een nieuwe generatie. Tijdens zijn leven zelf
haast al een mythe.
),

Met de dood van Jotie t'Hooft is er, zo al geen tijdelijke stilstand, dan
toch een hapering gekomen in de verdere ontwikkeling van de Vlaamse
poëzie. Het is opvallend dat de nieuw-romantiek niet helemaal gegeven
heeft, wat er van verwacht werd : de vertegenwoordigers publiceren eerder karig en enkele aankomende `beloften' hebben niet bevestigd.
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Het poëtisch profiel van de jaren tachtig vindt a anvankelijk moeizaam
zijn weg. Spelen de aanhoudende crisis en de maatschappelijke onzekerheid ook hier een rol ? Werken de omstandigheden eerder verlammend ? Anderzijds vermindert de stroom v an publikaties niet, maar het
zijn de vertrouwde namen die het poëtisch landschap blijven beheersen.
Er is zelfs een hernieuwde belangstelling voor de klassieke poëzie met
onder andere nieuw belangrijk werk en/of (her)uitgaven van Verzamelde
gedichten ( van Wilderode, de Haes, van Herreweghen, D' haen ) en de
toekenning van Staatsprijzen (van Wilderode, Buckinx) .
Omstreeks het midden van dit laatste decennium treedt er echter een
nieuwe, zelfzekere generatie jongeren aan, waarv an de voorlopige vaandeldragers Dirk van Bastelaere ( 1960 ), Erik Spinoy ( 1960 ), Peter Verhelst (1962) en de wat ouderen Stefan Hertmans (1951) en Charles Ducal (1952) zijn. Zij proclameren gèèn revolutionaire poëtica. Hun poëzie
is eerder klassiek van bouw, structuur en thematiek, maar ze verwerken
de traditie op een kritisch-ironische wijze en vermengen ze onder meer
met de verwovenheden v an de moderne popcultuur. Het gevoelsklimaat
dat zij vertolken is eerder negatief geladen en is niet wars van cynisme.
Opmerklijos,dathunwerkvgispdwort ebldende kunsten, muziek en film. Het getuigt bovendien van een ongewone eruditie en intelligentie, waarbij intertextualiteit, parodie en persifl age en alles wat vandaag de dag met de gemeenschappelijke en veel
overkoepelende benaming `post-modernisme' wordt aangeduid, in niet
geri nge mate aanwezig zijn. Het gevaar is niet ondenkbeeldig dat dit
verregaand intellectualistisch en maniëristisch spel met taal, vorm en eruditie, wel eens doet vergeten dat poëzie in de eerste plaats poëzie
moet blijven en moet beantwoorden aan een doorleefde authenticiteit.
Uit deze vluchtige tocht doorheen bijna een halve eeuw poëzie in Vlaanderen, is voldoende gebleken hoe scherp de dichter de tekorten van de
menselijke conditie ervaart in een wereld v an destructie en toenemende
vervreemding. De chaotische verwarring van de naoorlogse jaren is gevolgd door een vermindering van de koude-oorlogssfeer en de kortstondige illusie van een niet meer te stuiten welvaart. Gaandeweg echter is
de angst groter geworden voor de technologie van een wereld die haar
eigen lot in handen heeft en zichzelf op ieder ogenblik vernietigen kan.
Datldeichrnovslg.Hijetan,vsgui
klaagt aan. Ziet hij vooruit ? Wat brengt hij in de plaats ? Het globale
beeld lijkt me enkele uitzonderingen niet te na gesproken eerder
negatief, moedeloos, weinig hoopvol. Het vertoont vaak een gebrek a an
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werkelijke diepgang. Is het zo dat het woord een veilig bastion opwerpt,
waarbinnen de dichter zich kan beschermen, zoals sommigen zeggen ?
Voor velen is poëzie echter eerder een (stroeve ) constructie van de geest
geworden, dan het lyrisch uitzingen van een innerlijke ervaringsgrond.
Ligt de toekomst in het verleden, in de nostalgische en utopische
droom van een verloren éénheid ? Of moet de mens, in casu de dichter
ten gevolge van (dank zij ? ) de crisis een nieuwe dynamiek vinden, wellicht gesteund op spirituele waarden, om zonder schaamrood op de wangen de deur van de 2 1 ste eeuw te openen ?
Zoals bij het begin blijven er vragen. Is het in feite mogelijk de eigen tijd al afdoende in kaart te brengen ? Wat is tenslotte een stroming ?
Een generatie ? Een dichter ? Welke rol kan de poëzie in het maatschappelijk leven, in het maatschappijbeeld vervullen ? En wie van al de geciteerde of in dit overzicht niet geciteerde dichters wordt in werkelijkheid blijvend gelezen ? Is het niet zo dat de lezer zelf uiteindelijk mede de literatuurgeschiedenis voltooit ?

TWINTIG DIERENVERHALEN VAN ANTON KOOLHAAS
(Utrecht 1912 )
door
Christine D'HAEN
Lid van de Academie

„ „ Ons verhaal ", zei Lubbertol altijd heel nadrukkelijk, hoewel
niemand er een verhaal in zou vermogen te zien, als die vis urenlang met de borstvinnen op de bodem van het aquarium
gesteund, onbewegelijk wachtte op niets ' ' .
, , Niettemin is ons verhaal hier binnen, als men het al een verhaal
mag noemen, dacht Nuurvik, niet rijk aan gebeurtenissen. Er is er
eigenlijk maar één ... "

Onder de dierenverhalen van Koolhaas (nomen est omen), gepubliceerd
in boekvorm tussen 1956 (in N.R.C. sedert 1930) en 1985 (ongeveer 30
jaar, maar tussen 70 en 85 is er een bijna volledig hiaat ), heb ik er twintig uitgekozen, waarin de mens geen al te grote ruimte inneemt.
Ik heb niet de romans en niet de verhalen over krokodillen, beren,
olifanten opgenomen, ook niet de verhalen met fantasie-dieren : ik heb
mij beperkt tot de meer vertrouwde dieren.
1. 1956 Gif van de overkant
2. 1957 Mijnheer Tip is de
dikste Mijnheer
Frederick Abstract
3.
4.
De bijeenkomst
5. 1958 De liefde schuilt in een
doublet van hazen
6.
Er zit geen spek in de
val
Balder D. Quorg
7.
8.
Daar gaat Catrien
9.
De trechter
10. 1959 Het grote stikken
11.
Zonder Mia
12. 1960 Het water van Lubbertol

uit Poging tot instict
uit Vergeet niet de leeuwen te aaien

: de rat
: het jonge varken

uit
uit
uit Er zit geen spek in de
f f

: het konijn
: de oude meeuw
: twee hazen

7f

: muizen

ff

val

uit

uit
de spin
uit
eenden
uit
kalkoenen
uit Gekke Witte
. de snoek
uit
de mus
uit Een gat in het plafond : de vissen
ff

If

:
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13. 1961 De strik

uit TVeg met de vlinders

: de haas

14. 1967 Vleugels zonder veren

uit Vleugels voor een rat

: kippen

15.

Vleugels voor een rat

uit Vleugels voor een rat

: de rat

16. 1985

Verstandig ouderschap

uit Liefdes Tredmolen

: mezen

17.

Finismol

uit

: de mol

18.

De bok en de ezel

uit

: bok en ezel

19.

Sommige kikkers

uit

: kikkers

20.

Liefdes Tredmolen

uit

: duiven

Ik vertel u kort een viertal verhalen, zodat u zich bij mijn uiteenzetting iets kunt voorstellen.
1. De rat Aortus is een jonge, sterke, vitale rat, zijn genietingen zijn
eerst fysiek : ineens op zijn achterste poten gaan staan, met zijn
voorpoten in de lucht boksen, ineens een scherpe draai maken en
zijn glanzend plooiend vel bekijken. Temidden van de moordenaarsbende waarin hij leeft, is hij anders. Zijn eigen metafysieke genot, is het gaan zitten op de ijzeren brug en de trillingen daarvan
ervaren. Zijn dood door vergiftiging heeft hij geaccepteerd, omdat
zijn transcendente ervaringen hem van zijn soortgenoten zodanig
scheiden, dat hij hun moordenaarsleven niet meer kon delen.
5. De haas Leendert is altijd op de vlucht. Van die onrust geneest hij,
dormetnwijfkulope.Ln,zitgme
hazinnetje, dat is de liefde. Tot ze beiden door samen te lopen, samen door een jager geschoten worden, en samen verdwijnen.
7.

De spin Balder D. Quorg heeft maar één bekommernis : de
wiskundig-juiste bouw van zijn kunstwerk, het web. Hij heeft echter
geen geluk met zijn opeenvolgende webben, en tenslotte wacht hem
de hongerdood, toch nog een soort triomf op het leven.

9. De kalkoenen leven alleen bewust voor de slachtingsdood. Het zijn
allen koningen en koninginnen, en hun leven is helemaal purper
van een orgie van stervenslust. Ze sterven dan ook zoals ze wensen.
Zes aspecten van de verhalen en hun relaties maken samen een voorlopige beschrijving mogelijk : de naamgeving, de fysieke ervaringswereld, de uitspraken of het taalspel van de dieren, de extase (ideaal, genot, doel, droom ), de loutering, de taal van het verhaal zelf.
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I. NAMEN

1. De rat heet Aortus. Zijn naam is krachtig en gebald. Hij bevat de
letters r - a - t, ook de associatie met de aorta als sterk levengevend
orgaan. Hij begint met een open a, en de klanken verlopen van
achter in de keel geleidelijk meer sluitend. Het morfeem us connoteert mannelijkheid.
2. Het jonge varkentje heet Tip, zo lichtzinnig genoemd als het is.
Het tippelt op zijn pootjes. De oude mistroostige beer, die de dood
ontmoet heeft en teruggekomen is, heet Mort.
3. Het hooghartig konijntje heet Frederick, aristocratisch, vooral met
de c.
4. De oude eenzame meeuw heet Tractaal, een raspende intractabele
naam. De wijfjes heten Zilyne en Babanne.
5. De haas Leendert heeft een naam met een lange aanloop Leen-, en
een korte sprong -tiert. Dat wijst op zijn vluchten en angstig lopen.
Zijn geliefde wijfje heeft de zachte naam Mathilde (cf. Perks geliefde) .
6. De muizen heten Bieneke, Annie, Soeda, Bernhardine en Door. De
minnaar is Karel (een kerel ). Gaston is zijn mededinger, en Pieta
zijn aanbidster. De leider van de muizengroep heet Alsatubel, geheimzinnig en hiëratisch, priesterlijk.
7. De spin, steeds met abstract denkwerk bezig, heet Balder D.
Quorg, zijn tegenstander Simon P. Quellyn, ouderwetse, zwaarwichtige, geleerde namen. Balder D. Quorg heeft bovendien iets
wurgends, gekwelds, geslotens, hij wijst alles af wat buiten zijn
werk is.
De vliegjes heten Gruwel, Roesk, en Drod, de muggen Zeeuwtje,
Resie, Zamiel, Luuk en Frizoen, Zarina, Loes, Rufje, Diek en Snuis
(namen met z en s veelal, die het zoemen suggereren).
8. Marie en Catrien zijn de zeer moederlijke, volkse eenden.
9. De kalkoenen zijn allemaal genoemd met namen afgeleid van turkey ; Thuur, Ruuven, Tukrina, Nuurvik, Kuurdijl, Ruulvol, Murbille etc. , plechtige vervreemdende namen, die ook met purper
(van bloed ) associëren.

10. De wrede snoek draagt de naam Wampoei. Wam betekent : opengesneden buik van een vis. Hij beleeft het leven als verslinden van
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
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prooi : Het kleine bliekje heet U issus, en de grote, haast niet door
te slikken eend Theofiel.
De onaanzienlijke mus, die haast niet bestaat maar ons zo aantrekt
dat het verhaal droevig , , zonder Mia" heet, heet dus Mia. Haar innig mannetje heet Nico. Hoe belangrijk namen zijn, wordt hier
even gezegd (over haar mislukte jongen) : , , ze had geen namen gegeven. Dat merkte ze nu. Palomas, Dolce, Suzanne, Annabel
dat had gekund. Maar ze hadden geen naam en wat Mia betrof
heetten ze allemaal Krijn of Krits ". .
De goudvis Zuulwe, de sluierstaart Sloer, de andere goudvis Slowocda, hebben liquide namen. De voorn heet Rika Vreem en de
grote verstandige zeelt heet Lubbertol.
De contemplatieve haas heet Reinier, helemaal vervuld van zijn eigen levensgevoel, zodat zijn naam van voor naar achter en van achter naar voor dezelfde is. Hij sterft niet.
De hennen, met de lieve wijfjesnamen Anne, Mélisande, Denise en
Ilonka, alle met de (a)n van hen, en met een connotatie van burgeressen, zijn de broedstens. De kuikens dragen dezelfde (a)n in
hun namen Johannes en Ferdinandus.
De rat draagt de naam W. Raudt, afgeleid van rat, maar rauwer en
wreder (rabauw).
De mees heet Fitsi en dat connoteert haar bevalligheid en luchtigheid. Haar mannetje heet Tinco, een lieve maar onhandige mees
(cf. tinken, tinkelen : korte en scherpe geluiden voortbrengen).
De mol heet Stoffel Sarlemorg. Hij houdt een monotone monoloog. Connoteert zijn naam iets stoffigs, zwaars, dofs ?
De ezel en de bok hebben geen naam. Dat is, omdat ze allebei
niets hebben, alleen ellende. Tot de totaal berooide ezel de kunst
ontdekt, maar niemand weet het.
Max en Harry zijn de korte dikke kikkers. Harry is de bonkigste ;
het wijfje heet Doris, een romaneske naam.
De losbandige Pierre en de ongelukkige Michèle zijn de duiven.
Duffe is het sullige duifje dat geen weerstand biedt.

Waarom aan dieren een naam geven ? Wij geven de muggen geen namen, wij geven alleen een naam aan geïndividualiseerde dieren (een
hond, een kat, een konijn ... ), onze dieren. Het geven van een naam
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aan een mug betekent dat we het standpunt van God innemen, dat het
dier iets unieks is, iets dat maar eenmaal voorkomt op de wereld (en zo
is het ook, geen twee geslachtelijk geboren levende wezens zijn gelijk)
en een uniek bestaan heeft, een eigen levenslot. Als het bovendien een
iconische (*) naam is, ( de naam beeldt het dier af), dan is de individualisatie volledig.
Al die namen verdienen een diepere en juistere ontleding. Heel het
leven van Leendert, de haas, ligt in zijn naam : zijn lange lieve gelukkige loop, die plots door het schot stopt. Het volume van de namen,
hun klankassociaties, hun ritme, hun schriftbeeld, hun relatie met de
andere woorden in de tekst, zijn van belang.
II. DE FYSIEKE ERVARINGSWERELD
Elk verhaal is gevuld met de minutieuze beschrijving van het dagelijkse
fysieke ervaren van het dier. Elk lichaam is eerst en vooral ervaring van
zichzelf en zijn omgeving. Die ervaring is intiem, uniek, ultiem ; zoals
ik alleen weet wat het is mijn ene hand tegen mijn andere te leggen, zo
heeft elk dier een belevenis van zichzelf die door anderen onkenbaar is
en het met zichzelf in contact stelt. Door die specifieke ervaring van eigen kwaliteiten en van kwaliteiten van de onmiddellijke omgeving, ontvangt het dier zijn openbaring van de cosmos, zijn metafysiek.
III. HET TAALSPEL VAN DE DIEREN

Dieren hebben geen echte taal, volgens de bepaling van A. Martinet (de
dubbele articulatie : stukjes zonder betekenis worden gecombineerd tot
betekenisvolle gehelen, bv. d en t, zonder betekenis maar opposiet, komen in een geheel als de- of te- dat betekent ). De taal van de dieren
is een communicatiesysteem dat bestaat uit signalen : één segment heeft
een betekenis. Koolhaas' dieren spreken, ze voeren hele conversaties.
Hoe kan dat serieus zijn ? Welnu, hun taal is eveneens iconisch : zij is
een soort taalportret van het dier : qua klank, ritme, woordsoort, woordlengte, syntaxis etc. ( alle taalniveaus) .
Wat de dieren zeggen, hoe ze het zeggen, is in verband te brengen
met hun naam, met hun fysieke wereld, met hun metafysiek.
(*) Er is een iconische relatie tussen het teken b en het object a als b tenminste
één trek gemeen heeft met a.
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Het varkentje Tip zegt : alles kits ? en Kitserdebitsie. Maar Morts
doodservaring uit hij met : Het is daar de desem van de gespleten tong:
een geheimzinnige uitspraak, met een dubbelzinnige belofte.
De aristocratische kleine Frederick wil deftig spreken, maar valt door
de mand : Je mot je oren plooien, dan ken je zeilen, en : jullie magge
je pluim wel eens opzetten, anders val je niet op ..
Het taalgebruik van Balder D. Quorg, de spin, staat in betrekking
met zijn levensgevoel. Als hij aan het bouwen is, roept hij : Ahoy
Dril de vliegvork-doof het gonzen ; merg van kalk, haak de zoemers! ...
Vooruit ... Stille vliegers, kom op, auguren !, Van hemzelf wordt gezegd
dat hij kalkachtiger wordt, zijn scharnieren moeizamer, zijn kaken steenhard en een weinig korrelig : overal k en r, die het slaande hart kraken
( de kr van architect en constructie).
Spreken de kalkoenen, het is in dezer voege : Koning Thuur, vroeg
koning Ruuven, hoe gaat gij sterven ? Gelijk gij sterven zult, knorrige koning. De poten aaneengesnoerd en vol van grote trekkingen.
Waarover ik u mijn droefheid betuig, koning Ruuven.
De vissen gebruiken een watertaal : JVeg dweil; vieze lap , zwabberlel. Nu en dan moet de gestandaardiseerde taal wijken voor het overweldigende levensgevoel : het bliekje Wissus zegt over de planten : Er zijn
daar juist helen mooien , , want het algemeen beschaafd was hem niet

rijk genoeg, om zijn vreugde over de schoonheid van de wereld, zowel
als die van het leven, tot uitdrukking te brengen ' ' .

Iv. DE EXTASE
De dieren hebben hun psyche, hun innerlijke leven. Elk dier heeft een
middel tot extatische ervaring : die heeft te maken met seksualiteit, de
ruimte, de moeder, de aarde, het uitspansel, de gemeenschap, de tweeheid van de liefde, het oeuvre en de depersonalisatie, de zelfloosheid
van het moederschap, de kunst, de schoonheid, het zelf, de nacht, en
haast altijd de dood. Die toestand wordt bereikt door : deelnemen aan
het trillend spannen van een brug naar de overkant, bonken op de
aarde, dringen in de aarde of vlucht naar boven, het zien en beluisteren van regen op het water, of licht en schaduw in het bietenveld plus
bewegen daarin, kruipen in een trechter, weven van een web, zich kapot
eten, springen en stikken, samenzingen, beschouwen van de eigen
schoonheid, inslikken en uitgeven van water, spelen, broeden, doden
In elk geval is het een weg naar buiten, die tegelijk een weg naar binnen is ; de ware Tao. Voor die extase leeft elk wezen.
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V. LOUTERING

De verhalen gaan over de twee essentiële gebeurtenissen : leven en dood.
De dood is vaak gruwelijk, het gruwelijke. Het fascineert en terroriseert.
Sommige levens worden er rechtstreeks mee geconfronteerd. Paring en
voortplanting zijn met leven en dood verbonden. Het dier krijgt inzicht
in wat leven is. Er ontstaat een vorm van begrip.
Als er tenslotte over de mus Mia staat : Mia ademde zacht en haar
hart was regelmatig, dan is dat de loutering van die kleine mus. De
ezel, die helemaal niets heeft, schijnt boven op de berg zijn gebalk van
beneden te horen weerkaatsen : dat is verlossing. De mol ontsnapt aan
de dood die hij reeds aanvaard had met een vorm van begrip voor het
onvermijdelijke. Maar de duif bereikt niets dan mislukking, het leven
heeft haar nauwelijks enige vreugde gegeven. Misschien is het besef van
haar mislukking ook een loutering. Beseffen dat men doodgaat van de
kou, zoals het kuikentje Johannes, en dat dat doodgaan van de kou het
leven, zijn leven is, dat is al een loutering : het zien van het leven. Wat
is loutering ? Inzicht, in alle graden.
VI. DE TAAL VAN HET VERHAAL

In vele van de verhalen is het taalgebruik iconisch voor het levensgevoel
dat erin heerst : de syntaxis, het vocabulaire, het ritme spiegelen het. In
verhaal 6 wordt het jachtige futiele muizenleven verteld in kleine conversatiestukjes met korte woordjes ; in verhaal 7 zijn het strenge èn delirante tekstvormen die het extreme karakter en de obsessionele levensloop van de architect-spin verbeelden ; in verhaal 8 wordt het confuse, enigszins domme eendenleven beschreven in dito-zinnen ; verhaal
9 staat strak van de plechtige hoogdravende taal die het verheven
kalkoenen-leven meedeelt ; in verhaal 11 krijgen we het grauwig klein
vocabulaire dat het arme mussenleven te beurt valt. De meesjes spreken
elkaar toe met korte woorden en korte zinnetjes in 16. De monoloog
van de mol sleept zich verdoofd voort in 17. Al deze taalstructuren verdienen, alweer, een nauwkeuriger studie.
VII. HET DIERENVERHAAL

Alle teksten waarin dieren een hoofdrol spelen kan men samen zien als
een veld waarin op vele manieren structuren zijn aan te brengen.
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Chronologisch zou men bv. kunnen zeggen dat Koolhaas' verhalen
geschreven zijn nadat de biologische en psychologische realiteit haar intrede in dit genre heeft gedaan. Bij Koolhaas is die realiteit er niet, maar
er is toch empathie, medeleven. We moeten hem ook plaatsen binnen
de traditie van het Nederlandstalig dierenverhaal : na van Eeden met
zijn allegorie.
Nar gerangschikt : het zijn verhalen waarin de dood meestal
thema's
een belangrijke rol speelt ; het hoofdthema zou de loutering zijn.
Naar personages komt het dier alléen voor of in zijn sociale relaties
of in zijn relaties tot de mens. Er bestaan in de dierliteratuur teksten
over de vos, de aap ( soms kenmerkend voor die of die cultuur ), de
hond, het paard, de wolf; er is Floere het fluwijn en die Biene Maja.
Koolhaas' teksten gaan over de genoemde dieren.
Volgens type zijn het auctoriële verhalen : de auteur vertelt.

Ik denk dat Koolhaas met zijn dierenverhalen iets geschapen heeft,
dat allicht enig is in onze en misschien wel in de literatuur, in twee opzichten.
De iconische relatie tussen het dier en zijn naam, opgenomen in het
groter geheel van een iconische relatie tussen het dier en zijn spreken,
en dat weer opgenomen in het groter geheel van de iconische relatie tussen het dier en de taal van het verhaal zelf dit verbinden van een
taalbeeld met een dienbeeld ken ik elders niet. Verder geeft het toekennen van een metafysica op dierlijk niveau aan het dier ook een nieuwe
dimensie aan het dierenverhaal.
Misschien heeft Koolhaas, wat het iconische betreft, een hint gekregen
van het gedicht Meezen, door onze Guido Gezelle, die in 1897 dicht :
, , Mij ! " zoo roept er eene,
, , mij , die mugge ! " — , , Dij ? "
wederroept Marleene,
, , mij , Martijne, mij ! " ( met uitspraak i : )

EEN REYNAERTDRUKJE IN DE WINKEL VAN H. VERDUSSEN
IN 1635 ( 1 )
door
Rik VAN DAELE
" ... hebben Nederlandse boek- en literatuurhistorici nog te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die boedelbeschrijvingen
bieden." (2 )

In Dokumentaal 17 (1988) kondigt H. Menke een bibliografie aan van
de Reynaertdrukken tot in de late negentiende eeuw. Bij wijze van voorproef worden zestig drukken kort opgesomd (plaats en jaar van uitgave
en drukker) ( 3). Voor dit overzicht kon Menke zich o. a. baseren op de
lijsten uit Naar de letter 5 ( 4) en op de Bibliografie van Reinaertvolksboeken (5). Het is verheugend te vernemen dat heel wat nieuwe edities
zullen worden beschreven.
De chronologie van de Zuidnederlandse Reynaertvolksboeken vertoont
een "zwart gat". Na de tweede Plantijnuitgave van 1566 is de eerstvolgende, met zekerheid te lokaliseren druk, een werkje van Hieronymus
Verdussen van rond 1700 (6). Over wat in de tussenperiode van bijna
140 jaar verscheen, is bitter weinig bekend. Het schamele beschikbare
materiaal, een Brugse lijst van verboden boeken uit 1612 waarop de
Reynaert voorkomt en een approbatie van een Reynaertdruk uit 1631,

(1) Met dank aan N. de Paepe, K. Porteman, A. van Elslander en J. Deschamps voor hun waardevolle opmerkingen.
(2) B. van Seim, Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw. Utrecht, 1987, p. 101.
(3) H. Menke, Een nieuwe bibliografie van Reinaert de vos, in : Dokumentaal
17 (1988), p. 87-90.

(4) Reinaert de vos. Tentoonstellingscatalogus. Instituut De Vooys, 1972, p.
24-28.

(5) E. Verzandvoort en P. Wackers, Bibliografie van Reinaertvolksboeken, in:
Dokumentaal 12 (1983), p. 7-21.
(6) Zie Reynaert den Vos oft Der Dieren Oordeel. Facsimile van het rond 1700
in de drukkerij van Hieronymus Verdussen vervaardigde volksboek. Verzorgd en
van een inleiding voorzien door Drs. Erwin Verzandvoort en Dr. Paul Wackers.
Antwerpen /Apeldoorn, 1988.
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werd besproken door L. Willems in diverse publikaties ( 7). Men heeft
veelal -hoewel hypothetisch- het bestaan van twee vroeg-zeventiendeeeuwse drukken (van 1614 en 16 31) aangenomen. Menke vermeldt ook
een Verdussendruk van 1631 ( 8) : "zoekgeraakte druk, vastgesteld uit
oudere vermelding" , waarschijnlijk in navolging van Verzandvoort en
Wackers, die zeer sceptisch zijn m.b.t. het bestaan ervan (9).
Sinds kort is nieuw bewijsmateriaal opgedoken en mag men aannemen
dat inderdaad vroeg-zeventiende-eeuwse Reynaertdrukken van de persen kwamen. Dank zij E. Duvergers publikatie van de inboedelbeschrijving van het sterfhuis van de Antwerpse boekdrukker en -verkoper Hieronymus Verdussen ( t 1635) ( 10), kan men opmaken dat Verdussen in
zijn boekhandel in 1635 een Reynaertdrukje had liggen. Vanzelfsprekend is de gepubliceerde "magazijncatalogus" ' op meer vlakken interessant. Hoewel het accent in deze bijdrage op de Reynaertdrukjes ligt,
worden toch een aantal andere bevindingen die door de publikatie van
Antwerpse kunstinventarissen aan het licht kwamen, vanuit literairhistorisch perspectief gesignaleerd. Het gaat eerder om signaleren dan interpreteren. Een grondigere studie zou kunnen leiden tot een aantal conclusies m.b.t. de literaire gewoontes van boekhandelaars en drukkers te
Antwerpen in de eerste decennia van de zeventiende eeuw ( 11 ). In zijn

(7) Vooral in L. Willems, Reinaerdiana VI. De datums der beide volksboeken
van Reinaert de Vos, in: TNTL 30 (1911), p. 204-16, m.n. p. 209 e.v. ; en: Reinaerdiana IV. Het Reynaert-volksboek van 1614, in : VMKVA (1922), p. 1195-99.
(8) H. Menke, a.w., p. 89, nummer 30 (verklaring p. 90).
(9) E. Verzandvoort en P. Wackers, a.w., p. 18, noot 10 : "Petit (1910, 161)
citeert uit Naamlijst van Toneelspelen van Dr. Leempoel 1772, p. 64 de volgende
titelbeschrijving : Reinaert de Vos, of der Dieren Oordeel, speelwijs &c. Antwerpen, H. Verdussen. 1631. Het is niet uit te maken of het hier om een toneelbewerking gaat of om een foutief opgenomen beschrijving van een volksboek, nog
afgezien van de vraag op basis waarvan de datering tot stand is gekomen.".
(10)E. Duverger, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. (Fontes Historiae Artis Neerlandicae, I). Brussel, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Vol. 3: 1627-1635 (doc. 870).
Tot nu toe verschenen van deze reeks de volumes I,1: 1600-1617 (1984) ; I,2 :
1618-1626 (1985) en I,3: 1627-1635 (1987).
(11) Ook een identificatie van de verschillende edities is hier noodzakelijk.
Werk in deze zin werd reeds verricht door V.A. dela Montagne, Schoolboeken te
Antwerpen in de 17e eeuw, in : Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen 5
(190 7 p. 1-35. Verder bruikbaar is o.a. Muller/De Vries /Scheep ers, Populaire
),

prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw. Fotomechanische herdruk van de magazijncatalogi van de firma's Frederik Muller & Cie (1893) en R. W. P. de Vries

(3)

277

proefschri ft wijst B. van Selm -zij het met enige reserve- op het nut van
boedelbeschrijvingen voor de boek- en literairhistorici ( 12). In tegenstelling tot de kunsthistorici zijn nog relatief weinig literairhistorici er echt
voor gewonnen om boedelbeschrijvingen in het onderzoek te betrekken.
( Gelukkig zijn er uitzonderingen (13) en dank zij werken als dat van
Van Selm zal hierin vlug verandering komen ). Een aantal onder hen
zijn er weinig of niet mee vertrouwd en weer anderen vinden -terechtdat de overgeleverde lijsten niet steeds een representatief beeld geven
van bepaalde (privé )collecties, omdat boekjes van "weinig bel an g" zelden of niet werden opgenomen.
Een goudmijn aan materiaal betreffende boedelbeschrijvingen vindt de
literairhistoricus in de bovenvermelde (nog onvoltooide ) reeks Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw, waarin de samensteller veel a an dacht heeft besteed aan enkele interessante boekencollecties.
Ze werden vooral verzameld uit het Antwerpse Stadsarchief (o.a. notarisprotocollen en staten van goederen van weeskamers ) en het
O.C.M.W.- archief. Per decennium wordt één boedelbeschrijving in extenso beschreven (14). Belangrijke boekencollecties worden -voor zover
ze terug te vinden zijn- steeds vermeld. Voorbeelden hierv an zijn de opsomming van de Leesboecken van notaris Jan I Nicolai (t 15.10.1626 ),
die naast een aantal religieuze en geschiedkundige drukjes o.a. een
Historie van den Riddere Galtuien Hoochduyts bezit ( 1 5), de in(1907) en de veilingcatalogi van de collectie J.F.M. Scheepers (1947 en 1949)...

Met een inleiding door Dr. P J. Buijnsters. Utrecht, 1981.
(12)B. van Selm, a. w. , p. 242 e.v. Terzelfdertijd merkt hij op dat boedelbeschrijvingen "zelden of nooit registraties van grote boekencollecties" bevatten en
daarom voor het onderzoek van de verschillende soorten bibliotheken niet bruikbaarder zijn dan veilingcatalogi (p. 102).
(13)Bijvoorbeeld L. van den Branden, De Antwerpse boekverkoper-drukker Severijn Gymnicus ± 1529-1567, in : Liber Alumnorum Prof Dr. E. Rombauts. Leuven, 1968, p. 145-59; en andere in het notenapparaat van dit artikel vermelde bijdragen.
(14)E. Duverger, Antwerpse kunstinventarissen, Vol. I,1, p. X-XIII. De boedelbeschrijving van Verdussen is één van dergelijke beschrijvingen in extenso. Duverger verzekert de gebruiker van zijn boek dat raadpleging van het oorspronkelijke
handschrift overbodig wordt.
(15)Idem, Vol. I,2, p. 490-94 (doc. 584 ), m.n. p. 493. Dit werkje komt in
1621 voor op een lijst van verboden boekjes in de Antwerpse scholen. Zie : E.
Poffé, De gilde der Antwerpsche schoolmeesters van bij haar ontstaan tot hare afschaffing. Antwerpen, 1895, p. 62. Zie ook : B. van Selm, a. w. , p. 243 en L. Debaene, De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse
prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540. Antwerpen, 1951, p. 217.
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drukwekkende bibliotheekinventaris van geneesheer Jean Ferreux ( opgemaakt op 3.8.1620 ) ( 16), de beperkte inventaris van het sterfhuis van
boekdrukker en -verkoper Pauwels I Stroobant, opgemaakt te Antwerpen op 20 en 23 februari 1621 ( 17) en de staat van goederen van zijn
collega Jan van Keerberghen uit 1606 (18).
Veruit de interessantste boedelbeschrijving voor de boek- en de literairhistoricus is die van de Antwerpse drukker en boekverkoper Hieronymus
Verdussen. Niet alleen Verdussens magazijnfonds, maar ook zijn drukkerij en volledige inboedel worden beschreven ( 19). De notaris die de
lijst opmaakte, heeft voor het nageslacht een boeiend document bewaard. Dikwijls heeft hij het exacte aantal aanwezige boeken tot op het
laatste exemplaar laten natellen ( bijv. zo liggen er op de zolder 610
Naervolgingen Christi in-12° , 760 Cluchtbc ecken en 1037 Hortulus
in-8° ( 20 ) ) . We krijgen een momentopname van Verdussens collectie
en zien hoe (gebonden of in riemen ( 21) en waar (winkel, gangen, kamers en zolders) bepaalde boeken opgestapeld lagen en in welke hoeveelheden ze leverbaar waren. Men krijgt zo een kijk op werk en winkel van een Antwerps drukker-boekverkoper. Wellicht geeft een nauwkeurige analyse van de lijsten ons een beeld van de rangschikking van
de boeken. Het lijkt niet onmogelijk dat de boeken rek na rek beschreven werden, hoewel een classificatie aan de hand van winkelboeken niet
uit te sluiten is. Blijkbaar lagen de drukjes eerst per taal ( zo zou er ook
bij Verdussen, zoals bij Van Keerberghen, sprake kunnen zijn van een
"Latijnse kamer" ). Men kan verder ook nagaan hoe het fonds van Verdussen was samengesteld (wetenschappelijke werken, schoolboeken etc. )
en welke de verhouding was tussen de door hem gedrukte werken en de
andere. Toch is dit laatste verschil niet altijd duidelijk op te maken. Van
Selm wijst erop dat zelfs de presentatie van een omvangrijk aantal exemplaren van een werk, niet volstaat om zomaar te besluiten dat een boek-

(16)E. Duverger, Antwerpse kunstinventarissen, Vol. I,2, p. 109-33 (doc.
354).
(17) E. Duverger, a.w., Vol. I,2, p. 148-52 (doc. 367).
(18)E. Duverger, a. w. , I,1, p. 128 42 (doc. 68 ). Ook deze inventaris, door
-

J.v.K. zelf opgemaakt, wellicht aan de hand van een aantal winkelboeken, verdient
aparte aandacht en is bijzonder interessant voor de boekhistoricus.
(19)E. Duverger, Antwerpse kunstinventarissen, Vol. I,3, p. 449-91 (doc. 870).
(20) Idem, Vol. I,3, p. 469.

(21)B. van Selm merkt op dat vele gebonden boeken tweedehands waren. Over

de bewaring van boeken in de 16e-17e-eeuwse boekhandel, zie a. w. , p. 186.

(5)
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verkoper een werkje zelf drukte ( 22 ). Hij kon het verkrijgen door ruil,
door opkoping tijdens een veiling, verwerving na een faillissement of
stopzetting, overlijden van een collega, depotvorming, etc. Een werkje
kon ook door meerdere drukkers gedrukt worden.
Men moet zich hoeden voor té voor de hand liggende en voorbarige interpretaties en conclusies. Veelal zijn de door de notaris of zijn klerken
genoteerde titels te vaag en onvolledig, waardoor men geen zekerheid
krijgt over de bedoelde edities. Verder is onze kennis omtrent
zeventiende-eeuwse drukken beperkt en zijn er weinig catalogi beschikbaar (23). Een aantal keren moet de interpretator van de lijsten zich tevreden stellen met vage opsommingen als Eenen bundel n° 1 inhoudende vyfthien cleyn boexkens in-16 of N° 98 een bundel diversche
cleyn historikens ( 24). Een exacte reconstructie van het volledige magazijnfonds is onmogelijk. Ook precieze gegevens betreffende de identificatie van de drukjes, hun aantal en hun ligging zijn niet steeds achterhaalbaar. Meestal is echter wel een summiere beschrijving van de aanwezige titels overgeleverd (soms één of meer woorden uit de titel, soms
met de auteur erbij ). Het geheel geeft toch een uniek inzicht in het
boekenaanbod in een Antwerpse winkel anno 1635. Voor een goed begrijpen van Verdussens bedrijvigheid zijn eerst een aantal biografische
gegevens noodzakelijk.
Hieronymus, zoon van Jacob Verdussen, werd omstreeks 15 5 3 te Antwerpen geboren ( 25). Het drukkersambacht leerde hij bij Hendrik
Wouters. In 1585-86 werd hij meester-boekverkoper in de SintLucasgilde (26). Op 9 mei 1589 ontving hij een octrooi om te moeghen

(22) B. van Selm, a.w., p. 3-4.
(23)Veelal voldoen de weinige beschikbare niet, zo bijv. de STCN, waar de in
België gedrukte boeken niet eens vermeld worden.
(24)E. Duverger, a.w., I,3, resp. p. 458 en p. 468.
(25)Gegevens werden vooral ontleend aan A. Rouzet, Dictionnaire des impri-

meurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe siècles dans les limites géographiques
de la Belgique actuelle. ( Nationaal centrum voor de archeologie en de geschiedenis
van het boek, III) . Nieuwkoop, 1975, p. 233-34 en vergeleken met F. Olthoff, De
boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Antwerpen. Antwerpen, 1891, p.
Een en ander over de Verdussens, in : De Gulden102-3;enH.LVdGrot,
Passer 25 (1947), p. 257-79. Zie ook Verdussens biografie in : Nationaal Biografisch Woordenboek, 12. Brussel, 1987, kol. 776-78.
(26)Zie ook B. van Selm, a.w., p. 277 (17), waar een exemplaar van Piere de
Province wordt beschreven : "Uit het jaar 1588 is een andere editie in het Nederlands en het Frans bewaard gebleven met het impressum 'Men vintse te coope.
Thantwerpen by Jeronimus Verdussen (...) 1588... "'.
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(6)

drucken binnen der staat van Antwerpen allerhande medailien, belden,
figueren, boecken ende andere dinghen ( 27). Over zijn drukkersactivi-

teit schreef A. Rouzet : "I.1Il imprima, de 1591 à 1635, au minimum une
cinquantaine d'ouvrages, notamment des livres liturgiques en néerlandais, parfois avec musique notée, quelques textes espagnols, des ouvrages historiques, des récits d' actualités" ( 28). Dat Verdussen echter meer
drukte, zal blijken uit de verdere gegevens. Vanaf 1616 tot aan zijn
dood drukte hij In den Rooden Leeu in de Corte ( of Rechte) Cammerstrate te Antwerpen. Na zijn dood (27.9.1635) neemt zijn zoon
Hieroymus (II) de zaak over.
Over de drukkersactiviteiten van de stamvader van het drukkersgeslacht
Verdussen zijn we slecht ingelicht. Een overzicht van de door hem gedrukte werken bestaat niet en wie dat poogt te reconstrueren, moet diverse bibliografieën raadplegen. De Belgica Typographica (^ 9) geeft een
aanzet (het betreft hier alleen de edities aanwezig in de K.B.-Brussel)
tot een beeld van Verdussens produktie tussen 1591 en 1600. Verder komen o.a. de Bibliotheca Belgica ( 30), de STC of Dutch Books ( 31 ) en de
Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa ( 32 ) in aanmerking. De
laatste drie geven ook werken na 1600. Zo vermeldt de BCNI ruim 130
titels ( ook herdrukken) die Verdussen drukte tussen 1600 en 1635.
Meteen bevat de BCNI een beeld van Verdussens fonds van religieuze
boeken.
Er bestaat wat betreft de genealogie van de Verdussens een probleem :
Hieronymus (I, of de Oude) gaf zijn oudste zoon ook de naam Hieronymus (II, of de Jonge, geboren op 5.4.1583) ( 33). M.a.w. over welke

(27) L. le Clercq, Les catalogues des Verdussen, imprimeurs-libraires et

bibliop-

hiles, in: De Gulden Passer 10 (1932), p. 137-258, m.n. p. 138.

(28) A. Rouzet (in 1975 ), a.w., p. 233.
(29) E. Cockx-Indestege en G. Glorieux, Belgica typographica 1541-1600 (...).
( Nationaal centrum voor de archeologie en de geschiedenis van het boek, II).
Nieuwkoop, 1968. Zie voor Verdussen : Vol. I. VI. B. Index topographicus, p.
545-46 en 607 ; en Vol. II. Fasciculus 5, p. 398.
(30) Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas. Fondée par F. van
der Haeghen. Rééd. M. -Th. Lenger. Bruxelles, 1964-75. 7 vol. Zie vooral de Index des imprimeurs, vol. VI, p. 471-72.
(31) Short-Title Catalogue of Books Printed in the Netherlands and Belgium
and of Dutch and Flemish Books Printed in Other Countries from 1470 to 1600,
Now in the British Museum. London, 1965.
(32) BCNI. 1500-1727. Den Haag, 1954. Is niet steeds even correct en wat de
titelbeschrijving betreft erg beknopt.
(33) F. Olthoff, a.w. , p. 103. En H.L.V. de Groote, a.w., p. 260.
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(H.) Verdussen het in een impressum van een boekje of een
( bibliotheek- of veiling- )catalogus gaat, is niet steeds even duidelijk.
Van Hieronymus II weten we dat hij op 14 mei 1618 een vennootschap
stichtte met Jan (II) van Keerberghen om gedurende een periode van
zes jaar samen religieuze boeken te drukken (34) en dat hij meester in
de Sint-Lucasgilde werd in 1635-36 (35 ). In tegenstelling tot het
Plantijn-Moretusarchief is het Verdussenarchief versnipperd en zijn er
weinig documenten overgeleverd (36). Wellicht is het daaraan te wijten
dat over deze Antwerpse drukkersfamilie nog zo weinig gegevens bijeengebracht zijn. Over de samenwerking tussen de vader en de zoons Verdussen weet men alleen dat er een vorm van coöperatie was tussen de
Hieronymussen sr. en jr. sinds 1623 (37).
De inventaris van het sterfhuis van Hieronymus I Verdussen werd tussen de sterfdag en 3 oktober 1635 opgemaakt door notaris H. Duys "op
verzoek en ten overstaan van Gaspard Estricx, priester en plebaan van
de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen en executeur-testamentair,
evenals op verzoek van de kinderen van de overledene (... ). Allen willen
voorlopig de erfenis niet aanvaarden." ( 38). Wellicht is de oorzaak van
deze weigering de omvangrijke schuldenlast van H. Verdussen ( 39).
Een kleine wandeling door de woning in de Cammerstraat op 27 september 1635 leert heel wat. Slechts enkele literairhistorische feiten krijgen hier de aandacht. Meer dan eens zullen we een druk ontmoeten
waarvan we de populariteit omstreeks 1635 anders inschatten. Voorzichtigheid is hier echter geboden. Een grote oplage kan zowel wijzen op
een grote populariteit of een recente druk, als op een slechte verkoop.
Meteen zullen we ook de fondslijst van H. Verdussen juister en vollediger kunnen schetsen.
In de groote Neercamer vinden we waarschijnlijk Verdussens eigen hand(en presentie ?- )bibliotheek. Het betreft vooral door Verdussen gedrukte

(34)Zie E. Duverger, a.w. , Vol. 1,2, p. 16-18.
(35)H.L.V. de Groote, a.w., p. 260.
(36)Zie de inleiding van het facsimile noot 4, p. 28 : "Er is, zeker in vergelijking met de Plantijn-Moretussen, erg weinig over de Verdussens te vinden en als
men iets vindt, is niet meteen duidelijk over welke Hieronymus het betreffende archiefstuk handelt". Ongeveer dezelfde bemerking in L. le Clercq, a.w., p. 137.
(37)H.L.V. de Groote, a.w., p. 265.
(38)E. Duverger, a.w., Vol. I, 3, p. 449.
(39)E. Duverger, p. 487 e.v.
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(s)

religieuze werken in de volksta al (40), in vergulde en kalfsleren b an den.
Na een bezoek aan de Pletse en de Keucken stappen we de Winckel
binnen, waar ruim 300 titels te vinden zijn, samen meer dan 3000
exemplaren. Dit is slechts een fractie van het totale magazijnfonds : alles
samen bijna 80.000 boeken, meer dan 400 riemen en talrijke bundels
en hopen, die in de vele kamers van het huis zijn samengepropt. Wat
meteen opvalt is dat de boeken in de winkel per taal (Latijn versus
volkstaal) worden gegroepeerd. Zowat alle genres komen aan bod
historiën (waaronder vele ridderverhalen ), heiligenlevens, exempelen,
kluchtboeken, dichtbundels, liedboeken, spiegels, alm an akken, bijbels,
sermoenen en voorts allerlei (andere) schoolboekjes (reken- en leesboekjes ) etc. Zelfs kookboekjes worden verkocht. Opvallend groot is het aantal Nederlandstalige werken. De boekjes liggen wellicht deels volgens
grootte, wat af te leiden is uit het feit dat diverse bundels van hetzelfde
formaat na elkaar worden beschreven. Opmerkelijk is verder is de aanwezigheid van werk van een aantal Noordnederlandse auteurs in een
Antwerpse boekhandel rond 1635, zoals I. Westerbaen (Minnedicht,
uitg. van 1624 en 1635), D. Heinsius (Emblemata, uitgeg. vanaf 1601),
G.A. Bredero (Spelen, uitg. 1617 en 1622 ), J. Cats (Twee Houwelycken, uitgave ervan in 1625) en meermaals vinden we notities als diversche Hollantsche Lietboecken en Benen bundel goer Hollants goer van
diversche soorte ( 41 ). Het aantal prozaromans (volksboeken) is opvallend groot. We llicht moet in de opvallende bel an gste lling voor dit genre
de belangrijkste verdienste van Verdussens humanistisch bezig zijn met
boeken worden vermoed. Zowel in de winkel (verspreiding) als in de
magazijnen ( eventuele druk) liggen massale stapels volksboeken. Van
een aantal van deze boeken werd geen enkel exemplaar overgeleverd (42 ). Enkele waren zelfs in het geheel niet gekend. Bij een vluch-

(40) Het zou ons zelfs niet verbazen dat de meeste ( bijna alle ?) in deze bibliotheek aanwezige werken door Verdussen zelf gedrukt werden. Zo bijvoorbeeld:
Vier Lusthoven (o.a. door Verdussen in 1607 , 1625 en 1635 gedrukt, zie BCNI
resp. de nrs. 5265, 7522 en 8853); Negen Prieelen der Melodyën (1614 en 1630,
BCNI nrs. 6090 en 8290) ; Een T"oestyne des Heeren (1613, BCNI nr. 5855) ;
Twee Leven van Sinte-Monica (1628, BCNI nr. 7983 ); E. Duverger, a.w. , Vol. I,3,
p. 450-52.
(41) E. Duverger, a.w., Vol. I, 3, resp. p. 456 en p. 472.
(42) Ook Van Selm wijst op de waarde van ( veiling )catalogi voor de retrospectieve bibliografie (p. 243).
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tige blik op de rekken zien we 25 Tobias print ( 43 ), 43 Vrouwe Peerlen, 7 Fortunatus, 4 Peeter van Provencin, 17 Julius Ceasar, 12 Destructie van Jerusalem Francois ende Duyts, 4 Margriete van Limborch (44),
6 Galio ende Kether, 9 Barla Josaphat, 2 Huyge van Bordeau, 11 Ridder
Galmi, 9 Barlaymont groote letter, 1 Dolinde Mayence, 9 Seven Swaenen (45) etc. Meteen wordt duidelijk dat de studies van Van Heurck en
Debaene (46) -hoewel de laatste slechts sporadisch uitweidt over de
volksboeken na 1540- en de talrijke kleinere studies en inleidingen van
facsimiles op vele punten kunnen worden aangevuld. De identificatie
van al deze edities is echter moeilijk omdat vele volksboekjes niet gedateerd werden. Van een aantal ervan mogen we, als ze in grote oplage in
de magazijnen te vinden zijn, suggereren dat ze door Verdussen gedrukt
werden. Zo liggen er bij Verdussen o. a. 925 Hercules, 875 Jasons, 400
Destructie van Jeruzalem, Elf hoopen à 1 /2 riem van Keyser Carel,
600 Vrouwepeerlen, 400 Julius Ceasar (47). Ook boeken waarvan een

iets kleinere, maar toch nog aanzienlijke oplage aanwezig is, bijv. anderhalve riem én 175 Fortunatius in-4° , en zelfs kleinere oplagen (de
Rey- dertin(hmagzj)es(indwklxemparnv
naert de Vos) zouden restanten kunnen zijn van een vroegere Verdussendruk. Verdussen drukte in 1610 trouwens een Fortunatus ( 48). De

vraag is nu of hij dit werkje meermaals drukte, zoniet of de in de winkel
aanwezige exemplaren specimens zijn van het drukje uit 1610 (wat we
minder waarschijnlijk achten ). We mogen alleszins aannemen dat hij

(43) "print" (gedrukt in gotische letter) staat in tegenstelling tot "schrift" (civilitéletter ). Dela Montagne, a.w., p. 19.
(44)Van Margriete zijn tot op heden geen drukken bekend tussen 1544 en
1710.
(45)E. Duverger, a.w. , Vol. 1,3, p. 460-61. Zie ook Van Selm, die Galijn en
Rytore en Ridder Galmi vernoemt (p. 243 ). Een aantal van deze drukken werden
geïdentificeerd door Dela Montagne, a.w., p. 12 e.v. Bovenstaande opsomming is
vrij willekeurig en is enkel bedoeld om de rijkdom van het door Duverger gevonden materiaal te illustreren.
(46)E. H. van Heurck, De Vlaamsche volksboeken. Brussel, 1944 ; en L. Debaene, De Nederlandse volksboeken. Antwerpen, 1951. Van Heurck vermeldt een
druk van Huyge bij G. Lesteens in 1632 (p. 2 3) en één van Ceasar in 1619 bij Verdussen zelf (p. 88).
(47)Dit is niet in tegenspraak met de plaats ( noot 19) waar we Van Selm citeerden. Deze grote oplagen wijzen erop dat Verdussen ze zelf drukte.
(48) L. Debaene, a.w. , p. 216.
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een aantal boekjes drukte waarvan ons geen enkel exemplaar meer bekend is (49).
Verdussen mag, denken wij, beschouwd worden als één van de belangrijkste Antwerpse drukkers van prozaromans in de vroege zeventiende
eeuw. Om hoeveel en welke drukken het precies gaat, is niet te achterhalen. Verder staat het ook niet vast of hij die werkjes alleen drukte of
samen met andere boekhandelaren (S 0). Met zekerheid kunnen we aan
Verdussen die drukjes toeschrijven, waarvan in het huis aan de Cammerstraat misdrukken ( 51 ) te vinden zijn. Het betreft een vijftiental
drukjes, waarvan de Letaniën Pater Gouda, Catharina van de Senen en
't Cabinet der Devotiën enkele Nederlandstalige voorbeelden zijn.
Op de groote Voorcamer boven den T"inckel vindt men vooral boeken,
matrijzen en illustratiemateriaal (o.a. voor het Schatboeck der Historiën,
Thobias en de Apocalipsis, en dus ook aan drukker Verdussen toe te
schrijven ). Op den eersten Ganck liggen weer heel wat volksboeken,
waarvan reeds enkele exemplaren in de winkel lagen en ook enkele
werkjes die daar niet vermeld werden, o.a. 2 Riemen Jacque en één riem
van de Verloren Sone en van Heer Frederick. Daarnaast liggen er ook
heel wat religieuze werkjes. Een aantal daarvan zijn zeker door Verdussen gedrukt (S 2). Omdat hier heel wat drukjes staan die niet in de winkel werden beschreven, moeten we ons afvragen of de gang een verlengstuk van de winkel was ( 53), ofwel of het om onverkoopbare restanten ging. De tweede Voorcamer is a.h.w. een "Latijnse kamer", waar
ruim 30.000 exemplaren van klassieken liggen (Cicero, Horatius, Seneca, Vergilius, Ceasar... ). Ook de ander tweede Bovencamer ligt vol

(49)Wellicht heeft dit ook te maken met het weinig systematisch onderzoek
naar dergelijke werkjes. Zo zijn er bijvoorbeeld op een terrein waar reeds onderzoek
is verricht, nl. de Reynaertstudie, na een systematisch onderzoek weer heel wat
nieuwe edities aan het licht gekomen ( zie noot 2 ).
(50)Een voorbeeld hiervan is Duverger, Vol. I,2, p. 162-64 : beschrijving van
een overeenkomst tussen Pauwels Stroobant en Godgaf Verhuist om gedurende zes
jaar om onder hun gemeenschappelijke namen boeken te drukken en te verkopen.
(51)" ... het papier waarop het drukwerk verkeerd is uitgevallen, bedrukte vellen die niet zijn te gebruiken ; vandaar ook : bedrukte vellen van onverkoopbare
boekwerken die dan als pondpapier worden verkocht" (WNT, 9, kol. 822 ). De
notaris gebruikt hiervoor de term "defecten" (papier dat onder het drukken bedorven, overdrukt, en dus defect was).
(52) Door een vergelijking met de BCNI. Zie noot 36.
(53)Natuurlijk is het mogelijk dat al deze boekjes vervat zitten in de in de winkel beschreven stapels.
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met vooral Latijnse en enkele Griekse geschriften. Wellicht gaat het hier
om drukken die deels voor de export bestemd waren. Op de Franchyne
Camer (eig. "perkamentkamer" ) ligt papier opgestapeld en staan Een
pleechpersse met eenen yseren boom daerin en Een groote ende een gemeyn persse. In de eigenlijke drukkerij staan nog eens drie persen en
bakken en kastjes vol letters. Op de opperste zolder vindt men een aantal manden met "defecten"' en bakken met letters. Comptant geit en
rekenboecken met schulden en tegoeden bewaarde Verdussen in zijn
slaapkamer. De lijst van de notaris wordt afgesloten met de opsomming
van een aantal rekeningen, contracten (o.a. met pastoor Willem van der
Eist van Bouchout, gedateerd 26 augustus 1622 (S4) en Copere figuren
of platen. Door de aanwezigheid van die platen kunnen we nog een
aantal drukken met zekerheid aan Verdussen toeschrijven (o.a. de Aeneidos van Vergilius ).
Na deze rondgang kan men besluiten dat de activiteiten van Verdussen
belangwekkend waren. Hij bezat in totaal minstens zes persen. Hiermee
was een grote produktie verzekerd. Men mag aannemen dat in de jaren
1600-1630 de drukkerij van Verdussen in volle bloei was. Daarom moeten we veel meer drukken van Hieronymus Verdussen veronderstellen
dan het aantal dat tot nu toe kon vastgesteld worden. We mogen veronderstellen dat een gemiddelde uitgave van een werk niet meer dan
een paar maanden in beslag nam ( 55 ). Natuurlijk spelen hier factoren
als de tekstlengte en de oplage een rol. Er is vastgesteld dat Plantijn
drukte in oplagen van 1250 en 1500 exemplaren ( 56). Men kan onder
voorbehoud dergelijke cijfers voor Verdussen aannemen, ook al moet
men elk drukje afzonderlijk bekijken. Zo drukte Verdussen de Ethymologia ( 57) in een oplage van minstens 2500 exemplaren (2260 ex. op de
tweede gang) .
(54)Verdussen publiceerde in 1622 Van der Elsts Gheestelycke dichten, ver
ende staeten van menschen toegheschreven. Reeds in 1624-scheydnprsoe
werd het werkje herdrukt.
(55) M.b.t. de Plantijnse drukkerij meent L. Voet dat "an average edition,
without illustrations or additional complications, the Plantinian press did not need
more than a few months...", in : L. Voet, The Golden Compasses. 2 Vol. Amsterdam, 1969-72. Vol. II, p. 305.
(56) M. Rooses, Plantijn en de Plantijnsche drukkerij. Antwerpen, 1892 (2e
druk), p. 124-25.
(57) Het gaat hier om een werk van Verepaeus. Voor een verdere beschrijving,
zie L. Voet, The Plantin Press (1555-1589). A Bibliography of the 'Forks Printed
and Published by Christoffer Plantijn at Antwerp and Leiden. Amsterdam,
1980-83, p. 2353 e.v.
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De belangrijkste verdienste van Hieronymus Verdussen blijft ondertussen het drukken van veel Nederlandstalig werk, waarvan de meeste
drukjes gebruikt werden als schoolboekjes. De magazijncatalogus van
Verdussen wijst o.i. op een continuïteit tussen de vroeg-zestiende-eeuwse
volksboekjes en de latere achttiende-eeuwse. Verder blijkt eens te meer
hoe veel van dit soort drukwerk verloren is gegaan (58).
Eén van de interessantste bevindingen bij het doorlopen van deze lijst
is de "negatieve" vondst (we bezitten er namelijk geen exemplaar van)
vaneRyrtdukiVsenwl.Iptmbr1635igen
er ten minste zes exemplaren van Reynaert de Vos in de winkelruimte
te koop en nog eens ten minste dertien op zolder ( 59). M.a.w. Reynaert
werd verkocht en gelezen in Antwerpen in 1635. Meteen mogen we geloof hechten aan de door bibliograaf L. Petit opgenomen vermelding
van een Reynaert uit 1631 (60) en komt de beruchte approbatie van
1631 in een ander licht te staan. Definitief uitgemaakt dat het hier om
een druk van 1631 gaat, is het evenwel nog steeds niet. Daarvoor staat
de overlijdensdatum van M. van Eynatten, die op "15
15 Nov . 1631"de
approbatie tot het drukken van de Reynaert gaf nog in de weg, nl. 29
juni 1631 (61 ).
Vooraf willen we de vroeger aangebrachte gegevens m.b.t. de Reynaertvolksboeken op een rijtje zetten. In 1569-70 werd de Plantijndruk van
het Reynaertverhaal, een tweetalig schoolboekje uit 1566, op de Index
librorum prohibitorum geplaatst. Wellicht heeft Plantijn zich toen genoodzaakt gezien de nog niet verkochte voorraad van het boekje te verbranden (62) . Ondertussen verschenen in het Noorden steeds nieuwe
Reynaertuitgaven. Men heeft aangenomen dat Reynaert door zijn "verbanning' ' een hele tijd van het Zuidnederlandse toneel verdwenen was.

(58)Vgl. H. Pleij, De bestudering der prozaromans na Debaenes standaardwerk
(1951) en de Utrechtse Catalogus van 1608, in: Spektator 1 ( 1971 72 ), p. 28-42,
m.n. p. 39-40.
(59)E. Duverger, a.w., Vol. I, 3, resp. p. 460 en p. 467. We weten immers niet
of één of enkele van de vele opgesomde "bundels" Reynaertjes bevatten. Wellicht
lagen er toch geen grote stapels, want in dat geval had de notaris ze apart vermeld.
(60) Zie noot 8.
(61) Zie L. Willems, Reinaerdiana W. De datums der beide volksboeken van
Reinaert de Vos, p. 213.
(62) L. Willems in de inleiding van het door M. Sabbe en L. Willems uitgegeven facsimile van de Plantijndruk van 1566. Antwerpen, 1924, p. XXXII.
-

(13)
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Toch duikt steeds weer in de Reynaertstudie een vermeend drukje van
1614 op . L. Willems heeft duidelijk aangetoond dat deze notitie, die
door verschillende bibliografen ( 63) opgenomen werd, teruggaat op de
vermelding van het werkje in de Dictionnaire van Prosper Marchant uit
1758. Meestal hebben latere bibliografen deze vermelding van elkaar
overgenomen, zonder te controleren welke uitgave bedoeld werd. Een
bewijs voor een vroeg-zeventiende-eeuwse Reynaert is volgens L. Willems
de vermelding van de Reynaert op een lijst van verboden boeken, uitgevaardigd door bisschop Rodoan van Brugge op 29 januari 1612 (64).
Op een soortgelijke lijst voor bisschop Malderus van Antwerpen uit 1618
en opgesteld door M. van Eynatten ontbreekt Reynaert de Vos echter (65). Dit doet Willems besluiten dat er tussen 1612 en 1618 een gecastigeerde uitgave van de Reynaert op de markt moet zijn gebracht die
Van Eynattens goedkeuring had. Vandaar dat Willems zich afvraagt of
de approbatie van 1631, die door Van Eynatten werd ondertekend, geen
drukfout bevat (waarbij de laatste twee cijfers werden omgewisseld :
1631 wordt 1613 ). Van Eynatten stierf immers vijf maanden voor de
dagtekening van de approbatie.
Wat mogen we hieruit nu besluiten ? Vooreerst dat het Reynaertverhaal
vóór 1612 in Brugge ( als schoolboek ) bekend was en gebruikt werd.
Verder is uit de boedelbeschrijving en de vroegere vermeldingen voorzichtig op te maken dat de approbatie van 1631 wél juist zou kunnen
zijn. Dit sluit echter een druk van 1614 niet uit. De redenering van
Willems -een Antwerpse Reynaertdruk tussen 1612 en 1618- wordt problematisch wanneer we de vos ineens niet terugvinden in Van Eynattens
groot reglement van 1621, waarin hij o.a. een categorie opneemt van

(63)0.a. door J. Ch. Brunet, Manuel du Libraire, (ed. 1922) : "Nous n'avons
pas eu l' occasion de vérifier si la traduction en prose flamande ou hollandaise du
Renard, imprimé ( ...) à Anvers, en 1614, in-4, est la même que celle que donnent
les éditions de 1479 et 1485". Wellicht steunen de vermeldingen van Dela Montagne, a.w., p. 28 nr. 75 en A.-C. de Schrevel, Statuts de la gilde des libraires, imprimeurs, maîtres et mattresses d'école à Bruges. 29 Janvier 1612, in : Annales de
la Société d'Emulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flandre,
Vol. 52 (1903), p. 135-302, m.n. p. 280, op dezelfde bron.
(64)L. Willems, De datums, p. 214. Zie ook L. Debaene, a.w., p. 323 e.v.. Eigenlijk vergist Willems zich hier ten dele, want het gaat eigenlijk om een "voor
bewerking der gehomologeerde Keure, art. 27, Boecken verboden ende-lo pige
toegelaten in de scholen" . Deze lijst dateert dus van vóór 29 januari 1612. Reynaert de Vos verschijnt er als nummer 17.
(65)L. Willems, Reinaerdiana IV. Het Reynaert- volksboek, a. w. , p. 1198.
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vroeger verboden, maar dan toegelaten, gecastigeerde uitgaven (66).
0.i. verwijst de datum van "15 Nov. 1631" naar het jaar (1631) waarin
het werkje gedrukt werd. Later hebben een aantal andere drukkers deze
approbatie gewoon overgenomen, terwijl in 1661 een andere drukker
"15
15 Nov . ' ' liet staan, maar 1631 wijzigde tot het jaar van de nieuwe
uitgave. Deze nieuwe datum van "15 Nov. 1661" werd op zijn beurt
eeuwenlang overgenomen door latere Reynaertdrukkers.
In 1642 vinden we Reynaert de Vos terug in een Taxatie oft priisen
vande ghemeyne school-boecken ( 67). Wellicht is het daar beschreven
boekje het drukje uit Verdussens winkel. Volgens een mededeling moet
het boekje vier stuivers kosten en beslaat het 9. en 10. bladers ; het formaat is quarto. Terecht merkt L. Willems op dat deze opgave niet
strookt met de nu bekende drukken van 64 pagina's in 8° en hij
besluit : "9 à 10 bladen zal dus het cijfer zijn van de volksuitgaven van
vóór 1642" (6S).
Het zou echter verkeerd zijn de indruk te wekken dat deze fondscatalogus alleen op het vlak van de Reynaertvolksboekentraditie nieuw materiaal biedt. Bij wijze van uitsmijter nog iets betreffende Mariken van
Nieumeghen. Van dit werkje zijn tot op heden vier verschillende oude,
Nederlandstalige drukjes bekend, allen vóór 1621, het jaar waarin het
werkje in Antwerpen op een lijst van verboden boeken verscheen : een
in 1514 bij W. Vorsterman en drie vroeg zeventiende-eeuwse, resp. te
Utrecht (in 1608 ) en te Antwerpen ( bij Pauwels Stroobant in 1615 en
een kort nadien): Van latere datum zijn geen drukken van Mariken
overgeleverd, wat misschien een gevolg kan zijn van een kerkelijk drukverbod (G9). Op Van Eynatttens lijst van verboden boeken voor de
gilde der Antwerpse schoolmeesters van 1618 komt Mariken nog niet
voor. Drie jaar later, op 16 april 1621 op een nieuwe lijst, komt het
boekje wel voor. Het werkje mag "in de scholen niet gelezen, ja zelfs
in de winkels niet verkocht worden" ( 70). Mariken wordt samen met
o.a. Parthoples, Floris ende Blancefleur, Sandryn ende Lancelot, Malegys, Het bagynken van Parys, Ulenspieghel en Robrecht den Duyvel als
(66) L. Willems, De datums p. 214, en Dela Montagne, a. w.
(67) Uitgegeven door Dela Montagne, Schoolboeken te Antwerpen, p. 9-12.
(68) L. Willems, De datums, a.w., p. 215.
(G9) Zie de inleiding op de tekstuitgave van D. Coigneau, Mariken van Nieumeghen. (Nijhoffs Nederlandse klassieken). 's-Gravenhage, 1982, p. 14-15.
(70) E. Poffé, a.w. , p. 61.

(15)

289

een verboden boek gebrandmerkt. Uit de gegevens die D. Coigneau (71) verstrekt, menen we te mogen afleiden dat het ontbreken van
latere drukjes van Mariken (we moeten wachten tot een tweetal
laatachttiende-eeuwse drukjes waarin de tekst als lied verschijnt) verb and
houdt met de kerkelijke censuur. De (waarschijnlijk reeds geapprobeerde) Malegys echter, ligt in 1635 in 5 exemplaren in de winkel en
er liggen er nog eens 521 op zolder. Men vindt ook 29 Beghynken van
Parys in de winkel. Mariken van Nieumeghen ligt (wellicht) niet in de
winkel. Maar op zolder liggen er nog liefst zeshonderd exemplaren. De
vraag of Verdussen dit werkje na 1621 drukte, kan en mag gesteld worden. Er is dus nog werk aan de winkel.

(71 ) D. Coigneau, a.w., p. 14.

ISSN 0770-786X

1989

Aflevering 3

VERSLAGEN EN MEDEDELINGEN
VAN DE

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR
NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

^

J0012

neOeulan0s e
i

m

m

t-+

77'

b

=r
° ninGsstaaat
G

GENT, KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR
NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE, 1989.

Te bestellen bij het
Secretariaat van de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Koningstraat 18
B-9000 GENT (België )

INHOUD

1989 — Aflevering 3

1. Een Vlaamse rococoliteratuur? Peilingen, door J. WEISGERBER .

293

2. Frederik van Eeden en Vlaanderen : een verdere verkenning, door
M . BAECK

328

3. Werkzaamheden van de Academie in 1989 .

364

4. Registers .

483

EEN VLAAMSE ROCOCOLITERATUUR ?
PEILINGEN
door

J. WEISGERBER
Lid van de Academie
Is er zo iets als een genius loci ? Ben ik op den duur in de ban geraakt
van de beschermgeest die in het academiegebouw rondspookt, de guitige god die met onze geleerde betogen de spot drijft en zich schuilhoudt achter de stenen draperieën van de voorgevel of te midden van
het stucwerk, de in- en uitrollende curven van de ornamenten aan de
wanden van onze vergaderzaal ? Het is best mogelijk. Hoe dan ook, het
lijkt er wel op dat deze vertrouwde omgeving me stilaan ontvankelijk
heeft gemaakt voor een kunstvorm waar ik aanvankelijk niet op gesteld
was en die ik pas onlangs in Warzburg, Vierzehnheiligen, Parijs, Zwiefalten en Mi nchen naar waarde heb leren schatten. Niet alleen in de architectuur en de schilderkunst, maar ook op literair gebied.
Vreemd genoeg, in de Nederlandse literatuurgeschiedenis is van rococo zelden of nooit sprake. Zover ik weet, is daar niet veel over verschenen, m.n. een artikel van C.M. Geerars CRococo in de Nederlandse letterkunde ?' , in De Nieuwe Taalgids, 1962 ) en een lemma in de Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur (1983 2 ) en dan nog staan
daarin uitsluitend Noordnederlandse of verhollandste auteurs als Poot,
Bilderdijk of Wellekens vermeld. Aanwijzingen zijn wel te vinden bij
Te Winkel, maar met een systematisch onderzoek heeft dat niets te maken. En wat Vlaanderen betreft, ligt het terrein nog zogoed als braak
op enkele toespelingen na bij Lissens (De Vlaamse Letterkunde van 1780
tot heden, 1967 4 ) en Smeyers-De Bock ( Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, VI, 1975 ).
Aannemelijk is de veronderstelling dat ook bij ons een rococoliteratuur tot stand kwam, als men zich beroept op de in de 18de eeuw zo
treffende parallellie tussen beeldende kunsten en letterkunde. In Barok
en rococo in België (1987) heeft Marie Fredericq-Lilar een opmerkelijk
hoofdstuk gewijd aan `Het Gentse rococo' en ook in Antwerpen en Mechelen staan nog steeds heren- en burgerhuizen die in die stijlcategorie
thuishoren. Daar staat jammer genoeg tegenover dat het rococo in
Frankrijk en Engeland voornamelijk in aristocratische en patricische
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milieus ontstond, terwijl die kringen in Vlaanderen toen al grotendeels
verfranst waren. Van die sociale groepen kan men dus op het eerste gezicht weinig belangstelling voor de landstaal verwachten. Aan de andere
kant leert het Duitse voorbeeld dat deze stroming ook de kunst en literatuur van de derde stand beïnvloedde en in Frankenland en Beieren
zelfs het decor bezorgde van bedevaarten waar boeren aan deelnamen.
DehypotsvanVlm`burgeijk'oc,datnsrgelijk
verschijnselen in Duitsland en Oostenrijk verwant zou zijn, is dus niet
uit de lucht gegrepen.
Vraagt men zich dan af waarom de Vlaamse literair-historici het
woord `rococo' zo ongaarne hanteren, dan ontbreekt het niet aan afdoende argumenten. Enerzijds verwijst het naar een nog omstreden begrip dat niet overal burgerrecht heeft verkregen in de kunstgeschiedenis (sommigen spreken inderdaad liever van Spdtbarock ), laat staan in
de literatuurstudie, o.m. in Frankrijk en in de Angelsaksiche landen
waar het een vrij recent invoerartikel is. Anderzijds geeft in onze handboeken, althans wat betreft de 18de eeuw en het begin van de 19de
eeuw, nog vaak de ideeëngeschiedenis de toon aan, d.w.z. het taalprobleem en de opkomst van de Vlaamse Beweging. Nu is het zo dat in het
rococo formele vraagstukken centraal staan. Overigens druist zijn frivole
geest lijnrecht in tegen de ernst van de taalminnaren en enkele uitzonderingen daargelaten van de Vlaamse romantiek.
Het ligt niet in mijn bedoeling om een volledig overzicht van de
Vlaamse rococoliteratuur te geven. Ik wil alleen maar aantonen dat we
gegronde redenen hebben om die asiel te verlenen in onze letterkundige
historiografie. Uitgaande van comparatistische onderzoekingen zal ik me
beperken tot steekproeven in de gedrukte bronnen, kranten en tijdschriften inbegrepen. Nog een laatste waarschuwing: bij gebrek aan programma's en theorieën ook in het Frans en het Engels zijn die nogal
zeldzaam, afgezien van een paar essays van Marivaux, Trublet en Hogarth is men aangewezen op een reconstructie van de mentaliteit, de
esthetische beginselen en de vormen die voor het rococo hier te lande
en elders karakteristiek zijn.
Aan de mentaliteit ligt, zoals gezegd, een frivole levenshouding ten
grondslag, die een schreeuwend contrast vormt met de moraliserende
strekking van de tijd, die van de geestelijke literatuur, maar ook van de
Verlichting en de spectatoriale geschriften. Luchtigheid, lichtzinnigheid,
vrijpostigheid, impertinente ironie en cynisme zijn stuk voor stuk bedoeld als compensatie voor, kritiek op of protest tegen gevestigde meningen, de verboden en taboes van de traditionele moraal. Onnodig te
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zeggen dat wat daarmee in strijd is, nl. de overtredingen van de voorschriften, de leugens van het dagelijks leven, de tegenstelling tussen
schijn en wezen, evenmin au sérieux wordt genomen. Het gaat in feite
om een correctief dat zijn oorsprong vindt in een diep verankerde behoefte aan vrijheid. Zonder enige drukte, zonder ophef draait men zich
handig uit de zaak. Zo ontmaskert S.M. Coninckx spottenderwijs, langs
zijn neus weg, de verdachte intenties van een huwelijkskandidaat :
Philippus bidt en smeekt om Laura te bekomen,
En zwoer een dieren eed, dat hy haer hebben moest.
Is Laura schoon ? 0 neen, men zou er eer van schroomen.
Wel wat héeft hem dan in-genomen ?
Haer geld ? — Dat niet alleen ; zy hoest (').

Met dezelfde ongedwongenheid vertelt hij hoe een dame, een verwoede
kaartspeelster die zich niets aantrekt van de dood van haar zoontje, misbaar maakt zodra een knecht haar schoothondje bezeert. Weliswaar doet
hij aan moralisatie, maar op indirecte en geestige wijze, en uiteindelijk
maakt de geestesgesteldheid die hij aldus aan het licht brengt een diepere indruk dan het impliciete verwijt :
Celina spéelde whist : een meid kwam in-getreden,
Haer zeggend : ach ! Madame, uw zoontje Adolf is dood!
— Is't waer ! het arrem kind ! het héeft zo veel geleden!
Pest nog ! daer wordt myne aes gesneden!
„Pest
„ Gy spéelt ook slegt, 'k heb u in herten niet genood".
Een lompen knegt trad nu haer hondjen op zyn poot.
Zy werpt heur kaerten af, en 't aengezigt heel rood,
Héeft met een luid geschreeuw hem uit de zael gedreven.
Fidéelken nam zy op. haer schoot,
Om 't kusjes en bonbon te geven ( 2 ).
(1) S.M. Coninckx, Punt- en kleine Mengeldichten, St. Truyden, VanwestPluymers, 1837, p. 21.
(2) Ibid., p. 190. Waarschijnlijk gaat het om een bekende anekdote. In de
Mercure de France (november 1762, pp. 98-99) staat het volgende fragment uit Fables nouvelles, divisies en six Livres (Paris, 1762) onder de titel `Les deux Intérêts' :
Quand la mort eut frappe Turenne
Le plus grand de nos Généraux,
Les cartes à la main, Dorise & Célimène
Pleurerent ainsi ce Heros.
Madame, scavez-vous une triste nouvelle ? .. .
Faites, Madame ; quelle est-elle ? ...
Turenne est mort. Coupez ... c'est un très-grand malheur.
Si j'avois eu le Roi de coeur,
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Bij Coninckx (1750-1839) wordt de frivoliteit dus op de een of andere
manier nog gelaakt, wat in ruimere mate ook het geval was in De Klapbank der Juffers, ofte het Vermaek aan de Thé-tafel (1780),
een anoniem aan J. de Wolf toegeschreven gedicht waarin een paar Gentse roddelaarsters en ijdeltuiten over de hekel worden gehaald. Het is een soort
verburgerlijkte School for Scandal die hoofdzakelijk over huwelijksbedrog, de schelmenstreken van vrijers en de buitensporigheden van de
mode handelt. `Om de minnaers aen te lokken' , zo zegt Coleta, één
van de Gentse juffers, haalt ze ideeën bij haar geliefde schrijvers vandaan, vanzelfsprekend niet uit preken, maar uit romans :
'k Lees' er alle dagen in,
Om den handel van de min.
Men zegt : ,, 't Zal den geest verblinden.
Doch daer is iet in te vinden
Dat het hert in liefde blaekt
En een open kennis maekt.
'k Heb' er liggen met heel hoopen,
'k Ben van zin `er nog te koopen ;
Want men weet niet waer het baet
Tot den houwelyken staet ( 3).

Traditiegetrouw treedt de dichter hier op als zedenmeester, doch de satire is maar scherts : nooit wordt de spot bijtend of sarcastisch. Niet alle
schrijvers nemen zich echter voor de lichtzinnigheid van hun tijdgenoten

J'aurois compté soixante. Il avoit Bien du zéle ...
Parlez, Madame ... ah ! j'ai mal écarté.
Mes treffles sont a bas. La funeste campagne.
J'avois le dix ; pourquoi l' ai- j e jetté ? ...
Quel triomphe pour l' Allemagne ! ...
Trois treffles sont venus. Qui s'en seroit douté ?
Mais comment est-il mort ? Une tierce majeure,
Faute de point ... est bonne. Un boulet de canon ...
(... )
Lisette entre ... Madame, un grand malheur ...
Eh quoi ? ...
C' est que la petite Cibèle
N'a rien voulu manger depuis hier au soir ...
0 ciel ! elle est malade ! Il faut que j'aille voir.
Madame, excusez-moi. Quelle douleur mortelle !
Lisette, allons, partons, je suis au désespoir.
(3) De Klap -bank der Juffers, ofte het Vermaek aen de
Gravenhage, Hendrik Verdacht, 1780, pp 22 23.
-

Thé-tafel,
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uit te lachen, hoe goedmoedig ze die ook mogen afkeuren. Le Plat publiceert een travestie van de Aeneis (Virgilius in de Nederlanden, of Aeneas Heldendicht, 1802 ) en K.L. Fournier (1730-1803) een boertige karikatuur van de legendarische strijd tussen Zeus en de Titanen (StynJupiter, of Den bestormden Zolder) waarin de klassieke modellen onherkenbaar verminkt worden. Daarbij wordt alle respect voor de oudheid overboord gegooid :
't riekt naar Homerus zangen:
Maer zoo ik die ooit las, 'k wil zyn gehangen (4).

In Perseus en Andromeda hervormd in Paerdneus en Begrymmeda roept
Fournier niet de Muze aan, maar zijn slaapmuts : `Ja, myne slaepmuts,
'k zal als zanggodin u vieren' ( 5). Voor zijn part schrijft C.A. Vervier
(1789-1872 ) een lof van `De Vlinder' , een nog enigszins dubieus geval,
want `de onstandvastigheid' die de dichter hier beneden bewondert,
gaat tenslotte gepaard met een voorgevoel van het bovenzinnelijke ( 6).
Fournier gaat verder : hij is de auteur van een 'Fête de la Folie' , die hij
als `la déesse du jour' verheerlijkt : het thema van het narrenfeest vervangt hier dat van de middeleeuwse dodendans ( 7).
Het nieuwe levensgevoel viert hoogtij in de grillen van de mode. De
modepop, de modegek het zijn stereotiepe figuren uit de wereldliteratuur waar elke periode en elk land specifieke kenmerken aan verlenen : muscadins, dandy's, zazous, yuppies, Franse petits-maitres, Engelse
fops, Duitse Stutzer. Ook in het Vlaanderen uit het einde van de 18de
eeuw, zelfs in een bij uitstek kleinburgerlijk milieu zijn die buitenissigheden blijkbaar schering en inslag. Kleding en opschik worden er in ieder geval als het toppunt van wispelturigheid en frivoliteit beschouwd.
B.v. in de Gazette van Gend d.d. 2 5 januari 1779 staat deze advertentie
van een modewinkel :
F. Kerckhove, Meester Kleermaeker en Negociant, woonende ( ... ) binnen
deze Stad Gend, maekt Vrouwe-Kleederen, Corps de Jupes en Corsets,
recht langs de beyde zyden, voor groote Menschen en voor Kinderen, zeer
gemakkelyk na de gouste van Parys. Hy maekt ook bekend, dat hy Maga-

(4) Karel Lodewijk Fournier, Naergelaetene Tooneelstukken en Rymwerken,
Yperen, Annoy-Vandevyver, 1820-1821, 6 dln., VI, p. 180.
(5) Ibid., p. 255.
(6) C.A. Vervier, Dichtstukjes, I/Imitation Libre des Poësies de Mr. C. Vervier
par M.L.V. Raoul, Gend, Houdin, 1820, p. 58.
(7) Fournier, VI, p. 139.
-
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zyn houd van eene nieuwe Fabrique van Kamelotten van alle couleuren,
en van alle qualiteyten in het grys, om Engelsche Kappen te maeken ( ... ).
Hy heeft een schoon assortiment van M askers van alle soorten van Figuren,
Bal-Lêer-Hand-Schoenen, geglaceerde dito van alle couleuren, gemeyne
dito van alle qualiteyten, ook voor Kinders. Hy verkoopt Lionsche en Italiaensche Zyde-Koussens, zoo effene als au jour, voor Mans, Vrouwen en
Kinderen, effene Linten van alle couleuren, Franschen, Florentischen en
Antwerpschen Taffetas, (...) Waeyers, Carcasses in Rollen, ( ... ) FriseerSpillen, Spaensch Lak, Hair-Kammen voor Chignons ( ... ).

'Na de gouste van Parys' : toen zoals nu is het allemaal Parijs wat de
klok slaat. Daarvan getuigt nog De Klap-bank der Juffers ( 8) ; immers,
de kleren maken de vrouw zowel als de man en een sierlijke opschik is
het beste middel om aan een vrijer te komen : `Schoon gekleed is half
getrouwt' ( 9). Reeds in 1769, in De verkeerde IFereld tot het Goed
aengewackert, een stichtelijk werk dat klaarb lijkelijk tegen de heersende
trend is gericht, gewaagt J.A.F. Pauwels van het gezag van Parijs in deze
zaken ( 10). In de pastorale wordt, volgens de conventies van het genre,
de verdorvenheid van de grote stad het , , lêger bloote tetjens' (11)
dat, aldus Le Plat, de vrouwelijke bevolking van Troje tentoonstelt, het
negligé en de moesjes van de Gentse dames ( 12) of het bekende ritueel
's morgens aan de toilettafel ( 13) tegenover de eenvoud en de onschuld van het platteland gesteld. `De schoonheid, schoone alleen door
eigen gaeven' , zo zegt Fournier, wordt daar `niet bezwalkt door poppekraemery' ( 14). Aldus vallen de herders de zielenherders bij. In 1734
legt Lieven Frans van Bouchaute, `pastoor te Baarle' , de bijbelse Jozef
deze houterige alexandrijnen in de mond :
'k Verfoey de woeste stad, 'k verfoey, en stel ter zyën
Den aenhang van het volk en al de pomperyen,
De moden en den tour, de mouchen en 't gewaet,

(8) De Klap bank der Juffers, p. 20.
(9) Ibid., p. 21.
(10)J.A.F. Pauwels, De verkeerde Wereld tot het Goed aengewackert, ofte den
dagelykschen Handel Geloont naer Werken (... ), Antwerpen, J.P. De Con, 1769,
pp. 38 en 40.
(11) Victor-Alexander-Christianus Le Plat, Virgilius in de Nederlanden of Aeneas Heldendicht, Nederduytsche Verkleedinge ( ... ), Brussel, Lemaire, An X
(1802), I, p. 51.
(12) De Klap bank der Juffers, pp. 19 en 30.
(13) Ibid., p. 30.
(14) Fournier, V, p. 317.
-

-
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Dat ik in Sichem sag en dat van straet tot straet.
't Is al geveynst bedrog, dat ik er sag geschieden ; ...
Daerom 'k bemin het veld, bosschagien, dreven, jachten,
'k En wil geensins op stad of steedschen handel wachten (15) .

zo luidt de titel van een gedicht van Four`De Kragt der Mode'
nier
is een veranderlijke kracht die wel een constante druk uitoefent,
maar zich telkens weer in een andere gedaante toont. Het komt er dus
steeds op aan bij te blijven en niet achter te raken. Hetzelfde geldt voor
het geluk of, liever gezegd, `l' heureux moment' . De dag die Horatius
wou plukken, wordt nu tot een aaneenschakeling van kortstondige
vreugden gereduceerd, een voortdurend streven naar hernieuwd genot,
een opeenvolging van hedonistische experimenten waarbij de gedachte
aan de kater na het feest of aan de straffen van het hiernamaals koppig
uitgeschakeld wordt. Tevergeefs, maar wat doet het er toe. Niet `heden
verblijden, morgen lijden' is thans het parool, maar `heden vieren, morgen zwieren' . Het beste komt deze mentaliteit tot uiting in de opvatting van de liefde, d.w.z. erotiek, seks. Vaak komt die neer op een
vluchtige relatie : de partner wordt stormenderhand veroverd en achteraf
in de steek gelaten. Uit de veren, uit het hart, voor zover het hart ooit
van de partij was. In de beroemde catalogus van Leporello en in allerlei Franse libertijnse verhalen is een soort wegwerpcultuur al in aantocht.
Het Kaffé-huis van Fournier stelt zich niet eens te- Eenprsoaguit
vreden met de `mille e tre' Spaanse schonen van- Don Giovanni : `Elf
duist meisjens vryd hy te gaer' ( 16) evenveel als de maagden van Attila. Hier is een typisch fragment uit Onrust in Rykdom, een ander
blijspel van deze auteur :
PLUTUS
Eer dat ik god was, voor dat men de rykdommen diende, het was door
eene verdrietige standvastigheid, door eene teerhertigheid zonder einde,
dat eenen minnaer het hert van zyne liefste moest winnen.
ARLEQUIN
Hoe is het nu dan ?

(15) Geciteerd door Ph. Blommaert, De Nederduitsche schryvers van Gent,
Gent, I.S. Van Doosselaere, 1861, p. 335.
(16) Fournier, I, p. 45.
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PLUTUS
Nu ? Ah, ah, ah ! men bemind nu, en men verkiest eene liefste, gelyk
men een huis gaet pachten ... Men leest het opschrift, men gaet binnen,
men zegt dat huis is treffelyk, ik geloof dat ik my hier behaegen zou, men
vraegt hoe veel, men bied min, men komt overeen, men gaet er t'huis, en
drie dagen daer naer, men zou wel willen verhuizen.
ARLEQUIN
De reden is, dat, als het huis te hueren is, het wel opgesteld is ; maer als
men er t'huis gaet, men vind maer de vier mueren, en dan ziet men wat
er aen ontbreekt. Zou het ook zoo niet zyn met sommige meiskens ( 17) ?

Alleen de buitenkant, de schijn, het uiterlijk voorkomen is van belang :
snuisterijen, lintjes, een corsage dat in een flits heel wat suggereert en
overigens weinig verbergt, o.m. de borsten van Clarinde waar J.F. Stallaert (1751-1828) met welgevallen over uitweidt in zijn Vermaekelijke
Saemenspraek tusschen de Luys en de TVloey en die hem blijkbaar evenzeer doen watertanden als die insekten. Beminnen is leven, stelt J.F.
Willems in 1816 in een bewerking naar Parny (18). Ziedaar een leidmotief van het rococo dat van Voltaire, Boucher en Fragonard hoewel `vrijen' beter bij de gelegenheid zou passen : dat is pas `1'heureux
moment'.
Zo'n genotzucht staat in feite met onaandoenlijkheid gelijk. Alle betrokkenheid, alle geëngageerdheid wordt van de hand gewezen, een
ideaal dat Watteau met onvergelijkelijk talent heeft ingekleed in de zo
elegante, maar ook zo gedetacheerde houding van L'Indifférent. De rococominnaar kan rondfladderen omdat zijn gemoedsrust daarbij onaangetast blijft. Zijn spieren zijn prima in orde ; innerlijk is hij vrij. Reeds
zo heette toen die
J. de Ruyter ( t 1716) hemelt deze `lberteyt' op
al is het dan in de
geestesgesteldheid, de `libertà' van Metastasio
trant van het volkslied :
Vrienden van het vrolijck leven/
Soghyvrlijckedtbmn/
Peyst op Venus noch haer Kindt /
Liberteyt sal vreughden gheven /
(... )
'k En soeck geen Vrouw t'hooren kijven ( 19) .
(17) Fournier, II, pp. 176 177.
(18)Antwerpschen Almanach van Nut en Vermaek
-

voor het jaer 1816, II, p.

28.

(19)J. De Ruyter, Nieuw Liedt-Boeck ghenaemt den Maeghde -Krans (... ),
Duynkercke, Pieter Labus, s.d., p. 94.
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In verfijnder bewoordingen klinkt het thema na in Ninette in het hof
( 1757 , 1761 2 ), een door J.F. Cammaert (1699-1780 ) vertaald blijspel
van Favart (2Q), verder bij Vervier die tegen Cupido onomwonden zegt :
Ik tart uw wapens, uwe magt,
Ik drijf den spot met hunne kracht (21)

en bij J.F. Willems in een van zijn trouwens technisch volmaakte Franse
stijloefeningen :
J' aimais la belle Iris, mais sans en être aimé.
La Cruelle est Coquette, elle a trop de fierté,
C' est pourquoi j' ai cessé de lui porter hommage.
Ains,demarol'uvitpré,
Mais c'était, je le sens, pour me rendre plus sage (22).

Koelheid mag dan als een bolwerk tegen liefdesmart, ontgoocheling
en het zo vaak gehekelde bedrog worden opgevat, maar ze lijkt toch ook
wel eens de vorm aan te nemen van een bewust vervulde rol. Hier raakt
men een vierde hoofdbestanddeel van de rococomentaliteit, nl. veinzerij , komediespel. Dat het leven een schouwtoneel is, wisten reeds Seneca, Shakespeare, Vondel en Calderón, maar voor de barok verwees die
schijnvertoning, die maskerade van het TVelttheater, steeds naar een bovenaardse werkelijkheid. Daarentegen ontdoet het rococo, waarschijnlijk onder invloed van de Verlichting, het Theatrum Mundi van zijn bovenzinnelijke bindingen. Het verwerpt de transcendentie in ruime mate.
Hoe dan ook, er ligt geen gapende afgrond meer tussen hemel en
aarde ; de een loopt zonder hiaat door naar de ander. Evenzo is de schijn
niet meer te scheiden van het wezen ; ze grenzen aan elkaar. Via een
soort reductieproces wordt de mens met één van zijn aspecten, m.n. de
acteur, geïdentificeerd. Zijn leven staat dan gelijk met een esthetisch
spel, amusement, kunst die er alleen maar op uit is te behagen. De
enige realiteit die tenslotte overblijft, is een broze Theaterwelt, een
kijkspel waarbij het erop aankomt naar de vertoning te kijken, maar ook
zelf te kijk te staan en evenals Narcissus zijn spiegelbeeld te bekijken.

(20) Ninette in het hof ofte De verliefde eygensinnigheyt, blyspel in dry deelen, gemengt met sangen, Uyt het Frans vertaelt ende in Rym gestelt door Joannes Franciscus Cammaert, Brussel, N. Jacobs, 1761, 2e dr. , p. 20.
(21) Vervier, Dichtstukjes, p. 8.
(22) Antwerpschen Almanach voor 1815, I, p. 82.
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Deze ludieke levenshouding laat De Klap-bank der Juffers eventjes
doorschemeren :
Ja, nae de Theater-stukken
Gaen ik om het fransch te plukken ;
(... )
Men ziet daer iet schoons vertoogen,
En elk heeft op u syn oogen (23).

Zoals echter ook met `1' heureux moment' en het indifferentisme het geval is, ,treedt dat spelelement alles wel beschouwd minder duidelijk op
de voorgrond in Vlaanderen dan in het buitenland.
*

*

*

Geen wonder dat de drang naar vrijheid zich in de kunstopvattingen
doet gelden. Afgezien van de manier van denken en voelen is de geliefkoosde werkingssfeer van het rococo inderdaad artistiek van aard ; politieke problemen heeft deze stroming niet aangevat. In principe worden in de kunst de verstarde hiërarchie en de strenge scheidingen op het
gebied van genre en stijl veroordeeld ten bate van een neiging tot synthese en verstrengeling, communicatie en continuïteit.
Zo wordt ernaar gestreefd de vigerende regels inzake rijm en metrum
te versoepelen en aldus tot de vermenging van tot dan toe zelfstandige
uitdrukkingsvormen te komen een pendant van hetgeen Couperin in
de muziek `les gouts réunis' noemde. Dat de aandacht zich op het probleem van de zg. gebonden stijl concentreert, is niet verbazingwekkend
als men bedenkt dat vernieuwingspogingen zich doorgaans vroeger en
scherper aftekenen in de taal van de poëzie dan wel in die van de prozaroman, een genre dat zich bij ons overigens pas met de romantiek zou
ontwikkelen. In dit opzicht resulteert de `liberteyt' in de verdediging
van het rijmloze vers (doorJ.B. Bouvaert in Historie, Regels ende Bemerkingen wegens de Nederduytsche Rym-Konst,
1773, geschr. in
1742) en in een uitgesproken voorkeur voor vrije verzen, d.w.z. verzen
van wisselende lengte naar het voorbeeld van La Fontaine, in tegenstelling tot de Catsiaanse dreun. Zoals bij Wieland beantwoordt de 'freie
Versart' van Coninckx en Fournier wonderwel aan de inflexies en het

(23) D e Klap-bank der Juffers, p. 25.

(11)
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ritme van de omgangstaal ; op het parlando en de praattoon kom ik
straks nog terug. Sommige vertellingen van Fournier zijn weinig meer
dan gezellig gekeuvel op rijm. In het bijzonder moet de klassieke
alexandrijn met zijn zes jamben en zijn cesuur in het midden het ontgelden. Wordt de symmetrie van het geheel, b.v. in een gebouw of een
toneelstuk, door het rococo wel in acht genomen, dan kenmerken de
delen ( de ornamenten) zich wel eens door de meest onverwachte afwij kingen . Men hoeft maar naar de kronkellijnen van het rocaille te kijken
of naar de cadans van de alexandrijn te luisteren. In verband daarmee
stelt Coninckx in het motto van zijn `vertelsels' :
Een lange ry alexandrynen
Baert ménigmael een lang verdriet (24).

Victor Hugo zeggen net hetzelfde.
later
Gresset, Wieland en
Eentonigheid wordt bij Coninckx vermeden o. a. doordat de rust na de
derde voet soms verspringt. Dat is een welbekende kunstgreep :
, , Pak u van hier./ — Géef dan een stuiver zes of zéven (25) .
, , Gy spéelt ook slegt, / 'k heb u in herten niet genood" (2).

In plaats van twee regelmatige hemistiches krijgen we dan een pauze
na de tweede voet. Ook Fournier past zo'n procédé toe :
Stil dan!../ Als Adam was in 't paradys geschaepen ( 26 ),
Gy zultmy,/ hope ik,/ met een feest-wensch komen groeten

(27).

Le Plat schrijft de vier delen van zijn Virgilius in de Nederlanden in sinterklaasverzen :
De helden kwamen hier aan 't land
Gelyk gedoopte muyzen ;
Zy maekten goed vuer op het strand
En zochten drank en spysen :
Zy trokken zonder veel fatsoen
Gelyk zy pleegden meer te doen,
Hun hemd uyt om te droogen ( 28 )

(24) In Punt- en kleine Mengeldichten.
(25) Ibid., p. 157.
(26) Fournier, V, p. 235.
(27) Ibid., p. 258.
(28) Le Plat., Virgilius, p. 12.

(12)
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Alles wijst erop dat de dichterlijke taal toenadering zoekt tot het proza.
Fournier was er zich wel van bewust. Wat hij in een van zijn Franse gedichten bekent, is ook op zijn Nederlandse werken van toepassing :
Les beaux vers de sa fawon,
Sont a peine en prose;
Mais il se moque de ca,
Sachant qu'on l'excusera (29).

In Frankrijk en Duitsland, voornamelijk in het reisverhaal, het epistel,
de opéra-comique en het zangspel wisselen proza en verzen elkaar af.
Ook in Vlaanderen is zo'n mengelmoes niet ongewoon ( 30), zoals blijkt
uit Fourniers Het Kaffé-huis waarin de dialoog in proza herhaaldelijk
onderbroken wordt met liederen.
Van groter belang dan deze mengsels is dat van fictie en werkelijkheid, omdat daarbij de klassieke opvatting van de mimesis ingrijpend
gewijzigd wordt. Volgens de discipelen van Aristoteles gaf het toneel een
geloofwaardige voorstelling van de werkelijkheid : het berustte op de illusie dat de uitbeelding natuurgetrouw was, wat de participatie van het
publiek en de catharsis mogelijk maakte. Doch, hoezeer hij ook door de
handeling in beslag werd genomen, de toeschouwer realiseerde zich tevens ondanks all es dat hij slechts een toneelopvoering bijwoonde : kunst
bleef van de gewone levenservaring gescheiden. Het rococo huldigt heel
verschillende standpunten. Aan de ene kant doet het de werkelijkheidsillusie van de uitgebeelde handeling teniet en aan de andere kant
brengt het leven en kunst nader tot elkaar. Hoe is dat mogelijk ? Laten
we van een abstract model uitgaan. In ruwe trekken zou men kunnen
stellen dat het rococostuk tweeledig is : het bestaat uit een omlijsting,
b.v. een proloog die ongeveer met de kadervertelling van Boccaccio overeenkomt, en een geëncadreerde plot, een soort play within the play . In
de zg. omlijsting treden de auteur, de toeschouwers en/of de acteurs
op ; ze bespreken het stuk en terwijl ze ons in de problemen van het
kunstenaarschap inwijden, leiden ze ons in het atelier van de schrijver
binnen : ze geven ons een kijk op zijn dagelijks leven als dramaturg en

(^9) Fournier, VI, p. 141.
(30) Eug. de Bock, Verkenningen in de achttiende eeuw, Antwerpen, De Sikkel, 1963, pp. 135 en 138 ; R.F. Lissens, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden, Brussel- Amsterdam, Elsevier, 1967, 4e dr., p. 19 ; W. Gobbers, Een raadselachtige figuur uit de Au kl rungstijd in Vlaanderen : J. De Wolf, in Studia germanica gandensia, VII, 1965, pp. 55-140, p. 69.
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mens. Op die manier knoopt het stuk contacten aan met een realiteit
`achter de schermen' die in de traditionele toneelliteratuur nooit tot haar
recht kwam. Terzelfdertijd krijgen we inzicht in het wordingsproces van
de kunst. Daardoor komt het werk ons problematisch voor : we beschouwen het niet langer als een de fi nitief eindprodukt, maar als het steeds
betwistbare antwoord op een reeks vragen. De literatuur doet a.h.w. aan
zelfreflexie, zoals in Tristram Shandy en Jacques le fataliste. Daaruit
volgt de keerzijde van de medaille : de geëncadreerde handeling kan
geen aansprak meer maken op een of andere werkelijkheidswaarde ; er
wordt zelfs de nadruk op gelegd dat de intrige daarvan zuiver fictief,
`gemaakt' is. Pirandello en Brecht avant la lettre in zekere zin. Het procédé werd aan de barok ontleend ( 31), maar in het rococotoneel gaat de
ontluistering van de hoofdzaak ( de fictionele plot ) veel vaker gepaard
met een eerherstel van de bijzaak of wat als zodanig wordt beschouwd
(ik bedoel daarmee alles wat in de wetkkamer van de auteur of achter
het doek aan de realisatie van de tekst voorafging of daarop volgde in
de foyer van de schouwburg) . Een goed voorbeeld geeft Fournier in Arlequin Poëet, een proloog die hij schreef om van de opvoering van De
Molenaerinne een avondvullend programma te maken ; het stuk was nl.
te kort. Daarin treedt de auteur handelend op : het voorspel ontstaat terwijl het door hem opgevoerd wordt, doordat hij hardop nadenkt over
de mogelijkheid om een voorspel te schrijven :
...) nu ik alleen ben, zou er my niet een gedagt invallen dienstig tot myn
(

voorspel ? Laet ons zien : (hy schinkt en drinkt) . dat scherpt het vernuft.
(hy peisd.) Ja, my dunkt ... dat gedagt is goed ! ... kom eer het my ontsnapt. (hy neemt de pen en begint te schryven.) Niet kwalyk ... (naer wat
gepeild te hebben, hy schryft.) 0 de gedagten beginnen komen ! .. (hy
schryft.) ( 32 ).

Intussen zit hij aan zijn werktafel en wanneer Arlequin verschijnt, blijkt
dat hij net zoals zijn meester een toneelstuk aan het schrijven is, een
spiegeleffect dat tot leuke commentaren aanleiding geeft. De proloog
fungeert hier enigszins als band tussen kunst en werkelijkheid : er wordt
vanzelfsprekend nog steeds geacteerd, maar dit spel verschilt tenslotte
veel minder van Fourniers handel en wandel dan de lotgevallen van de
molenaarster. Een ander procédé dat hij eveneens toepast en dat onge-

(31)Ik verwijs o.m. naar The Knight of the Burning Pestle van Beaumont en
Fletcher.
(32)Fournier, III, pp. 14-1 5.
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veer dezelfde effecten sorteert, is het naspel, ni. de Dankzegging van de
acteurs ( bij Favart heette dat `Compliment' ) die hij in 1798 liet opvoeren. Het stukje begint met een monoloog van de Eerste Toneelknecht
die de voorzaal van de schouwburg schoonveegt terwijl de acteurs repeteren. Daarna treden twee burgernufjes, Mevrouw Volrond en Juffrouw
Klaterbek, op die daar beschutting tegen de regen komen zoeken, en
tenslotte ook nog Arlequin. Beide dames en hun antivlaamse vooroordelen worden dan belachelijk gemaakt :
ARLEQUIN
Mesdames, je crois que madame Junon, la chaste épouse de monsieur
Jupiter, à cassé son urinal, want het water valt met eemers.
JOEFV. KLATERBEK
Comme l'ennui, gelyk het verdriet, in de vlaemsche comedie.
ARLEQUIN
A propos, de questa comedia, vind gy niet dat dit alles, op zyn duivels
best, est encore détestable.
JOEFV. KLATERBEK
Ik zal er niet veel kwaed van zeggen, je n' en dirai pas grand mal, ik heb
nooit geluistert, je (n' ai) jamais écouté.
ARLEQUIN
Marque de bon gout, mademoiselle, gy had gelyk van niet te luisteren,
car tutto è detestabile.
MEVR. VOLROND
Gy hebt nooit geluistert, wat hebt gy er gedaen, joefvrouw, pour vous
désennuyer.
ARLEQUIN
Bella questione ! als men in de vlaemsche comedie is, et qu' on la trouve
detestable, gelyk men deze vinden moet, men speeld zelf de comedie, en
debitant tout haut ses propres sottises (33).

Ook hier betreedt de 'poëet', Vander Rym, eindelijk het toneel (34).
Literaire kritiek en creatieve daad vallen dus tot op zekere hoogte sa-

(33)Fournier, V, pp.
(34)Ibid., p. 140.
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men ; Molière had het voorbeeld gegeven in La Critique de l'Ecole des
Femmes. Op dezelfde manier schreef J.F. Willems een onbeholpen stuk
waarin voortdurend gepraat wordt over een ander stuk dat opgevoerd zal
worden, maar dat we nooit te zien krijgen. In zijn Tooneel-liefhebbers
( 1818 ) komt het ontstaan van een blijspel aan bod benevens dat van een
treurspel waarvan de belachelijke inhoud en zelfs een passage geciteerd
worden :
Wie zyt gy, snoodaerd, wie ? ... was dat uw afgezandschap ?
wat zoekt ge of wilt ge doen ? Staet gy naer myn verwantschap ?
tegen schouwspel

Wat dunkt u van dien rym ?
Schouwspel

allerschoonst (3).

lachende

De dichterlijke vertelling doet in dat opzicht niet onder voor het toneel :
aan het voor- of naspel beantwoorden de interventies van de verteller. Alvorens tot de kern van de zaak te komen babbelt Fournier in Styn-Jupiter
over de omstandigheden waarin zijn verhaal ontstond, over het onderwerp,
Homerus en Ovidius ; helemaal aan het einde neemt hij nog eens het
woord om een glas te vragen. De vertelinstantie doet zich op allerlei manieren gelden, hetzij door commentaren op de handeling, speelse uitweidingen die in wezen geen hors d'oeuvre zijn maar het neusje van de zalm
( Sterne legt daar de klemtoon op ), vragen, exclamaties of door zinsneden
waarbij de lezer of toehoorder rechtstreeks aangesproken wordt. Een en ander herstelt de verbinding met de werkelijkheid buiten de vertelde fictie :
Twee jaer geleên, let wel op myn verhael !
Twee jaer geleên, maer niet in deze zael :
Wierd my gevraegt, en myn konstwyze vrinden,
Waer het gebeent der reuzen is te vinden ;
(... )
Ik riek het fyn ; men wilt my doen vertellen,
Dat Nasos konst, zoo kort weet voor te stellen ;
Maer eer ik my op dezen trant gewen,
Wagt, vriendekens ! tot dat ik Naso ben ...
Niet dat ik hier heel ydelhands wil komen ;
Gy wilt een stryd ? al moest ik eenen droomen,
Gy zult hem krygen ; maer van reuzen niet.
Van wat dan ? Ho ! 'k weet zelf nog geen bedied ( 36).
(35)Uitgegeven door Ada Deprez in : Jan Frans Willems. Een bijdrage tot zijn
biografie tot 1824, in Handelingen van de Kon. Zuidnl. Mij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, XIX, 1965, pp. 265-318, p. 308.
(36) Fournier, VI, pp. 180-181.

308

(16)

In een gedicht van Coninckx uit de Franse tijd knoopt de verteller zelfs
een dialoog aan met een verzonnen gesprekspartner die eventueel de
plaats inneemt van de reële lezer of hem althans in de tekst eertegenwoon igt :
Smalongus is een man van wonderbaren smaek :
De Dyl' héeft hem benoemd om in den Raed der Ouden
Naer 't groot Parys te gaen en zitting daer te houden.
Bezoekt hy de opera ? — Neen, hy héeft meer vermaek
In liedjes op de Grève en Brug te hooren zingen.
Hy gaet gewis Franconi zien ?
— Neen by ziet liever apen springen.
Tergt hem den schouwburg nooit ? Picart zal hem misschien
Van tyd tot tyd eens naer zich trekken,
Of nu en dan Molier' tot lagchen hem verwekken ?
Molière ! zegt gy ? houd u stil :
Hy loopt naer 't poppenspel als by eens lagchen wil ( 37).

Van andere vormprincipes van het Europese rococo, van b.v. het streven naar het Gesamtkunstwerk of de atektonische compositie die de
scheidingslijnen tussen de onderdelen verdoezelt, heb ik niet veel sporen
teruggevonden. Wel van de voorliefde voor het kleine en, zoals gezegd,
de omgekeerde verhouding tussen hoofd- en bijzaak. In de thematiek
worden beuzelarijen voor het voetlicht gebracht en de verheven gemeenplaatsen van de klassieke literatuur op de achtergrond geschoven ; telkens weer wordt de logische uitwerking van het onderwerp onderbroken
met grillige digressies die verrassen, vermaken en tevens suggereren dat
het wezenlijke wel eens achter het toevallige zou kunnen schuilen.
Ogenschijnlijk is dat maar spel Pope schrijft een (komisch) epos over
een haarlok, Gresset een lang gedicht over een papegaai maar laten
we niet uit het oog verliezen dat het spelelement juist de spil is waar alles om draait. De Gentse juffers uit De Klap-bank praten over koetjes
en kalfjes, thee, koekjes en moesjes, hoewel de zedenschildering hier
toch niet geheel vrij te pleiten is van moralisatie. Die bijbedoeling is
Fournier helemaal vreemd. Zelf geeft hij toe dat hij voor het schrijven
van ernstige poëzie niet geknipt is :
Neen, neen ! zulks zal ik niet bestaen
Myn schouders hadden nooit de kragten,
Om met dien last zich te belaên ( 38).

(37) Coninckx, Punt- en kleine Hengeldichten, pp. 5-6.
(38) Fournier, VI, p. 301-302.
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Van La Fontaine prijst hij het miniatuurformaat, de kleine dierenwereld, de beknoptheid en bescheidenheid van zijn comédie humaine, en
hij wijst uitdrukkelijk op zijn eigen voorliefde voor `De nederige stoff " :
`My past den laegen trand' ( 39). Voorts vermeldt hij Gresset en zijn
Ver- Vert (40) en is hij zelfs de auteur van een `drek-gedicht' , zoals hij
dat noemt (41 ), een `stof, tot nog toe ongezongen' ( 40). Inderdaad : tot
een lager peil kan men het literaire thema niet terugbrengen. Het is een
teken aan de wand : het spel van de Vlaamse rococodichters loopt wel
eens uit op platheid en boertigheid ; het is soms daarover later
veelmeer aan de rederijkersklucht dan wel aan Marivaux verwant.
Het rococo tekent graag een wereld op verkleinde schaal. Laten we
maar denken aan de snuisterijen en prulletjes die het achterliet zoals balboekjes, waaiers, snuifdozen en de porseleinen beeldjes uit Meissen of
Sèvres. De tegenhanger van deze minikunst is in de literatuur te vinden
in bepaalde onderwerpen, al daar zijn : het kind ( b.v. Lucietje aan wie
Vervier een mooi gedichtje wijdt ( 42)), de minnegod ( Cupido is een
must voor de anacreontische dichters ), de vlinder als symbool van genotzucht en onbestendigheid, en vooral de talloze zangvogels die van
de rococopoëzie een echte volière maken. Vogels worden in de eerste
plaats om hun vrijheid en hun beweeglijkheid bewonderd. Tevens staan
ze in verband met de seksualiteit ; deze associatie is nota bene een gewoon verschijnsel in de woordenschat van alle westerse talen, maar het
rococo plaatst die op de voorgrond. B.v. in L'Ecole des Amours grivois
(1744 ) vindt Favart voor dit thema een rake formulering :
On attrappe une fillette,
Mon enfant, 1 peu près
Comme le Soldat prend les Poulets:
S'il en voit un hors de sa cage,
Il jette du pain, du fromage,
Tient, petit, petit, petit,
Le Poulet suit,
Et crac,
Le voila dans le sac (43).

(39) Ibid. , p. 293.
(40) Ibid., p. 300.
(41) Ibid., p. 301.
(42) Vervier, Dichtstukjes, p. 14.
(43)L'Ecole des Amours grivois, Opera comique-ballet. Divertissement flamand
en un Acte. Par Mrs F. D . L. G. & L.S., Paris, Prault, 1744, p. 8.
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Ook voor de dames uit De Klap-bank is er uiteraard geen verschil tussen
`vrijer' en `vogel' :
Al de vogels die zoo vliegen,
Zyn maer uyt om te bedriegen ;
Al die vogels van genugt
Nemen haest de snelle vlugt (44).

Andere vogels zien er onschuldiger uit, zoals de Romeinse mus van Lesbia die maar onvermoeid blijft tjilpen in de Antwerpschen Almanach van
Nut en Vermaek voor 1817 en 1818. Bewerkingen van de Lesbiagedichten behoren overigens tot de fraaiste pennevruchten van J. F. Willems, die blijkbaar een aandachtig lezer was van `Le gracieux Tibulle,
Ovide, Anacréon' ( 4S) èn Catullus. Vermeldenswaard zijn ook nog een
paar gelegenheidsgedichtjes die geheel van dubbelzinnigheid gespeend
zijn, nl. `De Dood van den Canarie-vogel of saemenspraek tusschen Papaatje en zyne meyd Cathrientje' van J.F. Vande Gaer ( 46) of De Borchgraves berijmd epistel `Aen Petronella Moens, te Bergen op Zoom, alwaer
den dichter haer eene bloedvink opzond' ( 17 88) .
Meteen worden daardoor de door de rococodichters beoefende genres
omschreven. Het gaat meestal om korte gedichten. Wat het epigram betreft, is Coninckx ongetwijfeld een meester. Zijn Punt- en kleine Mengeldichten werden pas in 18 3 7 gebundeld, maar sommige waren al eerder in
almanakken verschenen. Op dit gebied waagde zich ook J.A.F. Pauwels,
de auteur van Het nuttig en genoegelyk Tyd-verdryf, of Geestryke PuntDichten ( 1802-1807 ), een werk dat hij volgens zijn zeggen schreef om
`den Lêzer beter te maeken, hem stigtende en onderrigtende' ( 47 ).
Klaarblijkelijk heeft deze strekking niets te maken met het rococo. Pauwels distantieert zich trouwens met klem van de
Fransche Dichters, de welke meestendeel op onze verbasterde dagen zich met
eenige korte, en (ik moet zeggen) slegte rymeryen ophouden, met eenige
Liedekens, amourettekens, en diergelyke onhebbelykheden ( 4 7).

Tien jaar later levert de Antwerpschen Almanach echter nog steeds
een paar staaltjes van de pittigheid en de vlugheid die voor dat genre ken..
meren zijn.
(44) D e Klap -bank derJuffers, p. 8.
(45) Antwerpschen Almanach voor 1818, IV, p. 90.
(46) Antwerpschen Almanach voor 1817, III, p. 37.
(47) J.A.F. Pauwels, Het nuttig en genoegelyk Tyd verdryf, of Geestsyke PuntDichten (... ), 2de Stuk van het eerste Deel, Antwerpen, J.P. De Cort, 1804, p. 8.

De anacreontische lyriek wordt door de Antwerpse kring vlijtig beoefend, al lijken die verzen over Cupido en die liefdesverklaringen aan
Daphne, Glycère, Phillis en andere vermoedelijk min of meer gefingeerde geliefden vooral maakwerk te zijn een aangeleerde les die,
hoewel met veel zwier opgezegd, niets nieuws bijbrengt. Opmerkelijk
is dat dit genre kort voor de eeuwwisseling in Nederland weer tot bloei
komt met Bilderdijk en Bellamy. Naar dgl. voorbeelden bewerkt J.F.
Willems in de Almanach voor 1821 een gedicht van Janus Secundus :
Phillis ! neen, dat mag niet weézen!
Wilt gy mynen drift geneézen,
Kus my langer, kus my wel !
Anders is't maer tergend spel ( 48 ).

Dat de fabel niet veronachtzaamd wordt, is stellig te danken aan het
gezag van La Fontaine. Coninckx draagt hem zijn Fabelen uyt verscheyde Auteurs (1806) op en ook Fournier vereert hem. Zestig jaar eerder, in 1739-40, had J.L. Krafft al zijn krachten op dat terrein beproefd,
trouwens niet zonder succes, doch zijn stijl is veel minder los en gevarieerd dan die van zijn opvolgers. Epistels zijn blijkbaar schaarser dan
fabels en wat het zangspel betreft, kan men wijzen o.m. op vertalingen
van Favart, zoals Ninette in het hof ( 1757 , 1761 2 ) en Annette en Lubin (1762), allebei door J.F. Cammaert bewerkt. Het genre dat in de
rococoliteratuur een bevoorrechte positie inneemt, is vast en zeker het
epyllion, het kleine epos of de berijmde vertelling ; ook in dit verband
is La Fontaine het schoolvoorbeeld. Van Coninckx bezitten we, behalve
karakterstudies in de trant van La Bruyère, een aantal heel beknopte
anekdoten op rijm, als die over Célina, de kaartspeelster ; van Stallaert
de reeds vermelde dialoog tussen de luis en de vlo ( ditmaal strekt Cats
tot model) ; en van Fournier uitvoerige verhalen. Prozaromans zijn er
nog niet, Jellen en Mietje (1815-16) daargelaten, maar Broeckaert kan
in geen enkel opzicht de vergelijking doorstaan met Marivaux, Sterne
of Wieland. Bij wijze van compensatie bloeien het komische epos en de
travestie op. In het laatste geval wordt de inhoud van het ernstige epos
in grote lijnen behouden, terwijl hij in een onaangepaste vorm `verkleed' wordt. Bekend zijn, na Scarrons Virgile travesti, L'Homère travesti van Marivaux en Blumauers Abenteuer des frommen Helden Aeneas oder Virgils Aeneïs travestiert (1783-88) waarin het klassieke hel-

(48) Antwerpschen Almanach voor 1821, VII, p. 24.
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dendicht op de korrel wordt genomen. Het komische epos van Pope,
Gresset en Zacharid vond bij ons navolging, nl. in twee werken van
Fournier : Styn Jupiter, een kluchtige variatie op het thema van de strijd
der titanen met de goden, en Perseus en Andromeda hervormd in
Paerdneus en Begrymmeda of De Vryaedje in de Locht. Koddig heldendicht in drie zangen:
Ik zing den edlen kamp, d'oorzaek, en lauwer blaeren
Van een beroemden held,
Die eene schoone in vryheid heeft gesteld,
En kreeg tot egte vrouw ... ( 49).

De stijl van Fournier is slechts af en toe boertig. Le Plat daarentegen travesteert de Aeneis in een met volkstermen en obsceniteiten doorspekte
taal. Zijn Virgilius in de Nederlanden (met het eerste deel was hij al in
1795 zogoed als klaar) is een werk van lange adem dat hij in 1810 nog
in het Frans publiceert onder de titel Virgile en France, ou La nouvelle
Enéide, Poëme héroï comique en Style franco-gothique. Zijn auteursnaam heeft hij intussen samen met zijn stijl om zo te zeggen geadeld,
want in het Frans heet hij Le Plat du Temple. In de `Préface' toont hij
belangstelling voor de theorie van het genre, wat in onze toenmalige literatuur uitzonderlijk is. O.m. wijst hij op 'le masque plaisant du travestissement' (50) :
La bonne parodie est une plaisanterie fine, capable d'amuser et d'instruire
les esprits les plus sensés et les plus polis : le burlesque est une bouffonnerie misérable qui ne peut plaire qu' à la populace (51) .

Zouden we dan de Nederlandse versie moeten rekenen tot de `bonnes
parodies' een grap die de lezer aan het lachen moest maken doordat
Aeneas van Rome naar Brabant werd overgeplaatst en wel gedurende de
omwenteling onder Jozef II ? Hoe het ook zij , systematisch ontluistert
de schrijver het heroïsche en het sacrale ; daarbij gaat hij even smakeloos
als genadeloos te werk. Vergilius wordt aan de eigentijdse geschiedenis
aangepast in verband daarmee is Le Plat zich van zijn originaliteit wel
bewust ook al is hij Blumauer heel wat verschuldigd : hij meent nl. in

(49) Fournier, VI, p. 254.
(50) Le Plat du Temple, Virgile en France, ou La nouvelle Enéide, Poëme héroïcomique en Style franco -gothique, Pour servir d'esquisse a l'histoire de nos jours,
Offenbach, Charles Louis Brede, 1810, I, p. III.
(51) Ibid., pp. XXIX-XXX.
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de Nederlandse letteren een baanbreker te zijn, enigszins terecht (52)
maar dat de hekeling slechts 'un peu burlesque' is, zoals hij beweert ( 50), is op zijn minst een understatement. Op vele plaatsen
zweemt ze naar het triviale en het schunnige. Men leze er deze beschrijving van Dido en Aeneas op na :
Terwylen zat Aeneas met
De koningin en speelt piquet
Om een stuk van tien oorden.

De stad die wierd dan overal,
Met fakkels en met lampen
G' illumineert : men gaf groot bal
Met turksche musicanten.
Men danste tot men was in 't sweet ;
Daer op dronk men den punch heel heet,
Dan ging men panden spêlen.

De koningin gansch uyt haer loot,
Vond daer in geen behaegen;
Nu zat zy op Aeneas schoot,
En deed hem honderd vraegen :
Hoe veele patrioten dat
Achilles doodgeschoten had ?
Hoe lang en dik zyn piek was ? (53).

Op zo'n passage is de toenmalige Franse benaming 'petit gout' gerust
in alle betekenissen toepasselijk. Op dat gebied vertegenwoordigt Fournier, die van `nederige stoft" en laegen trand' sprak, de tegengestelde
pool ; volgens hem verkoopt Le Plat slechts onzin `kroeggepraet' .
Voor de literaire ontwikkeling in Vlaanderen had die schrijftrant van
groot belang kunnen zijn. Formeel gesproken, d.w.z. wat de stijlgeschiedenis betreft, voerde het rococo bij ons een nieuwe mode in, nl. die van
het parlando of 'conversational style' , die een scherp contrast vormde
met zowel het verleden als de toekomst : enerzijds het pathos en de
bombast, de breedsprakigheid en de stunteligheid van de Parnastaal, anderzijds de romantische retorica waaraan niet veel Vlaamse dichters zouden weten te ontsnappen. Het volstaat Fournier met Cammaert of Van
Duyse te vergelijken om dat in te zien :
(52) Le Plat, Virgilius, p. vi-vii.
(53)Ibid., pp. 44-45.
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Als vader Adam was in 't paradys geschaepen ! ..
Gy ziet, dat ik de zaeke aenvange, van 't begin;
Hyzagerpdn,koêelamrn,eap
En domme ganzen zelfs, die pleegden zoete min ...
Die pleegden zoete min ...
Valt my niet anders in ? ..
Stil dan ! .. Als Adam was in 't paradys geschaepen,
Hy zag de vogelkens getween, in eenen nest.
Hy zag, hoe knevelbaerd den kater, kon betraepen
Het katjen, waer op hy, zyn katerliefde vest ...
zyn katerliefde vest ...
'K moest dit bewaeren voor het lest ... ( 54).

Er was dus in de Vlaamse poëzie uit het einde van de 18de eeuw een
tijdlang een bepaald taalgebruik dat mutatis mutandis gelijke tred hield
met de ongedwongen dichterlijke taal van de hekeldichten van Pope of
de vertellingen van Wieland en die men later nog aantreft in Byrons
Don Juan en Mussets Namouna. In de 19de-eeuwse Vlaamse lyriek echter geeft het parlando nauwelijks de toon aan ; pas veel later, met Van
Nijlen, Van Ostaijen en Minne, slaagt het erin burgerrecht te verkrijgen.
Met uitzondering van enkele dichters die ik vermeld heb en een paar
andere die zich later hun voorbeeld zouden herinneren, liet men de
kans voorbijgaan. Kort en bondig wordt dat spreekvers gekarakteriseerd
door :
1. de inachtneming van de zinsbouw van de spreektaal ;
2. levendigheid en afwisseling die verkregen worden door middel van
vragen, uitroepen, antithesen, dialogen en staccato-effecten naar het
voorbeeld van de Franse 'style coupé' :
Maer 't géen ik ben, kont gy niet wézen,
Terwyl een boef,/ een schork, / een hannegat, / een zot/
Kanhebwtgy,noebérlt(5).

3. woordspelingen en klankassociaties waarbij , zoals in een geestige conversatie het geval kan zijn, de taal om baars zelfs wil wordt gebruikt en
dus niet langer of niet voornamelijk meer aan een of ander logisch betoog dienstbaar wordt gemaakt :
'K mag met den neus hoog op, by dichters treên ;
(... )
Wagt, vriendekens ! tot dat ik Naso ben ... N.
(54)Fournier, V, p. 235.
(55)Coninckx, Punt en kleine Mengeldichten, p. 20.
(56)Fournier, VI, p. 181.
-
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De uitdrukkingsmiddelen worden in zekere mate autonoom. De poëzie krioelt dan ook van de taalvondsten, o.m. in de rijmwoorden :
In 't hoeksken van de kerk, der zeer eerwaerde paters,
Half wit half zwart ; half zwart half wit,
In het geheel, noch dat noch dit ( 57 ).

Zoals bekend, is de pointe van het epigram hèt onderscheidingsteken
van vernuft en geestigheid.
4. het gebruik van de omgangstaal. In de parodie
aldus Le Plat,
maar zijn opmerking geldt evenzeer voor de andere dichtvormen die de
revue hebben gepasseerd
is vrijheid toegelaten :
Il s'ensuit souvent l'emploi des mots, dont l'usage serait interdit ou déplacé dans un ouvrage sérieux (58).

In die burgerlijke kringen kon de reactie op de Parnastaal niet leiden tot
het maniërisme van een Marivaux die op die manier protest aantekende
tegen de klassieke taal. Het alternatief was bij ons de volkstaal van de
klucht. De preciositeit van de salons komt in het Nederlands niet voor,
terwijl het Frans van dezelfde schrijvers de invloed van een vreemde sociale en culturele context verraadt en soms stijf en deftig klinkt. In
Duitsland gaat het verzet tegen de Schwulst van de barok dezelfde kant
op, maar zonder in die grofheden te vervallen. Toch kan de volkse stijl
van Le Plat leuk zijn, zij het maar door het onverwachte karakter van
zijn schuine moppen. Zo zegt Venus tegen Jupiter die op dat ogenblik
aan zijn natuurlijke behoeften voldoet :
Vrouwvenus kwam dan justement
Haer visiet af te draegen;
Papa was ook in dit moment,
Gewoon niets af te slagen:
Ach ! cher Papa, zoo ving zy aen,
Wat heeft myn zoon u dan gedaen
Om hem alzoo te plaegen ?
Is't niet uw schuld dat hy nog niet
Italiên heeft gevonden ?
Hoe kan hy dan, zoo gy't voorziet,
Het roomsch Triregnum gronden ?
Terwyl dat gy hier zit en kakt

(57) Fournier, V, p. 364.
(58) Le Plat du Temple, Virgile, p. XXX.
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Speelt uw wyf haeren rol en maekt
Mynen zoon veel paretten ( 59).

Samenvattend kan men het parlando beschouwen als de origineelste bijdrage van deze stroming aan de Vlaamse poëzie. Comparatistisch
gesproken, valt zijn plebejische substraat zelfs opmerkelijk uit de toon
in de verfijnde sfeer van de Europese rococoliteratuur.
*

*

*

Tot zover heb ik me haast uitsluitend met de verschijningsvormen van
het Vlaamse rococo beziggehouden. Het is nu zaak om deze richting in
de historie te situeren en het ontstaan ervan te verklaren.
Voor het merendeel dateren de besproken teksten uit de periode
1780-1820 . De meeste (maar het gaat slechts om steekproeven ! ) zijn
verschenen tussen De Klap-bank der Juffers en de première van Fourniers De gewenschte Wederkomst, of Mimy in het Dorp (29 januari
1780 ) enerzijds en anderzijds zijn Naergelaetene Tooneelstukken en
Rymwerken (I, 1820 ; VI, 1821), de Dichtstukjes van Vervier (1820) en
de Antwerpschen Almanach voor 1821 (VII ). Wat het laatste werk betreft, hebben we klaarblijkelijk te maken met een nabloei of naklank.
Veertig jaar daarna, tegen 1860, wordt er naar aanleiding van de 'vlugtige Versjes' van De Borchgrave gesproken van 'den valschen smaek der
Eeuw' ( 60) en schrijft de uitgever van Stallaerts dichterlijke nalatenschap het gebrek aan verbeelding, gevoel en diepgang dat hij de dichter
aanwrijft aan dezelfde oorzaak toe ( 61). Moesjes waren toen al lang niet
meer in zwang.
In vergelijking met Frankrijk en Engeland waar het rococo wel eens vóór
1700 ontstaat en van 1730 tot 1750-60 zijn hoogtepunt bereikt, schijnt
de Vlaamse tak dus een nakomertje te zijn. Hij verschijnt zelfs later dan
het Duitse rococo, hoewel dit ook tot in de 19de eeuw overleeft. Dat is
overigens eveneens het geval in Nederland waar deze literaire stroming
niet alleen in de eerste decennia van de 18de eeuw met Poot en Wel-

(59)Le Plat, Virgilius, pp. 14 15.
-

(60) Gedichten van de Borchgrave uitgegeven door zynen kleinzoon, Mer. J. de

Borchgrave, Gent, I.S. Van Doosselaere, 1861, p. XXV.
(61) Dichterlijke Nalatenschap van Jan Frans Stallaert, uitgegeven door KarelFrans Stallaert, Merchtem, A. Dieudonné-Vercauteren, 1868, pp. XCI-XCII.
-
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treffend is
lekens tot bloei komt, maar omstreeks de eeuwwisseling
ditmaal de parallellie met Vlaanderen
weer opleeft.
Alles bij elkaar : vóór 1780 lijkt het rococo in de Vlaamse literatuur
niet veel sporen te hebben achtergelaten. En wat daarna gebeurt, is per
slot van rekening niet bijzonder opzienbarend, al is het wel de moeite
van het bestuderen waard. Hoe is deze achterstand te verklaren ?
Ook in de architectuur en de beeldende kunsten is hij opvallend,
hoewel toch in mindere mate. In Barok en rococo in België wijst MarieFredericq-Lilar op een mogelijke oorzaak. Een dgl. achterstand, zo zegt
ze, is een algemeen kenmerk van `elke provinciale kunst' ( 62). Het
Gentse rococo aldus haar betoog ontstond in navolging van Frankrijk `vanaf de regering van Karel van Lotharingen (1744 ) en vooral na
de aftocht van de legers van Lodewijk XV (1748 )' , m.a.w. vanaf de
Oostenrijkse Successieoorlog en de Franse bezetting. Het was een mengsel van nabootsing geestelijke collaboratie om zo te zeggen en inheemse baroktraditie, althans aanvankelijk zoals uit het academiegebouw (1746) blijkt ; in de jaren '60 en '70 zou de Franse invloed wat
zwaarder gaan wegen. In de literatuur schijnt het proces zich te herhalen, maar, zoals gezegd, culmineert het later, m.n. in de Franse tijd
(1792/94 - 1814 ). Waarom zo laat ? Was de pressie van de rederijkerij
en vooral van de geestelijke literatuur een onoverkomelijke hinderpaal ?
Zou de kerkelijke censuur vóór 1782, toen die door Jozef II werd afgeschaft, de verspreiding van het literaire rococo in de weg hebben
gestaan ? (63) Heel waarschijnlijk is dat niet, want het amoralisme van
het rococo bleef bij ons toch vrij gematigd. Of betekende het voorbeeld
van Bilderdijk en Bellamy een aansporing voor bepaalde Vlaamse dichters ? Alles wel beschouwd, is deze hypothese minder aannemelijk dan
die van de invasie van Franse denkbeelden die het republikeinse leger
op de voet volgde. Daar komt nog bij dat b.v. Fournier een tijdlang als

(62)Baroque et rococo en Belgique /Barok en rococo in België /Baroque and Rococo in Belgium, red. Ph. Minguet, Liège -Bruxelles, Pierre Mardaga, 1987, p. 84;
vgl. ook Marie Fredericq-Lilar, Bernard de Wilde et les caractères de l' architecture
gantoise du XVIIIe siècle, in Etudes sur le XVIIIe siècle, 1975, II, pp. 15-21 en
L'Hótel Falligan. Chef-d'oeuvre du Rococo Gantois, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 1977 (Faculté de Philosophic et Lettres, LXV).
(63)André Puttemans, La censure dans les Pays-Bas autrichiens, Bruxelles, G.
van Campenhout, 1935, p. 73; Het culturele leven in onze provincies (Oostenrijkse
Nederlanden, prinsbisdom Luik en hertogdom Bouillon) in de 18de eeuw, red.
Hervé Hasquin, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1983, pp. 133 en 135.
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schilder in Parijs verbleef. Dat neemt niet weg dat die literaire achterstand
voor mij een raadsel blijft ; maar wellicht zullen oudere teksten worden
teruggevonden.
Laten we intussen in grote trekken nagaan op welke manier de Franse
invloed zich bij ons verspreidde. Van doorslaggevende betekenis waren de
politieke omstandigheden, nl. de Oostenrijkse Successieoorlog. De ontwikkeling begint naar het mij toeschijnt op toneelgebied en in het Frans.
In 1744, na de verovering van Menen en Ieper, publiceren Charles Simon
Favart e. a. een `Opera comique-ballet' dat het actuele onderwerp van de
Franse overwinningen behandelt : L'Ecole des Amours grivois. Divertissement flamand en un Acte. De Vlamingen die daarin optreden, spreken
soms Frans zoals de boeren van Marivaux en ze verheerlijken Lodewijk,
Frankrijk en de Franse wijn zonder de couleur locale ook maar enigszins
tot haar recht te laten komen. Het stuk bestaat uit idyllische taferelen die
de frivoliteit en meer bepaald `la guerre en dentelles' illustreren :
Chantons avec ces bons Flamans,
Qui sont joyeux d' être à la France,
Et allons gai, gai, gai, gaiment,
Trémoussons-nous, & donnons-nous du mouvement ( 64 ).
La Bierre nous rendoit sournois,
Du vin j'ignorions l' usance ;
Il (Lodewijk XV) nous fait boire du pivois,
Morgué quelle difference ! ( 6s).

Zelfs het thema van de 'Latin lover' komt hier al voor. Zo zegt een 'Demoiselle Flamande' :
Je veux un Francois pour Amant,
Il est redoutable & poli ;
Tandis qu'il rosse le Flamand,
De la Flamande il est l'ami (66).

We zijn op bekend terrein. Een paar jaar later ( 1746 ) arriveert Favart in
de Oostenrijkse Nederlanden. Hij behoort nl. tot het gevolg van Maurits
van Saksen, de overwinnaar van Fontenoy en van een heel regiment dames, o.m. vermoedelijk Mevr. Favart zelf. Ludunt in armis (67). Favarts
(64)L'Ecole des Amours grivois, p. 37.
(65) Ibid., p. 43. `Pivois' betekent wijn.
(66) Ibid. , pp. 27 28.
(67) Henri Liebrecht, Histoire du théátre francais d Bruxelles au XVIIe et au
XVIIIe siècle, Paris, Champion, 1923 (Bibliothèque de la Revue de Littérature
Comparée, XI ), pp. 172-174.
-
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blij- en zangspelen vallen dadelijk in de smaak. Al was de Franse invloed in Brussel toen al sterk, toch verandert het toneelrepertoire helemaal grotendeels tengevolge van de bezetting.
Franse stukken worden in de meeste Vlaamse steden opgevoerd : in
Brussel, waar Favart directeur van het Grand Théátre wordt, in Gent,
in Antwerpen, tot in Maastricht. Van het repertoire van het Grand
Théátre zijn we goed op de hoogte ; in ieder geval is het mogelijk de
voor en na de Franse inval vertoonde stukken met elkaar te vergelijken.
In 1730-33, onder de regering van Maria-Elisabeth, wordt te Brussel een
aantal tragedies en opera's ten tonele gevoerd ; het is er een stoffige
boel, althans te oordelen naar de opvoeringen die de landvoogdes bijwoont : b.v. in 1730 Britannicus, Andromaque, Mithridate en Athalie
van Racine, naast stukken van Corneille ( 68) . In 1753 krijgt men een
heel ander geluid te horen : het treurspel raakt achteruit ( 16 opvoeringen, 8 % van het repertoire ), terwijl het blijspel en de Franse komische
opera beslist op de voorgrond treden (respectievelijk 202 en 44 opvoeringen ) ( 69), waaronder stukken van Marivaux, Dancourt, Boissy, Panard, Guyot de Merville en Favart. Een even bekoorlijk als onbeduidend
successtukje van Favart, Cythere assiegée. Opera comique en un Acte
(première te Brussel op 7 juli 1748 ) beleeft zelfs vijf voorstellingen ;
daarin zijn de meeste ingrediënten van de nieuwe mentaliteit inderdaad
aanwezig onder een aan Ovidius ontleend motto `Militat omnis
Amans et habet sua Castra Cupido' :
Avis à la belle Jeunesse:
Sujets en Age de servir,
Enrólez-vous dans la tendresse,
Sous la conduite du plaisir:
Suivez nos Drapeaux avec zele,
Et la victoire vous attend;
Ratapatapan, &c.
C'est l'amour qui vous apelle (70).

(68) Frédéric Faber, Histoire du thédtre francais en Belgique (... ), BruxellesParis, Fr. J. Olivier-Tresse, 1880, V, pp. 26 28.
(G9) Henri Liebrecht, Histoire du théátre francais à Bruxelles, pp. 214 216; Het
culturele leven in onze provincies, p. 15 ; vgl. ook Almanach historique et chrono
à Bruxelles, sous la Protection de S.A.R. -logiquedaCmFrncoise,Etabl
le Prince Charles de Lorraine, 1754.
(70) Cythere assiegée. Opera comique en un Acte Représenté à Bruxelles pour la
premiere fois le 7. Juillet 1748, Bruxelles, 1748, p. 47.
-

-

De mode van de Franse rococokomedie is niet van voorbijgaande aard.
In oktober 1779 voert volgens de Gazette van Gene `De Troupe van
Sieur VITZTHUMB ` nog `LA SURPRISE DE L'AMOUR, Comedie in
dry Acten door Marivaux' op, `gevolgd door ON NE S'AVISE JAMAIS
DE TOUT, Opera in eenen Act' van Monsigny (26 oktober) ; voor 30
oktober wordt bovendien Le Legs eveneens van Marivaux aangekondigd,
`gevolgd door LA ROSIERE DE SALENCI, Opera in vier Acten' van
Grétry. Het duurt niet lang of de Parijse stukken worden ook te Brussel vertoond. Dat is het geval met o.m. Le Chinois poli en France van
L. Anseaume, dat uit 1754 dateert en reeds het volgende jaar te Brussel wordt voorgesteld. Karel van Lotharingen hield van toneel en er waren in de hoofdstad van de Oostenrijkse Nederlanden verscheidene
schouwburgen.
Maar hoe is het intussen gesteld met het Nederlandse toneel ? Ook op
dat gebied is de opkomst van de 'petit gout' merkbaar. Met of zonder
de steun van de rederijkerskamers wint hij langzamerhand veld. Er waren vanouds Brusselse toneelgezelschappen die Nederlandse stukken opvoerden. Vitzthumb leidde zo'n ensemble, `de troep van Heintje Mees'
zijn schoonzoon, die acteur was ( 71 ) en hij oogstte er bijval mee
tot in Nederland. Opvoeringen in het Nederlands vinden plaats in de
schouwburg op het (huidige) Martelarenplein en in het Grand Théátre .
Franse zangspelen en komedies worden o.m. door J.T. Neyts en door
Cammaert vertaald en uitgegeven. Zo bewerkt Cammaert, die overigens
met de rederijkers samenwerkt ( 72), Annette en Lubin ; het oorspronkelijke stuk was in Parijs op 15 februari 1762 in première gegaan en de
vertaling wordt al op 12 november `op den grooten Theater van het
Opera' opgevoerd.
Eerlijk gezegd : de tekst van Cammaert, die nog in 1762 verschijnt,
is afschuwelijk, net alsof iemand die gevormd was in de school van de
rederijkerij en de Spótbarock (73) plotseling zijn kunnen had willen uitproberen in een genre en een taal waar hij niet voldoende mee vertrouwd was. Even onbeholpen is zijn Nederlandse versie van Favarts Le
Caprice amoureux, ou Ninette à la Cour (1755). De vrije verzen van de
Fransman vervangt hij door stroeve alexandrijnen ; de speelse toon en de
(71) Frédéric Faber, Histoire du thédtre francais en Belgique, 1878, I, p. 259;
Het culturele leven in onze provincies, p. 19.
(72) K. Langvik-Johannessen, Jan Frans Cammaert. Een poging tot rechtzetting,
in Wat duikers vent is dit! Opstellen voor W.M.H. Hummelen, red. G.R.W. Dibbets en P.W.M. Wackers, Wijhe, Quarto, 1989, pp. 255-265, pp. 257 en 259.
(73) Ibid., p. 258.
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losheid van het origineel zijn spoorloos verdwenen ; in plaats van een
levendige dialoog krijgen we wijdlopige en verwaterde tirades die juist
in strijd zijn met de geestigheid van het rococo. Cammaert staat nog
op de drempel van de nieuwe tijd ; hij is een bemiddelaar, een voorloper. Hier is een fragment uit het Franse stuk (het gaat om de manier waarop een vrouw van een waaier gebruik kan maken) :
On peut par son secours, en jouant la pudeur,
Tout examiner, tout entendre,
Rire de tout, sans allarmer l'honneur.
Son exercice est ce qu' it faut apprendre :
Son bruit gait exprimer le dépit, la fureur,
Son mouvement léger, un sentiment plus zendre ;
L'éventail sert souvent de signal à l' amour,
Met un beau bras dans tout son jour,
Donne un maintien quand on gait prendre
Des airs aisés & naturels
Qui tienvent lieu de talens plus réels ;
Enfin entre les mains d'une femme jolie,
C' est le sceptre de la folie
Qui commande à tous les mortels (74).

En nu het geknoei van Cammaert :
( ... ) door de hulp, die by brengt-mede,
Bedriegende de schaemt' , men 't al doorsoecken, men
Kan 't al aenhooren, men kan 't al uytlachen, en
Dat sonder d' eer doen tot ontsteltenis te keeren.
Het is syn oeffening, de gene men moet leeren.
Syn sterck gerucht weet klaer het spyt te drucken-uyt
En gramschap : syn lichte beroering geeft beduyd
Van meerd're teerderheyt. Den waeyer menigmaele
Komt aen de liefde tot een teecken uyt te straele.
Door hem een' schoonen arm in synen luyster treed:
Geftnsaigl,metnw
Gemackelycke en natuerelycke swieren,
Die de plaets houden van de gaeven en manieren,
Die wesentlycker zyn. Voor 't laest' tusschen de hand
Van eene schoone Vrouw is by van 't misverstand
Den schepter, die het al in syn gebied doet treden (75).

(74)L e Caprice amoureux, ou Ninette a la Cour, Comédie en trois actes, mêlée d'ariettes, parodiées de Bertolde à la Cour, Paris, Delormel-Prault, 1755, pp.
43-44.
(75) Ninette in het hof, pp. 29-30.
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`Aisé et naturel' is dat vast en zeker niet. In vergelijking met Cammaert
is Fournier hij was veel jonger en kende goed Frans gewoonweg
geniaal. Met hem bereikte het parlando zijn hoogtepunt.
Ook met Coninckx die enkele type-portretten van La Bruyère vrij bewerkt naast epigrammen van Voltaire en Piron, en daarenboven Duitse
fabels van Lessing en Gellert. In één woord, pas in de laatste decennia
van de 18de eeuw blijken een paar Vlaamse schrijvers in staat het juk
van de Parnastaal af te schudden en de nieuwe Franse modellen qua stijl
te evenaren.
Rekening houdend met de toenemende verfransing is het niet verwonderlijk dat die auteurs wel eens geneigd zijn de taal van de heersende klassen te gebruiken, zij het maar om hun eigen werk in vertaling toegankelijk te maken of integendeel met de franskiljons de spot
te drijven. Fournier en J.F. Willems schrijven af en toe in het Frans ; Goninckx geeft van bepaalde fabels twee parallelle redacties ; en men weet
dat Le Plat op die manier zijn epos herschreef. Bijzonder leerzaam is de
vergelijking van beide versies. Voor de toenmalige leraar Frans was de
navolging van klassieke modellen haast een dwingende noodzakelijkheid ; de Franse dichterlijke taal, zoals die onderwezen werd, zat a.h.w.
in een keurslijf. Het Nederlands daarentegen was minder onderworpen
aan het gezag van de Parnastaal of de rederijkers ; tenslotte was het ook
de moedertaal van die schrijvers. Laten we inderdaad niet vergeten dat
het onderwijs hun uiteraard ouderwetse regels, b.v. die van Boileau, had
ingeprent en dat het in een vreemde taal makkelijker was met geijkte
uitdrukkingen, pasklare clichés en vastgeroeste schema's te manipuleren dan zich op spontane en originele wijze uit te drukken. De Franse
bewerkingen klinken dan ook soms als oefeningen van vlijtige leerlingen in een verouderde stijl ; het zijn correcte, maar saaie imitaties, terwijl
de Nederlandse teksten persoonlijker en vooral echter aandoen. De
praattoon van Le Plats Virgilius in de Nederlanden is op een springlezelf spreekt hij van `une ( ... )
vende volkstaal afgestemd ; zijn Frans
wiegt de lezer in slaap. Als
forme un peu plus imposante' ( 76)
voorbeeld verwijs ik naar de passage waarin Aeneas en Achates door Venus met een wolk worden omhuld (Reneis, I, v.411 & sqq. ). In het Nederlands luidt dat als volgt :
( ... ) zyn mama had hem daerom
In nevel ingesloten:

(76) Le Plat du Temple, Virgile, p. III.

(
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Daer in was hy als in een blaes,
Een meysken zou met deze gaes
Haer tetjens niet bedekken ( 77).

En in het Frans :
Et les enveloppant d'un ballon nébuleux,
Aux yeux des indiscrets les déroba mus deux ( 78).

De lege woordenpraal van J.F. Willems in een Frans gedicht aan Elise
getuigt niet van meer oorspronkelijkheid. Elise is zijn `aimable amie' ,
`Dopt les charmes divins ont captivé (s)on coeur' ; hij is haar `tendre
amant énivré de bonheur' en, zoals te verwachten is, rijmt `foi' met
`loi' : hij zal `vivre et mourir sous (s)a loi !' (79).

* * *
Bij de titel van dit essay heb ik opzettelijk een vraagteken geplaatst.
Me dunkt dat de vraag nu bevestigend kan worden beantwoord : ook in
de Vlaamse literatuur kwam het rococo wel degelijk tot uiting. Dat betekent nog niet dat het bij ons ooit een overheersende positie innam.
Dartoebdn ijkr,evlodanCtsVelhgzag van Boileau ( 80) al te hardnekkig weerstand. Op twee uitzonderinFournier en tot op zekere hoogte Coninckx, althans in zijn
gen na
is onder onze schrijvers, die overigens ook niet
fabels en epigrammen
zo talrijk zijn, geen enkele volbloed rococofiguur te vinden. Hetzelfde
geldt trouwens voor veel Franse, Engelse en Duitse dichters, als Voltaire,
Pope of de jonge Goethe. Zo komen Stallaert en De Borchgrave nauwelijks in aanmerking. In Vlaanderen, zoals in het buitenland, werd het
rococo slechts toevallig beoefend ; er werd op deze literaire code een beroep gedaan naargelang van de omstandigheden. Daarmee bedoel ik
niet alleen de keuze van een bepaald genre of thema : dat is geen bevredigende verklaring omdat de voorkeur voor de 'petit gout' zelf lijkt
af te hangen van een humeur, een stemming die niet steeds blijft voortduren, maar waarin sommige individuen slechts op een gegeven ogen-

(77) Le Plat, Virgilius, p. 26.
(78) Le Plat du Temple, Virgile, p. 31.
(79) Antwerpschen Almanach voor 1818, IV, p. 91.
(80) Eug. de Bock, Verkenningen, pp. 105 en 113-114.

324

(32)

blik verkeren. Helemaal in het begin zei ik dat de frivole en ludieke
mentaliteit van het rococo met een protesthouding gelijkstaat. Nu is het
zo dat deze vaak indirecte kritiek zowel op het heden als op het verleden gericht is, m.a.w. op de ernst van de filosofen èn de ernst van de
theologen, op de rede van de Verlichting èn de rede van het classicisme,
op de moraal van de geopenbaarde godsdienst en tevens op de tranenvloed en het gedweep van de sentimentaliteit ( de wat verlepte deugdzaamheid van Rousseau's Julie en de ontboezemingen van de Empfind
samkeit) om nog te zwjgen van de politieke omstandigheden. Alles wijst
erop dat die schrijvers en kunstenaars af en toe de vrije loop laten aan
een onweerstaanbare hekel aan de gemeenplaatsen van de tijd en een
uitvlucht bedenken, liever gezegd een alternatieve oplossing. Het rococo
zou tenslotte neerkomen op een vlucht uit de werkelijkheid, een vlucht
in een droomwereld of een illusie die vanzelfsprekend slechts via de
kunst kan worden voorgetoverd alsof je een glas champagne dronk
om weer moed te krijgen. Vrij zijn die mensen echter niet voorgoed en
zelfs niet helemaal : de stemming gaat gauw voorbij en de oude gewoonten komen weer tot hun recht. Daaruit volgen de talrijke mengvormen en ontleningen van het rococo, het verbond dat het zo vaak sluit
met de barok, het (neo )classicisme en de sentimentele stroming. Terecht
zegt C.M. Geerars in verband met het Noordnederlandse rococo : `Wij
zullen slechts hier en daar, en dikwijls bij eenzelfde schrijver naast andere trekken, van rococoëlementen kunnen spreken' (S 1 ). Zijn opmerking wordt door talloze voorbeelden uit de westerse literatuur bevestigd.
Antwerpschen Almanach ZocnstaermdJ.FWilsne
naast anacreontische dichtoefeningen ook een bewerking van een Engelse Nacht-Bespiegeling' (ca. 1817 ) publiceert en een andere van `De
Hoop' van Schiller (ca. 1818 ).
Alles wel beschouwd, heeft het onderzoek, hoe fragmentarisch ook,
tot vrij positieve resultaten geleid, al kunnen we voorlopig slechts spreken van een vleugje rococo in de hutspot van onze 18de-eeuwse literatuur. Beslissend blijft de invloed van de traditie, die zich trouwens ook
in de bouwkunst doet gelden (82). In dezelfde tijd raken het neoclassicisme en de romantiek stilaan reeds in zwang. Weliswaar vond het parlando bij ons weinig voorstanders, maar Fournier en Coninckx wisten

(81) C.M. Geerars, Rococo in de Nederlandse letterkunde ? , in De Nieuwe Taal-

gids, LV, 4, 1962, pp. 193-199, p. 198.
(82) Marie Fredericq-Lilar, Bernard de Wilde et les caractères de l' architecture
gantoise du XVIIIe siècle, pp. 19 en 21.
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toch in die trant enkele toneelstukken en gedichten te schrijven die meer
bekendheid zouden verdienen.
Ook sociologisch gesproken, is de Vlaamse rococoliteratuur belangwekkend wegens de nauwe betrekkingen die haar exponenten met de
derde stand onderhouden. Zoals vermeld, liet Cammaert zijn stukken
door de rederijkers opvoeren ; Fournier was lid van de Ieperse kamer `De
Roozieren' ; van Stallaert hij was bakker te Merchtem en zijn
vrienden zijn een paar gelegenheidsgedichten bewaard gebleven die aantonen dat ook dorpsnotabelen in de nieuwe trant dichtten ( 83). De rederijkers, die zeer actief waren en tot nog toe bij voorkeur kluchten,
historische stukken en vooral geestelijk toneel vertoonden, kwamen weer
tot bloei. Dat `plattelandsfenomeen' , die `typische middenstandscultuurbeleving' werd zelfs bepaald als `één van de opmerkelijkste fenomenen van de achttiende eeuw in Vlaanderen' ( 84). Ook voor modieuze zangspelen bleven de kamers niet onverschillig ( 85). In het voorbericht van De gewenschte Vederkomst (1780) richt Fournier zich tot
de tegenstanders van het stuk en wijst hij op het burgerlijk karakter
daarvan :
zy mogen weten, dat wy, op ons klein burgerlyk tooneel, niet anders als
het vermaek der welmeinende, eerelyke en agtbaere persoonen betragten;
houdende voor zeker teeken, van eenigzins hunne gunstige en vriendelyke
toejuiching te verdienen, als wy het geluk hebben aen dweersboomers,
muggezifters, eereschendende toepassers, en byzonderlyk aen kwaedwillige
burgerlyke vermaekstoorders te mishaegen ( ... ) ( 86)

In de Dankzegging uit 1798 gebruikt hij nogmaals de uitdrukking `Ons
burgerlyk tooneel' , waarin `Het boertig' gepaard gaat met `de reden' (87). 'Burgerlyk' betekent hier `eerbaar' , 'fatsoenlijk' , `wat voor
gezeten burgers kenmerkend is' . Maar het woord krijgt tevens een sociale betekenis. In 1768 spreekt Vitzthumb in een verzoekschrift van

(83) Dichterlijke Nalatenschap van Jan-Frans Stallaert, pp. XXX en vv. en LIV-

LVII.
(84) Het culturele leven in onze provincies, p. 132.
(85)J. Smeyers (met medewerking van E. de Bock), De Nederlandse letterkunde in het Zuiden, in H J. Vieu-Kuik en J. Smeyers, De letterkunde in de achttiende eeuw in Noord en Zuid, Antwerpen-Amsterdam, Standaard, 1975 (Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, VI), pp. 342 343.
(86)Fournier, IV, p. 8.
(87)Fournier, V, p. 153.
-
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`compagnies bourgeoises' in verband met de opvoering van Nederlandse
stukken en wat later, ca. 1774, van `spectacle bourgeois' :
Comme ce spectacle ne veut être établi que pour l' amusement et les plaisirs de la Bourgeoisie, les entrepreneurs auront le droit de ne pas y donner
entrée à toutes les personnes qui pourroient être d'une classe plus élevée.
D' ailleurs on sent, que si la noblesse pouvoit aller au spectacle de la bourgeoisie, cela pourroit causer du dommage aux Entrepreneurs du Grand
Théátre ( ... ) ( 88 ).

Op zo'n publiek, op de nederlandstalige middenstand is blijkbaar ook
de Vlaamse omgangstaal van Fournier afgestemd. Vandaar dat zijn
Vlaams taalbewustzijn zich toespitst en hij de verwaandheid hekelt van
standgenoten die uit snobisme of arrivisme hun moedertaal zodanig verT is vlaemsch ! je
achten dat ze veinzen geen Nederlands te verstaan. "T
n'y comprens rien, et ne m' en soucie guère' , zo zegt Juffrouw Klaterbek in de Dankzegging. Fournier oefent aldus kritiek uit op de bourgeoisie vanuit het standpunt van de bourgeois, kritiek van binnen uit,
evenals de auteur van De Klap-bank der juffers:
Al dat fransch is staet my aen,
't Vlaemsch is noyt van mynen zin,
Want daer is geen voedsel in ( 89),

wat de Gentse dames toch niet belet altijd maar door Nederlands te
spreken en zelfs van hun grondige kennis van de volkstaal blijk te geven. Een van de juffers, Dorothea, zegt nog alvorens afscheid te nemen:
'Ik moet nog myn keuken maeken' ( 90). Pope en Marivaux zouden er
nooit aan denken hun personages zo'n platvloerse opmerking in de
mond te leggen. In een compleet overzicht van de westerse rococoliteratuur zou men de Vlaamse schrijvers eerder in de buurt van een paar
Duitse dichters moeten situeren, die het burgerlijk geluk hebben bezongen, zoals Gotz in `Das Vergni.igen' :
Manchmal thronts, voll keuscher Lust,
Auf Olympens reiner Brust ;
Oder auf dem Mundrubin
Einer treuen Ehgattin.

(88) C. De Baere, Ignatius Vitzthumb en het Vlaamsch Tooneel te Brussel, in

Feestbundel H.J. Van de TVijer, Leuven, Instituut voor Vlaamsche Toponymie,
1944, II, pp. 187-194, pp. 189 en 191.
(89) De Klap -bank der Juffers, p. 25.
(90) Ibid., p. 40.
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Freunde, wisst ihr, wo ichs fand?
Wo ich es mit Blumen band ? -Zwischen Tugend und Verstand (91).

Het geluk in de huiselijke kring
met alle buitenkansjes die de argeloze huisvader kunnen verzoeken ? Misschien. Even schijnt het alsof het
biedermeier al in aantocht was. Gelukkig maar is het Vlaamse rococo wel
burgerlijk, maar niet bekrompen, zelfgenoegzaam noch zelfingenomen.
Daardoor distantieert het zich van het biedermeier. Niet de familie
Stastok voert Fournier ten tonele, maar de ondeugende Harlekijn die de
commedia dell'arte, Watteau en Marivaux onsterfelijk hebben gemaakt.

(91 ) Aufkldrung and Rokoko, red. Otto F. Best, Stuttgart, Philipp Reclam jun.
1976 ( Die deutsche Literatur. Ein Abriss in Text and Darstellung, 5/9617), p .
130.

FREDERIK VAN EEDEN EN VLAANDEREN :
EEN VERDERE VERKENNING
door
Mario BAECK

In een vroeger artikel ( 1 ) heb ik getracht de toenadering tussen Van
Eeden en Vlaanderen in enkele krachtlijnen te schetsen, en dit tot ca.
1910. Van Eeden genoot op dat moment een ruime bekendheid in
Vlaanderen, zowel omwille van zijn literair werk als omwille van zijn
verwezenlijkingen op sociaal vlak.
De gebeurtenissen uit het voor Van Eeden turbulente jaar 1907
jaar waarin zowel het faillissement van De Eendracht als zijn echtscheiding en de gedeeltelijke liquidatie van Walden plaatsvonden en het
verschijnen van zijn eerder controversiële roman De Nachtbruid (1909)
hebben hier wellicht nog toe bijgedragen ( 2).
De contacten met Vlaamse intellectuele kringen bleven ook na dit
tijdstip, en dit tot Van Eedens laatste levensjaren, vrij intensief. Na een
onderbreking voor drie tournees in de Verenigde Staten (1908 en 1909),
bracht een nieuwe voordrachtenreeks Van Eeden zowel naar Dusseldorf,
Frankfurt, Darmstadt, Stuttgart, Wenen, Dresden, Bonn, Kopenhagen,

(1) Mario Baeck, „Frederik
Frederik van Eeden en Vlaanderen : een verkenning" in:
Studia Germanica Gandensia, 1988, nr. 16, Huldenummer prof. Dr. Ada Deprez

aangeboden bij haar zestigste verjaardag, p. 11-36.
(2) De Nachtbruid werd in Vlaanderen o.m. gerecenseerd in het kosmopolitische en progressieve `Algemeen geïllustreerd Maandschrift voor Literatuur en
Kunst' De Boomgaard (1909-1910; 1911), een tijdschrift dat met zijn estheticisme, dilettantisme, dandyisme en decadentiecultus een aparte plaats in de
Vlaamse letterkunde inneemt. De auteur en latere hoogleraar André De Ridder
(1888-1961) concludeerde , , dat de Nachtbruid niet zozeer dankbare emotie en
liefde verwekt als wel hoog beleefde waardeering en ontzag" (De Boomgaard, jg.
1, 1909-1910, p. 66-68).

Andere recensies verschenen in het liberale De Vlaamsche Gids, jg. 6, 1910, p.
368-372 — door Maurits Sabbe (1873-1938) — en in het katholieke Dietsche Warande• en Belfort, jg. 11, 1910, 2e halfjaar, p. 270-277 — door Jules Persijn
(1878-1933) —.
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Stockholm en Aken als naar Antwerpen en Brussel. De twee laatste steden deed hij aan in februari 1910 ( 3).
Hij logeerde toen bij de familie Muls
, , een groot, ouderwetsch,
katholiek gezin in een nieuwgebouwd steedsch huis " ( 4)
en las zowel te Antwerpen als te Brussel over `De Nieuwe Gids en de moderne
Hollandsche letteren' , dit , , met veel succes " ( 5 ) :
De lezing onder deftige auspiciën, in de Balei (sic), de advocaten in hun
toga, zeer vol. In Brussel in 't groote Paleis van Justitie dat er bij avond
uitzag als de thermen v an Caracalla. Het was een moeielijke zaak voor me,
om precies te weten wat te zeggen en wat te zwijgen. Ik sprak toch vrij wel
mijn hart uit, en het zal in Holland wel herrie geven ( 6). Maar wat kan
men mij meer doen dan men al gedaan heeft ?

Het succes van de Antwerpse lezing op 10 februari 1910 wordt bevestigd
door het verslag van Mr. Arthur Cornette in het Rechtskundig tijd-

schrift:
de dichter stond daar voor ons die sprak, in aangrijpende onvergetelijke
woorden, met kalme gebaren en ijzervaste overtuiging, over de roeping, de

(3) Vgl. Frederik van Eeden, Dagboek 1878 1923, ed. H.W. van Tricht, Culemborg, Tjeenk Willink, 1971-72, 4 delen, Deel II, p. 1067-68, maandag 14 februari 1910 voor een verslag. Eind 1906 had Van Eeden overigens ook plannen om
naar Brussel te komen (Dagboek II, p. 711, zaterdag 1 december 1906 : , , misschien over acht dagen naar Brussel ' ') .
(4) De jongste zoon uit dit gezin was Jozef Muls (1882-1961), advocaat bij de
Antwerpse balie, medewerker aan Jong Dietschland en met Karel van den Oever
(1879-1926) oprichter van het invloedrijke jong katholieke tijdschrift Vlaamsche
Arbeid (1905 1914 en 1919-1930). Qua fysionomie werd Muls overigens later wel
eens met Van Eeden vergeleken (m.n. in Jozef Muls herdacht, Leuven, Davidsfonds, 1964, (Keurreeks, 93 ), p. 76 ).
Ook zijn mederedacteur Van den Oever betoonde voor Van Eeden belangstelling.
Zo publiceerde hij „ Eene voordracht van Dr. Frederik van Eeden te Antwerpen"
Vlaamsche Arbeid, jg. 5, 1909, p. 117-120, later opgenomen in zijn Kritischein
opstellen, Antwerpen, Veritas 1913, p. 65 v.
(5) De lezing liet bij Van Eeden goede herinneringen na. Vgl. ook Dagboek II,
p. 1068, 16 februari 1910, waar hij verwijst naar de „ huiselijke ontvangst... in
Antwerpen " .
(6) Dit werd door Van Eeden juist ingeschat, want Willem Kloos bvb. reageerde hierop vrij heftig in , , Over ethica in de kunst " , gebundeld in zijn Letterkundige inzichten en vergezichten V. Nieuwere literatuurgeschiedenis X, Amsterdam, L J. Veen, s.d, p. 74 v.
-

-
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(3)
heerlijke rol, de hoge betekenis van de dichter. Zulk een avond vergeten
wij nooit ( 7).

René Victor die later eveneens op deze lezing terugkeek, getuigde : , , De
grote zaal van het assisenhof was veel te klein om al de belangstellenden plaats te bieden " . Dit was ondermeer te danken aan het feit dat
Van Eeden , , een van de meest bewonderde nederlandse dichters en prozaschrijvers en toch een zeer omstreden persoonlijkheid, naar aanleiding
van zijn wijsgerige en sociale gedachten " was, ook in Vlaanderen ( 8).
Toch was men, ondanks alle lof, niet blind voor Van Eedens beperkt
oratorisch talent, daarvan getuigt de typering van J. Persijn :
, , Hij is geen redenaar ", verzekerde hij ons onlangs te Antwerpen nog ; en
't is waar ; hij is zelfs geen causeur. Zijn verschijning heeft altijd ietwat
links, en dat schuinsch-glooiend kopje geeft hem iets gemaakt-nederigs dat
al dadelijk on-sympathisch werkt. Daarbij niets geen kleur in zijn lang niet
smijdig orgaan. Maar zijn pen, o zijn pen, die houdt het uit tegen de
radste en de mooiste tong ( 9).

Eenzelfde soort bewondering die geenszins de nodige critische afstandelijkheid in de weg staat, vinden we terug in Van Eedens oordeel over
de Vlaamse kunst zoals hij die tijdens dit verblijf leerde kennen :
Ik zag het prachtige museum van Antwerpen in gezelschap van Pol de
Mont. We praatten druk over de schilderijen. Ik kreeg hier veel meer den
indruk dat de moderne schilderkunst zich geleidelijk aan de oude aansluit. De inzinking in de 18e en 19e eeuw is minder diep. Er waren toch
altijd hier nog geniale werkers. Zoo is Leys, in de slechtste tijd, een merkwaardig voorbeeld van verheffing uit eigen kracht. Wonderbaar is zijn
opstanding uit wankunst, toen hij al vrij oud w as . Hij is een tijdgenoot van
Allebé, en de Marissen. Ik zag zijn wandschilderijen in 't Stadhuis. Forsch
en goed. In alles de trots der burgerlijke onafhankelijkheid. Ook een merk-

(7) Arthur Cornette, , , Voordracht door Dr. Fred. Van Eeden" in : Rechtskundig tijdschrift, 1910, p. 72 geciteerd in : René Victor, Schets ener geschiedenis van
de Vlaamse conferentie der Balie van Antwerpen 1885 - 1960, Antwerpen, De Vlijt,
1960, p. 213.
Arthur Cornette jr. (1880-194 5) studeerde rechten aan de V.U. Brussel, werd na
een carrière aan de balie o.m. conservator van het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen en hoogleraar in de moderne kunstgeschiedenis aan de
Brusselse universiteit.
(8) R. Victor, Schets, p. 212.
(9)J. Persijn in zijn recensie van De Nachtbruid in : Dietsche Warande en Belfort, 1910, deel 2, p. 270, herdrukt in Kritisch kleingoed, Hoogstraten, J. Haseldonckx, 1914, p. 139 v.
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waardige triptiek van een jonge doofstomme schilder. ,, De landverhuizers " naief, onbeholpen, maar met diep gevoel. Antwerpen's kathedraaltoren was prachtig in de heldere Februari-zon. De Vlaamsche kunst drukker, demonstratiever /weelderiger en bonter, maar ook grover en uiterlijker dan de Noord Nederlandsche (10)

voor het eerst ?
Een jaar later, in september 1911, maakt Van Eeden
kennis met werk van Karel van de Woestijne. Bij het doorbladeren
van De Groene Amsterdammer in een Beverwijks café ( 11 ) stuit hij op
diens recensie van zijn onlangs verschenen Het Lied van Schijn en Irezen, Tweede boek (1910) (12). Het was voor hem :
een van die stukken van een der Hollandsche poëten (Woestijne) waarvan
het publiek de strekking niet onvriendelijk zal vinden, en dat toch niet anders is als perfide vijandschap en doodelijke beleediging. Dit is geen overgevoeligheid van mijn kant, want de strekking is deze, dat ik, als dichter,
steeds gelogen heb. Dat staat er niet, maar het is door 't geheel onmiskenbaar te voelen. Het erkent niet mijn zuiverheid en oprechtheid. Het citeert
als goed, wat ik zelf als onbeteekenend liet vervallen, — als slecht wat
minstens even hoog staat, ja, veel hooger. Het mankeert wat boven alles
noodig is in waardering „ geloof"... Zulke stukken zijn onzegbaar grievend. Ze erkennen alleen een zeker „gezag" van mij...

Van de Woestijnes kritiek was voor Van Eeden inderdaad weinig vleiend. Hij schroomde immers niet Het Lied resoluut af te wijzen, zowel
omwille van het ontbreken van de Van Nu en Straks-rythmus, de aanwezigheid van rethoriek eigen aan de nadrukkelijk intellectueel beto(10)Dagboek II, p. 1068, maandag 14 februari 1910. Pol de Mont (1857-1931)
die reeds daarvoor met V an Eeden in contact was, was sinds augustus 1904 conservator van dit museum. Henri Leys (1815-1869) als schilder van hi s torische genretaferelen de belangrijkste figuur van de Antwerpse school uit de jaren 1850-'60
maakte de muurschilderingen in het Antwerpse stadhuis, waarvan hier sprake is,
aan het einde van zijn leven (m.n. tussen 1863 en 1869).
De jonge doofstomme schilder is Eugène Laermans (1864-1940), lid van Pour l'Art
en deelnemer aan La Libre Esthétique. In zijn triptiek „Landverhuizers " uit 1896,
die zich sinds 1901 in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
bevindt en bestaat uit een rechterluik : Afscheid ; een middenstuk : Laatste blik en
een linker luik : Naar de haven, gaf Laermans een synthese van een gelijkaardige
scène uit het boek La Nouvelle Carthage van Georges Eekhoud. (Vgl. Catalogus
schilderijen 19de en 20ste eeuw, Antwerpen, K.M.S.K.A., 1977, p. 242-243).
(11)Dagboek III, p. 1194, 25 september 1911.
(12)Verschenen op 24 september 1911 en opgenomen in zijn Verzameld Werk,
Vijfde deel, Beschouwingen over literatuur, Brussel, Manteau, 1949, p. 43-55. Het
is het enige artikel van Van de Woestijne dat integraal aan Van Eeden is gewijd.
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gende dichter als omwille van de slappe verzen en de onzuivere beelden
die hij erin aantrof. Toch erkende hij ook dat men , , geen volle recht
laat wedervaren aan wat men niet geheel binnen zijn sympathie bevatten kan" ( 13). Beide schrijvers waren inderdaad totaal aan elkaar tegengesteld en zij zouden dat levenslang blijven (14).
Na voordrachten in Nederland en Duitsland (1911), buitenlandse reizen
naar Londen, Berlijn en Venetië en lezingen in Frankfurt ( 1912 ), Zweden en Londen ( april 1913 ), kwam Van Eeden opnieuw naar Vlaanderen. Begin juni 1913 hield hij in het kader van de Gentse wereldtentoonstelling, een fel opgemerkte ( 15 ) lezing over Nieuwe Nederland( 13) Karel van de Woestijne, Verzameld Werk, 5, p. 43.
(14) Van de Woestijne leerde Van Eeden zo niet vroeger d an toch zeker in 1898
— naar aanleiding van de door het anarchistische jongerentijdschrift Onze Vlagge.
Jong-Vlaamsch Strijdblad georganiseerde Dreyfus-enquête — kennen. Dit tijdschrift dat van 1897 tot 1899 door toedoen van Victor Resseler (1877-1955) en zijn
omgeving verscheen, wijdde namelijk een volledig nummer (jg. 1, nr. 7, maart
1898) aan de antwoorden op het , , Enkwest over de daad van Emile Zola", waarin naast de opinies van Lode Baekelmans, Emmanuel de Bom, Georges Eekhoud,
Frans Netscher, Herman Schaepman, Leo Simons, Oscar Six, Jan ten Brink, Fernand Toussaint, Lodewijk van Deyssel en Segher Rabauw (ps. van Victor Resseler)
ook die van zowel Frederik van Eeden als Karel van de Woestijne aan bod kwamen.
Van de Woestijne vermeldde Van Eeden voor het eerst in zijn artikel , , Proletarische poëzie en Mevrouw Roland Holst" ( Vlaanderen, jg. 1, 1903, p. 141 opgenomen in het Verzameld Werk, deel 4, p. 634), waarin hij Van Eeden — naast Verwey, Kloos, Boutens en H. Roland Holst zelf — als een schrijver van echte verzen
beschouwde . Van deze eerste waardering merkt men later niet veel meer : Van de
Woestijne beoordeelt nog herhaalde keren Van Eedens werk, maar telkens terloops
en vrij negatief als te rethorisch of belerend met gefingeerd gevoel ( Verzameld
Werk, deel S, pp. 65-66 ; 80 ; 256 259 ; 270 en 299). Hij zou hem uiteindelijk zelfs
typeren als ,, een beminnelijk-moderne voortzetter v an de dominees, wier literatuur
men juist wilde wraken " (in een artikel over Lodewijk van Deyssel in de NRC van
20 september 1924 en opgenomen in het Verzameld Werk, deel 5, p. 527 ).
Deze houding was wederzijds want ook Van Eeden stond niet onverdeeld positief
tegenover Van de Woestijnes werk dat hij karakteriseerde als : „Het is alles nog niet
af, dit werk van van de Woestijne, men voelt dat de dramatische conceptie nog
ontbreekt... " (in zijn hulde-artikel „ Karel van de Woestyne " in Dietsche Warande en Belfort, 1928, nr. 2, februari ; eveneens opgenomen in de afzonderlijke
publikatie Karel van de Woestijne, Antwerpen, Brussel, Leuven, Standaardboekhandel/Hilversum, P. Brand, 1928. Het artikel is gedagtekend : Walden, 1 November 1927).
(15) Reactie kwam er o.m. van Joris Eeckhout (1887-1951) in Jong Dietschland,
jg. 16, 1913, nr. 1, p. 42. In zijn inleiding op de recensie van vier Vlaamse dichtbundels ging hij in tegen Van Eedens opvattingen die hij als „ onzin " bestempelde ; eveneens opgenomen in Joris Eeckhout, Onze priester-dichters, Antwerpen,
1922, p. VII. G. Kalf jr. , Frederik van Eeden. Psychologie van den tachtiger, Gro-
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sche dichtkunst' ( 16) . In Van Eedens dagboek vinden we een uitvoerig
verslag van de gebeurtenissen van die dag ; waarbij hijzelf nogal genuanceerd terugkijkt op zijn oratorische prestaties ( 17) :
Gisteren uit Gent teruggekoomen. Een sterke indruk. Het is snel voorbijgevloogen. De rede zelf was daarbij als een vluchtig incident. De hoofdzaken die mij vervulden waren mijn lage aanvechtingen, mijn onvolkoomen genieten van de zoomerstads-sfeer in een vreemde stad, en dan het
middeneeuwsche Gent, de kerken, de oude huizen, vooral het grafelijk
slot dat geweldig op mij inwerkte. En toen de ontmoeting met den roomschen priester, pater Rutten ( 18), terwijl ik voor den Van Eyck stond in de
Sint Baafs kerk. Ik was al geïnteresseerd toen hij inkwam met de twee fransche priesters. Door zijn aardig gezicht, zijn vrije inneemende manieren.
En toen hij mij a ansprak en oover mijn rede begon 1 toen was ik geheel geboeid en nu nog moet ik telkens aan hem denken. Ik hoop dat hij hier
komt en ik wil met hem praten. Hij mag alles doen wat hij kan om mij
te bekeeren. Ik hoop dat hij oprecht is.
Mijn geheele toestand is allerzonderlingst. Het is alsof ik vergeeten en onopgemerkt ben. Ik heb een gevoel alsof er geen sprake van is dat ik mijn
opdracht, mijn taak op die wijze zal kunnen ten einde brengen. De dagelijksche pers is mij vijandig, zwijgt dood, en ook uit andere landen hoor
ik niets meer. De post brengt niets. Amerika, Zweden, Duitschland alles
zwijgt. — Maar dan — op die voordracht in Gent — vind ik een enorme
belangstelling, een stampvolle zaal, een geestdriftig applaus. Ik was niet

ningen, Den Haag, J.B. Wolters, 1927, p. 355 haalde de weinig enthousiaste ontvangst van deze redevoering door , , 't Gentsch socialistisch blad Het volk" (sic)
an welsprekend te zijn, is deze overmatig zelfvoldane doctor, die ons an:„Verv
kwam spreken over dichtkunst, zelfs niet in staat een vers genietbaar voor te lezen.
En w'hebben dat vijf kwaart uurs aan 't been gehad... "

(16) Nieuwe Nederlandsche dichtkunst. Rede, uitgesprooken te Gent in het
en ingecongresgebouw der waereld-tentoonstelling op 5 juni 1913 te 3 uur
—

deeld in Groep XXII der activiteiten — verscheen als afzonderlijke brochure bij W.
Versluys, Amsterdam, 1913 ; werd opgenomen in Frederik van Eeden, Studies.
Zesde reeks, Amsterdam, W. Versluys, 1918, p. 79 v. en herdrukt in Frederik van
Eeden, Een bloemlezing uit zijn studies, samenst. V.M. Scheffers, Katwijk, Servire,
1982, p. 274 v.
Het schrijven aan de lezing vlotte eerst niet (Dagboek III, p. 1318, 21 mei 1913 :
,, Ik moet er mij toe dwingen. Ik wil met Sirius ( bedoeld wordt Sirius en Siderius.
Tweede deel: Het Kind in 1914 gepubliceerd) voortgaan " ), maar tien dagen later was ze voltooid (Dagboek III, p. 1319, 31 mei 1913 : , , Ik voltooide de Gentsche rede. Het beste er van vind ik de vertaling van Tagore. Maar ook de analyse
is goed. Ik voel zeer vast. Ik weet precies wat ik nog te doen en te zeggen heb " ).
(17)Dagboek III, p. 1319-1320, 7 juni 1913.
(18) Georges Albert Rutten (1875-1952), dominicaan, grondlegger der Christelijke arbeidersbeweging.
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tevreeden oover mijzelven. Ik had mijn best gedaan mij goed vóór te bereiden. Maar het had beeter gekund. Ik zou eigenlijk met een helper de
Rede moeten instudeeren, om iets volkoomens te geeven. Dat behoorde ik
te doen, en als men mij ooveral zooveel vergoeding gaf als in Gent, en ik
kon op eenige voordrachten per jaar vast reekenen, dan zou dat ook wel
gaan.
Ik dejeuneerde bij den heer van den Heuvel, minister van Staat ( 19), —
een leevendig mannetje met ouderwetsch-fransche manieren, hupsch en
hoffelijk. Een burgerlijk milieu, zonder veel smaak, waar fransch gekoeterd
wordt. Als gasten Jhr de Pau ( 20), ook een van 't oude regime, die zijn
vlaamsch nog maar slecht sprak. En een jonge zakenman Claeys, geheel
vlamingant, een aangenaam mensch ( 21 ) .
Na afl oop der rede sprak ik de professoren Paul Frederik ( 22) en Henri
Logeman, mijn oude schoolkameraad ( 23). Op de voordracht waren aanweezig Stijn Streuvels ( 24), René de Clercq ( 25) en verscheiden priesters.
Toen ik .teegen het priesterschap sprak voelde ik een gerucht van oppositie door de zaal gaan. Ik vermeed hen te prikkelen, maar hield toch vol en
bleef het gehoor meester ( 26).

(19)Jules van den Heuvel (1854-1926), hoogleraar aan de Leuvense universiteit
sinds 1883. Vanaf 1907 minister van Staat.
(20)Jhr Napoleon De Pauw (1835-1922 ), advocaat-generaal bij het Gentse Hof
van Beroep ; medestichter van de Kon. Vlaamse Academie.
(21) Misschien Emiel Leopold Claeys ( Gent 1894-1984 ), katholiek politicus en
burgemeester van Gent in 1947-1952 en opnieuw in de jaren '60.
(22) Paul Fredericq (1850-1920), liberaal, hoogleraar Nederlandse literatuur en
geschiedenis aan de Gentse universiteit. Was ook actief in het Algemeen Nederlands Verbond.
(23)Henri Logeman (1862-1936 ) uit Haarlem, hoogleraar Engels en Scandinavisch aan de Gentse universiteit, gehuwd met de vertaalster Dientje van der Willigen.
(24)Stijn Streuvels, pseudoniem van Frank Lateur (1871-1969 ) letterkundige.
(25)René de Clercq (1877-1932 ), letterkundige en activist, doctor in de Germaanse filologie, leraar aan het atheneum te Gent vanaf 1907 tot W.O.I. Hij
vestigt zich dan in Bussum, wordt redacteur van De Vlaamsche Stem, leraar aan de
Belgische school te Amsterdam en lid van de Raad van Vlaanderen. (Zie ook verder) .
(26)0.a. de priester Joris Eeckhout ( zie noot 15 ) zou hierop nogal heftig reageren : „ Wat hij o.m. over Gezelle te zeggen dierf nl. als zoude deze, quia priester
geen eersterangsdichter kunnen wezen, blijft een vlek op zijn ( = Van Eedens)
naam. Zulke beweering veroordeelt zichzelf en bewijst eens te meer dat velen,
moedwillig blind blijven voor een schoonheid van hoogeren rang, omdat deze de
uitstraling is en de luister van een waarheid, welke zij, meestal nog a priori, niet
wenschen aan te nemen ".
Naast al de genoemden was vermoedelijk ook Karel van de Woestijne op deze lezing aanwezig : in zijn artikel „ A. Verwey en H. Roland Holst. Dramatische poë-
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Daarna zag ik de schilderijen op de expositie, onder leiding van een
schilderes, mevrouw de Weert ( 27), kleindochter van Ledegank. Ik vond
dat de jonge Belgische schilders een heel wat beeter figuur maakten dan
de Hollanders. Er waren een aantal zeer goede landschappen. Claus ( 28),
Bartsoen (^ 9 ) - ook kranige etsen van een Gentenaar / de Breukere ( 30) geloof ik. Rembrandt zou er plezier in hebben.
Mevrouw de Weert vroeg mij naar haar buiten te koomen, te Afsnee/
een dorp aan de Leye. Ik had er wel ooren naar. Cyriel Buisse ( 31) woont
er ook. Maar den volgenden dag voelde ik dat ik naar huis moest.

Een half jaar later is Van Eeden voor een nieuwe lezingentoernee, die
hem ook in Deventer en Brielle bracht, weer in Antwerpen en
Gent (32 ). Hij logeert bij de schilder Arseen Kennes te Antwerpen ( 33 )
en in , , het groote, kille, ongezellige huis van den oogarts Speleers " op
de Vlasmarkt te Gent (34) :
Hier in België zijn ze zeer geestdriftig, ik word behandeld als een grootheid, men applaudisseert als ik binnenkom en zoo voort. Maar ik ontmoet
niemand met wien ik bevriend zou kunnen worden,...

zie " uit De Groene Amsterdammer van 7 september 1913 ( Verzameld Werk, deel
5, p. 256 ) verwees hij immers zowel naar de Brusselse lezing van 1910 als naar deze
Gentse lezing.
(27)Anne Virginie Caroline De Weerdt (1867-1950 ), geboren Cogen, kleindochter van de Vlaamse dichter Karel Lodewijk Ledeganck (1805-1847 ) neoimpressionistische schilderes van landschappen en interieurs, leerlinge van Emiel
Claus die ze in 1892 leerde kennen ; gehuwd met de Gentse advocaat Maurice De
Weerdt.
(28)Emiel Claus (1849-1924 ), een van de meest vooraanstaande Belgische impressionistische schilders, sinds 1888 te Astene gevestigd.
(^9) Albert Baertsoen (1866-1922 ), schilder, etser en steendrukker, bekend voor
zijn landschappen en stadszichten.
(30)Jules de Bruycker (1870-1945), etser, tekenaar en aquarellist ; wordt beschouwd als één van de beste graveurs van deze eeuw.
(31)Cyriel Buysse (1859-1932 ), letterkundige, bracht vanaf 1899 elk jaar de
lente- en zomermaanden door in het Roze Huis of Maison Rose te Afsnee.
(32)Van Eeden was in Antwerpen op zaterdag 17 januari en in Gent op zondag
18 januari 1914. Vgl. Dagboek III, p. 1352, 18 januari 1914.
(33)Arseen Kennes (1890-1940) schilder van figuren en stillevens ; behoorde
tot het Vlaamsch Front en later tot het V.N.V.
(34) Reimond H.L. Speleers (1876-1951), oogarts, hoogleraar en in 1908 medestichter van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding te Gent ; activist,
week na W.O.I. tijdelijk naar Nederland uit.
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Hij vindt namelijk het „ geestes leeven " in Vlaanderen niet diep en fijn
genoeg, wat ondermeer voor Max Rooses ( 35) en Pol de Mont die hij
toen ontmoette wel weinig vleiend mag genoemd worden. Opvallend
is ook nu de gemengdheid van gevoelens waarmee hij op dit Vlaamse
bezoek terugkijkt : „ Ik zag telkens wegen het spreeken op ( 36). Toch
ging het goed, vooral in Antwerpen ' ' (37).
een auteur die
In april 1914 was hij voor een lezing over Tagore
hij op 9 mei 1913 had ontdekt en waarvan hij pas de Gitanjali of Wijzangen (1913) had vertaald in Brussel. Hij logeerde nu bij advocaat
Rutgers en bracht een bezoek aan de stad. Over de lezing zelf was hij
niet tevreden :
Het was een te chic en te mondain publiek. Ik heb liever een volle zaal
met allerlei. Ik werd onthaald en met champagne befuifd, maar ik ken dat
slag heeren, met een boel pretzucht, weinig uitzicht, en een klein beetje
in een hoekje gedrukt idealisme ( 38).

Het gevolg van deze lezingen en de weerklank die ze in Vlaanderen kregen, was ongetwijfeld een steeds verder groeiende bekendheid van Van
Eeden, ook bij de jonge Vlamingen. In dit verband valt ondermeer het
, , Bezoek van twee jonge Belgen, uit Antwerpen. Lode Craybeke en Barman. Twee geestdriftige, idealistische jongelingen. ' ' aan Van Eeden te
Bussum te noteren, juist één dag voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog ( 39).
(35)Max Rooses (1839-1914), letterkundige, kunsthistoricus, conservator van
het Antwerpse Plantin-Moretus museum en vooraanstaande Vlaamsgezinde progressief liberaal. Er is van hem briefwisseling met Van Eeden uit 1913 bewaard. Hij
overleed op 15 juli 1915 te Antwerpen.
(36)Vooraf had hij wel `zin' in de Belgische lezingen. Vgl. Dagboek III, p.
1351, 9 januari 1914.
(37) Dit is in overeenstemming met een andere dagboekpassage : in een reflectie op een daaropvolgende lezing in Wenen noteerde hij : , , Het Weener publiek
is demonstratief, roept bravo en klopt gaauw — ook onder 't spreken. Maar eenigszins onrustig waren ze — niet zoo ademloos als in Antwerpen b.v. — " (Dagboek
III, p. 1355, 4 februari 1914 ).
(38) Dagboek III, p. 1364, maandag 13 april 1914. Op deze lezing waren ook
heel wat Nederlanders, waaronder de gezant, aanwezig.
(39) Dagboek III, p. 1381, 27 juli 1914. Dit soort bezoeken was bij Van Eeden
niet ongewoon. Vgl. Dagboek III, 27 oktober 1914 : „ Gister avond bezoek van
Heyenbrock ( = de schilder) met twee Belgen, een Waal, Pérard, die van Ostende
gevlucht was, en een Antwerpenaar, een Tolstoy-type, onderwijzer te Schooten ".
& Dagboek IV, p. 2008, donderdag 1 juni 1922 :
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Vermoedelijk gaat het hier om Lode Craeybeckx ( 40) en een vriend, en
dient het bezoek gezien te worden in verband met de op initiatief
van Craeybeckx pas opgerichte Johanneskring. Bedoeling van deze
kring, die bestond uit medeleden van de in 1901 aan het Antwerpse
Atheneum ontstane Vlaamsche Bond, en die genoemd werd naar De
Kleine Johannes, was de ideeën van Van Eeden te verspreiden, te gaan
leven in een sfeer van geestelijke zuiverheid én te streven naar een maatschappij gebouwd op rechtvaardigheid (41).
Dat een dergelijke kring ontstond in de marge van het Koninklijk
Atheneum te Antwerpen hoeft ons niet te verwonderen : het was immers
hier dat Pol de Mont als leraar Nederlands Van Eedens Kleine Johannes introduceerde (42) . En ook de jonge Paul van Ostaijen eveneens
,, Gister twee bezoeken die mij aangenaam waren. Van een Mr Roost, een jong,
joodsch Antwerpenaar die Dr in de rechten is en oover G.G.B. wil spreeken op een
conferentie. ... De ander was een jonge architect, Adriaans, die een productieve associatie van bouwkundigen stichtte en nu geestverwanten in Vlaanderen wil gaan
zoeken " .
(40)Lode Craeybeckx (1897-1976 ), advocaat en burgemeester van Antwerpen,
in zijn jeugd bewonderaar van Van Eeden door wie hij zeer diepgaand en blijvend
is beïnvloed. Vgl. Gijs Garré, Lode Craeybeckx 1897-1976, Brussel, Grammens,
1986, (Aktueel, 16), p. 14 v.
(41)Vgl. Garré, L. Craeybeckx, p. 15-16. De Johanneskring heeft vermoedelijk
niet lang bestaan. Een foto van de leden uit augustus 1915 is bewaard.
(42)Vgl. M. Baeck, „ Van Eeden en Vlaanderen ", Studia Germanica Gandensia, voetnoot 10.
Overigens is de opvallende bekendheid met Van Eeden van de Antwerpse Vlaamsanarchistische kringen misschien op De Mont terug te voeren. Deze bekendheid is
immers vermoedelijk voortgekomen uit de vrijzinnige Vlaamsgezinde studentenbeweging aan het Antwerpse atheneum, waar binnen de daar in 1885 opgerichte
Vlaamsche Kring ca. 1894 een literair groepje „ Elck Wat Wils " — met o.m. Lode
Baekelmans — actief was dat sterk door de Nieuwe Gidsers en Van Nu en Straksers werd beïnvloed.
Uit deze Vlaamsche Kring ontstond in 1896 het anarchiserende tijdschrift Ontwaking. Kunsten. Wetenschappen. Sociologie dat nog hetzelfde jaar ophield te
bestaan. De officieuze opvolger daarvan was Onze Vlagge (1897-1899 ; zie ook
noot 14) dat op zijn beurt door een nieuwe reeks van Ontwaking werd opgevolgd,
vanaf 1901. Dit laatste tijdschrift werd de spreekbuis van de anarchistische fraktie
van het avant-gardecenakel , De Kapel ' met haar Vrije Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding waaraan Van Eeden meewerkte ( vgl. de opname van Van Eedens
, , Kommunistische Vestigingen ( Rede gehouden te Antwerpen) " in een van de
eerste jaargangen van Ontwaking. Victor Resseler zou er later, als S.R., Van Eedens
De Blijde Wereld in recenseren ( Ontwaking, jg. 5 , 1905, p. 34-35). In 1910 ging
Ontwaking dan samen met het zuiver literair tijdschrift Nieuw Leven (waarin
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een tijdje leerling aan het Atheneum (1911-1913 ) en lid van de Vlaamdeelde deze bewondering voor Van Eeden (43).
sche Bond
Het uitbreken van de eerste wereldoorlog, waarbij de rechtstreekse
contacten tussen België en Nederland gedurende een lange periode sterk
werden bemoeilijkt, woog ondertussen ook op de relatie Van Eeden
Vlaanderen : lezingen waren nu niet goed meer mogelijk. Van Eeden
volgde echter wel de oorlogshandelingen met aandacht en bezorgdheid
en men kan in deze periode in het dagboek herhaaldelijk notities over
de oorlogsperikelen in België terugvinden (44).
Zo aarzelde hij bijvoorbeeld niet om een protest tegen de verwoesting
van Leuven met een aantal andere Nederlandse kunstenaars mee te ondertekenen ( 45). Ook de bewondering voor de moedige houding van
de Brusselse burgemeester Adolphe Max tegenover de Duitse bezetter (46) heeft hem vermoedelijk mee geïnspireerd tot zijn , , Oopen
brief aan de Vlamingen " die op maandag 14 september 1914 de `couranten' haalde (47).
De blinde terreur en de wreedheden door de Duitse troepen begaan
tijdens en na de inname van Belgische steden en dorpen, waarvan de
berichten in Nederland niet alleen bij Van Eeden gevoelens van ontzetting en meeleven opwekten, had ook tot gevolg dat honderdduizenden

Gustaaf Vermeersch (1877-1924) Brieven van Frederik van Eeden — Fragmenten
eener briefwisseling uit de jaren 1889-1899 had besproken : Nieuw Leven, Nieuwe
reeks, jg. 1, 1908, 2e halfjaar, p. 41), maar overleefde deze operatie niet lang. Ook
de Vlaamsche Kring had intussen een opvolger in de Vlaamsche Bond gevonden,
die op zijn beurt de Johanneskring genereerde. Zo sluit een aantal losse gegevens
op elkaar aan. (Vgl. o.m. Jan Moulaert, De Vervloekte staat. Anarchisme in Frankrijk, Nederland en België 1890-1914, Berchem, Epo, 1981, p. 143-145.
(43) Dit kan men afleiden uit het autobiografisch getinte verhaal „De Jongen"
dat hij ca. 1919 schreef en waarin hij belevenissen uit ca. 1910 verwerkte. Vgl. ook
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, Den Haag, Bert Bakker, 1971,
deel 1, p. 52.
(4 4 ) Vgl. Dagboek III, p. 1618, 5 oktober 1917 en p. 1620, 15 oktober 1917;
Dagboek IV, p. 1700, 4 september 1918 waaruit Van Eedens blijvende belangstelling blijkt.
(45) Dagboek III, p. 1392, 31 augustus 1914. Het protest werd overigens door
de censuur in Nederland — bezorgd om het behoud van' het neutraliteits-statuut
— niet toegelaten. ( Dagboek III, p. 1393-1394, 3 september 1914) .
(46) Dagboek III, p. 1394, 4 september 1914 : „In een door den vijand veroverde stad zoo de nationale fierheid te durven ophouden dat is heldenwerk ".
(47) Vgl. Dagboek III, p. 1395, 6 september 1914 en p. 1397, 14 september
1914.
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burgervluchtelingen en na de val van Antwerpen op 10 oktober 1914
ook nog eens ca. 35.000 Belgische militaire vluchtelingen naar het
Noorden uitweken.
De burgervluchtelingen werden vanaf half november 1914 in vluchtoorden, over Nederland verspreid, ondergebracht. De Belgische militairen
daarentegen werden, om verdere deelname aan de oorlogshandelingen
te verhinderen, in speciale kampen geïnterneerd ( 48).
Met verschillende van deze door de oorlogshandelingen naar Nederland uitgeweken Vlamingen, waaronder heel wat kunstenaars en literatoren, had Van Eeden contact. Zo ontmoette hij tijdens de oorlog ondermeer de schilder en tekenaar Alfred Ost ( 49) ; het katholieke kamerlid en Vlaamsvoelend politicus Frans van Cauwelaert ( 50), tijdens
W.O.I. secretaris van het officieel Belgisch Comité voor Nederland ; de
dichter René de Clercq , , die in Bussum woont, de vlaamsche dorpeling
met zijn groote baard ' ' ( 51 ) ; de socialistische kunstschilder en spot-

(48)Vgl. H.W. von der Dunk e.a., Vluchten voor de groote oorlog. Belgen in
Nederland 1914-1918, Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1988.
(49)Alfred Ost (1884-1945), schilder en tekenaar, werkte mee aan De Vlaamsche Stem die — onder redactie van A. Deswarte, C. Buysse, R. de Clercq en A.
de Ridder — in 1915 te Amsterdam verscheen ; had later contact met De Pelgrimbeweging.
Dagboek III, p. 1428, woensdag 31 maart 1915: „ Ik was gisteren op het atelier
van juffrouw Beyerman, de beeldhouwster, en zag er het merkwaardige werk van
van Ost ( sic ! MB ) de teekenaar uit Mechelen. Welk een meenigte talenten koomen er op in België, door dezen schok. Meesterlijk zijn zijn teekeningen en karikaturen. Twee uuren lang heeft van Ost met ons zitten , , razen ' ' . Een kostelijk
type. Hij doet denken aan een figuur uit de Fransche kunstenaarswaereld ten tijde
van Gavarni, van Hugo en Balzac, Daumier en Delacroix. Hij wou weer naar het
front terug. Hij sprak ook oover het futurisme, en gaf in een paar teekeningen op
zeer duidelijke wijze aan hoe men er toe komt. Men wil een super-expressie geeven, het ontoereikende van een stilstaand beeld aanvullen, door verdubbeling en
herhaling... " .
(50)Frans van Cauwelaert (1880-1961), broer van August, advocaat, journalist,
politicus en hoogleraar ; Vlaamsgezind democraat en een tijdlang burgemeester van
Antwerpen ; tijdens W.O. I in Den Haag secretaris van het Officieel Belgisch Comité voor Nederland. Dagboek III, p. 1435, 8 mei 1915.
(51)René de Clercq (zie noot 25 ). Dagboek III, p. 1442, 17 juni 1915. Van Eeden had al met werk van De Clercq kennis gemaakt in 1910 toen hij met zijn zoon
Paul een declamatorium van „ Terwe " op muziek van Hubert Cuypers bijwoonde :
, , De muziek was te hoog en te fijn voor dat boerengevalletje. Daardoor ontstond
een comisch contrast. Het beviel mij niet. Maar 't publiek was geheel bekoord "
(Dagboek II, p. 1086, 8 april 1910).
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prenttekenaar Georges van Raemdonck die zijn portret en enkele karikaturen zal maken ( 52) ; de actrice Magda Janssens, , , De beste die ik in
langen tijd zag " ( 53 ) ; Van der Velde, dramaturg bij Verkade, „ een
Vlaming uit Gent ' ' met , , zeer goede inzichten ' ' die hij over 't Paleis
van Circe spreekt ( 54 ) ; de acteur Hubert Laroche, , , een leuk, rustig
man, en voortreffelijk artiest " die de rol van Cousaert in De Heks van
Een sympaHaarlem zal spelen ( 55) en de schilder Alfons Blomme, „Een
thiek en grappig type, uit Roeselaere " ( 56). Ook met de al langer in
Nederland verblijvende Cyriel Buysse kwam Van Eeden tijdens de oorlog

In 1913 signaleerde hij — zoals reeds vermeld — De Clercq met Streuvels onder
de toehoorders van zijn Gentse voordracht. De Clercq vestigde zich ca. 1918 te Blaricum en als directeur van het ` Algemeen Kunstverbond voor Beide Vlaanderens'
opende hij aan de Prinsenstraat te Bussum, op 20 maart 1919, de kunsthandel De
Blauwvoet.
(52) Georges van Raemdonck (1888-1966), kunstschilder, spotprenttekenaar socialist ; verbleef tijdens W.O.I. te Halsteren en tekende voor De Amsterdammer en
De Notenkraker. Dagboek III, p. 1463, 9 oktober 1915 : , , Gisteren teekende Van
Raemsdonck me en ik schrok toen ik zag hoe hij het demonische weer gegeeven
had " . Dit portret is niet vermeld bij Kalf, Psychologie van den tachtiger, p.
532-,Icongrafie.Wéldvmzjnespotr:,DNdelansch
Tolstoj " uit De Amsterdammer van 16 juni of juli 1917 (o.m. afgebeeld in DagDe kleine Johannes" uit De Amsterdammer van
boek III, tegenover p. 162 3) en „De
3 april 1920.
(53)Magda Janssens (1884-1973), actrice verbonden aan de KVS Antwerpen tot
zij in 1914 naar Nederland vluchtte ; werkte van 1915 tot 1925 onder Royaards.
Dagboek III, p. 1482, 16 januari 1916.
(54) Het gaat hier niet om de voor zijn toneelactiviteiten zeer bekende Anton
van de Velde — die was overigens Antwerpenaar — maar vermoedelijk om de vrijwel vergeten Josephus Vandervelden (Gent 1884-Bloemendaal 1966) gehuwd met
de Nederlandse actrice en schrijfster Ellen Russe (ps. van Lilian Geraldine Vijgh) ;
hij schreef naast novellen en gedichten ook heel wat op de bijbel en heiligenlegenden geïnspireerde toneelstukken. Dagboek III, p. 1514, 14 juni 1916.
(55)Hubert J.M. La Roche (1864-1928), toneelspeler die al in 1902-1908 in
Nederland verbleef toen hij L. Bouwmeester bij de K.V.N.T. opvolgde. Vanaf
1924 was hij in Antwerpen terug. La Roche werd door Jan Musch bij Van Eeden
geïntroduceerd (Dagboek III, p. 1519, 17 juli 1916) . Zie ook : Dagboek III, p.
1705,26septmbr98;.170,2oktber98np.176,ovembr98.
(56)Alfons Blomme (1889-1979), schilder en graveur van landschappen en figuren ; ontving de Prijs van Rome in 1920 ; kreeg zijn eigen museum. Dagboek III,
p. 1576, 25 maart 1917.
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in persoonlijk contact ( 57). Al deze kennismakingen waren nagenoeg
eenmalig of bleven oppervlakkig.
Het contact met de wat bizarre figuur Valentijn van Uytvanck daarentegen was heel wat intenser. De tekenaar en schilder Valentijn Edgar
van Uytvanck (1896-1950) brak als anti-militarist zijn studies aan de
Antwerpse Academie in 1914 af en week, om militaire dienst te ontlopen, naar Nederland uit ( 58). Vermoedelijk door zijn bewondering geleid, zocht hij contact met Van Eeden ( 59). Wanneer hij precies op
Walden arriveerde en in welke omstandigheden, is niet heel duidelijk.
Zeker is dat hij op 4 augustus 1916 bij Van Eedens moeder toen 83
jaar oud logeerde ( 60) en in de familiale kring werd opgenomen ( 61 ),
wat toch wel wat verwonderlijk is. Na een amoureuze affaire met de verpleegster Hendrika Obbes ( 62), die Van Eedens zoon Paul had ver(57)Vgl. Dagboek III, p. 1645-1646, 25 januari 1918 : ,, Met Top Naef en Cyriel Buysse beoordeelden wij de prijsvraag voor novellen. ... Ik bezocht ook Cyriel
Buysse en zijn gezin, in het deftige huis in de Laan van Meerdervoort. Hij is getrouwd met een rijke Haarlemsche, Nellie Dyserink, later mevrouw Tromp. Er was
een volwassen dochter, Mary Tromp ".
Deze dagboeknotitie roept m.i. het vermoeden op dat dit de eerste echte kennismaking betrof.
(58)Valentijn Edgar van Uytvanck (1896-1950 ), tekenaar en schilder. Zie over
hem : Ward Ruyslinck, , , Valentij n Van Uytvanck, tekenaar zonder vaderland " in:
Open beeldboek. Verzamelde opstellen over plastische kunsten, Antwerpen,Idem,
Manteau, 1983, p. 111-167 en oorspronkelijk als afzonderlijke, geïllustreerde monografie in 1977 verschenen.
(59)Ruyslinck, Van Uytvanck, p. 117 en 126.
(60) Dagboek III, p. 1523, 4 augustus 1916 : , , Voorts is hier een jonge Belg,
Valentijn van Uitvank, met lang haar en nogal veel inbeelding, schilder, die bij
mijn moeder logeert "
Vgl. ook Ruyslinck, Van Uytvanck, p. 124-127. Het daar gedane verslag van Mevrouw Dams, door Ruyslinck nog als niet geheel zeker beschouwd, wordt door deze
en volgende dagboekpassages bevestigd.
(61)Zo is Valentijn van Uytvanck achtereenvolgens aanwezig op een familiaal
boottochtje ( Dagboek III, p . 1524-1525 , 7 augustus 1916 ) , op een muziekmiddag
(Dagboek III, p. 1531, 6 september 1916) en op een sinterklaasviering (Dagboek
III, p. 1553, 6 december 1916).
(62) Dagboek III, p. 1586, 12 mei 1917 : „Zusje Obbes... wacht een kind van
Valentijn. Het heeft veel onrust en verdriet gegeeven. Vooral omdat de jongen met
een dochtertje van Tine ( = Tine Gobius, een nicht van Van Eedens echtgenote
Truida Everts) zich verloofd heeft. Maar een huwelijk... werd door geen van beiden gewenscht ". Het kind werd in juli 1917 op De Lelie te Walden geboren (Dagboek III, p. 1600, 7 juli 1917 en aantekening hierover op p. LIX) en werd Ivo genoemd (Dagboek IV, p. 1759, 24 mei 1919).
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pleegd en op dat moment de verzorgster van Mevrouw van Eeden-van
Warmelo was, verliet hij Walden en dook in 1919 in Amsterdam
op (63). Van Eeden hield er een door Van Uytvanck geschilderd portret
en het model voor een personage in een toneelstuk aan over (64).
Een tweede meer intense relatie, ditmaal van blijvende aard, begon
bij een bezoek aan de in Amersfoort geïnterneerde Belgische soldaten (65 ). Van Eeden ontmoette daar opnieuw ? ( 66) Magda Peeters : , , zij was mij sympatiek, de roodblonde Vlaamsche, met duitsch
en Amerikaansch bloed " en maakte eveneens kennis met haar verloofde, de kunstschilder en glazenier Eugeen Yoors ( 67). Het bleef
niet bij deze kennismaking want zowel tijdens ( 68) als na de oor-

(63)Daar leerde hij Alide Doorman — een jonge Nederlandse pianiste —
kennen, waarmee hij op 27 december 1922 in het huwelijk trad. Ook deze relatie bleek echter al snel een vergissing te zijn. Ruyslinck, Van Uytvanck, p. 129.
(64)Dit portret — aan Ruyslinck niet bekend — vinden we vermeld bij Kalf,
Psychologie van den tachtiger, p. 532, Iconografie, waar het ca. 1916 wordt gedateerd.
Van Uytvanck stond model voor het personage Victor Godfried de Puyt in het
geplande, maar nooit uitgewerkte, blijspel Moeder en Zoon. Vgl. Dagboek IV,
p. 1814-1815, 14 januari 1920 : „Ik
Ik dacht gisteren weer aan dat nieuwe stuk. De
hoofdfiguur is de futurist, de dwa as die de uiterste verfijning en een nieuwe
schoonheidsexpressie zoekt. Precieus, verwaand, egoist. Een combinatie van Edgar Valentijn van Uytvank en Breithaupt ( = de pacifistische journa list die tijdens
de eerste wereldoorlog uit het Duitse leger deserteerde en waarmee Van Eeden
eveneens persoonlijk contact had ). Uiterlijk als Valentijn. Machteloos en kwasigeniaal
(65) Dagboek III, p. 1412, 29 november 1914. Van Eeden had blijkbaar interesse voor de problematiek van de vluchtoorden en interneringskampen, want
toen een revolte in kamp Zeist op 3 december 1914 door het harde optreden van
de kampautoriteiten in een bloedbad uitliep, schreef hij hierover als hoofdredacteur van De Amsterdammer en veroordeelde dit optreden als , , een schending van
het gastrecht " (geciteerd in : H.W. von der Dunk, Vluchten voor de groote oorlog, p. 50).
(66)Volgens het register op het Dagboek — dat overigens niet erg volledig en
daardoor ook weinig betrouwbaar mag genoemd worden — kende Van Eeden
Magda Peeters al minstens vanaf 1909 (Dagboek II, p. 957 v. )
(67)Eugeen Yoors (1879-1975 ), kunstschilder, glazenier, met werken waarin
een religieus gericht symbolisme overweegt ; huwde Magda Peeters ( Antwerpen
1892 - Berchem 1989), schrijfster van een dichtbundel : Avondbloesems.
(68)Zo ontmoette Van Eeden Magda Peeters tijdens een lezing over vrouwenkiesrecht in maart 1915 te Amsterdam (Dagboek III, p. 1426, 16 maart 1915) en
bezocht hij het pas getrouwde stel op , , Elisabeth's dorp " — een gezinsdorp in
de omgeving van Amersfoort - (Dagboek III, p. 1686, 9 juli 1918 ).
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log (69 ) was er herhaaldelijk wederzijds contact, vermoedelijk omdat
deze vriendschap wel aan de behoefte naar geestelijke uitwisseling kon
voldoen.
Op zondag 11 mei 1919 bijvoorbeeld was het echtpaar Yoors bij Van
Eeden op bezoek en
Zij vertelden mij van Felix Timmermans en zijn Pallieter. In België heeft
hij geen honderd leezers, zeggen ze. De Belgen leezen niet. Wonderbaar
dat sterk stuk taal, ontlooken op een zoo ongecultiveerden boodem, en 't
meest gewaardeerd in Holland, een vreemd land, met zoo andere menschen ( 70).

Na het beëindigen van de eerste wereldoorlog, bij de hernieuwing van
het rechtstreekse contact met Vlaanderen, mocht Van Eeden overigens
ervaren dat hij op deze , , zoo ongecultiveerden boodem ' ' stilaan een publiek figuur was geworden (71). Dit zou in de volgende jaren, zo mogelijk, nog toenemen, ondermeer door weer enkele Vlaamse lezingen.
Op 4 december 1919 hield hij te Antwerpen, bij de anarchistische en
Tolstoiaanse Clarté-groep of Vlaamsche Humanistische Vereeniging, een
voordracht met lichtbeelden over o. a. het , , Godshuis in de
Lichtstad" ( 72 ). Van Eeden die bij Magda en Eugeen Yoors logeerde,
was zeer tevreden:
(69) Bvb. Dagboek IV, p. 1952, 20 oktober 1921: , , Bezocht Magda Peeters,...,
nu logeert ze hier op Walden " . Zie ook verder.
(70)Dagboek IV, p. 1756, 13 mei 1919. Zie ook 11 mei 1919 : , , Ik lees Pallieter, met genoegen " en Dagboek IV, p. 1807, 6 december 1919: , , Ik wou het land
van Pallieter zien" . Luidens José de Ceulaer, Felix Timmermans, Nijmegen, Gottmer/Brugge, Orion, ( Grote ontmoetingen ), p. 25 maakte Timmermans rond deze
tijd met Van Eeden kennis. Uit de bijdrage van Timmermans aan het Liber ami-

corum Dr. Frederik van Eeden aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigsten
verjaardag 3 april 1930, Amsterdam, Maatschappij tot verspreiding van Goede en
goedkoope lectuur (Wereldbibliotheek), 1930, p. 199-200, blijkt echter dat hij
Van Eeden op dat moment nog niet persoonlijk kende.
(71) Dagboek IV, p. 1785-1786, 10 september 1919: ,, In België aan het eerste
grensstation sprak de man aan 't loket mij aan met mijn naam " .
(72) Dagboek IV, p. 1806-1807, 6 december 1919. De architect Jaap London
(1872-1953) had de vele tekeningen bij Van Eedens tekst — later in Frederik van
Eeden, Het Godshuis in de lichtstad, Amsterdam, Versluys, 1921 opgenomen —
ontworpen.
De Clarté-groep, met zijn anarchiserende, Tolstoiaanse opvattingen, ontstond in
antimilitaristische milieus tijdens de eerste wereldoorlog te Parijs. Na de oorlog
breidde de groep zich naar het buitenland uit in deels anarchistische, deels communistische, deels pacifistische kringen. In België bestond er naast de Antwerpse af-
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De voordracht in Antwerpen slaagde zeer ( 73). Er was ongewoone belangstelling, een reusachtige zaal, geheel vol, minstens 2000 menschen. Ik
deed mijn best en ik geloof dat het wel goed was. Het debat gaat mij altijd het beste af, en de toelichtingen van de lichtbeelden het slechst. Als
ik feiten, maten en cijfers moet opgeeven dan ga ik zoo wat kletsen, dan
zeg ik maar wat. Als ze mij aanvallen dan eerst voel ik mijn innerlijke
weerstandskracht. Dan sta ik nooit verleegen. Ik was op mijn gemak en
werd al vroolijker, in 't debat. Toch w as ik oover mijzelven niet zeer voldaan. Ik heb wel beeter gesprooken. Maar men vond het prachtig. Wij
praatten nog na met den Voorzitter, Frensen ( 74), een bolsjewistisch type,
lang achterwaarts gekamd haar en volle baard. Zijn demagogisch talent
kwam duidelijk uit. Hij kreeg geestdri ftiger toejuiching dan ik. Een jonger

deling waar Van Eeden nu te gast w as — met hun blad De Nieuwe Wereldorde en
overwegend communistisch van inslag — ook een Brusselse groep — waar het tijdschrift Opstanding. Orgaan van de Vlaamsche Clarté-groepen (1920-1921) verscheen.
Beide groepen oefenden enige invloed uit op het Vlaamse artistieke leven rond
tijdschriften als Ruimte (1920-1921) en later De Ploeg (1921-1925), Ter Waarheid
(1921-1924) en de nieuwe reeks van Vlaamsche Arbeid (1919-1930) waarbij een
figuur als de dichter, essayist en criticus Victor J. Brunclair (1899-1944), tevens secretaris van de Antwerpse Clarté-afdeling, een niet onbelangrijke rol speelde. (Zie
hiervoor : het lemma , Clarté-groep ' in J. Deleu e.a. ( red. ), Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging, Tielt /Utrecht, Lannoo, 1973, deel 1, p. 296 en M. Rutten en
J. Weisgerber ( red. ), Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit. De opbloei van
de Vlaamse literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon (1888-1946), Antwerpen,
Standaard, 1985, p. 275 en volgende) .
Overigens kon Van Eeden ook in de meer esthetisch gerichte modernistische kringen op enige belangstelling rekenen. Dit blijkt bvb. uit Het Overzicht
(1921-1925), tijdschrift gewijd aan literatuur, beeldende kunsten, politiek en filosofie, opgericht door F. Berckelaers — beter bekend als Michel Seuphor — en
Geen Pijnenburg. Deze laatste werd bij het schrijven van zijn artikel over , , Liefde
en geslachtsleven" ( onder het pseudoniem Geert Grub, verschenen in Het Overzicht, 1 juli 1921, p. 15-17) duidelijk geïnspireerd door Van Eedens „ signifistiese
gepeinzen van Goed en Kwaad " die in De Amsterdammer onder de titel Het
Roode Lampje verschenen.
(73)Van Eeden kon dan ook in zijn Dromenboek op zaterdag 6 december 1919
noteren : , , Denzelfden nacht — na mijn rede in Antwerpen — droomde ik heel
aangenaam en mooi " . (Frederik van Eeden, Dromenboek. Naar de handschriften
Amsterdam, Bert uitgevnldorDickShutem.vRnyJobs,
Bakker, 1979, p. 440).
(74)Leo H. Frenssen, Antwerps communist, een tijd lang adept van de 'wereldstad'-gedachte, later gemeenteraadslid en zelfs volksvertegenwoordiger. Over
deze merkwaardige figuur zie : Ger Schmook, Stap voor stap langs kronkelwegen,
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1976, p. 181 v.
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bestuurslid, de Muynck ( 75 ), leek mij schrander en sympathiek.
Ik logeerde bij Magda Joors en Eugène Joors in het nog al sombere huis.
De stad toonde nog de spooren van de beschieting voor vijf jaar. Wij hadden naar Lier willen gaan, maar misten den trein. Ik wou het land van Pallieter zien, en de verwoeste stad. Toen zagen wij de kathedraal. Een heerlijk gebouw. Hoeveel mooyer bouwden toch de Zuid-Neederlanders ! In
Noord-Neederland zijn bijna geen mooye kerken en geen mooye gebouwen.
De Vlamingen klaagden oover het flauwe geestes-leeven. Ze waren ten
achter bij ons, zeiden ze. Maar er was dan toch enorme belangstelling, en
vroomer dan de Noordelijken zijn ze toch altijd geweest.

In 1920 is Van Eeden met Hjalmar Wijk op doorreis naar Parijs en
verder naar Zwitserland even te Brussel (7 6), vermoedelijk zonder
daar enig contact te hebben.
In januari 1921 wordt Van Eeden opnieuw gevraagd om in Vlaanderen te komen spreken. Hoewel hij eerst niet veel zin heeft ( 77), besluit
hij toch te gaan :
Vanmorgen een brief uit Antwerpen, die mijn voorstel aanneemt. Ik vond
het zeer onplezierig, maar had niet de innerlijke stem die zegt : niet doen!
Inteegendeel, het is : „ wel doen ! " Ondanks den teegenzin. (...) Ik moet
oover Kerk en Communisme spreeken. Daarvoor ben ik de aangeweezen
persoon en is België het aangeweezen land. Ik wil ook mijn stem verheffen teegen die arme geplaagde Flaminganten die vervolgd en opgeslooten
worden, hoewel er geen enkele werkelijk verraad heeft gepleegd ( 78).

Van deze laatste intentie vinden we echter geen spoor in de gepubliceerde tekst van zijn lezing voor de Conferentie van Vlaamsche advocaten waarvoor hij in 1910 ook al had gesproken die hij op 29 januari 1921 te Antwerpen hield (79). René Victor evalueerde de lezing
wel zeer positief:
(75)Vermoedelijk Gust de Muynck (eigenl. August Ferdinand, Antwerpen
1897 1986 ), studeerde economische wetenschappen aan de VUB ; werd leraar aan
-

de Arbeidershogeschool te Brussel ; later verbonden aan de Belgische Radio Omroep, en de E.G. Publiceerde over Churchill en H. de Man.
(76) Dagboek IV, p. 1858, woensdag 4 augustus 1920.
(77) Dagboek IV, p. 1893 , 14 januari 1921: , , Ik zal weer naar Antwerpen moeten gaan " .
(78) Dagboek IV, p. 1893, 19 januari 1921. Zie ook Dagboek IV, p. 1894, 22
januari 1921: „ Ik werk aan de Antwerpsche leezing ".
(79)Gedeeltelijk gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 11, 1921, p. 65 71 en
als afzonderlijke brochure uitgegeven : Frederik van Eeden, Kerk en communisme.
-

Reede gehouden te Antwerpen, 29 januari 1921 voor de conferentie van Vlaamsche
advocaten, Amsterdam, W. Versluys, 1921, 31 p.
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Wanneer het bestuur van de Conferentie er niet in geslaagd was de gebruikelijke feestelijkheden in te richten ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum, had men beslist toch een zekere plechtigheid te organiseren door het
uitnodigen van een vooraanstaand buitenlands spreker. De voordracht, enkele jaren te voren gehouden door de grote letterkundige en sociale wijsgeer Frederik Van Eeden, had zulke goede herinnering nagelaten dat men
er toe besloot hem andermaal uit te nodigen voor het houden van een
spreekbeurt in de assisenzaal. Frederik van Eeden aanvaardde en zou handelen over , , Kerk en communisme "..
De rede was een aandoenlijke open biecht van deze zo bewonderde dichter
en denker. Wanneer heel het leven van Frederik Van Eeden bepaald is geweest door een diepe liefde tot zijn evenmens en hij steeds een sterke neiging getoond heeft voor het mysticisme, was hij vroeger toch nooit bij een
georganiseerde kerk aangesloten geweest. Daarin was nu sedert enkele tijd
verandering gekomen. Frederik Van Eeden had zich bekeerd en zich met
volle overtuiging in de schoot der katholieke kerk laten opnemen.
Het spreekt vanzelf dat deze man, die zich in heel zijn loopbaan zo ingespannen had voor het tot stand brengen van gelukkiger verhoudingen in
het gemeenschapsleven, voor het scheppen van een „ blijde wereld ", met
de grootste belangstelling de russische omwente ling van 1917 had gevolgd.
Wat was nu gewichtiger, de revolutionaire poging strekkende tot gelijkheid
onder de mensen, of het apostolaat van de kerk, gesteund op liefde en
zelfverloochening. Kerk of communisme ? Bij dit dilemma had Frederik
Van Eeden zijn keus gedaan en hij kwam ze voor het publiek van de
Vlaamse Conferentie in alle eenvoud en in alle ootmoedigheid verantwoorden. De grote oprechtheid der publieke biecht van deze mens, die zoveel
schoonheid had geschapen en gedurende heel zijn leven zozeer met geestelijke problemen geworsteld had, om eindelijk de rust te vinden in een kinderlijk geloof, schokte fel het gemoed van de aanwezigen, die met religieuse aandacht de voordracht volgden ( 80).

Een uitgebreid verslag hiervan is ook in Van Eedens dagboek terug te
vinden (81) :
Ik werd ontvangen door J. Muls aan 't station en toen in het huis van de
Groodt ( 82), een medicus, patholoog anatoom, de vrouw een Vlaamsche
van Fransche afkomst, Juliette Adant ( 83 ). Zware Rubensvrouw, net

(80)René Victor, Schets, p. 269-270.
(81)Dagboek IV, p. 1895-1896, 31 januari 1921.
(82)Petrus Henricus Arthur De Groodt (1883-1952 ), histoloog en anatoompatholoog, later hoogleraar aan de RU Gent ; richtte met zijn echtgenote in 1928 de
Vlaamse Wetenschappelijke Stichting op en w as eveneens stichter en voorzitter van
het Vlaamsch Fonds voor Wetenschappen ( 1929 ).
(83)Juliette Adant (Antwerpen 22.8.1892-8.7.1964 ), dichteres ; op 11 juli 1911
gehuwd met P.H.A. De Groodt. ( Over haar o.m. G. Schmook, Stap voor stap, p.
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als Magda Peeters, maar boovendien zeer intellektueel en kunst-lievend,
ze leerde zichzelve Bengali en Hebreeuwsch, en kon Tagore leezen in 't
oorspronkelijk. Ze heeft vijf kinderen, waarvan de oudste 8 jaar. Ze was vol
van Tagore, die bij haar gelogeerd had.
Gister aten wij bij haar (30 Jan. ) en kwam zij aan tafel in Indisch
kostuum. Des middags, op een schoonen voorjaarsdag, waren we naar
Mortsel gegaan en daar zag ik het teekenwerk van Servaes ( 84), waaroover
groot conflict heerscht tusschen katholieken en kunstenaars. Ik vond het,
zooals ik wel dacht, ook leelijk en 't ontroerde mij niet. Het was te zien
in een kapelletje bij het Karmelieten Klooster. Ik knielde voor het roode
lampje. Toen gingen we naar Cante-Croy ( 85 ), het kasteel dat de Groodt
gekocht heeft en herstellen gaat. Een zeer romantisch plekje bekend uit de
geschiedenis, wooning van cardinaal Granvelle. Een oud verwaarloosd gebouw, in een gracht rondom, ooveral fraaye, stemmingsvolle aspecten. Ik
noemde mijn gastvrouw : de Rani van Cantecroy.
De leezing was goed. Ik trof in 't hart geloof ik, en voelde voldaan. 's
Avonds een fuif, waar veel gegeeten/gedronken en gespeecht werd. Het
was me of ik weer in Amerika was. Ik hield ook een kleine tafel-reede, en
vond den juisten toon. Het duurde tot twaalf uur en de Vlaamsche advocaten waren zeer tierig.
Het trof mij dat het Vlaamsche element stellig veel sterker was dan het
Fransch-Belgische. Niet alleen in aantal. De Fransche heeren die er waren,
poogden Vlaamsch te spreeken, hetgeen zeer slecht ging.
Ik sliep goed en voelde vrij rustig. Ik logeerde in hetzelfde rare huisje
dat Joors decoreerde met Jozef Muls. Veel trappen/ een smal en hoog huis.
Ik kon niet in de Kerk, die was digt, maar ik zag de Schelde en 't museum, en in Mortsel het kapelletje.

600-602 ). Van Eeden zou nog geregeld met haar contact hebben (vgl. o.m. Dagboek IV, p. 1936, 18 augustus 1921) en werd blijkbaar sterk door haar persoonlijkheid geboeid (Dagboek IV, p. 1937, 19 augustus 1921: ,, Gister lang met Juliette gepraat en een zeer gunstigen indruk gekreegen. Ik schaamde mij oover mijn
wantroue.Zislv,hog-becafdrstnigvouw,edmder... " en Dagboek IV, p. 1968, 1 januari 1922, waar hij bij een terugblik op het
voorbije jaar de ontmoeting met Juliette Adant speciaal memoreert. Zie ook verder. ).
(84)Albert Servaes (1883-1966), expressionistisch schilder en tekenaar van godsdienstige onderwerpen, landschappen en mystieke taferelen. Zijn befaamde Kruisweg uit 1919, die zich oorspronkelijk in de Karmelietenkerk te Luithagen bij Mortsel bevond, werd daaruit verwijderd na een kerkelijke veroordeling op 30 maart
1921.
(85)Vgl. over dit historisch gebouw, gelegen aan de Krijgsbaan te Mortsel, de
monografie van L.A.G. Frans De Groodt, Cantecroy, burcht en heerlijkheid bij
Antwerpen.
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Gister avond diner bij de Groodt, met een medicus, Peterman ( 86) en zijn
vrouw, een Lodewijk Antrop ( 87), leeraar aan 't conservatorium, en Frank
den Bulk (88), een jonge musicus ( , , muziekant " zeggen ze hier) die ons
prachtige muziek liet hooren, van Russen (Musorgski) Spanjaarden (Turino ) en van Chopin en Grieg.
Ik zelf las gedichten, en deed het nog al goed.
Ik kreeg ook bezoek van de strijdende flaminganten Floris Couteele ( 89)
die in Leuven studeert een schrandere flinke jonge man, met politiek besef. Marnix Gijsen ( 90 ). En dan de dochter Valerie Braakensiek. Valerie
Kries (91 ), die ook zeer Vlaamsch voelt. En Herman Vos ( 92), die twee jaar
als activist gevangen zat. Tot mijn genoegen hoorde ik dat juist de Katholieken het meest revolutionair zijn. Dat klopt met mijn bedoelingen. Het
land is hier geheel katholiek, maar verslapt in het geloof. Ik zag aan tafel
maar één dame zich bekruissen.

Op maandag vertrok hij, na een auto-ritje, naar Leuven waar hij dezelfde lezing uitsprak
( 93 ):

Maandag deed ik een auto-rit met Juliette de Groodt, en zag de diergaarde, terwijl zij mij raadpleegde omtrent haar moeyelijkheeden. Haar
huuwelijk een „ mariage arrangé "I de man een materialist. Ik kon nog al
stellig spreeken.

(86)Edgar Peetermans, Antwerps huisarts (o.m. van Paul van Ostaijen ).
(87)Lodewijk Ontrop (1875-1941 ), componist, criticus, essayist en dichter ; debuteerde in Van Nu en Straks, medewerker aan Vlaamsche Arbeid en Dietsche
Warande en Belfort; leraar aan het Conservatorium van Antwerpen.
(88)Niet geïdentificeerd.
(89)Floris Couteele (1897-1931), jurist en essayist, vriend en later vijand van
Marnix Gijsen ; redactie-secretaris van Vlaamsche Arbeid Zie over hem uitvoerig :
Wilfried Vandaele, Floris Couteele 1897-1931 een profiel, Gent, Cultureel Documentatiecentrum, 1983, ( Gentse bijdragen tot de literatuurstudie, VI).
(90)Marnix Gijsen, pseudoniem van Jan-Albert Goris ( 1899-1984 ), diplomaat
en letterkundige ; medewerker aan o.m. Ruimte, Vlaamsche Arbeid, lid van de redactie van Het Vlaamsche Land (1923-1924 ) en later ook medewerker aan Dietsche Warande en Belfort.
(91)Valerie Kries-Braakensiek was de zus van de tekenaar en schilder Henri
Braakensiek.
(92)Herman Vos (1889-1952 ), journalist en politicus ; was tijdens de eerste wereldoorlog bij het Antwerpse stadsbestuur een collega van Paul van Ostaijen ; werd
om zijn activisme tot gevangenisstraf veroordeeld ; w as later hoofdredacteur van De
Ploeg ( zie verder) en bevriend met Pieter Geyl. Trad later toe tot de Belgische
Werklieden Partij en werd zelfs minister.
(93)Dagboek IV, p. 1897, 3 februari 1921.
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Om 5 uur ging ik naar Leuven. De indruk was treffend. De ruïnen nog
ooveral, somber en woest en daartusschen nieuwe gebouwen en een caroussel, leelijk, pleister bouwwerk.
De voordracht slaagde zeer, -- ik vertrouwde geheel op heilige hulp, en
die bleef niet uit. Ik sprak ook meer in Katholieke geest dan ooit. Ik
pleitte eigenlijk vóór het katholicisme, aan deeze katholieke universiteit.
De geestdrift was groot en weldadig.
Wij kwam(en) 's avonds nog bijeen bij prof. Noyons ( 94), daar was ook
professor Rutgers ( 95 ) en Carnoi (96), den Waal, die vóór de Vlaamsche
zaak is. Ieder had oorlogs ellende ondervonden, en alles was nog vol herinnering aan vreesselijke gebeurtenissen.
Ik sliep heerlijk en reisde Dinsdag terug oover Aerschot en Lier, het land
van Pallieter. Het trok mij aan, het was heerlijk weer, en de Nethe —
maar een klein stroompje — lokte als tot zwemmen. Ik lunchte nog bij de
Rani, en ging om 4 uur uit Antwerpen,...

Van Eeden was, zoals na vroegere Vlaamse lezingtoernees, opnieuw zeer
tevreden : , , Met veel voldoening denk ik aan mijn vlaamsche tocht. Ik
schreef erover in de Groene ( 97), en zal ook de reede uitgeeven als brochure ' ' (98) . Al verzuchtte hij enkele dagen later : , , Uit Vlaanderen
hoor ik niets. Het waren goede dagen, maar alweer verstorven ' ' (99) .
In dezelfde periode leest Van Eeden „Het
Iet Rijk der Stilte. (De kunst
en de oorlog)"' van Jozef Muls, dat hij een , , aardig interessant boekje "
vindt (100) en de Cel-brieven van Wies Moens : , , Dat is weer frisch en
goed werk, waarin leeven en waarheid zit. Zoo iets geeft Noord-

(94)Luidens een brief van Couteele ( gepubliceerd in Vandaele, Couteele, p.
46)wasdezbijnkomtrcep.
Prof. Adriaan Karel Marie Noyons (1879-1942 ), prof. fysiologie eerst te Leuven,
later in Utrecht.
(95)Niet verder geïdentificeerd.
(96)prof. Albert Joseph Carnoy (1878-1961) taalkundige, hoogleraar aan de
Leuvense universiteit, lid van de Kon. Vlaamse Academie. Van 1927-1929 minister
van binnenlandse zaken en volksgezondheid. Ondanks zijn Franstalige opvoeding
en afstamming koesterde hij levenslang een warme sympathie voor de Vlaamse Beweging.
(97)M. n. „ Rechtloos Vlaanderen " in De Amsterdammer, 12 februari 1921.
Vgl. Dagboek IV, p. 1900, 16 februari 1921.
(98) Dagboek IV, p. 1898, 7 februari 1921.
(99) Dagboek IV, p. 1899, 10 februari 1921.
(loo) Dagboek IV, p. 1898, 7 februari 1921. Het boek verscheen in Nederland,
m.n. bij de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur te Amsterdam in
1920.
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Nederland maar zelden'' (lol). In de St. Paulus-abdij van Oosterhout,
waar hij sinds het begin van 1920 geregeld komt, maakt hij kennis met
nog een Vlaming, de filoloog Willem de Vreese, toen bibliothecaris in
Rotterdam (102) .
Na zijn doop, op 18 februari 1922 in de Sint-Paulusabdij te Oosterhout, wordt Van Eeden opnieuw gevraagd naar Vlaanderen te komen
om te spreken over zijn overgang tot de katholieke kerk. En hoewel hij
ook deze keer weinig zin heeft, gaat hij toch en houdt tot zijn tevredenheid de gevraagde lezing in Antwerpen en Leuven (103).
Het werd een nieuwe triomftocht
( 104 ):

Gisteren kwam ik uit Vlaanderen terug na een voorspoedige reis. Ik was
zeer gezeegend op dien tocht. Alles slaagde voortreffelijk. De twee voordrachten waren stampvol en de meenigte was uitbundig in geestdrift en
dankbetoon. Ik sprak in 't geheel niet mooi. Ik maakte fouten in de verzen. Ik sprak zittende. Maar het was oprecht en werd als zoodanig begreepen. Mijn stem was goed en ze verstonden me. Couteele zei dat nooit een
voordracht zoo vol was geweest. Josef Muls zei dat er drie Nederlanders in
België gewaardeerd worden : Heyermans, Fabricius en Van Eeden.
Ik logeerde bij de de Groodt's in Antwerpen. Dit was ook een der zeegeningen van deeze reis, dat mijn komst bij Juliette zeer noodig was, en
dat ik mijn taak daarin heel waardig en rein heb uitgevoerd. Nu word ik
toch waarlijk een beeter mensch. Ze leefde in doodzonde en ooverspel, en
de sofismen die daarbij noodig zijn om te kunnen volhouden, kende ik

(101)Dagboek IV, p. 1902 1903, 2 maart 1921.
Wies Moens (1898-1982), letterkundige en Vlaams-nationalist ; studeerde na zijn
humaniora Germaanse filologie aan de vernederlandste universiteit te Gent
(1916-1918) waar hij Willem de Vreese, Antoon Jacob en Lodewijk Dosfel tot professoren en Lode Craeybeckx en Gaston Burssens tot medestudenten had ; activist,
werd daarvoor na de oorlog tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld en schreef toen
zijn Cel brieven (in boekvorm gepubliceerd bij De Sikkel, Antwerpen en Em.
Querido, Amsterdam in 1920) ; was medewerker aan tijdschriften als Ruimte, Ter
Waarheid en Vlaamsche Arbeid (In dit laatste tijdschrift besprak hij : „ Rabindranath Tagore . Huis en TWaereld. (V ertaald door Frederik van Eeden . Amsterdam.
Vlaamsche Arbeidjg. 12, nr. 2, p. 53-57).
—W.Versluy)"in
(102)Dagboek IV, p. 1947, 23 september 1921.
Willem Lodewijk de Vreese (1869-1938), vooraanstaand taalgeleerde ; hoogleraar
aan de Gentse universiteit die zijn ambt aan de door de Duitse bezetter heropende
en vernederlandste universiteit bleef uitoefenen ; week in november 1918 met zijn
-

-

gezinarNdlutewricvandeRotrms
Gemeentebibliotheek.
(103)Dagboek IV, p. 1986, 5 maart 1922 : „ Ik heb weinig zin in de tocht naar
Antwerpen. Ik zal bij Juliette de Groodt logeeren ".
(104)Dagboek IV, p. 1988-1990, 10 maart 1922.
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alle bij ervaring. Een wijze en beminnelijke pater komt er gereegeld aan
huis. Ik heb haar gezegd allereerst bij dien man te biecht te gaan. En zij
beloofde mij dat.
Zondag 12 maart gingen we, Muls en ik naar de mis van 12 uur, en ik
had er de Communie, daar was ik recht blij om.
Om 12 uur kwam Magda Joors, die binnen 14 dagen haar kindje verwacht.
Om drie uur gingen we naar Cantecroy, bij mooi lente-weer. In het
kasteeltje was alles nog in wanorde en rommel. Maar het geheel, met den
vesting-muur er om heen, was zeer mooi en schilderachtig. Aan het souper kwamen de heer en mevr. Peterman die ik kende van verleeden jaar,
de heer en mevr. Sherwood (Amerikanen), Dr. Driesch ( 105), een medicus
uit St Nikolaas, een geestig prater. Pater Janssen ( 106) en Camille
Huismans ( 107), de socialist. Deeze laatste een buitengewoon man, een
, , brilliant causeur ' ' vol , , leute " en zeer welspreekend. Natuurlijk antagonist van den pater. Ik had er plezier in ze tot elkaar te brengen.
In Leuven stond ik een moment verlamd omdat ik het adres van mijn
gastheer niet vinden kon. , , Ik kan niet reizen " riep ik uit. Maar ik vond
het huis gauw genoeg. Een mooi en weelderig huis, veel mooye kunstwerken, in ivoor, in olieverf, oude vroome schilderijen. Hollanders, maar
roomsche. Ik ging met mijn gastvrouw naar het lof, in de jammerlijk geschonden kerk.
De leezing was zeer vol en de ontvangst zeer geestdriftig. Ik was dankbaar dit gedaan te hebben.
Bij Noyons was prof. Zwaardemaker ( 108), de physioloog. Een oude
kennis van me.

Marnix Gijsen, die blijkbaar zowel één van deze lezingen als de Clartélezing van 1919 bijwoonde, commentarieerde als volgt :
Het was bij Muls dat ik kennis maakte met Frederik van Eeden. De eerste
maal was hij in zijn Lichtstadperiode, hij sprak van uit deze beminnelijke
utopie en had geen oog voor wat ik hem in Antwerpen toonde. De tweede

(105)Dr. Albert van Driessche (1885-1961 ), geneesheer en letterkundige;
schreef volksboeken onder het pseudoniem Berto van Kalderkerke en werkte o.m.
aan Dietsche Warande en Belfort mee.
(106)Pater Emiel Janssen s . j . (1897-1984 ), jezuiet, leraar in verschillende colleges ; literair criticus en medewerker aan verschillende tijdschriften ; zou heel wat
over Van Eeden publiceren ( zie daarvoor verder) .
(107)Camille Huysmans (1871-1968 ), journalist en vooraanstaand socialistisch
politicus ; met L. Franck en F. van Cauwelaert een van de drie „ kraaiende hanen "
die aan de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit een bijzondere impuls gaven ; burgemeester van Antwerpen. In het AMVC te Antwerpen is
briefwisseling van Van Eeden aan hem — uit 1896 ! — bewaard.
(108)Prof. H. Zwaardemaker (1857-1930 ), fysioloog, hoogleraar te Utrecht.
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maal, w as hij rooms geworden en las hij zijn mooi gedicht `Mijn handen'
voor. Hij klonk toen oud en nederig franciskaans. Het was of de wereld
weer voor hem opengegaan was en hij toonde interesse voor alles ( 1°9).

( 109) Marnix Gijsen, De leerjaren van Jan-Albert Goris, Antwerpen, Manteau,
1975, p. 61-62. In het Van Eeden-nummer van Hooger Leven, jg. 2, 1928, nr. 37,
9 september, p. 1157 schreef hij onder de titel „Eeeegroet in de stoet", zijn herinneringen hieraan, eveneens op een serene manier, neer :
, , Tussen de potsierlijke schermen van een burgerkamer op het toneel, zit een oud
man aan tafel en leest verzen voor. Hij ziet er van verre uit als een ambtenaar op
pensioen, als een treffelijk burger die gaarne in de late oktoberzon met trage pasjes
door een sierlijk bronzen stadspark kuiert. Hij slaat de ogen op en het wordt gans
anders. Hij leest een vers over die oude vermagerde handen die hem door het leven hebben geleid. Waarom is hij nu plots lijk de oude Seneca in die schandalig
kleine badkuip, zoals Rubens hem heeft geschilderd ? Waarom stort hij opeens over
ons uit al de radeloze miserie van ouderdom en jarenlange weemoed ? Is hij de
man die onze jeugd wiegde met :
Geluw, geluw, geluw zijn
mijn liefs zachte haren....
Is hij de revolutionair die na as t het woord ook de schone daad heeft willen bedrijven en `Walden' stichtte ? Sancta stultitia ! Waar zijn de oude mannen, op het verhoog of in deze zaal vol voorzichtige politieke en sociale misnoegden ?
Frederik van Eeden, al schrijft een pedante ploert een oordeel over uw leven terwijl ge zelf dit levenslicht nog draagt en, laat ons hopen, geniet, het kan zijn
kleine ziel niet baten : gij staat hoger. Hij heeft al uw boeken gelezen, en alles weet
de man, maar gij hebt ze geschreven en geleefd. Hij zegt met een gewichtige stem :
Leerling Van Eeden, ge hebt stommiteiten gedaan, en hij weet niet dat de grootste
stommiteit van alle is er geen te doen. We moeten u niet vieren. We vieren u elke
dag. We hebben allen, jongeren en ouderen, uw werk in ons opgenomen. Een vers
van u op het beslissende moment in onze memorie ontwricht al wat tegen u gezegd zou worden. We weten het al lang : enkel de dichters hebben het bij het
rechte eind in dit leven, altijd. Zij zijn als schijnwerpers die onverwachts en grillig nu deze, dan gene zijde van deze wereld bestralen. Zij tonen ons telkens een
deel van de waarheid met opzettelijke eenzijdigheid. Er is geen deel van 's mensen hart en geest dat uw straal niet heeft beroerd. Wees van ons, kleine mensen,
gezegend, zoals gij van Gods genade overvloedig werd overstelpt. "
( Opgenomen in Marnix Gijsen, Verzameld Werk 5, Amsterdam, Meulenhoff/'s
Gravenhage, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1977, p. 727 728: „ Eregroet aan
Frederik van Eeden ' ') .
In 1934 zou hij in De Boekenkast, Nieuwe reeks, jg. 1, nr. 10, 1 januari 1934, p.
153-160 nog iets schrijven over Van Eedens De geestelijke verovering der wereld in
de `Kroniek' die hij voor dat Antwerpse `Nieuwsblad voor het Nederlandsche Boek
in Vlaanderen' geregeld schreef.
-
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Katholiek Vlaanderen haastte zich ondertussen om het boegbeeld der
Tachtigers in Vlaanderen voor de eigen zaak op te eisen. Joris Eeckhout
die vroeger al over Van Eeden schreef (hO) publiceerde een `Literair Profiel' waarin hij Van Eeden , , De sympathiekste figuur uit de
Tachtiger-beweging ' ' noemde (111). Hoewel hij vond dat diens geestelijke ontwikkeling een zoektocht , , langs verkeerde wegen " was en hij
Het Roode Lampje (1921 diende te veroordelen omdat het , , wemelt
van onjuistheden " en , , vergoord in zijn rationalistische aprioristiek "
zat, besloot hij toch zonder reserves : , , Frederik-Paul van Eeden, er is
groote vreugde in het Huis van onzen goeden Vader, omdat onze geliefde broeder uit de verre streek is weergekeerd" .
In februari 1940 zou J. Eeckhout deze visie op Van Eeden hernemen.
)

IneuitvorgzkschebandligvArtVewy's
boek over Van Eeden (112) koos hij onvoorwaardelijk de kant van de
een werk dat toch niet gelaatste. Daarbij noemde hij De Broeders
heel conform met de katholieke geloofsleer kan genoemd worden (113)
(110)Joris Eeckhout (1887-1951), priester gewijd in 1910, redactielid van Jong
Dietschland (1898-1914), daarna redactielid van Dietsche Warande en Belfort en
Frederik van
Het Vlaamsche Land Lid van de Kon. Vlaamse Academie. Besprak : „Frederik
Eeden. De kleine Johannes II en III deel " in Vlaamsche Arbeid, jg. II, 1906, p.
24-26 ; „Frederik van Eeden : Studies. Vijfde reeks" in Jong Dietschland, jg.11,
1908, p. 58-60 ; „Frederik van Eeden : Het beloofde Land " in Jong Dietschland,
jg. 12 , 1909, p. 256-257 en „Frederik van Eeden : Het Lied van Schijn en Wezen"
in Jong Dietschland, jg. 13, 1910, p. 187-188.
(111) , , Frederik van Eeden " in : Joris Eeckhout, Litteraire Profielen I, Brugge,
Excelsior, 1925, p. 101-112, gedateerd : 1922.
(112)Joris Eeckhout, Litteraire profielen X, Antwerpen, Standaard-boekhandel,
1941, p. 5-23 naar aanleiding van Albert Verwey, Frederik van Eeden, Antwerpen,
DeSikl,193.Vrwysafijzngvhet„romsc"lnbijVaEed
zal bij deze houding wel een rol gespeeld hebben.
(113)Van Eedens De Broeders (1894) kreeg in het voor katholieke bibliotheken
richtinggevende kritisch-bibliografisch tijdschrift Boekengids (1923 tot heden) zelfs
de notatie , , I2 " voor , , Boeken die door de Algemene Regelen der Kerkelijke Wet
verboden zijn ". Jezus' leer en verborgen leeven, De nachtbruid en Uit Jezus' oopenbaar leeven kregen de notatie , , II " voor , , Streng voorbehouden lectuur : Deze
boeken mogen a. slechts bij uitzondering, b. om gegronde redenen, c. door welgevormde lezers worden gelezen". Van de overige 40 vermelde titels werden dan
nog eens 18 werken met het label „III
Voorbehouden lecIII " gekwalificeerd tot „Voorbehouden
tuur : Boeken welke wegens bepaalde passages of grondgedachten niet voor alle volwassenen geschikt zijn, maar voor gevormde volwassenen, ook ontspanningshalve,
in aanmerking kunnen komen " . Hieronder vielen o.m. Het Roode Lampje, Het
godshuis in de lichtstad, Johannes Viator, De Kleine Johannes delen 2 en 3, Van

354

(27)

— , een der machtigste scheppingen van onze Nederlandsche literatuur " en verdedigde hij Van Eedens „ fundamenteel levensoptimisme " .
Hij kon dan ook Van Eeden onomwonden beschouwen als , , van alle
tachtigers den minst-Nieuw-Gidser, maar meest-begaafden " .
Karel Elebaers, een andere priester, behandelde in het tijdschrift OnsGeloof zowel Van Eedens Het Godshuis in de lichtstad (1921) als de redevoering Kerk en communisme (1921) en Het mode lampje. Signifische gepeinzen (1921 ) ( 114). In 1920 had hij in hetzelfde tijdschrift al
Jezus' leer en verborgen leeven (1919) besproken (115) en in 1924 zou
hij Uit Jezus' oopenbaar leeven (1922) behandelen (116). Samengebracht in de bundel Proza van Vlaamsche Priesters (117) hebben ook
deze artikelen een zekere invloed kunnen uitoefenen.
Op 6 mei 1922 verschijnt er zelfs een speciaal Frederik van Eedennummer van Het Vlaamsche Land, een weekblad dat in 1919 door een
groep Antwerpse katholieken werd opgericht (118). Naast artikelen van
de Nederlanders Poelhekke, Feber en Verhoeven vinden we in dit num-

de koele meren des doods en enkele toneelstukken, waaronder IJsbrand. Op een
totaal van 44 werken waren bijgevolg slechts 24 titels zonder enige restrictie — en
dit minstens tot in 1954 — toegelaten Vgl. Joris Baers en Paul Hardy (red. ),
Lectuur-Repertorium, Antwerpen, Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen, 1954/2de definitieve, deel III S-Z, p. 2721 2723.
(114)Karel Elebaers (Antwerpen 1880 Laken 1961), priester gewijd in 1903,
dr. in de klassieke filologie ; publiceerde bijdragen in Dietsche Warande en Belfort, Vlaamsche Arbeid, Hooger Leven, Het Vlaamsche Land e. a.
„Frederik
Frederik van Eeden : Roomsch-Katholiek " in Ons geloof jg. 8, 1922, p.
289-300.
(115)Ons geloof, jg. 6, 1920, p. 206 215.
(116)Ons geloof, jg. 10, 1924, p. 302-311. In Ons geloof, jg. 12, 1926, zou hij
ook nog „ Geloofsjubel, naar aanleiding van Fred. van Eeden's : „Langs de
Weg " " publiceren.
-

-

-

(117)Proza van Vlaamsche Priesters gebundeld door Joris Eeckhout. II. Schouwend proza. Tweede deel, Brugge, Excelsior, 1927, p. 85-126.
(118) Het Vlaamsche Land (1919-1926) weekblad dat aanvankelijk verscheen

onder de leiding van Alfons Jeurissen en Marnix Gijsen en later onder die van Gerard Walschap en Frans Delbeke. Onder de medewerkers tellen we heel wat bekenden van Van Eeden of namen die we met hem kunnen verbinden : F. van Cauwelaert, J. Muls, J. Persijn, Carnoy, K. Elebaers, D. Logeman-Van der Willigen, M.
Sabbe, Streuvels, Timmermans, K. van den Oever, E. Yoors medewerker voor
beeldende kunsten —, Juliette de Groodt-Adant — medewerkster voor vrouwenleven —, J. Eeckhout — medewerker voor literatuur — en Dr. A. de Groodt —
medewerker voor geneeskunde.
Vgl. o.m. Encyclopedie van de V.B., p. 1851.
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mer ook artikelen van J. Eeckhout en J. de Vocht terug. Ook Van Eeden zelf leverde een bijdrage : „ Wat ik in de R.K. Kerk heb gevonden " gedagtekend Walden, 17 april 1922 (119).
Uit 1922 dateert ook het contact tussen Van Eeden en J.0. de Gruyter ( 120 ) : op de trein naar Utrecht ontmoette Van Eeden Herman Vos,
redacteur van het Antwerpse Vlaams-nationale weekblad De
Ploeg ( 121 ). Die sprak hem ondermeer over De Gruyter die pas (ni. op
13 maart ) tot directeur van de Antwerpse KNS werd benoemd (122).
Van Eeden stuurde daarop twee van zijn toneelstukken m.n. Isméa
of
f de stervende vlinder (1923 ) en het ongepubliceerd gebleven
naar De Gruyter.
`Muziekaal-dramatisch mysteriespel' Kindren Gods
Hoewel die heel wat belangstelling voor het Nederlandse toneelwerk
had, en bijvoorbeeld wel enkele stukken van Heijermans liet opvoeren,
kwam geen van beide stukken op het Antwerpse repertoire.
Na dit voor hem drukke jaar heeft Van Eeden blijkbaar behoefte aan
wat rust. Zo gaan dan ook de plannen voor een lezing te Antwerpen en
Leuven van , , Mijn oovergang tot de kerk ' ' , voor het eerst op 2 2 maart
1923 te Amsterdam gehouden, niet door (123).

(119)Vermoedelijk Jozef de Voght (Broechem 1877 Meerhout 1956 ), priester
en schrijver o.m. van toneel, mystiek-gestemde gedichten en prozaverhalen.
Ook later zou dit blad aandacht besteden aan Van Eeden o.m. door de opname
van een artikel van de Nederlander Hermanus Hubertus Linnebank (1875-1927)
-- die in zijn werk veel bijdroeg tot de intellectuele toenadering tussen Noord en
Zuid — : , , Het jongste werk van Frederik van Eeden" in Het Vlaamsche Land van
2 januari 1926.
Voor Van Eedens bijdrage zie ook Dagboek IV, p. 1995, 6 april 1922 ; p. 1997, 2e
paaschdag 1922 en p. 1997, 18 april 1922.
(120)Zie hiervoor Dagboek IV, p. 1995, 8 april 1922 en p. 2002, 11 mei 1922.
(121)D e Ploeg (1921-1925 ), Antwerps nationalistisch weekblad met een antimilitaristische en democratische strekking ; zocht samenwerking met uitgeweken activisten ; Herman Vos was de hoofdredacteur.
(122)Jan Oscar de Gruyter (1885-1929), bekend Vlaams acteur, regisseur en
theaterdirecteur.
(123)Vgl. Kalf, Psychologie van de tachtiger, p. 439, waar hij stelt dat deze lezing , , o.m. te Den Haag, Breda, Tilburg, Almelo, Antwerpen en Leuven herhaald
of voorspiegeld " werd.
In het Dagboek IV, p. 2130, 19 september 1923 lezen we : „ Leezing in Vlaanderen
afgezegd ".
De tekst van deze lezing werd gepubliceerd in F. van Eeden, Langs den Weg, verspreide opstellen, Roermond, J.J. Romen Sc zonen, 1925, p. 153-184.
-

356

(29)

De belangstelling voor Van Eeden blijft in Vlaanderen echter onverminderd aanhouden. In het katholieke tijdschrift Dietsche Warande en
Belfort duikt Van Eedens naam voor het eerst sedert lang opnieuw, en
nu geregeld, op ( 124). In 1925 begint hij zelfs mee te werken en publiceert de gedichten `Loutering' (125) , `De Riviera' ( 126 ) , `zonnige Morgen' ( 127 ), `Het Vrouwtje van Halberstadt' ( 128 ) , `De Boeteling (maart
1926 )' (1^9) en `Het Licht. Walden, 19 maart 1927' ( 130 ) ; het mysteriespel De Legende van Sancta Sura. Mysterie-spel in zes tafreelen samen
met Jac. Weil (131) en de essay's ` Uit het dagboek van een bekeerling.
Significa ' (132) en ` Karel van de Woestyne. Walden, 1 November
1 92 7 ' (133) .
in 1905
Ook het liberaal georiënteerde tijdschrift De Vlaamse Gids
door ondermeer Pol de Mont, Max Rooses en Paul Fredericq opgericht
en in 1922, na de eerste wereldoorlog, heropgericht met in de redactie
o.m. Maurits Basse, mr. L. Franck, Maurits Sabbe en Herman Teirlinck
kreeg opnieuw aandacht voor Van Eeden (134).
In 1926 verscheen verder een zeer goed gedocumenteerde studie over
Frederik Van Eeden als tooneelschrijver ' in het theatertijdschrift To-

`

(124)Dietsche Warande en Belfort, 1924, p. 1031-1032 nam uit De Maasbode
Van Eedens verslag van zijn bezoek aan de stervende Herman Heijermans over.
(125)Dietsche arande en Belfort, 1925, nr. 4, p. 289-290.
(126)Dietsche Warande en Belfort, 1925, nr. 8-9, p. 673-674, onder het kopje
Jeugdverzen I.
(127)Dietsche Warande en Belfort, 1926, nr. 1, p. 87-88, onder het kopje
Jeugd-verzen.
(128)Dietsche Warande en Belfort, 1926, nr. 3, p. 259 onder het kopje Jeugdverzen.
(129)Dietsche Warande en Belfort, 1926, nr. 5, p. 465.
(130)Dietsche Warande en Belfort, 1927, nr. 10, p. 679-680.
(131)le Tafreel in Dietsche Warande en Belfort, 1926, nr. 6, p. 542-559 ; 2e en
3e tafreel: 1926, nr. 7, p. 638-657; 4e tafreel: 1926, nr. 8-9, p. 741-757; 5e tafreel 1926, nr. 10-11, p. 896-911 en 6e tafreel: 1927, nr. 2, p. 97-108.
(132)Dietsche Warande en Belfort, 1927, nr. 10, p. 673-678 ; het artikel is 24
april 1927 gedateerd.
(133)Dietsche Warande en Belfort, 1928, nr. 2 (Karel van de Woestijnenummer), p. 109-112. Ook in de afzonderlijke uitgave van dit nummer.
(134)Franz de Backer (1891-1961), filoloog, dichter en romancier ; professor aan
de RU Gent ; publiceerde in de rubriek `Hollandsche letteren' zowel een recensie
van het boek van H. Padberg ( Vlaamsche Gids, jg. 14, 1925-1926, p. 467-468) als
van dat van Kalff over Van Eeden ( Vlaamsche Gids, jg. 16 , 1927-1928, p.
323-324).
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neelgids (135) van de hand van Emiel Janssen s . j . (136). Hierin werd Van

Eedens gehele, toen bekende, toneeloeuvre in verschillende afleveringen ( 137) uitvoerig behandeld en ontleed, en dit op een gedegen en vrij
objectieve manier.
Janssen zou overigens later nog heel wat artikelen aan Van Eeden wijden (138).
Ook Karel van den Oever, die al vroeger aan Van Eeden aandacht
had besteed, nam in 1926 naar aanleiding van het verschijnen van
de
Van Eedens bundel verzamelde opstellen Langs den Weg (1925)
gelegenheid te baat om op zijn waardering voor hem terug te kijken :
Van Eeden heb ik steeds graag gelezen om zijn bevattelijke stijl en omdat
hij altijd iets te zeggen heeft. Ook om zijn veel-zijdig aanraken van het leven. Meest vooral om zijn inwendige ethische kommer. Hij bleef daarbij
grootelijks bezorgd om zijn even-mensch. God heeft hem dan ook ( een
andere reden is er voor ons, menschen, niet zichtbaar) begenadigd met het
Katholiek Geloof en hij zal nu wel ( met hoeveel bezinning weet ik niet)
volspijtacherfnvogt-krenpdlvsfoutzijner Nieuwe-Gids-collegas, aan wien hij niet geven kan wat hij zelf eindelijk ontving (139)

(135)T(o)oneelgids (1910 1940), maandelijks theatertijdschrift, orgaan van de
Algemeene Tooneelboekerij . Ontwikkelde zich tot de spreekbuis van het katholieke
theaterrenouveau met internationale horizon.
(136)Zie noot 106. Pater Janssen had in 1922 samen met anderen met Van Eeden gesoupeerd.
(137)Toneelgids, jg. 12, 1926, nr. 5, p. 129-130; nr. 6, p. 165-173; nr. 7, p.
195-202; nr. 8-9, p. 233-239; nr. 10, p. 257-263 ; nr. 11, p. 297-303 en nr. 12,
p. 338-346.
Is dit misschien het Vlaamse proefschrift over Van Eedens toneelwerk waaraan
Kalf, Psychologie van den tachtiger, in de addenda tegenover pagina 542 refereert ?
(138)Em. Janssen s . j . , Diagnose. Gestalten en stilte. Verzamelde letterkundige
Frederik van Eeden ' ' , p. 125-152 beopstellen, Brugge, De Kinkhoren, 1945, „Frederik
Van
vat de opstellen , , Het voortleven van Frederik van Eeden " ( maart 1935 ) ; „Van
de koele meren des doods. 3e druk " (juli 1935); „ Albert Verwey en Frederik van
Eeden" ( november 1939) en , , Een tragedie van het recht. ( Broeders 4e druk) "
(april 1940) .
Het boek van Padberg over Van Eeden besprak hij in de rubriek `Leestafel' van Toneelgids, jg. 12, 1926, nr. 4, p. 110-111.
(139)Karel van den Oever, „ Over Frederik van Eeden en Eduard Brom" in
Roeping, 1926, p. 259, naar aanleiding van de publikatie van Van Eedens Langs
-

den Veg.

Het Nederlands cultureel tijdschrift Roeping (1923 in 1962 herdoopt tot Raam)
werd gesticht door H.W.E. Moller. Moller, die met een Vlaamse vrouw getrouwd
was, nam spoedig Zuidnederlandse redacteuren in zijn tijdschrift op, o.m. Jozef
Muls en Wies Moens.
-

(31)

358

Van den Oever die zelf , , De Hollandsche natie voor een Vlaamschen
spiegel " zette, prees Van Eeden ook als „ Een der weinigen... die de
phariseesche levenshouding van een deel der `hollandsche natie' begrijpt ' ' en er ook tegen reageerde.
Verder vond hij vooral het , , hoofd-artiekel ' ' `Mijn Oovergang tot de
Kerk' (140), waarin Van Eeden zijn critische bezwaren tegen het katholieke geloof samenbracht, interessant als onschatbare , , handwijzer "
„ Voor katholieke apologeten die de psyche van de niet-geloovige
construeeren ".
Sympathie krijgt Van Eeden eveneens omwille van de negatieve houding tegenover zijn bekering, bij heel wat anders- of niet-gelovige Nederlanders sterk aanwezig :
Deze oprechte bekeerling geniet nu van zijn , , uitwerping " : in vroegere
kringen die hem vriendelijk gezind waren wordt hij uitgekreten als seniel
omdat hij katholiek werd (141) .

Op letterkundig vlak echter verschilt Van den Oever met Van Eeden wel
van opvatting. Diens schoonheidsaanvoeling in de geest van de Tachtigers met hun voorkeur voor de prosodische wet lijkt voor Van den 0ever verouderd en belet , , een evenwichtig uitzicht op tegenwoordige verzenschoonheid ' ' met de bevrijde klanken van het jonge , , vers-libre ' ' .
In dezelfde periode werd Van Eeden ook enkele malen door Gerard
Walschap, als redacteur van het `Algemeen Weekblad' Hooger Leven (142), benaderd. Zo vroeg Walschap hem om medewerking aan het

(140)De uitspraak , , Destijds gaf hij ons hiervan een uiterst-geslaagde lezing te
Antwerpen " (Roeping, 1926, p. 260) verwijst vermoedelijk naar de gelijkaardige
lezing van maart 1922 te Antwerpen, waar deze tekst, 22 maart 1923 gedateerd,
dan echter niet kan gebracht zijn.
(141)Roeping, 1926, p. 260-261. Ook vroeger al had Van den Oever Van Eeden
omwille van zijn ethisch standpunt verdedigd m.n. in twee `Aanteekeningen' in
Vlaamsche Arbeid, jg. 12, 1922, nr. 5, p. 203 en jg. 13, 1923, nr. 1, p. 40.
(142)Hooger Leven. Algemeen weekblad (1927 1938 ), verscheen in concurrentie met een nieuw Jong Dietschland (1927 1933), nadat het weekblad Het Vlaamsche Land om financiële redenen ten onder was gegaan. De redactie bestond uit:
Pater Emiel (Paul Cornelis Ignatius) Valvekens, o. Praem (1897-1944 ), historicus ;
van 1922 tot 1927 redacteur van Averbode's Weekblad; speelde een belangrijke rol
bij het ontstaan van de Pelgrim-beweging & Gerard Walschap (1898-1989), redactiesecretaris ; bekend schrijver ; was met zijn vriend Frans Delbeke (1890-1947) lid
van de redactie van Het Vlaamsche Land nadat August van Cauwelaert zich in 1923
uit het weekblad had teruggetrokken ; was van 1923 tot 1939 eveneens redacteur
van Dietsche Warande en Belfort. Zijn eerste roman Waldo (1928) is verwant aan
Van Eedens Kleine Johannes.
-

-
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blad en later nog eens speciaal om een bijdrage naar aanleiding van de
publikatie van G. Kalff Frederik van Eeden, Psychologie van den tachtiger (1927 ) voor het Van Eeden-nummer dat in 1928 verscheen (143).
VanEedwigrchtblefd.Wwasijrhetmngeboden ere-lidmaatschap van de kunstenaarskring De Pelgrim te accepteren (144).
Dit katholiek kunstenaarsgenootschap, dat van 1924 tot 1931
bestond, streefde in de lijn van het spiritueel en religieus renouveau en
in het spoor van schrijvers en denkers als John Ruskin, William Morris,
G.K. Chesterton, Léon Bloy e.a. naar een nieuwe gemeenschapskunst.
Door de letterkundigen Felix Timmermans en Ernest Van der Hallen samen met de architect en kunstschilder Flor Van Reeth gesticht, bestond
het verder uit : de letterkundigen Gerard Walschap, Frans Delbeke, Dirk
Vansina, Anton van de Velde, Em. Valvekens o. Praem ; de componist
Renaat Veremans ; de kunstschilder-glazenier Eugeen Yoors en de kunstschilders Herman Deckers, dom Gregorius De Wit O.S.B. en Jan van
Puyenbroeck.
Naast Van Eeden waren ook de kunstschilder Juliaan de Vriendt en
de letterkundigen Sigrid Undset, Johannes J o rgensen en Dr. H.W.E.
Moller tot ere-Pelgrims benoemd (145).
Deze beweging van het katholieke réveil trad behalve met de uitgave
van het tijdschrift De Pelgrim (146) ook met enkele tentoonstellingen
(143)Hooger Leven, jg. 2, 1928, nr. 37, 9 september 1928. In dit nummer verFrederik van Eedens poëzie ' ' , later
scheen o.m. Urbain van de Voordes artikel „Frederik
opgenomen in zijn verzamelbundel Critiek en beschouwing, 2e bundel, Antwerpen, De Sikkel, Santpoort, Mees, 1931, p. 229-233, waarin hij een poging tot rehabilitatie van Van Eedens dichterschap waagde.
Urbain van de Voorde (1893-1966), letterkundige, ambtenaar bij het Ministerie
van Kunsten en Wetenschappen vanaf 1925 ( onder Huysmans) sympathisant van
het activisme.
Hooger Leven besteedde ook hiervoor al aandacht aan Van Eeden o.m. in jg. 2 ,
1928, nr. 26, 20 juni 1928, p. 315 : F. Richard, „ Thoreau, Walden en Van Eeden".
(144)Vgl . de brieven van Van Eeden aan G. Walschap d.d. 6 december 1926
en 10 november 1927. Beide brieven doken onlangs op in het Antwerpse antiquariaat De Librije. Graag dank ik hen voor de belangeloze bereidwilligheid waarmee
ze me inzage hiervan verleenden.
(145) Vlaanderen, jg. 19, nr. 112, mei-juni 1970, speciaal nummer „De Pelgrimbeweging " . De belangrijkste namen ontmoetten we reeds elders.
(146)D e Pelgrim (1929-1931), militant katholiek tijdschrift dat 2 jaargangen
beleefde en waarvan in totaal 8 nummers van elk ca. 100 bladzijden verschenen.
Het tijdschrift stond onder de redactie van :
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van moderne religieuze kunst naar buiten. Bij de eerste tentoonstelling
op 10 september 1927 werd daarbij voor Van Eeden een ereplaats ingeruimd.
Ook in 1930, toen Van Eeden 70 jaar werd — een gebeurtenis die
uiteraard ook in Vlaanderen niet onopgemerkt voorbij ging —, besteedden de Pelgrims hieraan de nodige aandacht : in hun tijdschrift publiceerden ze een , Huldiging Dr. Frederik van Eeden " ; bij D. Vansina
te Antwerpen werd een inschrijvingslijst geopend en men nam tenslotte
ook het portret Nan Eeden als peigrim' door Eugeen Yoors als eerste
plaat achteraan in hun tijdschrift op. Van Eeden was immers voor hen :
den man die zijn leven en zijn fortuin geofferd heeft om 'n betere en gelukkigere menschheid voor te bereiden. Wie gedaan heeft wat Van Eeden
deed uit liefde tot zijn medemenschen — hij moge dan ook gedoold hebben in de middelen die hij meende te moeten aanwenden — heeft recht
op onze vereering ( 147).

Ook Dietsche iVarande en Be/fort besteedde in zijn maartnummer aandacht aan de 70-jarige en publiceerde naast een artikel van F. A. Brunklaus over , Dr. Frederik van Eeden en de Muziek ' ook een huldigingsartikel van G. Walschap — , Frederik Van Eeden zeventig jaar " —
waarin hij als , grootste der tachtigers ' werd verdedigd en geëerd (148).

Dirk Vansina (1894-1967), schilder, toneelschrijver en dichter ; actief in de Frontbeweging ; bracht na de eerste wereldoorlog Dietsche Warande en Be/fort weer op
dreef; Leonce Reypens (1884-1972), jezuiet, germanist ; in 1924 medestichter van
het Ruusbroec-genootschap.
(147)De Pelgrim, jg. 1, nr. 2, februari 1930, p. 99 voor de „Huldiging" —
waaruit dit citaat —. Het portret is terug te vinden tegenover p. 108.
De waardering was tussen Van Eeden en Yoors blijkbaar wederzijds, want toen E.
Yoors voor zijn 50ste verjaardag werd gevierd, was Van Eeden , Erelid ' van het
comité. Vgl. Eugeen Yoors, Antwerpen, Leeslust, 1930, p. 62.
(148)Het artikel van Brunklaus is terug te vinden in Dietsche Warande en Belfort, jg. 1930, p. 227 230 ; dat van Walschap, eveneens in het maartnummer, op
p. 231-232.
Walschap nam het in dezelfde jaargang — onder zijn schuilnaam Pertinax — in
de rubriek `Ringsteken' ook al voor Van Eeden op (Dietsche Warande en Belfort,
1930, p. 77 ). Veel later heeft hij zich ook nog over Van Eedens bekering uitgelaten, m.n. in , Wat op 's herten grond leit " in de rubriek 'De laatste ronde' (Dietsche Warande en Belfort, jg. CXXV, 1980, nr. 1, p. 62-63).
-

(34)

361

Zelfs een volks en populair tijdschrift als Ons volk ontwaakt. Geïllustreerd weekblad liet zich niet onbetuigd en publiceerde een kort overzichtsartikel , , Frederik Van Eeden, 70 jaar" (149).
Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat, toen op 3 april
1930 aan Van Eeden naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag een
Liber Amicorum werd aangeboden (150), er in het comité ook enkele
Vlamingen zetelden m.n. Frans van Cauwelaert, Victor Servranckx,
Felix Timmermans en August Vermeylen zowel als onder de medem.n. Jozef Muls, Magda Peeters en Felix Timmermans —.
werkers
Op die van de schilder en beeldhouwer Victor Servranckx (151) na, zijn
dit namen die we bij een gelegenheid als deze wel konden verwachten.
Toch moet ook Servranckx, die na 1927 in zijn non-figuratief werk evolueerde naar het schilderen van wilde visioenen waarbij hij zich met de
raadselen van de stof en het heelal trachtte te vereenzelvigen in een stijl
verwant met die van de door Van Eeden sterk bewonderde Utrechtse
kunstschilder Janus de Winter (152), vermoedelijk hierdoor enige affiniteit met Van Eeden hebben gekregen.
Verdere erkenning kreeg Van Eeden ook toen aan de deelnemers van
het 11e Vlaamsch Philologencongres, dat op 3 april 1932 te Gent doordoor Het Naging, de Vlaamse première van Van Eedens IJsbrand
tionaal Vlaams (Volks )Tooneel o.l.v. Staf Bruggen (153) in de Gentse
KNS gespeeld werd aangeboden.
(149)M.n. in jg. 14, 1930, nr. 15, 13 april, p. 226.
Ons volk ontwaakt. Geïllustreerd weekblad; opgericht in 1911, door o.a. Frans van

Cauwelaert, als een der eerste Vlaamse geïllustreerde bladen ; bedoeld als wegbereider voor De Standaard; de hoofdredactie berustte lange tijd bij Alfons Martens
(1888-1960) ; vanaf 1932 werd de titel tot Ons Volk ingekort.
(150)Zie noot 70 voor de bibliografische gegevens.
(151)Victor Servranckx (1897-1965 ), non-figuratief schilder en beeldhouwer ;
medewerker aan Het Overzicht en met Alfred Ost en R. Moulaert plastisch medewerker bij het Vlaamsch Volkstoneel in het seizoen 1926-27.
Vgl. o.m. Eric Pil e.a., Victor Servranckx 1867-1965 en de abstracte kunst, Brussel, Museum voor Moderne Kunst, 1989, tentoonstellingscatalogus.
(152)Janus de Winter (1882-1951), was onder invloed van W. Kandinsky een
van de eerste Nederlandse abstracten ; vooral bekend om zijn werk uit 1916-1917.
Uitvoerige informatie over zijn contacten met Van Eeden en H. Borel in Ine Gevers, Janus de Winter de schilder mysticus, Amsterdam, Meulenhoff/Landshoff,
1985, 172 p.
(153)Het Nationaal Vlaamsch Tooneel was een afsplitsing van de ,, Groep Bruggen" uit de S.M. Het Vlaamsch Volkstooneel. Vgl. C. Godelaine, Het Vlaamsche
Volkstooneel, Leuven, Davidsfonds, 1939, (Keurboek, 21), p. 89.
De voorzitter van de regelingscommissie van het congres w as toen August Vermeylen.
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Willem Putman noteerde hierover in zijn Tooneeldagboek
1928-1938: ,, De stijlrijke vertolking kon niet verhinderen dat het werk
er vrij verouderd uit zag. In de uitbeelding van Staf Bruggen werd deze
, , IJsbrand " een soort Christus,..., te , , verstandelijk " voor een volledig volksch succes ' ' (154) .
Toch moet dit Van Eeden, die zijn leven lang ijverde voor opvoering
van zijn toneelwerk (155), veel plezier hebben gedaan, tenminste wanneer hij dit nog heeft kunnen beseffen. In de laatste jaren van zijn leven verzwakten immers zijn geestelijke vermogens en werd hij ook stilaan lichamelijk hulpbehoevend.
Magda Peeters bleef desondanks tot kort voor zijn dood als trouwe
vriendin met hem in contact. Dat blijkt niet alleen uit haar bijdrage aan
het Liber Amicorum, waaruit een zekere vertrouwelijkheid en een groot
medevoelen straalt, maar ook uit het feit dat Van Eeden zijn dagboek,
dat loopt van 6 september 1927 tot oktober 1929 en waarin o.m. over
Felix Timmermans en Eugeen Yoors sprake is, aan haar ter bewaring gaf
er het niet in de familie hield „ Want het is beter dat ze het hier niet
lezen " (156) .
Als Van Eeden op 16 juni 1932 te Walden overlijdt is het opnieuw
Walschap die , , de grootste der tachtigers " in Dietsche Warande en Belfort zijn , , In Memoriam " geeft en het nogmaals voor , , den meest verguisden onder de nederlandsche dichters ' ' opneemt (157).
m.i.
Het is echter Jozef Muls die
in het Liber Amicorum ( 158)
het best verwoordde wat Van Eeden voor zeer veel Vlaamse literatoren
en intellectuelen heeft betekend :

(154)Willem Putman, Tooneeldagboek 1928 1938, Antwerpen, Globus, z. j . , p.
106. Zie ook Jaak van Schoor, Een huis voor Vlaanderen. Honderd jaar beroepstoneel te Gent, Gent, 1971, p. 171.
(155)Vgl. Mario Baeck, Omtrent de sociale ideeëndrama's van Frederik van Eeden, Gent, Cultureel Documentatiecentrum, 1982, (Gentse bijdragen tot de literatuurstudie, II) , p. 40.
(156)Zie het Liber Amicorum, p. 112 enerzijds en anderzijds de Handelingen
-

van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal en Letterkunde en
Geschiedenis, deel XXX, 1976, p. 31: „Het laatste dagboek van Frederik van Eeden" door Marc Galle en het interview met hem in het weekblad Spectator van 29
-

mei 1982, p. 7-8.
(157)Dietsche Warande en Belfort, 1932, p. 547 548.
(158)In Liber Amicorum, p. 102-103.
-
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Waarlijk ik vraag mij af wat ik met mijne jeugd zou gedaan hebben indien
Van Eeden, denkend en schrijvend in zijn werkkamer te Bussum, van ver
en ongeweten, niet onze Mentor ware geweest (159).
Onze-Lieve-Vrouw-Waver, juli 1989.

(159) Het realiteitsgehalte van deze bewering van Jozef Muls is moeilijk na te
gaan: de invloed van Van Eeden op de Vlaamse intelligentsia uitgeoefend, kan onmogelijk gemeten worden. Toch beschikken we over een goede aanduiding hiervoor, hoe beperkt die ook moge zijn. Wanneer we namelijk — aan de hand van
Rob. Roemans, Bibliographie van de moderne Vlaamsche Literatuur 1893 1930,
Kortrijk, Steenlandt, 1930-1934, 10 afleveringen, 1000 p. — het aantal vermeldingen van artikelen over de Tachtigers en hun tijdgenoten door Vlamingen in
Vlaamse tijdschriften gepubliceerd nagaan, dan kunnen we constateren dat Van Eeden daar 24 vermeldingen kreeg, tegenover 18 voor Verwey, 16 voor H. Heijermans, 14 voor Kloos en H. Roland Holst ; 13 voor Couperus, 9 voor H. Swarth, 8
voor Is. Querido, 7 voor Gorter en Van Deyssel, 6 voor J. van Looy, 2 voor Borel,
Netscher en Prins en slechts 1 voor Paap en Van der Goes.
Al zijn deze 24 kritische bijdragen over (werk van) Van Eeden slechts in 7 van de
61 opgenomen tijdschriften terug te vinden — met 8 artikelen in Dietsche Warande en Belfort, 6 in De Vlaamsche Gids, 4 in Jong Dietschland 3 in Vlaamsche
Arbeid en telkens 1 in Vlaanderen, Nieuw Leven en De Boomgaard — toch kan
men m.i. stellen dat Van Eeden van alle Tachtigers wellicht op de ruimste belangstelling in Vlaanderen kon bogen, en wellicht daardoor ook vrij invloedrijk
moet geweest zijn.
-

WERKZAAMHEDEN VAN DE ACADEMIE IN 1989

Vergaderingen van 18 januari 1989
I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig de heren LAMPO, voorzitter, DE PAEPE, ondervoorzitter,
en VAN ELSLANDER, plaatsvervangend secretaris ;
mevrouw DEPREZ, de heren ROELANDTS, VANACKER, DECORTE,
COUPÉ, DE BELSER, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, GEERTS,
VEULEMANS en VAN DE PERRE, leden.

Afwezig met kennisgeving : de heer HOEBEKE, vast secretaris ; de heren LISSENS, GYSSELING, MOORS, LEYS, GOOSSENS, JANSSENS en SPILLEBEEN, leden ;
de heren WALSCHAP en PAUWELS, binnenlandse ereleden.

AGENDA

OPENING VAN DE VERGADERING
Aangezien de heer HOEBEKE afwezig is, wordt het secretariaat waargenomen door de heer VAN ELSLANDER.
VASTSTELLING VAN DE AGENDA
De agenda wordt niet gewijzigd.
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 21 december 1988 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

I. Prijsvragen voor het jaar 1989.
Op de voor 1989 gestelde prijsvragen is geen enkel antwoord ingezonden.
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II. Ingekomen stuk. Brief van de IVN.

december 1988 dankt de Internationale Vereniging
voor Neerlandistiek de Academie voor de gastvrijheid die ze heeft genoten tijdens het Colloquium Neerlandicum, dat van 28 augustus tot
3 september 1988 te Gent plaatsvond.
Bij brief van 28

III. Bestuur 1989.

De verkiezing van het Bestuur voor het jaar 1989 werd goedgekeurd
bij Ministerieel Besluit van 30 december 1988.
OVERDRACHT VAN HET AMBT VAN VOORZITTER

de heer KEERSMAEKERS, aftredend voorzitter, draagt zijn ambt over
aan de heer LAMPO, voorzitter voor 1989, die zijn ambt aanvaardt. ( voor
de teksten, zie beneden) .
GEHEIME ZITTING
I. Lidmaatschap.

Ingevolge art. 23 § 3 van het huishoudelijk reglement dient er een
commissie van voordracht voor de opvolging van wijlen de heer C.C. DE
BRUIN, buitenlands erelid, te worden samengesteld.
Het Bestuur stelt voor mevrouw DEPREZ en de heer DESCHAMPS aan
het Bestuur toe te voegen.
Dit voorstel wordt aanvaard.
II. Jury van de Stad Brussel.

De heer LISSENS heeft het secretariaat laten weten, dat hij de opdracht
waarvoor de Academie hem in haar vergadering van 21 december 1988
heeft aangewezen niet kan aanvaarden. Hij verzoekt de Academie een
ander lid aan te wijzen voor de jury van de literaire prijs 1989 van de
Stad Brussel.
Na rondvraag beslist de Academie de regeling te verdagen tot de volgende vergadering. Intussen kan de Vaste Secretaris nog aandringen bij
de collega's WEISGERBER, HADERMANN en VAN HERREWEGHEN.
III. Verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie.

Het verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie van 21 december 1988 wordt ter kennisneming voorgelegd.

II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE TAAL

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

Aanwezig: de heer GEERTS, voorzitter.
de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, COUPÉ, COUVREUR en
KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : mevrouw DEPREZ, de heren VAN ELSLANDER,
DECORTE, DESCHAMPS, DE PAEPE en VAN DE PERRE.
Afwezig met kennisgeving :
leden.

de heren MOORS, LEYS en GOOSSENS,

AGENDA
Blijkens art. 2.1. van het decreet van 13 februari 1980 is de Academie een raadgevend lichaam voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
en voor de regering. Hoe kan de Academie van deze bevoegdheid in de
toekomst vaker gebruik maken ? Gedachtenwisseling onder leiding van
de heer GEERTS, voorzitter van de commissie.
Ter inleiding van de bespreking worden enkele beschouwingen gewijd
aan de betekenis van de termen , , raadgevend lichaam voor de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap alsmede voor de regering op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde " uit het decreet van 13 februari 1980 betreffende de Academie.
Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de kwesties op het terrein van de taalkunde waarbij de Academie niet in de gelegenheid
wordt gesteld haar raadgevende taak te vervullen. Achtereenvolgens
wordt de stand van zaken bij de Nederlandse Taalunie, de spelling, het
lexicografische beleid (WNT en INL ), het grammaticale beleid ( ANS )
en het onderwijs van het Nederlands in het middelbaar onderwijs aan
de orde gesteld. Ten slotte wordt de vraag behandeld of de Academie
niet zelf bepaalde initiatieven ( b.v. op het stuk van de taalzorg ) zou
kunnen ontplooien.

Bespreking : Collega COUVREUR herinnert aan de rol van de Academie in het debat over de spelling van de bastaardwoorden. Collega
KEERSMAEKERS sluit zich volledig aan bij de zienswijze van de spreker
en beklemtoont dat onze Academie haar stem duidelijk moet laten ho-
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ren. Terecht vindt collega GEERTS dat een positie moet worden heroverd. Veel moet ook worden verduidelijkt.
Collega DEPREZ meent dat het nodig is een brief te schrijven aan de
Voorzitter van de Vlaamse Gemeenschap en aan andere prominenten in
die Gemeenschap. De Academie wenst ook te weten wat de plannen
zijn i.v.m. de funktie van de Academie. Ze moet in de Vlaamse Gemeenschap een advizerende functie hebben en geraadpleegd worden.
Ten slotte wijst collega DESCHAMPS erop dat belangrijke beslissingen
worden genomen i.v.m. het onderwijs Nederlands. Het aantal lesuren
Nederlands zal op een onverantwoordelijke wijze beperkt worden. Bij
zo een belangrijke maatregel werd onze Academie niet betrokken.
De algemene conclusie van de bespreking is dat onze Academie bij heel
wat belangrijke beslissingen dient te worden geconsulteerd. Het is ook
haar plicht de betrokken instanties ertoe te brengen duidelijk standpunten te kiezen en die te verantwoorden.
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS
Verslag door de heer DESCHAMPS, secretaris.
Doordat de heer VAN HERREWEGHEN, voorzitter, en de heer LAMPO, ondervoorzitter, afwezig waren, nam de heer DESCHAMPS ook het voorzitterschap waar.

Aanwezig : de heer DESCHAMPS, secretaris ; mevrouw DEPREZ en de
heren VAN ELSLANDER, DECORTE, DE PAEPE en VAN DE PERRE, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
COUVREUR, KEERSMAEKERS en GEERTS.
Afwezig met kennisgeving: de heren LISSENS,
SPILLEBEEN, leden.

JANSSENS, VEULEMANS

en

AGENDA

„Letterkundig
Letterkundig leven te Gent: I. De middeleeuwen ' ' , lezing door de
heer VAN ELSLANDER.
Aan de bespreking namen de heren GYSSELING en DESCHAMPS deel.
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Toespraak gehouden door de heer

KEERSMAEKERS,

aftredend voorzitter.

Geachte Collega's,
Van in de verre Oudheid heet het, dat de tijd vliegt. Toch duurt een
jaar van dag tot dag, van week tot week, van maand tot maand eer de
jaartelling nog eens met een cijfertje verspringt. Wellicht daarom ligt januari 1988 al zo vér-vervlogen achter ons. Dat is althans mijn indruk.
Voor de Academie was het een welbezet, druk jaar : met de gewone
werkzaamheden en met de feestelijkheden van onze zuster-Academiën
die hun halve-eeuw-bestaan vierden. In het afgelopen jaar werd onze
Academie weer , , voltallig ' ' : we mochten twee nieuwe leden verwelkomen, de literatoren Willy Spillebeen en Rudolf van de Perre, die intussen al goed zijn ingeburgerd. Eén overlijden hadden we te betreuren :
ons vertrouwde buitenlands erelid Prof. Dr. C.C. de Bruin overleed op
9 oktober 11. Twee van onze Collega's werden geëerd met een doctoraat
honoris causa : ondervoorzitter Hubert Lampo en collega Jan Goossens ;
dat zij om hun literair en hun wetenschappelijk werk aldus in franstalig gebied werden erkend verheugde ook onze Academie.
Bij het aftreden van mijn voorganger, Collega Ward Ruyslinck, beloofde ik zijn gelukkige innovatie van een publiek literair salon voort te
zetten. Ik betreur het dat ik die belofte niet heb kunnen houden, al lagen een dankbaar plan én onderwerp in de bedoeling, nl. , , Vertalers
getuigen " ; omdat de aangezochte sprekers wegens ziekte of afwezigheid
verstek moesten laten gaan én omdat een geschikte datum bezwaarlijk
te vinden was ten gevolge van de toevallig-drukke bezetting van de lokalen, waarbij nog materiële moeilijkheden opdoken, daarom is het
jammer genoeg bij een goed voornemen gebleven.
Waarde Collega's, er werd de laatste jaren bij herhaling gesproken
over de zin en de taak van de academiën. Ik moge bij dit `afscheid' een
gedachte ter overweging geven.
We staan voor een , , geworden ' ' nieuwe gemeenschap in een wordend nieuw Europa. Onze Academie heeft in het verleden haar bijdrage
geleverd voor de bloei van de eigen gemeenschap, haar eerste taak. Voor
onze actuele taak en onze inbreng in de eigen gemeenschap hebben we
deze voormiddag een zakelijke, gefundeerde verkenning gehoord van
Collega Geerts. Ik hoop dat de Academie zich daarover in de komende
maanden ten gronde zal bezinnen. Van bij den beginne telt de Academie ook buitenlandse ereleden ; aldus werd van bij de oprichting over
de eigen grenzen gekeken. Ik ben ervan overtuigd, dat de Academie
door het nauwer betrekken van haar buitenlandse ereleden bij haar
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werkzaamheden, het eigen taal- en letterkundig cultuurpatrimonium
nog ruimere bekendheid en waardering kan helpen verwerven in het Europa van morgen. De eerstvolgende jaren zullen er ons toe verplichten,
die voor de hand liggende mogelijkheden te onderzoeken en ze nuttig
te laten renderen. Dat we daarbij op de steun van hogerhand kunnen
rekenen, lijkt me zéker, omdat de Academie ook daar waarderende en
genegen voorstanders en beschermers telt.
De hier bondig-geformuleerde idee leent zich uiteraard tot een bredere en een veelzijdige behandeling. Die kon bezwaarlijk gegeven worden in deze omstandigheden, te meer omdat hier geen plechtiguitvoerig betoog verwacht wordt.
Geachte Collega's, ik wil, even oprecht als traditiegetrouw, eindigen
met woorden van dank :
aan U allen, voor het welwillende vertrouwen dat U me geschonken
hebt en voor de bereidheid tot medewerking ten bate van onze Academie ; aan Collega Hoebeke, onze Vaste Secretaris ; te Beauvoorde mocht
ik hem huldigen ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag ; ik
dank hem nog eens voor zijn nauwgezetheid en zijn bezorgdheid om de
werkzaamheden, de mogelijkheden en de uitstraling van onze Academie •
de heer Haeck en zijn staf dank ik : hun vertrouwdheid met al wat de
Academie betreft maakte dat we nooit tevergeefs een beroep deden op
zijn en hun hulp ; zeer dikwijls maakten zij zelfs een beroep overbodig ;
mijn dank gaat ook naar onze bibliothecaris, Mevrouw De Wit ; door
haar goede zorgen , , herleeft " onze rijke bibliotheek en we rekenen op
ruime steun vanwege de overheid voor de uitbreiding van onze kostbare
afdeling :
met de Collega's Karel Roelandts en Antoon Van Elslander was het
in de Bestuurscommissie prettig en leerzaam samenwerken ;
en hetzelfde mag ik zeggen voor mijn opvolger, Collega Hubert
Lampo ; ik wens hem en onze nieuwe ondervoorzitter, Collega Norbert
de Paepe, een aangenaam en vruchtbaar werkjaar ; het Bestuur van onze
Academie is in goede handen.
Daarom, geachte Collega's, draag ik met blijmoedig vertrouwen ambt
en hamertje van het voorzitterschap van onze Academie over aan Collega en Vriend Dr. h.c. Hubert Lampo.
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Toespraak van de heer

LAMP0

Geachte Collega's,
Voor mij is het een grote eer dat mij voor 1989 het voorzitterschap van
onze Academie wordt toevertrouwd. Ikzelf zou de voorkeur hebben gegeven aan een „ regering " Keersmaekers II, wat evenwel in strijd is met
, , wetten en practische bezwaren " , zoals Elsschot het zei, en zou als navolging kunnen worden beschouwd van politieke, dus dubieuze voorbeelden.
Bijgevolg compenseer ik deze niet gebruikelijke en noodgedwongen
gemiste mogelijkheid door met nadruk hulde te brengen aan mijn voorganger prof. dr. August Keersmaekers, die een jaar lang met bedaard
gezag de werking van deze instelling leidde. Meer nog dan tevoren leerden wij zijn ernst, zijn correctheid, zijn betrouwbaarheid, zijn kennis
van zaken op het gebied van de ons aanbelangende materie, maar ook
zijn warmhartigheid en zijn goed humeur op prijs stellen. Hij verdient
onze hartelijke dank voor de kundigheid en de energie welke hij ten
dienste van de Academie heeft gesteld.
Inmiddels stemt het mij gelukkig op de kennis en de steun van collega Norbert de Paepe als ondervoorzitter te mogen rekenen. De van
stonde aan prettige sfeer tussen ons beiden zal de samenwerking voor
mij tot een gewaardeerd genoegen maken.
Een jaar lang zal er een zware taak op mijn zwakke, hoewel vrij brede
schouders rusten.
Niet met overmoed kijk ik tegen deze opdracht aan !
Ik weet van mezelf dat ik geen presidentiële gaven bezit en dat elke
leidersambitie mij volkomen vreemd is. Verder verdrink ik in het werk.
Het u bekend gebrek aan ernst dat mij kenschetst heeft tot gevolg dat
iedere aanleg tot, of gevoel voor officiële representatitiviteit mij ontbreekt. Kersen eten met sommige grote heren ligt mij niet. Waar zich
de kans voordoet zal ik met geestdrift gebruik maken van de mogelijkheid tot delegeren. U bent dus gewaarschuwd !
Gelukkig kan ik een belangrijke veiligheidsfactor incalculeren : de nabijheid van prof. Marcel Hoebeke, onze actieve, nauwgezette bestendige
secretaris, van wie mijn overlevingskansen in aanzienlijke mate afhangen en wiens toewijding voor mij een grote, absoluut onmisbare ruggesteun zal zijn. Verder weet ik dat ik mag rekenen op de collega's Roelandts en Van Elslander, leden van de Bestuurscommissie. Dat vaak mijn
onkudegbrapctisheznwrakopmijgeznd
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leeftijd uiteraard nog weinig kan verhelpen
zal opgevangen worden
door onze correcte, geduldige en hulpvaardige beheerder-secretaris, de
heer Heack, ligt voor de hand.
Met de door hen gewaarborgde logistieke steun zal het voor mij gemakkelijker zijn met optimale ernst mijn taak als voorzitter van deze
Academie waar te nemen. Berisp mij wanneer ik de begane grond zou
verlaten !
Het moge voor u een geruststelling zijn dat ik deze instelling steeds
serieus heb genomen, ook in de reeds verre tijd toen ik nog niet tot haar
leden behoorde. Zelfs als jong journalist, nu dertig à veertig jaar geleden, heb ik mij nooit laatdunkende of meesmuilende uitlatingen aan
het adres Konigstraat 18, Gent, veroorloofd. Eén keer heb ik het feit betreurd dat Willem Elsschot werd voorgesteld en zijn candidatuur tussen
schip en kade viel. Ik hoop er het mijne te kunnen toe bijdragen dat wij
bij toekomstige aanwervingen zulke overigens exceptionele vergissingen.
vermijden. Inmiddels besef ik dat het lidmaatschap van onze Academie
ik denk aan de sector letteren , naast artistieke hoedanigheden,
wordt geconditioneerd door bepaalde eisen op het stuk van een beschaafde mentaliteit en bezit van stijl, noodzakelijk om het onontbeerlijk ethisch niveau en een hoofse menselijke omgang te handhaven.
Ikzelf genoot het (onvermijdelijk ook trieste ) voorrecht mijn gewaardeerde vriend Johan Daisne te mogen opvolgen. Ontsteld vergewis ik er
mij van, dat zijn verrukkelijk, ja, baanbrekend oeuvre door vergetelheid
wordt bedreigd. Moeten wij het niet als onze taak beschouwen ervoor
te zorgen, dat het werk van belangrijke zoekers en schrijvers wordt in ere
gehouden en zelfs gepromoveerd nadat zij onze kring hebben verlaten ?
Verdient het geen aanbeveling ons over de vraag te buigen, hoe wij
zulks kunnen aanpakken en welke, helaas materieel al té bescheiden
middelen hiertoe tot onze beschikking staan ?
Eenmaal als één van de uwen aanvaard, vond ik in de Academie een
voortreffelijke, prettige en collegiale sfeer, ver van de bedroevende, zelfs
nare mentaliteit ik zie het vanuit mijn standpunt die momenteel
een niet gering deel van het literaire en culturele wereldje beheerst.
Ik hoop er het mijne te kunnen toe bijdragen om deze sfeer, de waardigheid welke ons genootschap kenschetst, optimaal in stand te houden,
waarbij ik zal openstaan voor uw suggesties op elk gebied.
Dank zij het bestaande systeem, waarbij een lid het ere-lidmaatschap
aanvraagt, en dus het verdwijnen van één onzer niet meer uitsluitend
de opvolging bepaalt, is het niet pijnlijk over het toetreden van nieuwe
gegadigden van gedachten te wisselen. Collega Goossens heeft bepaalde
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desiderata geuit, waarvoor wij hem erkentelijk zijn. Schikkingen werden
genomen om zijn verantwoorde wensen te gemoet te komen. Uit de
bespreking welke zijn opmerkingen sorteerden is gebleken dat het tot
dusver nagestreefd systematisch ideologisch pluralisme, of noem het dualisme, door ons vrij aanvaard en zich afzettend van politieke drukkingen , , extra muros ' ' , door de meerderheid wordt gewaardeerd. Inmiddels zijn wij het erover eens dat, bij eventuele vervanging van uittredende ( of, helaas, verdwijnende ) leden, binnen de ideologische strekkingen welke hun candidaten uiteraard in de eigen sfeer aanduiden, de
interessantste elementen moeten worden voorgedragen. De ervaring
heeft uitgewezen dat een opbouwend samenspel van beide zijden hierbij
geen enkel probleem oplevert en dat geen van ons zich tot dwarsdrijverij
voelt geroepen. Finaal is het zo dat wij eigenzinnig op voorwaarde
erbij te zijn onze stem kunnen uitbrengen op de voorgestelde kandidaten. Tegen pogingen tot beïnvloeding van buitenuit zijn wij ruimschoots opgewassen. Ieder van ons is mans genoeg om bij voorbeeld de
tactloze telefoontjes het hoofd te bieden, die wel eens binnenlopen wanneer het gerucht de ronde doet dat bepaalde zetels zijn vrijgekomen.
Het verschijnsel bestààt, maar het kan en zo gebeurt het toch ?
met de glimlach worden afgedaan. Inmiddels moge collega Goossens
erop vertrouwen dat wij met zijn gevatte tussenkomst terdeeg rekening
houden. Niemand twijfelt aan het belang van de kwaliteit waar het om
aanstelling van nieuwe collega's gaat.
In de jongste tijd doen er geruchten de ronde met betrekking op samensmelting van de academieën. Ja, buiten onze eigen instelling schijnen zelfs ambitieuze zielen hun boontjes in de week te leggen bij de gedachte aan één of andere Europese koepel. Ik geloof niet dat wij ons in
verband met dergelijke grensoverschrijdende utopieën voorlopig kopzorgen hoeven te maken. Mochten er zich op kortere termijn, wat mij overigens onwaarschijnlijk lijkt, bepaalde strekkingen op het stuk van eventuele binnenlandse versmeltingen duidelijker aftekenen, zelfs een aanloop tot concrete vormen nemen, dan zullen de oprijzende problemen
uiteraard aan onze leden worden voorgelegd. Op dit stuk is mijn persoonlijke interesse, om het niet over enthousiasme te hebben, bijzonder gering. Men hoeft geen behoudsgezinde grijsaard te zijn om belang
te hechten aan het bestaan van déze Academie in haar huidige vorm,
alle zelfcritiek en zelfs voorbehoud op het vlak van efficiëncy en practische mogelijkheden ten spijt. Het is onze taak deze mogelijkheden te
vergroten, waarbij wij ons desgevallend kunnen verzetten tegen administratieve bedilzucht of tegenwerking. Op onze Academie heeft geluk-
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kig de politiek geen vat en zo hoort het te blijven, zoniet kunnen wij
er net zo goed mee ophouden. Waakzaamheid is geboden, temeer daar
grotendeels de tijd voorbij is dat politici, voorzichtigheidshalve of omdat
zij zélf soms wel over een zekere ontwikkeling beschikten, tot respect
voor intellectuele initiatieven bereid waren. Op het hoogste administrazie de zich regeltief niveau geniet de Academie alsnog waardering
en
matig uitende belangstelling van de bevoegde secretaris-generaal
wij kunnen slechts hopen dat zulks ook op het aan wisselvalligheden onderhevige ministerieel vlak het geval moge zijn of zo nodig worden.
Laten wij onze eigen actie niet uit het oog verliezen. Wat de interne
al heeft de mist
bedrijvigheid betreft, doe ik een beroep op u allen
om onze
velen vanmorgen afgeschrikt, waardoor we niet talrijk zijn
bestendige secretaris een welgevulde agenda te waarborgen wat de lezingen in de plenaire en de sectievergaderingen betreft. Ik ben nu al een
respectabel aantal jaren lid en in zover het niet van mijn steeds onwillekeurig absenteïsme zou afhangen zijn er sommigen onder u naar
wier woord ik hartstochtelijk verlang, of met wier creatieve of beschouwelijke gaven ik graag vaker zou worden geconfronteerd. Schroomvalligheid in deze doorluchtige kring is een eerbare reactie. Wat mijzelf betreft, was het vanwege het bestuur een verstandige maatregel mij dadelijk de arena in te jagen en mij, pas verkozen, zowat moreel te verplichten tijdens een openbare zitting in het A . M . V . C . te Antwerpen een causerie aan onze onvergetelijke collega Lode Baekelmans te wijden. Daarna
heb ik jaren gezwegen, wat ik de nieuwe collega's graag zou afraden.
Ik neem mij voor, erop aan te dringen dat zij zo spoedig en zo dikwijls
mogelijk actief aan onze activiteiten zouden deelnemen.
Wij horen het trouwens zo aan te pakken dat wij door onze werking
respect afdwingen, ook bij de autoriteiten, en niet alleen door de aanwezigheid van één der onzen niet noodzakelijk de voorzitter ! bij
bepaalde officiële gebeurtenissen. Wat wij zelf doen, doen wij het best,
wie zei het weer ? Onze jaarlijkse vergadering te Beauvoorde is een juweel aan onze kroon. Laten wij er voor zorgen dat deze , , uittreding "
naar buiten toe een ruim publiek van ons dynamisme en het belang van
een Academie als de onze moge overtuigen, waarbij wij de keuze van
een aantrekkelijk, verteerbaar, zelfs vulgariserend behandeld onderwerp
voor de gebruikelijke spreekbeurt niet onderschatten. De vraag kan worden gesteld, of een tweede openbare zitting als een paar jaar geleden in
eigen huis, geen aanbeveling verdient. Verder reken ik op een exemplaire werking ergens als buitenstaander natuurlijk van het Fonds
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voor de Letterkunde, waarvan men het belang niet onderschatte en dat
ik als een belangrijk correctief beschouw bij de activiteit van de ministeriële Dienst voor de Letteren in Brussel. Dupliceren wat daar gebeurt is
wel eens onvermijdelijk, maar bijsturen lijkt mij evenmin uitgesloten.
Misschien is de uitbreiding van die werking voorlopig een wensdroom,
uiteraard bij gebrek aan middelen, mais point n'est besoin... u weet
wel. Problemen die om een oplossing vragen zijn er in voldoende mate
om er de handen mee vol te hebben. Nog zoëven attendeert collega
Deschamps op de toestand van onze bibliotheek waar, verstoken van de
nodige subsidies hoé bestaat het ? onze voorbeeldige bibliothecaresse zich tot een in elk geval dapper gevecht tegen de bierkaai hoort te
beperken. Deze zaak moet dringend worden bekeken.
Geachte collega's,
Het zou onhoffelijk zijn deze beschouwingen niet te besluiten met
een persoonlijk dankwoord tot onze aftredende voorzitter, collega
Keersmaekers, voor de tot mij gerichte, en als gemeenschappelijk door
mij aangevoelde felicitaties naar aanleiding van mijn aanstelling tot doctor h.c. door de Université Stendhal van Grenoble. Mijn toebehoren tot
onze Academie heeft hierbij een rol gespeeld, aangezien de Franse Ambassade in Brussel in dit verband om informatie vroeg. Relativeren is vast
mijn zwakste zijde niet. Maar de eerste Nederlandse en speciaal Vlaamse
schrijver te zijn wie, voor zover mij bekend om niet ideologische maar
inderdaad literaire redenen, het aan een buitenlandse universiteit overkomt, laat mijn trots noem het mijn ijdelheid niet onberoerd.
Liever dan hierbij verder stil te staan, verheug ik mij op het bemoedigend verschijnsel dat het in ruimere zin een erkenning van de Vlaamse
vóór de Noordnederlandse, een over onze grenzen overiletteren is
, waarbij zich het hartverheffend
gens niet uitzonderlijke reactie
fenomeen voordoet van een in het buitenland op het hoogst niveau
bestaande aandacht, los van officieel geijkte Lagelandse beoordelingspatronen, modieuze tics, vriendendiensten, „ arrangementjes ", commerciële vedettencultus of ongeklopte evaluaties. Ik ben ontroerd en enorm
blij de eerste, en hoop niet de laatste te zijn.
Ik dank u, gelukkig om de vóór ons liggende samenwerking.

Vergaderingen van 15 februari 1989
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren LAMPO, voorzitter, DE PAEPE, ondervoorzitter,
en HOEBEKE, vast secretaris ;
mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, de heren LISSENS, ROELANDTS,
VANACKER, MOORS, VAN ELSLANDER, LEYS, DECORTE, COUPÉ, DE BELSER, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, VAN HERREWEGHEN, JANSSENS, SPILLEBEEN en VAN DE PERRE, leden.
Afwezig met kennisgeving : de heren GYSSELING, GEERTS en VEULEMANS, leden ;
mevrouw ROSSEELS, de heren WALSCHAP, PAUWELS en DEMEDTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA
OPENING VAN DE VERGADERING
De Voorzitter opent de vergadering om 14.15 u.
VASTSTELLING VAN DE AGENDA
De agenda wordt niet gewijzigd.
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 18 januari 1989 worden goedgekeurd.
MEDEDELING VAN DE VASTE SECRETARIS

Lidmaatschap.
Op 8 februari jl. deed de Vaste Secretaris de gelukwensen van het Bestuur en van de collega's toekomen aan de heer V.F.
VANACKER ter gelegenheid van zijn 25 jarig lidmaatschap.
Collega VANACKER dankte voor deze attentie bij schrijven van 10 februari 1989.
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MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

I. Samenwerking tussen de Academiën.
De Vaste Secretaris heeft op 17 december 1988 onze Academie vertegenwoordigd op de plechtige openbare vergadering van de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten. In de
toespraak van Prof. Verbeke, vast secretaris van de Brusselse Zusteracademie, is uitvoerig sprake geweest over samenwerking van de Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten en de grote buitenlandse Academiën. In zijn antwoord heeft Minister D. Coens gezegd dat
hij deze samenwerking wil bevorderen, maar er de nadruk op gelegd dat
ook de samenwerking tussen de eigen Vlaamse Academiën moet worden gerealiseerd.
Achteraf heeft de Vaste Secretaris nog even met de Minister kunnen
spreken. De Minister heeft beloofd, dat er geen voorbereidende besprekingen zullen worden gehouden zonder dat onze Academie erbij betrokken wordt.
II. Prijsvragen.
De Vaste Secretaris heeft bij dezelfde gelegenheid ook vernomen, dat
bepaalde klassen van de Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten experimenteren met een nieuwe procedure bij het stellen van prijsvragen. De klasse Wetenschappen groepeert voortaan haar
prijsvragen volgens thema's, die dan op grond van actuele noden van
te voren worden bepaald.
Het Bestuur is van oordeel dat deze werkwijze het systeem van de
prijsvragen meer zin kan geven dan thans het geval is : de Academiën
kunnen weer leiding geven i.p.v. achterop te hollen. Het Bestuur zal de
zaak t.g.t. onderzoeken.

LEZING
, , Twintig Dierenverhalen van A. Koolhaas ", lezing door mevrouw
D' HAEN . De tekst van deze lezing is gepubliceerd in de , , Verslagen en
Mededelingen ", jg. 1989, aflevering 2, blz. 267 - 274.
EVENTUELE VOORSTELLEN EN MEDEDELINGEN

Bij brief van 10 februari 1989 verzoekt de heer DESCHAMPS het
Bestuur in een plenaire vergadering de leden summier in te lichten
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over de toestand van onze bibliotheek. De Vaste Secretaris heeft het
schrijven van collega DESCHAMPS in de ochtend aan het Bestuur voorgelegd.
De Voorzitter deelt de inhoud van de brief aan de vergadering mee
en stelt voor in toepassing van artikel 16 § 2 van het huishoudelijk reglement de behandeling van de vraag van de heer DESCHAMPS te verdagen, ten einde de Vaste Secretaris de gelegenheid te bieden het antwoord voor te bereiden en een brede informatie te verschaffen.
GEHEIME ZITTING
I. Lidmaatschap.
De Vaste Secretaris doet voorlezing van het vertrouwelijk verslag van
de vergadering van de commissie belast met het voordragen van twee
kandidaten voor de opvolging van wijlen de heer DE BRUIN, buitenlands
erelid.
Aan de beraadslaging die op de voorlezing volgt nemen de heren
MOORS, DE PAEPE en GOOSSENS deel. De heer GOOSSENS onderstreept
de grote verdiensten van de kandidaat die hij schriftelijk heeft voorgedragen en spreekt de wens uit dat de naam van deze kandidaat aan de
definitieve lijst wordt toegevoegd. De Academie gaat op dit verzoek in.
II. Samenstel ling van de jury's voor de fondsprijzen.
Het Bestuur stelt aan de Academie de volgende samenstelling voor :
1. Dr. Karel Barbierprijs (periode 1987-1988 ), ten bedrage van
20.000 F. : de heren SPILLEBEEN, JANSSENS en KEERSMAEKERS ;
2. Noordstarfonds - Dr. Jan Graulsprijs (periode 1984-1988), ten bedrage van 40.000 F. : de heren GOOSSENS, ROELANDTS en HOEBEKE.
De voorstellen worden goedgekeurd.
III. Jury voor de ,, Wedstrijd voor letterkunde van de stad Brussel
1989
De heer LISSENS, die op 21.12.1988 door de Academie als lid van
deze jury werd aangewezen, heeft op 18 januari jl. aan het Bestuur laten
weten dat het hem niet mogelijk is de opdracht te aanvaarden en de
Academie gevraagd een ander lid aan te wijzen.
Na een korte bespreking verklaart de heer VAN HERREWEGHEN zich
bereid in deze jury zitting te nemen.
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Iv. Verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie van 1 februari 1989 wordt aan de Academie ter kennisneming voorgelegd.
II. VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN

Verslag door de heer

DECORTE,

lid-secretaris.

Aanwezig: de heren LAMPO, voorzitter, JANSSENS, ondervoorzitter, en
secretaris ;
mevrouw DEPREZ, de heren LISSENS, VAN ELSLANDER, COUPÉ, DE
BELSER, VAN HERREWEGHEN, VEULEMANS en VAN DE PERRE, leden.

DECORTE,

Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, LEYS, HOEBEKE, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS,
KEERSMAEKERS en DE PAEPE.
AGENDA

„De
De poëtische wereld van M. Vasalis"' , lezing door de heer VAN DE
PERRE.

Spreker hield een gefundeerde uiteenzetting over het poëtisch oeuvre van Vasalis, vooral door de thematiek in haar werk met grote kennis van zaken te belichten. De tekst van deze lezing is gepubliceerd in
de , , Verslagen en Mededelingen '' , jg. 1989, aflevering 1, blz. 79 93.
-

III. OVERHANDIGING VAN EEN HULDE-ADRES AAN COLLEGA VANACKER
TER GELEGENHEID VAN ZIJN /5-JARIG LIDMAATSCHAP

Verslag door de heer

HOEBEKE,

vast secretaris.

Aanwezig: mevrouw DEPREZ, de heren LISSENS, ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, VAN ELSLANDER, LEYS, DECORTE, HOEBEKE,
COUPÉ, DE BELSER, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, LAMPO, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN, JANSSENS, VEULEMANS
en VAN DE PERRE, leden.
Afwezig met kennisgeving : de heer GEERTS, lid ;
mevrouw ROSSEEIS, de heren WALSCHAP, PAUwELS en
nenlandse ereleden.

DEMEDTS,

bin-
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De voorzitter begroet en feliciteert de heer VANACKER in de volgende
bewoordingen :
Hooggeachte Collega Vanacker,
Vandaag wensen de collega's en het bestuur U te huldigen voor Uw
vijfentwintigjarig lidmaatschap van onze Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Inderdaad was het op 15 januari 1964
dat U tot opvolger van de toponymist dr. Lindemans werd verkozen,
verkiezing welke werd goedgekeurd door het Koninklijk Besluit van 10
februari van ditzelfde jaar.
Ofschoon ikzelf slechts op een lidmaatschap van zowat een goede tien
jaar kan bogen, jaren helaas die ontstellend vlug zijn voorbijgegaan. en ik dus geen kwarteeuw naast U heb zitting mogen nemen, beschouw ik het als een haast overstelpende eer U de felicitaties van ons
allen, ouderen en jongeren, te mogen aanbieden.
Vandaag betreur ik het geen taalgeleerde te zijn, om met grotere bevoegdheid, ik bedoel, met een professionele kennis van Uw arbeid het
woord te voeren, gevoed door de bewogenheid van eenzelfde wetenschappelijke belangstelling, eenzelfde of een gelijkaardige wetenschappelijke arbeid. In elk geval is het zo dat Uw verdiensten als geleerde
ruimschoots aan bod zullen komen in de voorlezing van het huldeadres, dat de Academie Ti als blijk van haar eerbied en waardering wenst
op te dragen, en waarin U ongetwijfeld de vaardige hand van Uw, ons
aller collega Hoebeke zult herkennen. Misschien veroorlooft U het mij,
dat ik mijn betrekkelijke, neen, verregaande onbevoegdheid vergoede,
door een uitspraak die ik mij wel eens informeel liet ontvallen, maar
waarvan ik U de oprechtheid waarborg. Zinspelend op mijn betreurd gebrek aan universitaire vorming heb ik herhaaldelijk mijn frustratie als
volgt geformuleerd : als ik filologie was g aan studeren zou ik niet de literaire maar de taalkundige richting hebben gekozen. Met een letterkundige tekst speel ik het wel klaar op grond van redenen die hier niet
terzake doen. Wat de taal an sich betreft word ik nog steeds gefascineerd
door geheime wortels, mysterieuze achtergronden, hiëroglyfische tekens
die tot in het verst van onze menselijke afkomst reiken. Ook dat is
magisch-realisme voor mij.
Maar goed, het heeft niet mogen zijn. Daarom nog een andere bekentenis, ditmaal van emotionele aard. Wij hebben vooralsnog niet veel
gepraat, vermoedelijk doordat wij beiden timide naturen zijn, waaraan
ikzelf soms door enige overcompensatie een oplossing tracht te geven.
Veroorloof het mij U, als mannen onder elkaar, te zeggen dat Uw be-
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daagde, beminnelijke aanwezigheid in ons midden steeds een weldoende invloed op ons alleen heeft uitgeoefend. Er zijn mensen van wie
een stille kracht, een intense straling uitgaat en wier tegenwoordigheid
ons onbetwistbaar het gevoel geeft dat zij , ook door er gewoon maar te
zijn, de wereld, deze soms zo lamentabele wereld beter maken. Voor
ons belichaamt gij bovendien de idee van , , de Vlaamse gentleman " ,
een vertegenwoordiger van het menselijk geslacht waaraan wij onafgebroken een enorme behoefte blijven hebben. Mensen als gij verleenden
aan deze Academie een aristocratisch accent maar ook een toets van humane warmte, welke het goed maken in haar midden te verkeren.
Wij zijn er trots op, wij zijn er gelukkig om, U tot de onzen te mogen rekenen, blij met het vooruitzicht in de volgende jaren verder met
U om te kunnen gaan. Ik moge besluiten met de eenvoudige woorden
die zo vaak door onze betreurde collega Lode Baekelmans in de mond
werden genomen : dit alles omdat wij U , , gaarne zien" .
Vervolgens leest de Voorzitter de tekst van het huldeadres dat de heer
namens het Bestuur en de Academie heeft geschreven voor.
De tekst van dit adres, dat in de vorm van een gedrukte oorkonde aan
de gehuldigde werd overhandigd, luidt :
HOEBEKE

In de heer Vanacker huldigen wij de geleerde en de veelzijdige neerlandicus, het trouwe en werkzame lid van de Academie en de mens.
Als neerlandicus heeft hij grote verdiensten verworven op de uitgestrekte velden van de dialectologie en is hij onafgebroken bedrijvig geweest op het gebied van de taalzorg en van het daarmee onafscheidelijk verbonden moedertaalonderwijs. Maar de akker waarop hij ten overvloede nieuwe planten heeft gekweekt en nieuwe vruchten heeft geoogst, is die van de syntaxis, met name de dialectsyntaxis, vanaf het verschijnen van zijn , , Syntaxis van het Aalsters Dialect ' ' in 1948 tot zijn
bijdrageov,SyntcihemarlvnPtWiems"1986
in de feestbundel , , Wortes anst-Verbi gratia, donum natalicium Gilbert
A.R. de Smet ' ' . Zijn magnum opus , , Syntaxis van gesproken taal te
Aalst en in het Land van Aalst in de XVe, XVIe en de XVIIe eeuw "
werd in 1959 door onze Academie bekroond en in 1963 door het Belgisch interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek uitgegeven. Het is
een monumentaal boek van 586 blz., groot formaat, en een meesterlijke
systematische beschrijving van de syntaxis van een dialect in het verleden, een werk dat meer biedt dan de staat van zaken in een bepaalde
fase en zoals het voor een echte diachrone studie past de syntactische
ontwikkeling laat zien. Geconcipieerd volgens de beginselen van de
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school van Overdiep, is het uitgegroeid tot een groots pionierswerk, dat
uitmunt door de scherpzinnige analyse van het overvloedige materiaal
en opvalt door de rustige behoedzaamheid waarmee de auteur zijn
zienswijze voordraagt.
We huldigen collega Vanacker ook om wat hij als dialectoloog voor
de verwezenlijking van drie grote projecten van het seminarie Nederlandse taalkunde van de RUG heeft bijgedragen, te weten : de Reeks
Nederlandse Dialectatlassen, het archief van gesproken dialect in Vlaanderen met inbegrip van Frans-Vlaanderen, en het Woordenboek van de
Vlaamse Dialecten. Dat hij bij deze veelsoortige activiteiten zich ook op
de hoogte heeft gehouden en houdt van de snel evoluerende theoretische linguistiek, dwingt bewondering af en respect.
Dat collega Vanacker een trouw lid van de Academie is, kan niemand
ontgaan. Dat hij belang hecht aan het imago van de Academie is ons
allen bekend en wij weten ook allen dat hij , indien het ooit nodig
mocht zijn, voor de Academie op de bres zou staan. Hij is ervan overtuigd dat een Academie leeft van wat ze doet en betekent, en hij heeft
ononderbroken een ruime bijdrage geleverd aan de werkzaamheden van
onze Instelling.
Wij huldigen de heer Vanacker ook als mens. Hij is een man van
rustige bezinning, van vrede en verstandhouding ; een man die steeds
tot voorzichtigheid maant en kalm overleg en die er de voorkeur aan
geeft te bemiddelen in plaats van tegenstellingen aan te dikken. Wij
eren in hem de objectieve en rechtvaardige beoordelaar van het werk van
anderen, inz. van het werk van beginners in het vak ; de vriendelijke en
vlijtige collega die geregeld en actief deelneemt aan onze vergaderingen,
waarin hij met zijn schrandere en weldoordachte tussenkomsten de discussies menigmaal aan de gang houdt of weer vlot brengt.
Het Bestuur en zijn medeleden betuigen collega Vanacker hun
oprecht dankbaarheid, omdat hij nu al vijfentwintig jaar lang met de
volle inzet van zijn geleerdheid en zijn persoonlijkheid de Academie
heeft gediend en bijgedragen heeft tot haar luister.
Tot slot dankte de heer VANACKER voor de hulde die hem werd gebracht. Aangezien hij voor de vuist sprak, kan hier alleen een door hemzelf achteraf geschreven samenvatting worden opgenomen, te weten :
Collega VANACKER dankt de Voorzitter en de Secretaris zeer oprecht
voor de, meent hij, al te vleiende bewoordingen in de toespraak. Dat
hij nu al zo lang lid is van ons genootschap, hangt samen met het feit
dat hij vrij jong lid werd van de Academie. Hij ontmoette er nog als
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medelid zijn oud-hoogleraren E. Blancquaert, F. Baur, P. De Keyser en
R. Foncke. Hij beschouwt het als een groot voorrecht dat hij binnen
onze Academie eminente vertegenwoordigers van onze literatuur en van
de literair-historische studierichting heeft leren kennen en daardoor ook
hun werk beter heeft leren appreciëren. Hij herinnert eraan dat de
laatste 25 jaar verscheidene leden hun bezorgdheid hebben uitgesproken over de miskenning van de rol die onze Academie als hoge instantie
moet spelen. Hij hoopt nog enkele jaren het zijne te kunnen bijdragen
om onze Academie als een harmonisch onderdeel te laten functioneren
binnen het culturele leven in onze Vlaamse gemeenschap.

Vergaderingen

van 15

maart 1989

I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig: de heren LAMPO, voorzitter, DE PAEPE, ondervoorzitter,
en HOEBEKE, vast secretaris ;
mevrouw DEPREZ, de heren LISSENS, ROELANDTS, VANACKER,
MOORS, VAN ELSLANDER, WEISGERBER, LEYS, DECORTE, COUPÉ, HADERMANN, DE BELSER, GOOSSENS, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, GEERTS,
JANSSENS, VEULEMANS, SPILLEBEEN en VAN DE PERRE, leden ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.

Afwezig met kennisgeving : mevrouw D'HAEN, de heren GYSSELING,
COUVREUR en VAN HERREWEGHEN, leden ;
mevrouw ROSSEELS, de heren WALSCHAP, PAUWEIS en DEMEDTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA
OPENING VAN DE VERGADERING

De Voorzitter opent de vergadering om 14.15 u.
VASTSTELLING VAN DE AGENDA
De agenda wordt niet gewijzigd.
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergadering van 15 februari 1989 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

I. Vertegenwoordiging van de Academie.
1. Op zaterdag 25 februari jl. vertegenwoordigde de heer VAN
ELSLANDER de Academie op de plechtige uitreiking van de literaire prijs
vandeStG.
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maart jl. vertegenwoordigde de heer LAMPO, voorzitter, de
Academie op de nieuwjaarsreceptie op het Koninklijk Paleis.
2. Op 8

II. Vertegenwoordiging van de Academie in een jury gevraagd.
Bij brief van 2 februari jl. verzoekt de heer A. Vandecandelaere,
woordvoerder van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond te Leuven, de Academie een lid te willen aanwijzen om zitting te nemen in
de jury belast met het kiezen van de laureaten van de taalwedstrijd , , Simon Stevinpenning " . De jury zal maar één maal samenkomen en wel
op maandag 10 april e.k. De vergadering zal plaatshebben te Leuven,
in , , 't Zweeds Paardje " in de teelstraat, om 20 u. Van de jury wordt
verwacht dat ze uit een totaal van 150 voorstellen van ( nieuwe ) Nederlandse technische termen die Amerikaanse en Engelse woorden kunnen
vervangen er 20 uitkiest en met een hoofdprijs bekroont. Voorts dat ze
30 troostprijzen toekent.
De Bestuurscommissie heeft in haar vergadering van 2 juni 1987 het
beschermheerschap over deze wedstrijd aanvaard en de zaak op 17 juni
1987 aan de Academie voorgelegd.
De Academie laat de leden vrij en wijst niemand aan.
MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

I. Brief van G. de Graeve i.v.m. de technische woordenschat.
Op 27 februari jl. ontving het secretariaat van G. de Graeve onder begeleidend schrijven een brief die tevoren, nl. op 18 januari 1989 aan de
Voorzitter van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen Letteren
en Schone Kunsten te Brussel was toegezonden. De leden hebben van
deze brieven, die van 18 januari jl. en het begeleidend schrijven van 27
februari 1989, een afschrift ontvangen.
In beide brieven wordt het probleem van het slordige taalgebruik op
het gebied van de technische woordenschat aangesneden en wordt gevraagd naar de bevoegdheden van de Academie. Het is duidelijk dat de
brief van 18.1.89 eerst aan de Brusselse Academie was gericht en dat
deze Academie de briefschrijver naar onze Academie heeft verwezen.
Het Bestuur wenst het oordeel van de Academie te kennen. Na de
bespreking, waaraan de heren GEERTS, VANACKER, DESCHAMPS,
KEERSMAEKERS, VEULEMANS en LISSENS deelnemen, beslist de Academie
de wenk van de heer GEERTS te volgen. Aan de briefschrijver zal de raad
worden gegeven aan de firma Brother een brief te richten en de kwestie
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ook voor te leggen aan de redactie van Taalbeheersing in de praktijk, die
dergelijke kwesties in haar tijdschrift vaak behandelt.
Ook op de wens van de heer MOORS, die de tolk van velen is en die
het nodig acht dat de aandacht van de overheid op het probleem wordt
gevestigd, zal worden ingegaan : het secretariaat zal een afschrift van de
brief De Graeve aan de Gemeenschapsminister van Cultuur doen toekomen.
II. Aangeboden bijdrage.
De collega's VAN ELSLANDER en KEERSMAEKERS, belast met het beoordelen van de als aangeboden bijdrage ingediende tekstuitgave van
, , Een meertalig Brugs Vastenavondspel uit de zestiende eeuw" , hebben hun verslag voorgelegd. De tekstuitgave wordt in samenwerking bezorgd door G. Tournoy en H. Wittouck.
De verslagen van de beide beoordelaars zijn positief en het Bestuur
stelt de Academie voor de publikatie van het werk in de Verslagen en
Mededelingen goed te keuren.
Het voorstel wordt aanvaard.
EVENTUELE VOORSTELLEN EN MEDEDELINGEN

De heer MOORS vraagt het woord en brengt de zaak Rushdie ter tafel. Hij is van oordeel dat de Academie i.v.m. deze zaak haar stem moet
laten horen en stelt voor, dat de Academie een motie van afkeuring van
de aanzetting tot moord op de ambassade van Iran doet toekomen.
De Voorzitter wijst op het H.R. dat onder artikel 16 § 2 voorschrijft
dat ieder voorstel tot onmiddellijke behandeling van een punt dat door
de beschrijvingsbrief niet ter kennis van de leden werd gebracht schriftelijk aan de Vaste Secretaris dient te worden meegedeeld, die het voorstel dan bij het begin van de vergadering aan de Academie voorlegt. De
Voorzitter heeft er evenwel begrip voor dat de tijd dringt en spreekt de
mening uit dat in de gegeven omstandigheden van het reglement kan
worden afgeweken. Hij wenst het oordeel van de Academie te kennen.
Na bespreking en na stemming bij handopsteken beslist de Academie
het voorstel MOORS onmiddellijk te behandelen. De heer GOOSSENS
neemt het op zich de tekst op te stellen, die hier volgt :
, , Naar aanleiding van de zaak Rushdie komt de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde op voor de vrijheid van meningsuiting en spreekt zij haar afkeuring uit over de aanzetting tot
moord ".
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Deze tekst krijgt de goedkeuring van de Academie en er wordt beslist
de inhoud van de motie te doen toekomen op de ambassade van Iran en
mee te delen aan de Gemeenschapsminister van Cultuur en aan de pers.
GEHEIME ZITTING

I. Lidmaatschap.
Ter opvolging van wijlen de heer C.C. DE BRUIN wordt de heer L.
STRENGHOLT tot buitenlands erelid verkozen.
II. Samenstelling van de Prijsvragencommissie (Prijsverhandelingen
1992 ).
De heren VANACKER en JANSSENS worden aan het Bestuur toegevoegd. In deze commissie zijn de vier v as te commissies vertegenwoordigd (H.R. art. 35 § 2).
III. Verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie van 15
maart 1989 wordt aan de Academie ter kennisneming voorgelegd.
II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS
Verslag door de heer DESCHAMPS, secretaris.

Aanwezig : de heren LAMPO, ondervoorzitter, en DESCHAMPS, seccetaxis ;
de heren LISSENS, VAN ELSLANDER, DECORTE, DE BELSER, DE PAEPE,
JANSSENS, SPILLEBEEN en VAN DE PERRE, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, MOORS,
WEISGERBER, LEYS, HOEBEKE, COUPÉ, HADERMANN, GOOSSENS,
KEERSMAEKERS en GEERTS ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heer VAN HERREWEGHEN, voorzitter ;
mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN en de heer VEULEMANS, leden.
Bij afwezigheid van de heer VAN HERREWEGHEN en aangezien de
heer LAMPO, ondervoorzitter, als spreker optrad, werd het voorzitterschap waargenomen door de heer DECORTE.
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AGENDA

„ Spelen met intertextualiteit in de praktijk" , lezing door de heer
LAMPO.

De heer LAMPO sprak over de `intertextuele ervaringen bij het schrijven van de roman waaraan hij werkt. De intertextuele referenties slaan
op de omgang van de hoofdpersoon met het werk van Pieter-Frans van
Kerckhoven. Het betreft dus de contacten van een schrijver-personage
met een literair oeuvre van een vergeten auteur. Spreker denkt dat het
in feite niet om intertextualiteit gaat zoals meestal bedoeld : tekstfragmenten van de opgeroepen schrijver gebruikt hij nergens, aangezien hij
weigert te aanvaarden dat het verantwoord zou zijn een beroep te doen
op wat een ander maakte.
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE TAAL

Verslag door de heer

HOEBEKE,

lid-secretaris.

Aanwezig : de heren GEERTS, voorzitter, en HOEBEKE, secretaris ;

de heren

ROELANDTS, VANACKER, MOORS, WEISGERBER, LEYS, COUPÉ,
HADERMANN, GOOSSENS en KEERSMAEKERS, leden.

Hospiterende leden : de heren LISSENS, VAN ELSLANDER, DECORTE,
DE BELSER, DESCHAMPS, LAMPO, DE PAEPE, JANSSENS, SPILLEBEEN en
VAN DE PERRE, leden,
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving :

de heren

GYSSELING

en

COUVREUR,

leden.
AGENDA

, , Een gedicht en een chanson over Vlaanderen" ,

lezing door de heer

JANSSENS.

De spreker vergeleek het gedicht , , West-Vlaanderen " (uit TANCREDO
Maastricht : Stols, 1952 ) met het lied „ Le plat pays "
(tekst en muziek) van Jacques Brel. Hij ging nader in op de inhoud en
de stijl en op de attitude van beide kunstenaars en wees daarbij op de
overeenkomsten en de verschillen. Aan de op de lezing volgende bespreking namen de heren LAMPO, GEERTS en WEISGERBER deel.
De heer JANSSENS heeft nog niet beslist over de vraag of hij de tekst
van de lezing al dan niet zal publiceren.
INFRASONIC,

Vergaderingen van 19 april 1989

I. PLENAIRE VERGADERING

Aanwezig: de heren LAMPO, voorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, de heren LISSENS, ROELANDTS,
VANACKER, VAN ELSLANDER, LEYS, DECORTE, COUVREUR, DESCHAMPS,
KEERSMAEKERS, VAN HERREWEGHEN, JANSSENS, VEULEMANS, SPILLEBEEN en VAN DE PERRE, leden.
Afwezig met kennisgeving : de heer DE PAEPE, ondervoorzitter ;
de heren GYSSELING, MOORS, ROOSE, COUPÉ, DE BELSER, GOOSSENS en
GEERTS, leden ;
mevrouw ROSSEELS, de heren WALSCHAP, PAUWELS en DEMEDTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA
OPENING VAN DE VERGADERING

De voorzitter opent de vergadering om 14 u. 15.
VASTSTELLING VAN DE AGENDA
De agenda wordt niet gewijzigd.
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 15 maart 1989 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

I. Overlijden
Op 22 maart jl. overleed ons buitenlands erelid Hugo MOSER. De familie liet op de Academie geen mededeling van dit overlijden toekomen
en het secretariaat vernam het nieuws uit een schrijven d.d. 8 april 1989
van collega GOOSSENS.
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In de Academie zal in de vergadering van 17 mei e.k. door de heer
LEYS een in memoriam worden uitgesproken.
II. Dankzegging.
Bij brief van 31 maart ji. dankt de heer STRENGHOLT de Academie
voor zijn verkiezing tot buitenlands erelid.
III. Benoeming.
Op 15 maart 1989 werd de heer E. de Ryck door de Vlaamse Executieve benoemd tot Bijzonder Commissaris voor de structurering van de
Diensten van de Vlaamse Executieve.
Zijn functie van Secretaris-generaal wordt waargenomen door de heer
Paul Berckx, administrateur-generaal van de Administratie voor Onderwijs en Permanente Vorming.
IV. International Pragmatics Conference.
De International Pragmatics Association van de UIA deed op het secretariaat van de Academie een aankondiging toekomen van de International Pragmatics Conference te Barcelona ( 9 tot 13 juli 1990 ). Het
thema van het Congres luidt : , , The Interdependence of social and cognitive Aspects of language use "
V. Internationale Koning Boudewijnprijs voor ontwikkelingswerk.
De Academie wordt ertoe uitgenodigd een of meer kandidaten voor
te dragen voor de Internationale Koning Boudewijnprijs voor ontwikkelingswerk 1990. De kandidaturen moeten uiterlijk 30 september 1989
op het Algemeen Secretariaat van de Koning Boudewijnstichting toekomen. Het organiek reglement van de prijs ligt ter inzage op het secretariaat.
Wie een suggestie of een voorstel heeft kan er aan de Vaste Secretaris
mededeling van doen.
VI. Novembervergadering 1989.
De vergadering van 15 november 1989 dient te worden verschoven
naar 22 november 1989 (15 november is immers Koningsdag en een officiële verlofdag ).
De leden krijgen nog een bericht.
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

I. Samenstelling van de agenda van de plenaire vergaderingen. De volgorde van de werkzaamheden.
Bij het openen van de plenaire vergaderingen is het herhaaldelijk gebleken, dat punt (2) van art. 15 § 2 van het H.R. : , , Vaststelling van de
agenda ' ' op uiteenlopende wijze wordt geinterpreteerd. Bepaalde leden
zijn in de mening dat dit punt de gelegenheid biedt om een nieuw
punt aan de agenda te laten toevoegen. Dat is echter niet zo. Bij de herziening van het H.R. werd punt (2) ingevoerd op verzoek van collega
GOOSSENS, die de vaststelling van de volgorde van de agendapunten op
het oog had. De mogelijkheid om een punt dat tevoren niet op de
agenda vermeld was ter sprake te brengen, wordt geboden door art. 16.
II. Spellingswijziging op komst. Samenstelling van een Gemengde Spellingscommissie.
De Vaste Secretaris heeft het Bestuur meegedeeld, dat de collega's
D'HAEN en COUVREUR hem gevraagd hebben wat de Academie zal
doen ter voorbereiding van de op komst zijnde spellingswijziging.
Na bespreking heeft het Bestuur beslist een tijdelijke gemengde commissie samen te stellen (linguïsten, literatuurwetenschappers en schrijvers ) en dat in de vergadering van vandaag. Deze commissie kan de
werkzaamheden van de Interne Spellingscommissie, die op 20 oktober
1977 werd opgericht en in 1984 voor het laatst vergaderde, voortzetten.
Aan collega GEERTS zal worden gevraagd in deze commissie t.g.t. een
inleiding te geven.
De Academie is het met de beslissing van het Bestuur eens en de gewenste commissie wordt met instemming van de genoemden, als volgt
samengesteld :
de heren VANACKER, LEYS, HOEBEKE, mevrouw D'HAEN, de heren
COUPÉ, DE BELSER, COUVREUR en GEERTS. De commissie zal zelf haar
voorzitter kiezen en aanknopen bij de besluiten van de Interne
Spellingscommissie (1977). Ze zal een eerste maal vergaderen in mei of
juni en in de plenaire vergadering van 12 juli 1989 verslag uitbrengen
over haar eerste werkzaamheden. De heer GEERTS, die afwezig was,
heeft zich in de ochtend bereid verklaard de bespreking in deze vergadering in te leiden.
LEZING

„De
De tribulaties van Pallieter ", lezing door de heer KEERSMAEKERS.
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GEHEIME ZITTING

I. Academische prijsvragen.
De volgende prijsvragen worden uitgeschreven voor 1992 :
LETTERKUNDE :
1. , , Prozaopvattingen in het Interbellum in Vlaanderen tussen 1927
en 1940 "
2. , , Louis Couperus en het decadentisme. Een thematologische confrontatie ' ' .
3. , , Zacharias Heyns, uitgever en toneelauteur. Biobibliografie en
studie van zijn toneelwerk "..
TAALKUNDE :
„ Een studie over samenstellingen in het Nederlands " .
Voorgesteld bedrag van elke prijs : 50.000 F.
Op voorstel van de commissie voor de prijsvragen worden de hierna
vermelde prijsvragen aangehouden :
a. voor 1990 : , , Een studie over de middelnederlandse vertalingen van
preken van Bernardus van Clairvaux ' ' .
b. voor 1991 : ,, Werkelijkheid en fictie in het Reynaertlandschap. De
rol van ruimte en naamgeving ' ' .
De Academie beslist aan elke prijs een bedrag van 50.000 F. te hechten.
II. Verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie van 5 april
1989 wordt aan de Academie ter kennisneming voorgelegd.
II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN
Verslag door de heer DECORTE, lid-secretaris.
Aanwezig: de heren LAMPO, voorzitter, JANSSENS, ondervoorzitter, en
DECORTE, secretaris ;
de heren LISSENS, VAN ELSLANDER, VAN HERREWEGHEN en VAN DE
PERRE, leden.
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Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
LEYS, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS en GEERTS.
Afwezig met kennisgeving : mevrouw DEPREZ, de heren DE BELSER
en VEULEMANS, leden ;
mevrouw ROSSEELS, de heren WALSCHAP, PAUWELS en DEMEDTS, binnenlandse ereleden.

AGENDA
„Spanningen tussen woord- en beeldcultuur I" , lezing door de heer
Janssens.
Spreker gaat uit van het impact van de beeldmedia op verschillende
terreinen van de samenleving : de zgn. printindustrie, de politiek, de religie, de sport. Meer bepaald wat de promotie van literatuur betreft,
wordt gewezen op het cult-boek, deskundig aangeprezen door de (liefst
geconverteerde) media, T.V. en video op kop. Te midden van de `ruis'
van de media is een `mandarinaat van de stilte' (George Steiner) nodig. De eisen stellende tekst, poëzie bij voorbeeld, komt aan die behoefte tegemoet.
Aan de bespreking namen naast voorzitter LAMPO de heren LEYS en
GEERTS deel.

VASTE COMMISSIE VOOR OUDERE TAAL- EN LETTERKUNDE
Verslag door de heer VANACKER, lid-secretaris.

Aanwezig: de heren GEERTS, ondervoorzitter, en VANACKER, secretaris ;
de heren ROELANDTS, GYSSELING, LEYS, HOEBEKE, COUVREUR, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : de heren LISSENS, VAN ELSLANDER, DECORTE,
LAMPO, VAN HERREWEGHEN, JANSSENS, VAN DE PERRE.

Afwezig met kennisgeving : de heren MOORS, ROOSE, GOOSSENS en
DE PAEPE, leden ;
mevrouw ROSSEELS, de heren WALSCHAP, PAUWELS en DEMEDTS, binnenlandse ereleden.
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AGENDA

„Onze
Onze ruimtelijke relaties",

lezing door de heer LEYS.

Spreker behandelt de ruimtelijke relaties weergegeven door de Nederlandse voorzetsels. Hij onderscheidt allereerst lokationele naast direktionele relaties ; lokationele relaties impliceren een zgn. zoekdomein tegenover een voorwerp, direktionele niet. Beide soorten relaties kunnen
gezien worden als bestaande relaties of als relaties-in-wording. Verder
zijn voorwerp-interne naast voorwerp-externe relaties te onderscheiden,
met daar tussenin een lokationeel-neutrale relatie (ndl. te ). Het systeem
van de voorwerp-interne relaties is vrij arm (in het Ndl. voornamelijk
in, binnen en door) ; zij behelzen nooit een oriëntatie.
Het systeem van de voorwerp-externe relaties behelst, naast een paar
ablatief- of adlatief- direktionele relaties ( van, uit, naar, tot gedeeltelijk ook tegen ), een stel lokationele relaties waarvan sommige met oriëntatieve waarde ( voor/achter, boven /onder, op, beneden, naast) en sommige zonder oriëntatieve waarde ( om, bij, aan, langs, tussen, gedeeltelijk tegen ). Spreker geeft de bijzonderste parameters aan die deze verschillende relaties bepalen. Tenslotte toont hij aan de hand van de relatie voor aan, hoe dit vrij eenvoudige systeem van ruimtelijke relaties
op een zeer gekompliceerde manier wordt toegepast.
Bespreking : De collega's JANSSENS, GEERTS en ROELANDTS vragen
nog even toelichting bij constructies die niet overeen schijnen te komen
met de besproken voorbeelden. De spreker toont aan dat die toch terug te brengen zijn tot de tegenstellingen die hij heeft besproken.

Vergaderingen van 17 mei 1989

I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren LAMPO, voorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;

de heren

VANACKER, MOORS, VAN ELSLANDER, LEYS, DECORTE, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, GEERTS, VEULEMANS en VAN DE PERRE,

leden.
Afwezig met kennisgeving : mevrouw DEPREZ, de heren LISSENS,
COUPÉ, GOOSSENS, COUVREUR, VAN HERREWEGHEN, JANSSENS en SPILLEBEEN, leden ;
mevrouw ROSSEELS, de heren WALSCHAP, PAUWELS en DEMEDTS, bin-

nenlandse ereleden.

AGENDA

OPENING VAN DE VERGADERING

De Voorzitter opent de vergadering om 14u.15.

VASTSTELLING VAN DE AGENDA

De agenda wordt niet gewijzigd.

IN MEMORIAM

De heer LEYS sprak een in memoriam
zie beneden)

H. MOSER uit.

(voor de tekst,

NOTULEN

De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 19 april 1989 worden goedgekeurd.
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MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS
I. Onderscheidingen.

Aan collega Christine D'HAEN werd de Henriëtte de Beaufortprijs toegekend voor haar werk , , De wonde in 't hert. Guido Gezelle, een dichtersbiografie "..
De Vaste Secretaris heeft collega D'HAEN telefonisch gelukgewenst.
Gisteren meldde radio B.R.T.-1 dat onze collega Bert DECORTE vereerd werd met de Sabamprijs. Deze prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt.
Hartelijke felicitaties.
II. Tweejaarlijkse Staatsprijs voor een werk over een wetenschappe lijk
onderwerp, sessie 1989. - Samenstelling van een jury.
Bij brief van 24 april jl. verzocht Gemeenschapsminister Coens de
Vaste Secretaris hem, in overleg met de Vaste Secretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van
België, twaalf namen van kandidaten-commissieleden voor het samenstellen van een jury belast met de toekenning van de tweejaarlijkse
Staatsprijs, sessie 1989, op te geven. Twee van deze leden dienen
taalspecialisten te zijn en te worden voorgedragen door onze Academie.
Het gewenste overleg heeft plaatsgevonden en de twee vaste secretarissen zijn overeengekomen dat de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde twee kandidaten-taalspecialisten zou voordragen en dat de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten daar tien namen van specialisten op het gebied van
andere disciplines aan toe zou voegen. Aangezien de installatievergadering van de benoemde commissieleden in de nabije toekomst plaats
moet vinden drong de tijd.
De Vaste Secretaris van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde heeft de heren VANACKER en MOORS bereid gevonden om in de commissie zitting te nemen. Bij brief van 12 mei jl.
heeft de heer VERBEKE, vast secretaris van de Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, Minister Coens de volgende namen en adressen, met de vermelding van de disciplines van de
genoemde personen, namens de twee Academiën laten toekomen :
Natuurwetenschap

Prof. Dr. G. Smets, Beukenlaan 5, 3030 Heverlee ;
Prof. Dr. J. Maton, Karmstraat 16, 9790 Wortegem- Petegem .
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Menswetenschap

Prof. Dr. J.A. van Houtte, „ Termunkveld " , Groeneweg 51, 3030
Egenhoven-Heverlee ;
Prof. Dr. H. van der Haegen, J. Vandenbemptlaan 53, 3030 Heverlee.
Pedagog ie

em. Prof. Dr. W. de Coster, Aan de Bocht 4, 9000 Gent ;
Prof. Dr. E. de Corte, Panoramalaan 5, 3040 Bierbeek.
Bibliotheconomie

Prof. Dr. H. Vervliet, Woudlaan 13, 2610 Wilrijk ;
De Heer Dr. H. Liebaers, Jan Sobieskilaan 44, bus 2, 1020 Brussel.
Specialisten geografie en geologie

Prof. Dr. F. Geukens, Tervuursesteenweg 150, 3030 Heverlee ;
Prof. Dr. R. Tavernier, Rijsenbergstraat 99, 9000 Gent.
Taaldeskundigen

(leden aangeduid door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde )
em. Prof. Dr. V.F. Vanacker, Visitatiestraat 187, 9110 Gent (SintAmandsberg);
em. Prof. Dr. J. Moors, Avenue des Lauriers 29, 4920 Embourg.
III. Tagung.
, , Handel und Kultur im Ost- und Nordseeraum ' ' . (International Association for the History of the Northern Seas) . 17-22 april 1989.
Op deze bijeenkomst hield Mw. DE WIT een lezing over studenten
uit de gebieden rond de Baltische zee aan de universiteiten van Leuven
en Leiden tot 1600.
Ze kreeg daarvoor de toestemming van de Vlaamse Regering.
Iv. Mededeling i.v.m. de bibliotheek : toestand, problemen en vooruitzichten.
Ingaande op de wens die de heer DESCHAMPS in de algemene vergadering van 20 januari 1989 heeft uitgesproken, dat de Vaste Secretaris in
een volgende plenaire vergadering enige informatie zou verstrekken betreffende de bibliotheek van de Academie, gaf de heer HOEBEKE een gedetailleerd overzicht van de huidige toestand, de problemen en de vooruitzichten. Aangezien de spreker de tekst van zijn uiteenzetting in een
uitvoerig werkdocument zal opnemen, kan hier worden volstaan met een
samenvatting. De heer HOEBEKE commentarieerde de volgende punten :
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1. De kredieten.

De heer HOEBEKE vestigt er de aandacht op, dat er voor de bibliotheek geen afzonderlijk jaarlijks krediet ter beschikking wordt gesteld.
De kosten voor de verwarming en de verlichting worden gedragen door
artikel 12.03, dat alle kosten voor energieverbruik moet dekken, en voor
de aankoop van boeken, tijdschriften en andere reeksen en de jaarlijkse
inbindingen moet elk jaar geld worden gevonden op artikel 12.02, d.i.
hetarikldnsvoeagmwrkinsotevazlling. In de praktijk komt dit hierop neer, dat de aankoop van boeken
en het inbinden gebeuren met wat er op artikel 12.02 elk jaar overschiet. Hetzelfde geldt voor het drukken van het Jaarboek : sedert 1967
moeten deze drukkosten betaald worden met de gelden van art. 12.02.
Wanneer men bedenkt, dat sedert circa 1979 op het artikel 12.02 van
jaar tot jaar steeds sterker werd bezuinigd, begrijpt men ook waarom er
in de laatste jaren voor de bibliotheek en het Jaarboek steeds minder
geld beschikbaar is geweest. Een exceptie was het jaar 1988 : het secretariaat had berekend dat er op art. 12.02 een bedrag van 830.000 F. nodig zou zijn, maar in het hoofdbestuur werd dit bedrag gereduceerd tot
600.000 F. Gelukkig verkreeg de Vaste Secretaris van de overheid dat er
een aanvullend krediet van 300.000 F. werd toegekend. Dit krediet werd
uitbetaald op 23 december 1988, d. i. 8 dagen voor de gelden hun
bestemming moesten hebben gekregen, te weten 31 december. Dank
zij de vooruitziende staf van het secretariaat konden vóór 31 december
voor 102.243 F. boeken en werken worden besteld en voor 49.608 F. inbindingen worden vastgelegd.
Wat het in 1989 wordt, kan nog niet worden gezegd, maar er is een
lijst voor aankopen tot een bedrag van circa 100.000 F. in de maak,
waarvan de Vaste Secretaris hoopt dat hij die binnen afzienbare tijd aan
de , , Commissie voor aankoop van boeken ' ' zal kunnen voorleggen.
HOEBEKE nog mee, dat het Ministerie van deAansluited hr
Vlaamse Gemeenschap de aankoop van boeken voor de bibliotheken
van de buitendiensten in de toekomst anders zal regelen : alle bestellingen zullen door de A.A.D. worden gecentraliseerd.
2. Het onderhoud.

Ten gevolge van gebrek aan personeel worden op dit ogenblik alleen
de lokalen schoongemaakt. Een grondige reiniging van boeken en kasten
kan niet gebeuren. Deze reiniging was wel mogelijk in de korte periode
dat de vorige huisbewaarster, Agnes Vandenbogaerde, nog niet met
pensioen was (1.4.1988 ). Om dezelfde reden kunnen ook de schim-
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mels, die her en der in de bibliotheek opduiken, niet regelmatig bestreden worden. De zeldzame gevallen van zware schimmelinfectie worden
ondertussen geïsoleerd.
Aan het inbinden van boeken en tijdschriften zou jaarlijks 50 a
10.Fmoetnkuwrdbse(60à12and,rgelang van het vereiste soort bindwerk). Ook deze kosten moeten worden
gedragen door het art. 12.02 : zie boven.
3. De plaatsruimte.
a. De ligging. De lokalen waar boeken worden bewaard liggen op drie

verdiepingen her en der verspreid. Voor het raadplegen van de bibliotheek is dat geen probleem : de boeken blijven bereikbaar. Wel een probleem is het ontbreken van een volledige catalogus.
b. De opslagmogelijkheden. Op dit gebied begint de toestand precair
te worden. De verwijdering van de doubletten wordt met medeweten
van de Bestuurscommissie voorbereid.
c. De omgeving. De gespreide ligging van de lokalen heeft voor gevolg,

dat de omstandigheden van bewaring nogal verschillen : temperatuurschommelingen en vochtigheid, ligging van de lokalen zelf ( b.v. onder
een mansardedak, ongezonde muren, condensatie e.a. ) . De grote bibliotheek is slecht geïsoleerd. Er zijn niet te onderschatten verwarmingsproblemen en het is wenselijk dat het gehele gebouw verwarmd wordt.
4. De catalogus.
Een catalogus van de oude drukken wordt voorbereid ; van deel I is
reeds een eerste versie in typoscript voorhanden. Deze versie wordt momenteel herzien en kan mettertijd in onze , , Verslagen en Mededelingen ' ' worden gepubliceerd.
Het hoofdbestuur heeft de Academie een PC beloofd en de onderhandelingen duren voort. De Vaste Secretaris heeft ook de aansluiting
op het netwerk DOBIS-LIBIS gevraagd. Dit is het netwerk waarop de bibliotheken van de Vlaamse Gemeenschap zullen worden aangesloten.
DePCzoualstrminvheDOBIS-Lntwrkuedi.
Er is een reële kans dat dit plan werkelijkheid wordt.
Tot slot werden nog vragen gesteld en werd van gedachten gewisseld,
met suggesties van de heren LEYS, DESCHAMPS en VAN ELSLANDER.
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MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR
EN VAN DE COMMISSIES

I. Herziening van het statuut van het Nationaal Biografisch Woorden-

boek.
De heer HOEBEKE brengt verslag uit over de eerste vergadering die op
initiatief van de heer UYTTERHOEVEN, voorzitter van de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, werd gewijd aan de moeilijkheden die i.v.m. het N.B.W. in de genoemde Academie gerezen zijn. Deze vergadering had plaats in het
Academiënpaleis te Brussel op 26 april 1989, om 11 u. , onder het voorzitterschap van de heer UYTERHOEVEN.
Aanwezig: de heren UYTTERHOEVEN, voorzitter van de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten ; VERBEKE,
vast secretaris van deze Academie ; LISSENS, die op verzoek van de heer
LAMPO de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
vertegenwoordigde ; de heren HOEBEKE, vast secretaris van deze Academie, en VAN LAERE, vertegenwoordiger van de Koninklijke Academie
voor Geneeskunde van België.
Afwezig met kennisgeving : de heer LACQUET, vast secretaris van de
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

De Voorzitter zette in het kort de redenen uiteen waarom er in de
laatste tijd in de Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten i.v.m. het N.B.W. een malaise is ontstaan, die zich ook in de
Bestuurscommissie heeft doen gevoelen. Die redenen hebben in hoofdzaak betrekking op de eisen van een wetenschappelijk medewerkster, de
financiering, de werking van de redactieraad en het ontbreken van een
echt statuut voor het N.B.W.
De volgende punten werden ter sprake gebracht
1. Voortbestaan van het N.B.W. : de leden zijn het erover eens, dat
deze onderneming in stand moet worden gehouden, zonder dat men er
zich toe verbindt om twintig volumes te publiceren.
2. Het N.B.W. moet worden beschouwd als een langlopend project:
het is dus van tijdelijke aard en moet worden uitgevoerd door contractuele personeelsleden (niet door mensen die in het personeelskader zijn
opgenomen ).
3. De zetel van het secretariaat is te BRUSSEL gevestigd in de lokalen van
de Koninklijke Academie
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- men beschikt thans reeds over voldoende ruimte ;
- in de Koninklijke Stallingen worden meerdere lokalen voorzien voor
het N.B.W.
- de teksten van de bijdragen worden te Brussel op disketten aangebracht ;
- er moet een blijvende controle uitgeoefend worden op het werk van
het personeel ;
- in de Universiteitsbibliotheek te Gent is nog slechts één kamer beschikbaar voor het N.B.W., in plaats van drie.
4. Er moet bepaald worden welke de verantwoordelijkheid is van elke
Academie die aan dit project medewerkt.
5. De jaarlijkse investering van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten in dit project bedraagt ca.
3.000.000 F.

6. De verantwoordelijkheid van de redactiesecretaris moet nader omschreven worden.
De punten 1 tot 3 werden vrij uitvoerig besproken, de punten 4 tot
6 zullen in de volgende vergadering, te weten op 19 mei e.k. worden
behandeld.
De heren LISSENS en HOEBEKE hebben m.b.t. geen enkel punt verbintenissen aangegaan.
Na een rustige en brede gedachtenwisseling komen de leden van het
Bestuur overeen, dat wanneer de besprekingen beëindigd zullen zijn,
de Vaste Secretaris voor onze Bestuurscommissie uitvoerig verslag zal uitbrengen en de Academie volledig geïnformeerd zal worden.
II. Aangeboden bijdrage.
De heren KEERSMAEKERS en HOEBEKE, die belast waren met de beoordeling van de door de heer W. Braekman alsaangeboden bijdrage
voorgelegde tekstuitgave van M. van Vaernewijcks Catechismus der
Minne, hebben een gunstig verslag uitgebracht.
De heer Braekman heeft met alle op- en aanmerkingen rekening gehouden. De collega's KEERSMAEKERS en HOEBEKE stellen de Academie
voor de bewuste tekstuitgave in onze , , Verslagen en Mededelingen" op
te nemen. Het voorstel wordt goedgekeurd.
(zie Verslagen en Mededelingen " jg. 1989, Afl. 1, blz. 1-78).
GEHEIME ZITTING
Verslagen van de vergaderingen van de Bestuurscommissie.
De verslagen van de vergaderingen van de Bestuurscommissie van 19 april
en 17 mei 1989 worden aan de Academie ter kennisneming voorgelegd.
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II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE TAAL

Verslag door de heer KEERSMAEKERS, lid-wd. secretaris.

Aanwezig : de heer GEERTS, voorzitter ;
de heren VANACKER, GYSSELING, MOORS, LEYS, HOEBEKE, HADERMANN en KEERSMAEKERS, leden.

Hospiterende leden : de heren VAN ELSLANDER, DECORTE, DESCHAMPS, LAMPO, JANSSENS en VAN DE PERRE.
Afwezig met kennisgeving :

de heren COUPÉ, GOOSSENS en COU-

VREUR, leden.

AGENDA

„Een
Een geschiedenis van slang en draak als symbolen" , lezing door de
heer GYSSELING.
De spreker commentarieerde een aantal dia's, nl.
I. Aanbeden slang : 1. ringslang, 2. cobra (ring op borst, draagt zonof maanschijf, spuwt energie uit, cobra met leeuwekop).
II-VII Vijandelijke slang.
II. Reuzeslang : 1. oceaanslang (Babylonische kudurru's, Oud Testament, Egypte, Apokalyps, Skandinavië ), 2. hemelslang (kudurru's,
Apokalyps).
III. Uitzicht : 1. vroeg voorbeeld van draak : gevleugelde krokodil met
gehoornde slangekop, 2. gevleugelde, 3. gehoornde, 4. tweekoppige,
5. zevenkoppige, 6. vuurspuwende slang of draak.
IV. Functie : 1. ontsteelt het eeuwige leven (Gilgamesj, Aards Paradijs,
Egypte oordeel na dood ), 2. verslindt mens.
V. God of held doodt slang : bliksem, pijl, speer, zwaard, vertrapping,
wurging.
God of held tussen 2 draken : Iran, Ierland, Germaanse landen. Levensboom tussen 2 draken.
Slang bevecht paard.
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VI. Afschrikkende of bewakende slang : boegbeeld, schild, standaard.
VII. Composiete dieren : slangmens, slangleeuw, paardslang, hellehond.
Namen deel aan bespreking : de heren MOORS, HADERMANN, LEYS,
GEERTS, KEERSMAEKERS en LAMPO.

VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS
Verslag door de heer DESCHAMPS, lid-secretaris.
Aanwezig: de heren LAMPO, ondervoorzitter, en DESCHAMPS, secretaris.
de heren VAN ELSLANDER, DECORTE, JANSSENS en VAN DE PERRE,
leden.
Hospiterende leden : de heren VANACKER, GYSSELING, MOORS, LEYS,
HADERMANN, KEERSMAEKERS en GEERTS.
Afwezig met kennisgeving: de heer VAN HERREwEGHEN, voorzitter ;
mevrouw DEPREZ en de heren LISSENS en SPILLEBEEN, leden.
Het voorzitterschap werd waargenomen door de heer LAMPO.

AGENDA
, , Spanningen tussen woord- en beeldcultuur" II, lezing door de heer
Janssens.
In de eerste lezing werd de weinig comfortabele concurrentiepositie
van het leesboek binnen het multimediale informatie-aanbod geschetst ;
nu wordt gepleit voor een permanente alfabetisering die de tekensystemen van de woord- én de beeldcultuur omvat. Er blijkt een verband te
bestaan tussen `ontlezing' , taalarmoede en denkverschraling. H.M. Enzensberger spreekt van `die volkommene Leere' die de TV-cultuur zou
verspreiden ; overal wordt een `georganiseerd geheugenverlies' bij jongeren geconstateerd. Zonder alarmisme of paniek pleit spreker voor een
verlangzaming van onze omgang met cultuurgoederen `die niet overgaan' , kortom voor een cultuur der traagheid.
Aan de bespreking namen deel : de heren VAN DE PERRE, LEYS,
GEERTS, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS.

IN MEMORIAM HUGO MOSER
door O.

LEYS

Op 22 maart 1989 overleed te Bonn op 79- jarige leeftijd prof. Hugo
Moser. Hij was buitenlands erelid van onze Academie sedert 1972.
Hugo Moser werd geboren te Esslingen bij Stuttgart op 19 juni 1909.

Zoals dat toentertijd in Duitsland nog de gewoonte was, vertoonde zijn
universitaire opleiding een breed spectrum. Hij studeerde nl. germanistiek, maar daarnaast ook anglistiek, romanistiek en filozofie ; hij studeerde in Tubingen, de universitaire hoofdstad van Schwaben, het land
waar hij vandaan kwam ; maar achteraf ook nog aan de Sorbonne en in
Engeland. In 1932 promoveerde hij op een proefschrift over taal en gebruiken bij de Sathmarer Schwaben, een Duitse minderheid aan de
grens van Hongarije en Roemenië, eertijds dus deel uitmakend van de
Donaumonarchie. Tot 1946 was hij achtereenvolgens leraar, in militaire
dienst of in krijgsgevangenschap. Toch betekende de oorlog voor Moser in wetenschappelijk opzicht geen algehele stilstand. Nog tijdens die
periode verschenen van zijn hand opnieuw enkele bijdragen over de
taal, de naam- en de volkskunde van Duitse minderheden in ZuidoostEuropa.
Nadat Hugo Moser in 1947 de habilitatie bekomen had op een proefschrift in verband met de relatie tussen sagenkunde en romantiek, kende
zijn wetenschappelijke loopbaan een steile opgang. Hij werd in 1947 assistent, in 1948 docent en in 1950 buitengewoon hoogleraar in de
Duitse filologie aan de universiteit te Tubingen ; in 1954 werd hij tot
gewoon hoogleraar benoemd te Nijmegen, in 1956 te Saarbrucken en
tenslotte in 1959 te Bonn, waar hij zou blijven tot aan zijn emeritaat in
1977. Trouwens, ook na zijn emeritaat zou hij in Bonn tot niet zo lang
voor zijn dood als bijzonder hoogleraar werkzaam blijven.
Hugo Moser verkreeg tweemaal een eredoctoraat ; hij was lid van verschillende binnen- en buitenlandse wetenschappelijke verenigingen en
academiën ; en hij was ook drager van de prestigieuze Konrad-Dudenprijs, een prijs die thans tweejaarlijks door de stad Mannheim wordt toegekend voor bijzondere verdiensten op het gebied van de studie van de
Duitse taal.
De verdiensten van Hugo Moser op het gebied van de Duitse taal zijn
inderdaad niet gering. Zoals zijn veelzijdige opleiding reeds had kunnen laten vermoeden, was ook het spectrum van zijn wetenschappelijke
bedrijvigheid zeer breed. Zijn belangstelling betrof de mediëvistiek, de
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taalgeschiedenis, de grammatica van het Middelhoogduits en van het
Nieuwhoogduits, de dialectologie, de naamkunde en de volkskunde.
Van deze brede belangstelling getuigen een 18-tal boeken en ongeveer
100 wetenschappelijke opstellen.
Bij die wetenschappelijke bedrijvigheid voegde zich gaandeweg ook
een waaier van organisatorische en administratieve bezigheden. Hugo
Moser was rector van de universiteit te Bonn ; hij nam aktief deel aan de
uitgave van verschillende wetenschappelijke tijdschriften en reeksen,
maar bovenal werd hij in 1964 medestichter van het Institut fiir deutsche Sprache te Mannheim, van welk Instituut hij ook ongeveer twintig jaar lang de voorzitter zou zijn. Onder zijn leiding groeide dit Instituut uit tot hét centrum voor de studie van de Duitse taal in WestDuitsland ; het stelt tientallen vorsers te werk ; er werden reeds een paar
honderd publicaties in het licht gegeven ; het Instituut organiseerde ook
tientallen kongressen en co lloquia zodat het voor de taalgermanisten van
over de gehele wereld het trefpunt bij uitstek is geworden. Aan de uitbouw van dit Instituut heeft de oudere Moser ongetwijfeld het beste van
zichzelf gegeven. Hij vestigde er trouwens ook de Hugo-Moser-Stiftung,
een stichting die op geregelde tijdstippen een niet onaanzienlijke prijs
toekent aan een jongere die een wezenlijke bijdrage heeft geleverd op
het gebied van de studie van de Duitse taal.
Naast de Hugo Moser als wetenschapper, als organisator en als administrator, was er tenslotte ook nog de Hugo Moser als mens, die gekenmerkt werd door dienstvaardigheid, tolerantie en eerlijkheid. Deze eigenschappen golden niet alleen zijn vele kollega's en vrienden in
binnen- en buitenland, maar naar algemeen wordt gezegd, ook zijn jongere medewerkers en zijn studenten.
Het zijn er aldus ontelbaar velen, die Hugo Moser met eerbied en
dankbaarheid blijvend zullen gedenken. Ook voor deze Academie was
het een eer, Hugo Moser onder haar buitenlandse ereleden te mogen
tellen.

Vergaderingen van 21 juni 1989

I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren ROELANDTS, VANACKER, VAN ELSLANDER,
WEISGERBER, LEYS, DECORTE, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS,
GEERTS, JANSSENS en SPILLEBEEN, leden ;
de heer LANGNIK JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : de heren LAMPO, voorzitter, DE PAEPE,
ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, de heren LISSENS, MOORS,
ROOSE, COUPÉ, DE BELSER, GOOSSENS, VEULEMANS en VAN DE PERRE,
leden ;
mevrouw ROSSEELS, de heren WALSCHAP, PAUWELS en DEMEDTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA
OPENING VAN DE VERGADERING
In toep as sing van art. 10 § 2 en art. 11 § 6 van het H.R. wordt het
voorzitterschap en het secretariaat waargenomen door resp. de heren
KEERSMAEKERS, voorzitter voor 1988, en VAN ELSLANDER.
VASTELLING VAN DE VOLGORDE VAN DE AGENDA

De agenda wordt niet gewijzigd.
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 17 mei 1989 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

I. Gelukwensen en dankbetuigingen.
Op 9 juni jl. deed het secretariaat aan Hare Majesteit Koningin Fabiola een telegram met gelukwensen voor Haar verjaardag toekomen.
HetofdankAcmiebjshrvna14ui98.
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II. Vertegenwoordiging van de Academie.
De heer VAN ELSLANDER zal de Vaste Secretaris vervangen op de
plechtigheid n.a.v. de presentatie van het eerste deel van de , , Nouvelle
Biographie Nationale ' ' die op 28 juni e.k. in het Paleis der Academiën
te Brussel plaats zal vinden.
III. Internationaal congres georganiseerd door het Ruusbroecgenootschap.
Op 5-7 september 1989 organiseert het Ruusbroecgenootschap ( Centrum voor Spiritualiteit UFSIA ) een internationaal congres met als
thema , , Van Hadewijch tot Maria Petyt. Vrouwen en mystiek in de Nederlanden van de 13 de tot de 17 de eeuw ' ' .
De heer DE PAEPE zal op verzoek van de Bestuurscommissie de Academie vertegenwoordigen.
MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
I. Lidmaatschap.
De zetel van wijlen de heer Most, buitenlands erelid, wordt vacant
verklaard ( art. 23 § 1 van het huishoudelijk reglement ).
II. Op verzoek van de Bestuurscommissie zal de heer VAN ELSLANDER
de Vaste Secretaris wegens de gezondheidstoestand van Mevrouw Hoebeke tijdelijk bijstaan.
GEHEIME ZITTING
Verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie van 7 juni
1989 wordt aan de Academie ter kennisneming voorgelegd.
II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN
Verslag door de heer DECORTE, lid-secretaris.
Aanwezig: de heren LAMPO, voorzitter, JANSSENS, ondervoorzitter, en
DECORTE, secretaris ;
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mevrouw DEPREZ, de heren VAN ELSLANDER, WEISGERBER, DE BELSER, VAN HERREWEGHEN en SPILLEBEEN, leden.

Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, LEYS, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS en GEERTS ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.

Afwezig met kennisgeving : mevrouw D'HAEN, de heren LISSENS,
COUPÉ, VEULEMANS en VAN DE PERRE, leden.
Het voorzitterschap werd waargenomen door de heer JANSSENS, ondervoorzitter.
AGENDA

Literair salon : de heer LAMPO handelt over en leest voor uit zijn
nieuwe roman ` De elfenkoningin' .
VASTE COMMISSIE VOOR OUDERE TAAL- EN LETTERKUNDE
Verslag door de heer KEERSMAEKERS, lid-wnd. secretaris.

Aanwezig : de heren GEERTS, ondervoorzitter, en VANACKER, secretaris ;
de heren ROELANDTS, LEYS, COUVREUR, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden.

Hospiterende leden : mevrouw DEPREZ, de heren VAN ELSLANDER,
WEISGERBER, DECORTE, DE BELSER, VAN HERREWEGHEN, JANSSENS en
SPILLEBEEN ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.

Afwezig met kennisgeving :

de heren MOORS, ROOSE, HOEBEKE,

GOOSSENS en DE PAEPE, leden.
AGENDA

„Enkele gevallen van discongruentie in ambtelijke taal te Aalst (15e-17e
eeuw)" , lezing door de heer VANACKER.
In de inleiding wijst de spreker erop dat konstrukties die eerst als onmogelijk werden beschouwd na een langere of kortere tijd kunnen evolueren tot korrekte taal. Hij onderzoekt in ambtelijke taal van de
15e-17e eeuw o.m. gevallen van discongruentie in getal tussen subjekt
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en persoonsvorm. Sommige zijn te verantwoorden met semantische kenmerken, bij andere spelen plaatsingskenmerken een bepalende rol.
Aan de bespreking namen de heren KEERSMAEKERS, COUVREUR, ROELANDTS en LEYS deel.

Vergadering van 12 juli 1989

I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren LAMPO, voorzitter, DE PAEPE, ondervoorzitter,
en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren ROELANDTS, VANACKER, VAN ELSLANDER, LEYS, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, JANSSENS, VEULEMANS en VAN DE PERRE,
leden.
Afwezig met kennisgeving : mevrouw DEPREZ, de heren LISSENS,
MOORS, ROOSE, DECORTE, COUPÉ, GOOSSENS, COUVREUR, VAN HERREWEGHEN en SPILLEBEEN, leden ;
mevrouw ROSSEELS, de heren WALSCHAP, PAUWELS en DEMEDTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA
OPENING VAN DE VERGADERING

De Voorzitter opent de vergadering om 14u.15.
VASTSTELLING VAN DE AGENDA
De agenda wordt niet gewijzigd.

NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 21 juni 1989 worden goedgekeurd.

MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

Erelidmaatschap.
De verkiezing van Prof. Dr. Leendert STRENGHOLT tot buitenlands
erelid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 22 mei 1989.
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MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR
EN VAN DE COMMISSIES

I. Nog steeds de benaming van de taal van de Vlamingen.
In het maandblad Dynamiek, maandblad van de Kamer van Koophandel van Brussel, jg. 35, nr. 6 (juni 1989 ), stelt de Mediagroep
Roularta Media Group N.V. " vijf Belgische magazines, week- of
„Roularta
maandbladen voor die België als Europese testmarkt bevorderen. Het
gaat om bladen uit de twee taalgebieden in België, volgens Roularta
FLEMISH en FRENCH.
Het Bestuur stelt de Academie voor ertegen te protesteren, dat onze
taal nog steeds FLEMISH wordt genoemd en geen recht schijnt te hebben
op haar ware naam.
Na bespreking wordt de Academie het eens met het voorstel. Naar
aanleiding van de vraag aan de groep Roularta of de benaming DUTCH
of NETHERLANDIC moet worden aanbevolen, tekent zich een meerderheid af die de voorkeur geeft aan Netherlandic.

Nota van de Vaste Secretaris : de term Netherlandic komt niet voor
in de Concise Oxford Dictionary, ed. 1987 en ook niet in Van Dale,
Groot woordenboek Nederlands-Engels (1987 ). Aan de University of
California Berkeley bestaat een Princess Beatrix Chair of Dutch Language and Literature.
GEHEIME ZITTING

I. Fondsprijzen
De Karel Barbierprijs (periode 1987-1988) en de Noordstarfonds- Dr.
Jan Graulsprijs (periode 1984-1988) worden niet toegekend.
Naar aanleiding van dit punt stelt de heer KEERSMAEKERS de vraag of
de verslagen van de jury's in de Verslagen en Mededelingen dienen te
worden gepubliceerd. Aan het eind van de bespreking werd geen beslissing genomen.
De Vaste Secretaris vestigt er de aandacht op dat de bewuste verslagen vroeger werden gepubliceerd, maar dat de voorschriften van de reglementen van de afzonderlijke fondsprijzen verschillen.
Om de collega's van dienst te zijn volgt hier een overzicht
- prijzen waarvan het reglement het publiceren van de verslagen van de
jury's voorschrijft : A. Beernaertprijs (art. 9) ; K. Barbierprijs ( art. 6) ;
J. van Ginderachterprijs ( art. 6) ; J. Eeckhoutprijs ( art. 5) ; L. Baekel-
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mansprijs (art. 6 ) ; G. Gezelleprijs ( art. 6) ; A. Merghelynckprijs (art.
5 ) ; A.H. Cornetteprijs ( art. 6) ; L. Willemsprijs ( art. 5) ; Noordstarfonds - Dr. J. Graulsprijs (art. 9) ; K. van de Woestijneprijs ( art. 8 ) ;
M. Gilliamsprijs (art. 6) ;
- prijzen vaarvan het reglement het publiceren van de verslagen van de
jury's niet voorschrijft : K. Bouryprijs ; N. de Tièreprijs ; J. Vercoullieprijs ; A. Sleeksprijs ; L. Elautprijs.

II. Verslag van de vergade ring van de Bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie van 5 juli
1989 wordt aan de Academie ter kennisneming voorgelegd.

Huldiging van Dr. h.c. Gerard Baron Walschap

Het was de bedoeling van het Bestuur en van de Academie in de vergadering van 12 juli 1989 Dr. h.c. Gerard Baron WALSCHAP t.g.v. zijn
vijftigjarig lidmaatschap te huldigen en hem een adres te overhandigen.
Aangezien de heer WALSCHAP om gezondheidsredenen niet aanwezig
kon zijn, heeft het Bestuur besloten hem met zijn goedvinden op
5 juli 1989 het adres, waarvan de inhoud hieronder volgt, per post te
doen toekomen :
De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde acht
zich gelukkig hulde te kunnen brengen aan collega
Gerard WALSCHAP
ter gelegenheid van zijn vijftigjarig lidmaatschap.
Hoe bescheiden ons bestaan ook mag zijn, toch laten we steeds iets
achter, zij het maar de onopvallende inscriptie die de Amerikaanse soldaten in muren krasten alvorens tot de aanval over te gaan en om te komen. 'Kilroy Was Here' : ik ben hier geweest, ik geef uitdrukkelijk te
kennen dat ik heb geleefd. Het 'Kilroy Was Here' van Gerard Walschap
omvat duizenden bladzijden : het teken is intussen tot een grootse
wandschildering uitgegroeid. Overigens gaat de vergelijking niet alleen
qua lengte mank, maar ook voor zover de slag de voorpostgevechten
die Walschap meer dan zestig jaar lang tegen de officiële literatuur
en de toonaangevende denkwijze in Vlaanderen leverde, hem ongedeerd
liet en uiteindelijk het culturele toneel hier te lande radicaal vernieuwde.
De Academie viert vandaag een overwinnaar : een man van de daad die
de roman nieuwe wegen opende en een mens van goede wil die zich van
allerlei verboden niets aantrok en daarenboven edelmoedig genoeg was
om zijn lezers te willen ontvoogden. En daarin slààgde.
De roman daar hamerde hij voortdurend op
is bij uitstek een
verhaal. Geen analyse, geen beschrijving, maar een relaas van de daden
en handelingen waardoor de mens Walschap zelf in de eerste plaats
zijn levensdrang waarmaakt. Tussen zijn dynamische stijl en romanopvatting en zijn persoonlijkheid is het verband overduidelijk. Maar het
feitenverhaal dat hij zo hartstochtelijk aanprees, was vanzelfsprekend van
aard om heel wat geestverwanten aan te trekken. De familie Root-
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hooft, Trouwen, Celibaat, Houtekiet, Zuster Virgilia
Walschap is niet
uit onze literatuur weg te denken. Matthijs, Fonteyne, ja zelfs Teirlinck,
Vermeylen en Timmermans traden in zijn voetspoor, om nog te zwijgen van de levenden. Historisch gesproken, treedt hij op als de
onmisbare
schakel tussen verleden en toekomst, tussen de volksvertellers
uit de 19de eeuw en Buysse enerzijds en L.P. Boon en Claus anderzijds,
tussen de realistische familieroman en het postmodernisme over het mythische expressionisme.
Het andere aspect van zijn oeuvre, waardoor Walschap de emancipatie
van het publiek bevorderde, gaat de grenzen van de literatuur te buiten. In hoofdzaak leerde hij ons zelfstandig denken en door zijn voorbeeld spoorde hij ons ertoe aan voor onze mening te durven uitkomen,
eerlijk kleur te bekennen. Vrij als hij was, wilde hij ons ook vrijmaken
als we dat goedvonden, zonder ons daartoe te dwingen. We bewonderen de moed waarmee hij ons die dienst bewees. We zullen de les niet
vergeten.

De Bestuurscommissie :
Prof. Dr. N. de Paepe
Ondervoorzitter

H. Lampo
Voorzitter
Dr. M. Hoebeke
Vast Secretaris

Em. Prof. Dr. K. Roelandts
lid

Em. Prof. Dr. A. van Elslander
lid

Gent, 5 juli 1989

Openbare vergadering te Beauvoorde
(woensdag 19 juli 1989 )
Aanwezig : de heren LAMPO, voorzitter, DE PAEPE, ondervoorzitter,
en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren LISSENS, ROELANDTS, VANACKER, MOORS, VAN ELSLANDER,
LEYS, DECORTE, GOOSSENS, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, VAN HERREWEGHEN, GEERTS, JANSSENS, SPILLEBEEN en VAN DE PERRE, leden ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : mevrouw DEPREZ en de heer COUPÉ,
leden.

In zijn openingstoespraak verwelkomde de heer LAMPO, voorzitter, de
volgende prominenten : de heer H. Th. Schaapveld, Ambassadeur der
Nederlanden ; Monseigneur E. Laridon, Hulpbisschop van Brugge ; de
heren A. Coppens, Arrondissementscommissaris voor Ieper, Diksmuide
en Veurne ; M.C. Denève, Ere-luitenant-generaal b.d., Oud-AlgemeenCommandant van de Rijkswacht ; L. Vanderstraeten, Secretaris-generaal,
tweetalig adjunct bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ; Fr.
van Parys, emeritus Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Gent ;
E. Bonte, emeritus Eerste advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te
Gent ; J. Mortelmans, Ere-Directeur-generaal van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap ; Prof. Dr. H. van der Eecken, Eerste ondervoorzitter van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde ; Prof. Dr. J. Maton, emeritus hoogleraar aan de R.U.G. ; prof. Dr. L. Simons, Hoofdbibliothecaris UFSIA ; Dr. R. de Smedt, Departementshoofd bij de Koninklijke Bibliotheek van België ; G. Boonaert, Schepen van de Stad
Veurne ; A. Dujardin, Vrederechter van Veurne-Nieuwpoort ; Vandenbroucke, Commandant van de Rijkswacht van het distrikt Veurne.
Vervolgens wijdde hij enkele gedachten aan de Academie als centrum
van cultuur en sprak hij zijn ongenoegen uit over de recente betekenisverruiming van de term cultuur tot , , vermaak ". .
Na zijn toespraak verleende de Voorzitter het woord aan de heer
GEERTS die een lezing hield over „In
In Vlaanderen Vlaams ? " . De tekst
van deze lezing zal verschijnen in , , Ons Erfdeel ".
In zijn slotwoord dankte de heer LAMPO de spreker en nodigde hij de
aanwezigen uit tot het koffiepartijtje.
Zoals gebruikelijk is, legde het Bestuur van de Academie bloemen
neer op het graf van Jonkheer A. Merghelynck, erflater van het domein
Beauvoorde.
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Inleidende toespraak door Hubert

LAMP0

Aangezien de Academie voor 1 / 3 uit schrijvers bestaat (volgens mij
natuurlijk te weinig ! ), zal een verhaaltje mij niet ten kwade worden geduid. Ik behoor niet tot de literatuurbeoefenaars die zich andermans
vondsten toeëigenen en ze als zélf geslagen munt weer in omloop brengen. Dit zijn evenwel problemen die op een dag en een plaats als deze
niet ter sprake hoeven te komen...
Ik bedoel eenvoudig dat ik, met mijn gewoonte in strijd, een beroep
doe op een anecdote, een fabel zo u wilt, die ik met illustratieve inzichten ontleen aan de roman Les racines du ciel van de Franse auteur Romain Gary, een boek over de vernieling van de natuur in Afrika en de
uitmoording van de olifanten, toen dergelijke , , groene " thema's nog
geen uitingen van modieusheid waren.
Wij bevinden ons in een Duits krijgsgevangenenkamp, waar een
troepje Franse soldaten langzaam aan geestelijk uitgeput raakt als gevolg
van de inactiviteit waar het opzettelijk wordt aan overgeleverd. Niets kan
de ontmoedigde mannen nog schelen en stilaan worden de tekenen van
een algemene verloedering merkbaar. Eén onder hen neemt zich voor
hier iets aan te doen. Aanvankelijk wordt zonder veel geestdrift deelgenomen aan het door hem voorgestelde spelletje, doch het blijkt inderdaad te werken. Er wordt afgesproken dat men zich zal inbeelden dat
er zich onder hen een jong meisje bevindt van wie de delicate gevoelens
horen te worden ontzien. Voortaan zijn grove praatjes, nutteloze stemverheffingen of schuine moppen verboden. Wie vloekt moet zich luidop bij de onzichtbare gezellin verontschuldigen. De gevangenen gaan
zich weer zorgvuldig wassen, maar wie zich met het oog hierop volledig uitkleedt moet het discreet achter een deken doen, speciaal vóór de
waterkraan opgehangen... Mettertijd stijgt het moreel van het troepje
zopvalend,tDuisrchedotganksr.Ewodten
onderzoek ingesteld en men komt erachter wat de krijgsgevangenen in
het schild voeren. De kampcommandant neemt zich voor een psychologische tegenzet te doen. Vergezeld door een escorte gaat hij de barak
binnen, blaft dat hij alles weet over het meisje dat zich onder hen bevindt en eist dat zij zal worden uitgeleverd. Er zal haar geen kwaad geschieden, behoudens de kleinigheid dat zij zal worden , , te werk "
gesteld in een bordeel voor officieren. Ofschoon de mannen niet direct
bedreigd worden, zijn zij even radeloos. Zelfs wanneer zij louter symbolisch hun onbestaande gezellin uitleveren, zal hun voortaan de moed
ontbreken om na zo'n verraad verder met een betrekkelijke gemoeds-
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rust het eind van de oorlog tegemoet te zien. Er wordt hun één nacht
bedenktijd gegeven. Wanneer 's anderdaags de commandant weer met
de nodige soldateske bombarie verschijnt, luidt het unanieme antwoord :
wij geven u het meisje niet over. De nazi-officier weet dat hij de nederlaag heeft geleden, want wat zijn slachtoffers geestelijk hebben geschapen, kan hij hun onmogelijk ontnemen.
Welnu.
In deze mooie fabel staat voor mij het jonge meisje voor het begrip
cultuur. Van het ogenblik af dat zij door de geest van de gevangen soldaten in het leven werd geroepen, is het denkbeeldig personage er de
oorzaák van dat de beschaving, de ware cultuur weer de bovenhand
haalt. Om nu deze parabel meer in overeenstemming te brengen met
de omstandigheden had het ook een eerbiedwaardige grootmama kunnen zijn, waarom niet ? Ik wil namelijk een vergelijking maken met
onze Academie, zonder stof voor goedkope grapjes te leveren. De idee
cultuur blijft evenwel dezelfde. Reeds ruim honderd jaar is de Academie een zachtjes gonzende, bescheiden nucleaire reactor vanwaar zonder stralingsgevaar naar Vlaanderen toe, culturele impulsen uitgaan.
een
Wie de instelling in al haar aspecten zou willen doorlichten
kan onmogelijk het begrip cultuur
niet zo eenvoudige bezigheid
naast zich neerleggen. Wat op zichzelf dan weer tot een onderzoek in
het onderzoek zou aanleiding geven. Deze gespecialiseerde opdracht is
mij niet toevertrouwd. Wel even het volgende.
De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde verniet het minst belangdiept zich in de letterkunde, de taalkunde en
de literatuurgeschiedenis. Voortdurend is zij ergens bezig met het
rijk
wellicht beter dan wie ook ?
begrip , , woord" . Daarom weten wij
hoe manipuleerbaar dat woord is. Bijgevolg ook het woord cultuur.
Ik zinspeel niet op bepaalde , , begripsverruimingen" , die bij gebruik
geen nadere toelichting vergen. Als morgen iemand een boek schrijft
over de cultuur van het Vlaamse volk, zo voelt een ieder natuurlijk dat
de combinatie , , cultuur" en , , volk" uitloopt op een soort van scheikundige formule, waarin verschillende bestanddelen verhoudingsgewijze
worden bekeken. Bestanddelen, bedoel ik, die kunnen reiken van folklore, volksspelen en zo tot geloof, kunst en letteren, waarvan de opsomming tot een synthetisch beeld van een algemeen beschavingspeil
leidt. Hierbij kunnen desgevallend de ongerechtigheden betrokken worden die mijn oor bereikten toen ik straks de naald van mijn autoradio
op de frequentiemodulatie langs alle bereikbare officiële en privézenders liet glijden, zonder dat ik hierbij door één geciviliseerde klank
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woord of muziek werd getroffen. Het kan ook slaan op de gesystematiseerde onzin welke wij dag na dag op de beeldbuis zien verschijnen,
uitzonderingen niet te na gesproken, of op de soms pijnlijk-domme
kletspraatjes in menige krant of weekblad.
De manipulatie van het woord cultuur is, als zovele andere megalomane onzin, vooral vanaf de jaren zestig frappant geworden. Politiek
werd in die tijd de deplorabele maatregel getroffen om bij de scheiding
van de ministeries van onderwijs en cultuur, bij laatstgenoemd ook de
sport kwijt te raken. Wat er de budgettaire gevolgen van betreft, zal ik,
om uw stemming niet te bederven, daar niet dieper op ingaan. Misschien is dit niet dé fatale mijlpaal geweest (hoewel... ), doch voor mij
persoonlijk een symbool van de zienderogen om zich heen grijpende imbecilisering, die trouwens met de herrie van `68, een maoïstische beweging, laten wij dat niet vergeten ( ooit Echt het Rode Boekje gelezen... ? ), hand in hand scheen te gaan. Als de sport, de massasport dus,
óók cultuur is, waarom dan inderdaad niet het gebrul en geloei van
beestige pop-muziek, uitgevoerd door één of ander ladderzat of gedrogeerd show-bussinesidool met millioenengage ? En waarom zou de literatuur en haar schaduwfenomeen, de critiek, nog met ernst en zonder
corruptionele nevenverschijnselen worden beoefend ? Waarom zou een
demagogisch reagerende officialiteit zich dan niet bij de algemene trend
van boerenbedrog, gesubsidieerde waanzin en vulgariteit aansluiten ?
Om kort te gaan : wij zijn in een cultuur van Madonna, Boy en een
aantal opgefokte dito's terecht gekomen, ook wat de literatuur betreft.
Helaas, de tijd ontbreekt mij om hier verder op in te gaan... Of het verhaal echt is weet ik niet. Tijdens en na de oorlog werd verteld dat GoeAls ik het woord cultuur hoor trek ik mijn revolver! ". Ik gering zei : „Als
Als
loof dat het Bertrand Russell was, die hierop verder fantaseerde : „Als
Goering
had
ongeik het woord revolver hoor trek ik mijn cultuur! "
lijk, want aan Madonna of Boy waren we nog niet toe en Urbanus
bracht de Vlaamse menigten nog niet in verrukking, overigens een brave
borst, vergeleken bij zelfs letterkundige vedetten. Ik voel mij ondertusDe cultuur is wat overblijft wanneer men
sen beter bij Selma Lagerlof: „De
alles vergeten is wat men ééns leerde ". Zij is dus viscerale beschaving,
levensstijl, wellevendheid al u wilt.
Tot deze cultuur wil de Academie het hare bijdragen.
Ik geloof niet dat zij geneigd is om op dit stuk te buigen voor het gezag van het woord, ik bedoel Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse taal. Want dan zitten wij weer met Madonna en Boy of tutti
quanti op schoot door de bepaling , , het geheel van manifestaties van
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Onze voorkeur gaat naar de filosofen uit de XVIII ° eeuw, voor wie cultuur neerkwam op civilisatie, ontwikkeling en verfijning van het geestelijk en zedelijk leven. Kortom, op
wat zich opstelt tegen de hedendaagse verloedering door o.m. commerciële televisie, radio, film, show-bussinnes. Ik bedoel alle vervlakkende
ingrepen van de op bedrieglijk winstbejag ingestelde media. Ethisch
staat een Academie als de onze de intellectuele tolerantie en de geestelijke vrijheid voor en legt zich toe op een nuancerende benadering van
de taalkundig-wetenschappelijke, literairhistorische en actuele creativiteit
op letterkundig gebied. Zij streeft naar gelijkheid onder haar leden, is
geen college van potentaatjes en denkt ruim en relativerend. Zelfcritiek
is, eventueel bij monde van haar voorzitter die gelukkig maar een
jaar fungeert haar hoegenaamd niet vreemd. Andermans critiek is
meestal afkomstig van wie alsnog vruchteloos naar het lidmaatschap
hunkert, een prijs miste of niet weet waar het ons om gaat.
Onze Academie is een gesloten werkplaats. Onafgebroken wordt er
aan de taal = cultuur gearbeid, wat gedeeltelijk, hoewel niet volledig
uit haar publicaties blijkt. Dat het verantwoordelijk ministerieel departement het haar op financiële gronden moeilijk maakt, zodat wij niet
briljanter naar buiten treden, vooral door onze wetenschappelijke uitgaven, is zoveel als le secret de Polichinelle. Na , , la Belgique de papa"
ishetr,lanbopgewrd.Ditsvnlefjk
bijeenkomst. U kent het verschaalde grapje. Twee joodse meneren treffen elkaar aan bij de Klaagmuur. , , Hoe gaat het, vriend Silbermann ?
, , Uitstekend, vriend Goldmunz, ik heb niet te klagen ! " En geen van
beiden vraagt de ander wat hij bij de Klaagmuur komt zoeken... Wat
niet verhindert dat ik de verantwoordelijke minister wel eens op die
historische plek hoop te ontmoeten om een beleefd gesprek met hem
te voeren en hem op het belang van de Academie te wijzen, mede
gesticht door negentiende-eeuwse idealisten die hetzelfde culturele goed
als zijn voorvaderen aanhingen.
En stoïcijns blijven wij verder werken. Aan de cultuur, de andere dan
die van Madonna of zelfs Maradonna. U bent hier op , , ons ' ' kasteel om
er u van te vergewissen.
Van harte welkom dus !
kunst, ontspanning en vermaak" .

Vergaderingen van 18 oktober 1989
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren LAMPO, voorzitter, DE PAEPE, ondervoorzitter,
en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren LISSENS, ROELANDTS, VANACKER, MOORS, VAN ELSLANDER,
WEISGERBER, LEYS, DECORTE, COUPÉ, COUVREUR, DESCHAMPS,
KEERSMAEKERS, WILLEMYNS, VAN HERREWEGHEN, GEERTS, JANSSENS,
VEULEMANS, SPILLEBEEN en VAN DE PERRE, leden ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : mevrouw DEPREZ en de heer GOOSSENS,
leden ;
mevrouw ROSSEELS, de heren WALSCHAP en DEMEDTS, binnenlandse
ereleden ;
de heer STRENGHOLT, buitenlands erelid.
AGENDA
OPENING VAN DE VERGADERING

De Voorzitter opent de vergadering om 14.15 u.
VASTSTELLING VAN DE AGENDA
De agenda wordt niet gewijzigd.
IN MEMORIAM
De heer GEERTS sprak een in memoriam J.L. PAUVELs uit.
(voor de tekst, zie beneden)

NOTULEN
N.a.v. punt I van de Mededelingen en Voorstellen van het Bestuur
gedaan in de plenaire vergadering van 12 juli 1989 vraagt de heer LISSENS het woord. Hij vestigt er de aandacht van de Academie op dat de
term Netherlandic al in het begin van de 20e eeuw, nl. in 1916, in bepaalde teksten voorkwam, en citeert een passage uit , , A Glance at the
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soul of the Low Countries ' ' door Jules Persij n . Netherlandic komt in
deze tekst als benaming van onze taal tweemaal voor.
Na een gedachtenwisseling waaraan achtereenvolgens deelnemen : de
heren WILLEMYNS die pleit voor Dutch), VANACKER (die zijn voorkeur
uitspreekt voor het overkoepelende Netherlandic ), DE PAEPE die erop
wijst dat Middelnederlands in het Engels steeds vertaald wordt door
Middle-Dutch ), GEERTS die onderstreept dat Nederlands de naam van
de taal van de Nederlanden is) en LEYS (die erop wijst dat Dutch in het
Engels gebruikelijk is en Netherlandic tot misverstand kan leiden), komt
de Academie niet tot een eensgezind standpunt.
Vervolgens vraagt de heer LISSENS, die er de aandacht op vestigt dat
de media-groep Roularta een privézaak is, of de brief waarvan in de bewuste notulen sprake is uiteindelijk geschreven werd. Daarop antwoordt
de Vaste Secretaris, dat hij dit nog niet heeft gedaan, omdat de Academie in haar vergadering van 12 juli 1989 geen definitieve beslissing ter
zake had genomen. Om dezelfde reden heeft hij bij het maken van zijn
verslag in fine aan zijn tekst een summiere nota betreffende het gebruik
van Dutch en Netherlandic in een paar recente woordenboeken toegevoegd. Dit roept dan de vraag op of het nodig is deze brief nog te
schrijven. Ook op dit punt lopen de meningen uiteen en op voorstel van
de Voorzitter wordt de bespreking besloten met de afspraak dat het
Bestuur de kwestie nog eens grondig zal onderzoeken.
Voorts krijgt de heer LISSENS nog de gelegenheid om een toelichting
te geven bij zijn interventie in de zitting van 27 september 1989 van de
Bestuurscommissie n.a.v. de bespreking van de status questionis inzake
de moeilijkheden met het N.B.W. De heer LISSENS heeft aan de Vaste
Secretaris op 13 oktober 1989 een brief doen toekomen waarin hij zegt
dat de bedoeling van zijn interventie was, erop te wijzen dat de Academie inzake het N.B.W. , , pas een beslissing kan nemen :
a. nadat het verslag van Prof. Verbeke (vergadering van 19 mei 1989)
is goedgekeurd,
b. nadat het protocol is opgesteld en aangenomen.
Zolang aan deze voorwaarden niet is voldaan, kan (z.i. ) aan de huidige
situatie niets worden gewijzigd ' ' .
De Vaste Secretaris vestigt er de aandacht op, dat de Bestuurscommissie bij haar besluitvorming met de standpunten van de heer LISSENS rekening heeft gehouden en dat deze standpunten een neerslag zullen
krijgen in de brief die het secretariaat eerstdaags aan Prof. Verbeke betreffende de aangelegenheid van het N.B.W. zal doen toekomen.
(

(

(
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Tot slot worden de notulen van de vergadering van 12 juli 1989 en
van de Openbare vergadering te Beauvoorde op 19 juli 1989 goedgekeurd.

MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

I. Overlijden
Op 3 augustus 1989 overleed te Leuven de heer J.L. PAUWELS, binnenlands erelid van de Academie . Aan mevrouw Pauwels en familie
werd in een telegram het rouwbeklag van het Bestuur en de leden aangeboden.
De begrafenis had plaats op woensdag 9 augustus jl. in de SintLambertuskerk te Heverlee. De lijkdienst werd bijgewoond door de heren ROELANDTS, VANACKER, ROOSE, LEYS, GOOSSENS, KEERSMAEKERS,
GEERTS en JANSSENS. De heer GOOSSENS sprak namens de Academie
een lijkrede uit (voor de tekst, zie beneden).
Bij dit overlijden ontving het secretariaat blijken van deelneming vanwege de heren H. Th. Schaapveld, Ambassadeur der Nederlanden, P.
Dewael, Gemeenschapsminister van Cultuur, H. Balthazar, Gouverneur
van de Provincie Oost-Vlaanderen, L.A. van Peteghem, Bisschop van
Gent, E. de Ryck, Secretaris-generaal en Bijzonder Commissaris voor de
Structurering van de Diensten van de Vlaamse Executieve, G. Temmerman, Burgemeester van de Stad Gent, en van de Vaste Secretarissen van
de , , Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique " , van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van België en van de Koninklijke Academie voor
Geneeskunde van België.

II. Vertegenwoordiging van de Academie.
- Op 6 oktober jl. vertegenwoordigde collega MOORS onze Academie
op de openingszitting van de Universiteit Luik.
- Op 14 oktober jl. woonden de heren VANACKER en DESCHAMPS in
de lokaliteiten van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Luik de huldiging bij van de heer MOORS, die onlangs zijn 75e
verjaardag heeft gevierd.
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III. Gelukwensen.
- Het secretariaat deed aan Zijne Majesteit Koning Boudewijn ter gelegenheid van Zijn verjaardag op 7 september jl. een telegram met gelukwensen toekomen.
De Kabinetschef van de Koning dankte de Academie in naam van de
Koning bij brief van 18 september 1989.
IV. Opening van de Boekenweek en Boekenbeurs 1989.
De Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen deed op
het secretariaat een uitnodiging toekomen voor de opening van de 53e
Boekenweek en Boekenbeurs voor Vlaanderen te Antwerpen. Deze opening zal op dinsdag 31 oktober e.k. om 17 uur in het Bouwcentrum,
Jan van Rijswijcklaan 191, plaatsvinden.
V. Een nieuw ministerie voor onze Academie.
Op 19 juli jl. heeft de Vlaamse Executieve beslist over een nieuwe
structuur van de Vlaamse Administratie. De diensten zullen worden ingedeeld in 6 ministeries :
1. Ministerie van Coordinatie, Financiën en Begroting.
2. Ministerie van Algemene Zaken.
3. Ministerie van Onderwijs.
4. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC).
5. Ministerie van Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Aangelegenheden.
6. Ministerie van Leefmilieu en Infrastructuur.
De drie Vlaamse Academiën zullen voortaan resorteren onder Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
Met het oog op de organisatie binnen elk ministerie werden onlangs
werkgroepen opgericht, die tot taak hebben vóór het einde van het jaar
aan de Executieve voorstellen voor te leggen. De werkgroep Administratie Kunst (WVC) staat onder het voorzitterschap van Inspecteurgeneraal W. Juwet.
Op 4 oktober jl. kwam de heer Juwet naar de Academie om een
eerste gesprek te hebben met de Vaste Secretaris en van gedachten te
wisselen over de volgende punten :
1. De plaats van onze Academie binnen de nieuwe administratie.
2. De personeelsbezetting.
Wat punt 1 betreft, wordt aan een nieuwe structuur van de Vlaamse
Academiën gedacht, eventueel ook aan een herstructurering van deze
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Academiën. Voor onze Academie zou dat kunnen neerkomen op een
nieuwe interne structuur, inz. inzake het aantal zetels : 40 i.p.v. 3 0 zodat meer verdienstelijke personen een zetel in de Academie zouden kunnen krijgen dan thans het geval is. Er zou ook gestreefd worden naar
een statuut dat dichter bij het statuut van de wetenschappelijke instellingen ligt. In verband hiermee kreeg ik de opdracht tegen eind november aan de heer Juwet een overzicht te bezorgen van de disciplines die
tot het domein van de Academie behoren. Concreter : een overzicht dat
minder vaag is dan wat nu te lezen staat in ons H.R. (nl. onder de opdrachten van de Vaste Commissies) .
Aangaande de onderlinge verhouding tussen de Vlaamse Academiën
wordt een samenbundeling in een of andere vorm niet uitgesloten.
Wat punt (2) betreft, deelde de heer Juwet mee dat de personeelsbezetting niet veel verandering zou ondergaan. Het kader zou alleen worden uitgebreid met een programmator-typist (resp. -trice, -iste) i.v.m.
het ter beschikking stellen van een PC. De post van opsteller kan omgevormd worden tot : één opsteller of onderbureauchef. De Vaste Secretaris kan niet gerekend worden tot het wetenschappelijk personeel, tenzij
hij in de toekomst niet langer door de Academie wordt verkozen.
VI. De werking van de Academie. Problemen op dit ogenblik.
De Vaste Secretaris geeft een overzicht van de punten die op dit
ogenblik de werking van de Academie ten zeerste bemoeilijken. Deze
punten hebben betrekking op :
1. De personeelsbezetting : bepaalde vacatures blijven veel te lang
openstaan of zijn „ geblokkeerd ". Zo nl. :
a. de betrekking van huisbewaarder : vacant sedert 1 april 1988 ;
b. de betrekking van bode-kamerbewaarder : sedert 31 oktober 1984
, , geblokkeerd" door een statutair die twee dagen in de Academie
gewerkt heeft en nadien (met een onderbreking van nog eens enkele
dagen bij A . R. O . L. ) weer ziek werd ;
c. de betrekking van klerk-typiste (TWW ter vervanging van iemand
met loopbaanonderbreking) : sedert 1 januari 1989 onbezet en niet
ingevuld ;
2. De financiën : aan de hand van de cijfers toont de Vaste Secretaris
aan, dat het bedrag op art. 12.02 (werkingskosten) in 1989 t.o.v. 1988
met 38,90 % werd verminderd. Dit betekent o.m. : geen Jaarboek 1989
en vermoedelijk geen aankoop van boeken voor de bibliotheek.
De Vaste Secretaris hoopt dat de toestand toch nog gunstiger zal uitvallen dan hij er thans uitziet.
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VII. Merkwaardige tentoonstellingen
1 . In het Museum Arnold Vander Haeghen te Gent.
De Vrede van Gent" (1814) en , , Jean
Nog tot 17 december e.k. : „De
Ray /John Flanders "..
2 . , , Bruder Grimm-Ausstellung" in november 1989 te Brussel.
In november e. k. wordt in de , , Hessische Landesvertretung " bij de
Europese Gemeenschap, Michel Angelolaan 8, te Brussel, een tentoonstelling gewijd aan de gebroeders Grimm. Deze tentoonstelling
is een enigszins gewijzigde vorm van de tentoonstelling , , Von Hessen
nach Deutschland. Wissenschaft and Politik im Leben and Werk der
Bruder Grimm ' ' die in januari en februari als bijdrage van Hessen
t.g.v. het 40 -jarig jubileum van de Grondwet van de Bundesrepublik in Bonn werd opgezet.

MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR
I. Emile Bernheimprijs. Verzoek twee leden van onze Academie als
jurylid aan te wijzen.
Bij brief van 4 september jl. verzoekt mw. weduwe Emile Bernheim
als Voorzitter van de , , Fondation Bernheim ' ' de Academie twee van
haar leden aan te wijzen ten einde zitting te nemen in de jury die belast zal worden met de toekenning van de 8e prijs Emile Bornheim (in
de loop van het laatste trimester van 1989 ). De Emile Bernheimprijs
wordt om de twee jaar uitgeschreven, afwisselend voor Franstalige en
Nederlandstalige schrijvers. Hij werd gesticht in 1959 en bedraagt thans
100.000 F. Het regelement van de prijs schrijft onder art. 4 voor dat afwisselend 2 leden van de , , Académie Royale de Langue et de Littérature
francaises " en van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde in de jury zitting moeten hebben.
In 1985 heeft de Academie de heren DECORTE en COUPÉ als juryleden voor deze prijs afgevaardigd.
Beide collega's verklaren zich bereid het mandaat opnieuw te vervullen .
II. Voorstel om de naam van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België te wijzigen.
Bij brief van 12 september jl. deelt de heer Verbeke, vast secretaris
van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België, aan de heer HOEBEKE mee, dat er in de schoot
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van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten op dit ogenblik een voorstel ter tafel ligt om naar het voorbeeld
van Amsterdam de formulering van de titel , , Koninklijke Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België " als volgt
te wijzigen : , , Koninklijke Belgische Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten ' ' .
De heer Verbeke wil graag vernemen hoe onze instelling daarover
denkt. , , Als Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde ' ' , schrijft hij , , , zijt U meer dan onze leden aan deze kwestie
geïnteresseerd. Het is trouwens niet de eerste maal dat deze vraag
gesteld wordt. In dit verband kan alleen gedacht worden aan een gemeenschappelijke oplossing ' ' . Tot zover de heer Verbeke.
Het Bestuur stelt de Academie voor over deze vraag van gedachten te
wisselen en een uitspraak te doen.
De Academie gaat ervan uit, dat de heer Verbeke om een advies van
taalkundige aard vraagt : Belgisch of van België, maar verzoekt de Vaste
Secretaris bij de heer Verbeke nadere inlichtingen in te winnen. Intussen
kan de heer Verbeke worden meegedeeld dat van België een re fl ex is
van het Fr. , , de Belgique " en Belgisch goed Nederlands is. Over de
vraag of de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België een Belgische of een Vlaamse Academie is,
spreekt de vergadering zich niet uit.
LEZING
„De algemene literatuurwetenschap in de 20e eeuw. Problemen" ( le
deel ), lezing door de heer WEISGERBER.
De tekst van deze lezing is gepubliceerd in de , , Verslagen en Mededelingen " , jg. 1989, aflevering 2, blz. 149-167.

GEHEI ME ZITTING
I. Lidmaatschap.
Op grond van art. 23 § 3 van het huishoudelijk reglement dient er
een commissie van voordracht voor de opvolging van wijlen de heer H.
MOSER,
buitenlands erelid, te worden samengesteld.
Het Bestuur stelt voor de heren ROELANDTS en DECORTE aan het
Bestuur toe te voegen.
Dit voorstel wordt aanvaard.
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II. Verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie van 27 september 1989 wordt aan de Academie ter kennisneming voorgelegd.
II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS
Verslag door de heer DESCHAMPS, lid-secretaris.

Aanwezig : de heren VAN HERREWEGHEN, voorzitter, LAMPO, ondervoorzitter, en DESCHAMPS, secretaris ;
de heren LISSENS, VAN ELSLANDER, DECORTE, DE BELSER, DE PAEPE,
JANSSENS, SPILLEBEEN en VAN DE PERRE, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING,
MOORS, WEISGERBER, LEYS, HOEBEKE, COUPÉ, COUVREUR, KEERSMAEKERS, WILLEMYNS en GEERTS ;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving : mevrouw DEPREZ, lid.
AGENDA

, , Over de benaming (en) van onze letterkunde. Een voorbeeld uit
Spanje '' , lezing door collega JANSSENS.
Namen aan de bespreking deel : de heren LAMPO, LANGVIKJOHANNESSEN, WEISGERBER, LISSENS en DECORTE.
De tekst van deze lezing is gepubliceerd in de , , Verslagen en Mededelingen ; jg. 1989, aflevering 1, blz. 94-105.
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE TAAL
Verslag door de heer HOEBEKE, lid-secretaris.

Aanwezig : de heren GEERTS, voorzitter, WILLEMYNS, ondervoorzitter, en HOEBEKE, secretaris ;
de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, WEISGERBER,
LEYS, COUPÉ, COUVREUR en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden : de heren VAN ELSLANDER, DECORTE, DESCHAMPS, VAN HERREWEGHEN, JANSSENS, SPILLEBEEN en VAN DE
PERRE;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
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Afwezig met kennisgeving : de heer DE PAEPE, ondervoorzitter van de

Academie ; de heer

GOOSSENS,

lid.

AGENDA

voortzetop 20 januari

1. , , Québec en Vlaanderen : overeenkomsten en verschillen ",

ting van de lezing gehouden door collega

WILLEMYNS

1988.

T.g.v. de discussie kwamen hoofdzakelijk de heren LEYS en WILLEMYNS aan het woord. De heer LEYS wees erop dat Canada op weg is
naar een multiraciale maatschappij en wou graag vernemen hoe het staat
met de talen van de kleine groepen. In zijn antwoord onderstreepte de
heer WILLEMYNS dat de taalwetgeving niet van toepassing is op de taal
van Eskimo's en de Indianen. Voor de immigranten, die allofonen zijn
worden pedagogische maatregelen bedacht. Omdat ze demografisch in
expansie zijn pogen de Engels- en Franstaligen die groepen te annexeren.
De tekst van deze lezing is gepubliceerd in de , , Verslagen en Mededelingen '' jg. 1989, aflevering 1, blz. 106 131.
-

2. Opmaken van de agenda voor de volgende vergadering (20 december
1989).

De heer LEYS geeft zich op om in de vergadering van 20 december
e.k. voor de commissie een lezing te houden.
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Toespraken n.a.v. het overlijden van Prof. Dr. J.L. Pauwels.
1. Lijkrede bij de uitvaart van prof. Dr. J.L. Pauwels
door j. GOOSSENS
De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
heette nog , , Vlaamse Academie ' ' toen prof. Pauwels in 1956 tot lid
werd verkozen als opvolger van Paul Sobry. In 1959 was hij ondervoorzitter en in 1960 voorzitter van ons genootschap. In 1975 nam hij ontslag als gewoon lid en werd hij tot binnenlands erelid benoemd. In de
negentien jaar van zijn gewoon lidmaatschap heeft hij in de Academie
een buitengewone activiteit ontplooid. Hij voerde veertig maal het
woord om een uiteenzetting te houden over een taalkundig onderwerp,
driemaal om met een bio-bibliografische schets een collega als nieuw lid
te begroeten, driemaal om een overleden lid te herdenken en hield verder nog enkele gelegenheidstoespraken. De meeste van deze teksten zijn
in extenso in de Verslagen en Mededelingen of in het Jaarboek van de
Academie verschenen en sommige in samenvatting. Pauwels heeft het
stellen van prijsvragen gestimuleerd en heeft over twaalf inzendingen
uitvoerige verslagen geschreven. Hij ontplooide ook talrijke andere initiatieven. Zij hebben o. a. te maken met spellingproblemen, met taalzuivering, met contacten met Nederlandse wetenschappelijke inrichtingen en niet in het minst met de interne werking van de Academie, die
hem na aan het hart lag. Hij vervulde ook talrijke opdrachten van de
Academie.
De laatste wetenschappelijk werkelijk produktieve fase van zijn leven
valt bij Pauwels samen met zijn gewoon lidmaatschap van de Academie
en zijn activiteit daar levert er een representatief beeld van op. Hij blijft
zich voor dialectologie en voor zijn moedertaal, het Aarschots, interesseren, dat dank zij zijn werk het best beschreven dialect uit het Nederlandse taalgebied is, spellingproblemen hebben zijn aandacht, hij is gefascineerd door de ontwikkeling van het Nederlands, met de oude dag
komt ook een groeiende belangstelling voor de geschiedenis van de Nederlandse filologie, maar het meest interesseren hem toch morfologische
en syntactische problemen enerzijds, bewegingen in de woordenschat
van het moderne Nederlands, speciaal in die van de Vlaamse taalgemeenschap anderzijds. Daaruit spreekt telkens opnieuw de taaldidactische bezorgdheid die de onderwijsman Pauwels van het begin af eigen
is geweest, een bezorgdheid om het juiste gebruik van een taal die hij
zelf welbepraakt en virtuoos wist te hanteren. Die grammatische en lexicale studies getuigen verder van een ongebroken beheersing van wat al-
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tijd zijn grootste wetenschappelijke gave is geweest : een scherp analytisch vermogen.
Nadat hij zich als gewoon lid had teruggetrokken is Pauwels nog jarenlang een trouw bezoeker van de vergaderingen der Academie geweest : tot in de zomer van 1981. Hij voelde zich toen wel nog goed,
maar zijn gehoor was sterk achteruitgegaan, wat hem het volgen van een
gesproken betoog op den duur te moeilijk maakte. Daardoor kon hij
ook niet meergoed aan discussies deelnemen, waarin hij door zijn gevatheid en zijn vermogen om puntig en juist te formuleren zo lang had
uitgeblonken. Hij heeft in 1982 en 1983 nog telkens aan één bijeenkomst van de Academie deelgenomen, en zo werd het geleidelijk stil
rondom hem. Maar zijn belangstelling voor de werking van de Academie bleef. Hij had respect voor verdienstelijke collega's en beleefde de
vriendschap. Hij was op hoge leeftijd nog persoonlijk aanwezig op uitvaartplechtigheden van overleden academieleden. Hij was bezorgd dat
herinneringen aan mensen die in het Vlaamse culturele leven iets te betekenen hebben gehad, verloren zouden gaan en spoorde nog in 1986
in een brief de Academie aan, voor de publikatie van levensberichten
van overleden confraters te zorgen.
Op 17 oktober 1979 werd door de Academie aan prof. Pauwels ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap een hulde-adres overhandigd. In zijn dankwoord riep de gevierde de figuren op van een aantal overleden collega's en hij besloot met de woorden : , , Ik heb mijn
best gedaan " . Het Woordenboek der Nederlandsche Taal definieert het
zelfstandig naamwoord best in deze toepassing als , , de grootste inspanning waartoe iemand in staat is" . Zo sterk heeft Pauwels het waarschijnlijk niet bedoeld, maar we kunnen in alle objectiviteit constateren dat
dit best zeer veel is geweest. De Academie neemt dankbaar afscheid van
een begaafde collega en van een man wiens optreden in haar midden
gekenmerkt was door vriendelijkheid, levenswijsheid en een mild oordeel. Om deze eigenschappen zal zijn gedachtenis niet alleen in zijn
werk blijven voortleven.
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2. In memoriam prof. dr. J.L. Pauwels
door G. GEERTS
Morgen zou hij negentig jaar geworden zijn, ons erelid Prof. dr. J.L.
Pauwels (Jan Lodewijk Huibrecht Pauwels) als hij niet op 3 augustus jl.
was overleden.
Dat hij behalve Jan en Lodewijk ook nog Huibrecht heette is nauwelijks iemand bekend geweest. Twee voornamen heeft hij voldoende gevonden om aan de openbaarheid prijs te geven en dan nog altijd in
de vorm van de bekende voorletters. Het is typerend voor de distantie
waarmee hij altijd onder ons is geweest, maar ook voor de autoriteit die
hij haast vanzelfsprekend was.
Wat mij persoonlijk betreft zal dat uiteraard mede aan het leeftijdsverschil tussen ons geweten kunnen worden. Maar in het algemeen zal
toch gelden dat „Pauwels " zijn naam en zijn faam niet te danken heeft
gehad aan zijn sociale vaardigheden. Deze laatste zin dwingt U misschien wel tot een absoluut niet bedoelde implicatie. Want Pauwels was
alles behalve een onvriendelijke, a-sociale, laat staan wereldvreemde persoonlijkheid. Hij was, integendeel, een uitermate beminnelijk, vriendelijk en gedienstig man, die bovendien deze sociale gaven, gekoppeld aan
zijn intellectuele scherpzinnigheid, uitsluitend gebruikt heeft ten dienste
van anderen. We hoeven daarbij slechts even te refereren aan zijn vrijwillige dienstneming in het Belgische leger tijdens de eerste wereldoorlog, zijn leraarstijd en zijn academische carrière, die hij in de hoogst mogelijke mate heeft gebruikt om beschikbaar te zijn voor zijn leerlingen
en studenten.
Hij was niettemin altijd dienstbaar in bescheidenheid, liep nooit te
koop met zijn kwaliteiten, geurde niet met zijn onvermoeibare werkkracht, schepte nooit op over de vele karweien die hij altijd weer keurig volgens alle afspraken met de grootst mogelijke zorg voor kwaliteit
wist te klaren. Hij was daarbij helemaal niet een verkrampte perfectionist, die tobberig gebukt ging onder zijn vele verplichtingen. Integendeel : de rijzigheid van zijn gestalte kan de lichtheid van zijn bestaan
verbeelden, een bestaan dat hij tot enkele weken voor zijn dood in geen
enkel opzicht als een last heeft ervaren, waarbij hij altijd druk bezig
zijnde, toch genoeg tijd bleek te hebben voor de anderen en voor
zichzelf.
Ook met zichzelf was hij voldoende tevreden om te kunnen genieten
al gebeurde dat zelden
van wat hij had gepresteerd. Hij kon er
gezellig over vertellen met de ironie en de scepsis van de wijze, puttend
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uit een gigantisch geheugen, vol vriendelijke herinneringen. Want, hoe
kritisch hij ook was, hij vond het nooit nodig om aan wat hem niet was
bevallen, meer dan een paar ontwijkende woorden te besteden. In zijn
Engelse lessen zou hij zo iemand , , a decent chap ' ' hebben kunnen noemen , , one of whose distinguishing marks is that he must never say that
he knows in his heart that he is a gentleman ' ' (P. Mason, The English
Gentleman 232 [ 1982 ] ).
Als taalkundige heeft Pauwels zich op velerlei terreinen bewogen.
Drieknlj tmiznwerkodschituneworden : de taaldidactische belangstelling, het dialectologisch onderzoek en
de taalpolitieke bemoeienis. Op elk van die gebieden treffen we een top
aan. Op het eerste terrein is dat zijn werk betreffende het doceren van
het Nederlands aan Franstaligen, met zijn originele en baanbrekende
boek „ Les difficultés de la construction de la phrase néerlandaise ",
waarmee hij in 1941 een periode van twintig jaar leraarschap in het
Franstalige middelbaar onderwijs afsloot en dat tot 1971 zeven drukken
beleefde. Twintig jaar later zou hij, door de splitsing van zijn colleges
in de Nederlandse taalkunde aan de Leuvense universiteit, de grondslag
leggen van de autonome studierichting Neerlandistiek aan de U.C.L.
Op het terrein van de dialectologie is het hoogtepunt zonder enige
twijfel de in 1958 gepubliceerde monumentale beschrijving van Het dialect van Aarschot en omstreken, waarmee hij , volgens Goossens, , , de
beste kenner van een dialect" werd ,, niet alleen in het Nederlandse
taalgebied, maar in de gehele Germania " . Dank zij dat boek is het
Aarschots grondiger beschreven dan welk ander Nederlands, Duits, Engels, Fries of Scandinavische dialect ook. (J. Goossens, Huldiging van
J.L. Pauwels, in Jaarboek 1977 van de K.A. voor Ned. Taal- en Letterkunde, 173 ) .
De derde top in het gevarieerde landschap is de spellingsregeling van
1946, beter bekend als die van het Groene Boekje uit 1954, die daarmee een geheel vormt. Uit zijn in 1954 gepubliceerde Toelichting bij
de Nieuwe Woordenlijst van de Nederlandse Taal blijkt overduidelijk
hoe zeer hij bij die regeling betrokken is geweest.
Op de diverse hellingen treffen we overigens nog bijna 300 titels van
boeken, artikelen en andere stukken en 200 boekbesprekingen aan. En
daarbij is het op dit moment wel passend te constateren dat de ruime
helft daarvan dateren van na 1954, het jaar waarin hij, bij K.B. van 27
juli 1954, als opvolger van Prof. dr. P. Sobry, werd benoemd tot gewoon lid van onze Academie. In 1975 werd hij binnenlands erelid. Dat
de Academie ruimschoots mee heeft gedeeld in de opbrengst van die 20
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vruchtbare jaren blijkt uit de 38 lezingen en verslagen die hij aan haar
werkzaamheden heeft bijgedragen. In 1960 is hij ook nog haar voorzitter
geweest. Ook in zijn Academietijd heeft Pauwels de verschillende facetten van zijn werk aan bod laten komen.
De meesten van u hebben hem meegemaakt en weten dus dat de vele
publicaties niet alles zeggen. Dat is bij Pauwels m.n. het geval, omdat
hij door activiteiten die niet op zijn naam hun neerslag op het papier
hebben gevonden, waarschijnlijk een veel grotere invloed heeft gehad
dan door zijn geschriften. Ik bedoel daarmee in de eerste plaats zijn vijftigjarige didactische carrière en vervolgens de vele jaren dat hij als lid
van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst
van de grondwet, de wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten
onopgemerkt en vrijwel onzichtbaar taalpolitiek heeft bedreven, door
zijn rijke taalkundige kennis en ervaring ten dienste te stellen van de
hele gemeenschap . In die commissie is hij tot ver in de 80 actief geweest. Zo heeft hij de cirkel die in 1916 in dienst van het land was geopend in dienstbaarheid kort geleden gesloten.
Wij zijn dankbaar dat we ons daarin hebben mogen bevinden.

Openbare vergadering van 25 oktober 1989
De jaarlijkse openbare vergadering werd gehouden in het Academiegebouw te Gent op woensdag 25 oktober 1989.
Aanwezig : de heren LAMPO, voorzitter, DE PAEPE, ondervoorzitter,
en HOEBEKE, vast secretaris ;
mevrouw DEPREZ, de heren LISSENS, ROELANDTS, VANACKER, VAN
ELSLANDER, LEYS, DECORTE, COUPÉ, HADERMANN, DE BELSER, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, JANSSENS, VEULEMANS, SPILLEBEEN en VAN
DE PERRE, leden ;
mevrouw DAAN en de heer STUTTERHEIM, buitenlandse ereleden.
Afwezig met kennisgeving : de heren ROOSE, COUVREUR en VAN
HERREWEGHEN, leden ;
mevrouw ROSSEELS en de heer DEMEDTS, binnenlandse ereleden ;
mevrouw SCHENKEVELD, buitenlands erelid.

Bij de opening van de vergadering deelde de Voorzitter mee dat in
de ochtend van de dag ons het bericht had bereikt dat ons binnenlands
erelid G. Baron WALSCHAP in de vroege uren van 25 oktober te Antwerpen overleed. De Voorzitter bracht een korte, maar warme hulde aan
de nagedachtenis van de overledene en vroeg de vergadering een minuut
stilte in acht te nemen.
Voorts verwelkomde hij in zijn openingstoespraak de volgende prominenten :
de heer Mr. H. Th. Schaapveld, Ambassadeur der Nederlanden ;
Monseigneur L.A. van Peteghem, Bisschop van Gent ; de heren A. de
Schryver, Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent ; J.
Ockers, Advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent ; E. de Ryck,
Secretaris-generaal van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en
Bijzonder Commissaris voor de structurering van de diensten van de
Vlaamse Executieve ; Fr. van Parys, emeritus Eerste Voorzitter van het
Hof van Beroep te Gent ; E. Bonte, emeritus Eerste Advokaat-generaal
bij het Hof van Beroep te Gent ; J. de Coene, Eerste Auditeur bij de
Raad van State ; R. de Geest, em. Krijgsauditeur ; M. Deneve, EreLuitenant-generaal en Oud Algemeen Commandant van de Rijkswacht ;
L. Vanderstraeten, Inspecteur-generaal bij de Administratie voor Kunst ;
Prof. Dr. A.A. Weijnen, vertegenwoordigt de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam ; Prof. Dr. H. vander Eecken, Ondervoorzitter van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde
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van België ; Prof. Dr. G. Verbeke, Vast Secretaris van de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België ; Dr. P. Huys, Cultureel Adviseur bij het Provinciebestuur van OostVlaanderen ; J. Decavele, Stadsarchivaris te Gent ; Fr. Heymans, Directeur van de Stadsbibliotheek te Gent ; R. Rennenberg, Directeur van de
Stadsbibliotheek te Antwerpen en Conservator van het A.M.V.C. ; E.
Wilekns,Er-CovatheA.MVCntwrpeP.Vaderghote, Oud-rector van het St. Barbaracollege te Gent.
Vervolgens deed de Voorzitter ook voorlezing van de lijst van de notabelen die een bericht van verhindering hadden gestuurd.
Na zijn toespraak verleende hij het woord aan mevrouw DEPREZ die
handelde over , , Thijm en Vlaanderen " .
(De tekst van deze lezing is gepubliceerd in de , , Verslagen en Mededelingen '' jg. 1989, aflevering 2, blz . 246-255 ).
Vervolgens begroette de heer KEERSMAEKERS collega VEULEMANS die
daarna zijn voorganger bij de Academie, wijlen de heer BUCKINx, herdacht.
Nadien begroette de heer JANSSENS de heer VAN DE PERRE en bracht
deze laatste hulde aan zijn voorganger bij de Academie mevrouw RosSEELS, binnenlands erelid.
(voor de teksten, zie beneden)
Na afloop van de vergadering werd in de salon van de Academie een
staande receptie gehouden.

Toespraken op de openbare vergadering van 25 oktober 1989

1. Openingstoespraak door

H. LAMP0

Zeer geachte Vergadering,
Van harte heet ik u allen welkom.
Meer dan honderd jaar lang heeft deze Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde zich op de studie en de promotie van
onze taal toegelegd, de blik reikend tot bij onze Noorderburen en
verder.
In de gang langs waar u binnen bent gekomen hebt u links de buste
van Karel-Lodewijk Ledeganck opgemerkt, mogelijk iets minder direct
herkenbaar dan tegenover hem deze van Jan-Frans Willems en kanunnik
David. Met onze dichter van „ De drie Zustersteden " is er, althans volgens mij , iets speciaals aan de hand. Van terzijde ziet hij er bijzonder
ernstig,zlfwachjnuit.Bekhmvlantgezich
dan ontwaart u een niet alleen schrandere, maar ook vriendelijke heer.
Dit verschijnsel moge voor mij een eerste aanknopingspunt zijn, naast
het tweede nu volgend. Uitgesloten is het niet, dat u aan uw rechterhand door een gedenkplaat werd getroffen. Deze herinnert aan het
eerste bezoek van de toenmalige prins, later koning Albert aan onze instelling. Sedertdien heeft de Academie steeds op de warme belangstelling van het vorstenhuis mogen rekenen. Levendig herinneren wij ons
de aanwezigheid van Hunne Majesteiten, de koning en de koningin, bij
de viering van het honderdjarig bestaan van dit genootschap. Vast zou
het in goede aarde zijn gevallen, zo wij vaker het koninklijk paar bij
onze activiteiten hadden betrokken. Wij lieten ons echter door maatgevoel en eerbied voor de „ privacy " van onze onmiskenbaar hard werkende soevereinen leiden.
Het gaat er mij inderdaad terdege om, én de evidente belangstelling
onzer vorsten voor onze wetenschappelijke en literaire activiteiten, én de
gelaatsuitdrukking van dichter Ledeganck, scepticisme en vriendelijkheid
tevens, als schering en inslag tot één geheel te verweven.
Ik weet het. Op een dag als deze ( overschaduwd door het overlijden
vanGerdWlschp)konmijtaerzchbpkndage
toe te lichten, ware het niet zo, dat u ze op uw invitatie hebt gelezen.
Daarom veroorloof ik het mij, enigszins het accent te verleggen. De
, , nieuwe " leden verwelkomen is overbodig. Zij maken reeds langer dan
een jaar absoluut en actief deel uit van ons gezelschap. Doodgewone
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practische omstandigheden leidden ertoe, dat hun plechtige , , intronisatie " tot heden werd verdaagd, een uitstel dat ik trouwens oprecht betreur.
Ik zinspeelde op de belangstelling van het koningshuis voor de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Of de stichters ervan, alsook de politieke instanties die haar geboorte ratificeerden,
het luisterrijke voorbeeld van de Académie Française voor ogen stond,
kan ik u niet zeggen, hoewel je nooit weet wat er toenmaals in die romantische voorvaderlijke hoofden omging. Wél staat het vast dat er op
zijn minst werd gedacht aan soortgelijke instellingen, onder gelijkaardige of andere namen, zoals ze toenmaals in alle beschaafde landen
bestonden en trouwens nog steeds bestaan. Ondanks het instrument, geboden door een kleine taalgroep, die vandaag de dag niettemin tot
twintig miljoen zielen reikt, méér dan de Skandinavische landen samen,
volbracht deze Academie ruim een eeuw lang wat van haar werd verwacht. Zij genoot, wat uit Ledegancks tevredenheid „ de face " moge
blijken, de reeds met gewettigde trots vermelde appreciatie van het koningshuis, alsmede deze van de elkaar opvolgende regeringen, ongeacht
hun ideologische schakeringen.
Tot onze diepe ontsteltenis schijnt historisch het ogenblik aan te breken, waarop de symboliek van Ledegancks sceptisch profiel een onvoorziene betekenis verwerft.
Zeer geachte Vergadering,
Wanneer ik u zeg, dat het materieel niet zo best gaat met de Academie, doe ik in feite al een beroep op een eufemisme. Gehoor lenend
aan wat als een blijk van nationale solidariteit van ons wordt gevergd,
hebben de leden van ons genootschap tot ons aller verdriet doch gedisciplineerd begrepen dat er hoorde ingeleverd te worden, zoals men het
met een ander hypokriet politiek eufemisme noemt.
Om het even welke inkrimping van onze middelen, waarvan het gebruik nooit anders dan het welzijn en de reële verdieping van de
Vlaamse cultuur heeft beoogd, kan niet anders dan noodlottig zijn. Wat
wij tot dusver op ons programma schrapten, steeds was het een zuiver
verlies, want nooit tevoren werd één enkele frank voor wat anders ook
dan fundamenteel belangrijke opdrachten en een efficiënte werking gebruikt. Nu evenwel de beschikbare middelen onaanvaardbaar, ja, tot het
potsierlijke toe en voor een beschaafde gemeenschap ronduit beschamende wijze zijn teruggeschroefd, wens ik, precies hier in Gent, onverwijld noodklokke Roeland te luiden.
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Ons secretariaat en ons bescheiden administratief bestand is voorlopig vastgelopen wegens een schrijnend gebrek aan het allernoodzakelijkst personeel.
De publicatie van ons , , Jaarboek ", een belangrijk signaal van onze
filologische, literairhistorische en letterkundige activiteiten, óók en mogelijk vooral naar het buitenland toe, en daar wegens zijn wetenschappelijke betekenis gewaardeerd, moet worden stilgelegd. Publicaties van
zo goed als onontbeerlijke werken op het vlak van de door ons bestreken gebieden, in menig geval door onze Academie bekroond en op het
stuk van hun kwaliteit gewaarborgd, kunnen niet meer gebeuren. Evenmin is het mogelijk nog boeken voor onze bibliotheek aan te kopen.
Het Nationaal Fonds voor de Letteren, door onze instelling beheerd,
komt acuut in gevaar. Het aanschaffen van literair betekenisvolle prestaties of het toekennen van subsidies, beide als daadwerkelijke steun van
de voor een aanzienlijk deel jongere letteren, zijn bedreigd. Tevoren al
had een noodlottige, ja, a-sociale verhoging van de posttarieven de werking van dit Fonds bemoeilijkt en het zenden van belangrijke Vlaamse
publicaties aan de professoren en docenten Nederlands in het buitenland, een opdracht van fundamentele betekenis, aanzienlijk gecompliceerd en deels gedwarsboomd.
Bestendig wordt de taak van het bestuur zodoende in het gedrang gebracht. Met een beklemd hart wacht onze scrupuleuze vaste secretaris
telkens weer op de terugkeer uit Brussel van het door hem met optimale
zuinigheid opgestelde begrotingontwerp. Eéns heeft hij zich moeten verzetten tegen het schrappen van de post , , waterleidingskosten ' ' . Wat,
de Muzen zij dank, met succes werd bekroond, zodat u straks rustig en
volgens alle regelen van de kunst , , uw handen kunt wassen " , zoals de
Engelsen het ook al eufemistisch noemen. Ik vraag mij af, welke kunstjes hij heeft moeten bedenken opdat wij u straks een bescheiden
drankje, ik hoop zonder levensgevaarlijke nevenverschijnselen, zouden
kunnen aanbieden. Ondertussen hoopt de schuldenlast zich op als een
EEG-boterberg. Voor een land dat zichzelf voor beschaafd uitgeeft en
van een autonomer Vlaanderen rozengeur en maneschijn verwachtte, is
de toestand ridicuul en tragisch. Moeten wij warempel , , la Belgique de
papa " gaan betreuren ? Eerlijk gezegd, ik vrees van wel...
In ons geleerd genootschap treft u wellicht het voor de hand liggende
percent verstrooide professoren aan en het normale aantal dichters en
schrijvers van wie insgelijks wordt verwacht, dat zij met het hoofd in de
wolken lopen. Ook op dit gebied mag men niet overdrijven. Sommigen
onder hen worden in het buitenland uitgenodigd om er te doceren,
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anderen zijn er het voorwerp van de hoogste wetenschappelijke of artistieke onderscheiding. Behorend tot de stilzwijgende meerderheid van
mensen van goede wil in Vlaanderen die, welgemoed en in de practijk
onvergoed hun tijd en hun energie ter beschikking stellen van dit in elke
gecivilisserde samenleving als vitaal belangrijk geëerd instituut, kunnen
ook zij een rekensommetje maken. Waaruit bij voorbeeld blijkt, dat één
tiende of, pak weg, één zevende van wat als subsidie wordt uitgetrokken voor elke film waar niemand om taalt, (waarbij ik zelfs de extra gepriviligieerde gevallen niet incalculeer) al onze problemen voorlopig zou
oplossen. Van verdere, ofschoon schilderachtige voorbeelden zal ik mij
onthouden, hoewel het voor een „ vrolijke " noot zou zorgen, voor het
overige zélf ten volle verantwoordelijk voor wat ik zeg.
Zeer geachte Vergadering,
Vóór mij zie ik inmiddels die gruwelijke electronische hand van op de
aanplakbiljetten voor , , Flanders Technology ' ' . Soms stel ik mij dit
Boris-Karloffachtige lichaamsdeel voor, wurgend de keel van Guido Gezelle of Hendrik Conscience omklemmend. Ach, wat moet men met
zo'n geen politieke baat opleverend, zij het op koninklijk niveau gewaardeerd geval als deze Academie ? Welke zin heeft het dat wetenschapsmensen en kunstenaars van uiteenlopende ideologische gezindheden in vriendschappelijke verstandhouding, doch zonder nut voor de
politieke ambities samenwerken aan de uitbouw van een Vlaamse cultuur, die niet ééns, bij Sotheby of zo, in valuta kan worden omgezet ?
Maar ondanks alles wil ik op een optimistische noot eindigen.
Ofschoon dit jaar bij de Europalia Japan als alombekende Europese
natie centraal staat, beloof ik u dat wij uit eigen beweging geen harakiri zullen plegen. Ook zullen wij erover waken dat onze eventueel emotioneler vrouwelijke collega's evenmin Madame Butterfly's voetsporen,
met of zonder belcantovocalises, drukken.
Meteen wens ik u van harte toe dat u, vandaag over een jaar, in de
Gentse Koningstraat nummer achttien, niet voor een vergrendelde deur
zult staan, voorzien van het bordje , , Gesloten wegens failliet" of , , Opgeheven wegens evidente overbodigheid van beschaving in Vlaanderen.
Mochtenzrisvaguetminbschorljke,wtdan
dat het, wat ons betreft, om geen frauduleus failliet zal gaan.
Kijk Ledeganck straks eens van terzijde aan en leg uw oor te luisteren aan zijn mond. Misschien mompelt hij geruststellend ,, Vlaanderen
leeft ! " . De kerels van zijn generatie hebben immers voor heter vuren
gestaan, in een wereld, wel te verstaan, waar het woord , , cultuur "
het in een beschaafd land passend respect boezemde.
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2. Begroeting van Jan VEULEMANS als lid van de Academie door

A.

KEERSMAEKERS

Deze installatie had vorig jaar moeten plaatsvinden : op 21 oktober 1987
werd de auteur Dr. Jan Veulemans verkozen tot lid van onze Academie.
Degbruiklj,pchtensai"vorz nepba
vergadering van oktober 1988, kon wegens ernstige ziekte van de verkozene geen doorgang vinden. Gelukkig was uitgesteld niet afgesteld :
vandaag kan, dank zij de herwonnen gezondheid van ons , , nieuwe
lid " , wél aan de traditie voldaan warden.
Jan Veulemans is een van , , de stillen die ook aan Vlaanderen werken " . Dat bewijst zijn niet onaanzienlijk oeuvre : tien dichtbundels, zeven romans, drie novellen, drie essays, en bovendien tal van bijdragen
en recensies van dichtbundels in vele tijdschriften.
Zijn jongste dichtbundel draagt de voor de auteur Veulemans typerende titel Taant ik zeg stilte (1987). In een inleidend gedicht, met de
titel , , Verantwoording ' ' , legt de dichter een getuigenis af van zijn visie op zijn literaire werkzaamheid :
Gehouden tot schriftuur,
verbannen als het ware
naar ver het eiland taal,
ik schrijf van uur tot uur
inslag en wedervaren,
waarneming die ik maal
tot denkbeeld en gedicht,
mij dwingend te verklaren
bij wijze van verhaal
aandrift en overzicht.
Schrijven is openbaren
trilling en evenwicht.
Herhaaldelijk heeft de auteur Veulemans zich in geschrifte bezonnen
over het wezen en de taak van zijn schrijversactiviteiten. Merkwaardigerwijze deed hij dat ook vaak als „ lezer ", wat meteen zijn sociale instelling duidelijk maakt. In een van die beschouwingen schreef hij : , , Wij
hebben een vitale behoefte aan geëngageerde schrijvers (...). Het literair engagement is m.i. niet het naar de mond praten van een bepaalde
maatschappelijke groep ; het is zich verenigen met de universele mens,
weliswaar het eerst met de gemartelde, de uitgebuite, de dagelijks bedrogene, de weerloze. Het betekent het mes van de maatschappij-kritiek
hanteren, niet door mee te roepen in een koor, maar het riskeren van
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zijn volledige persoonlijkheid, desnoods door een resolute eenzame koers
te kiezen. Het is kruipen in de huid van de vragende en twijfelende
mens, in zijn angst en zijn schuldgevoelens, maar ook in zijn hoop en
zijn geloof in een betere wereld " (In : Vlaanderen 20 ( 1971 ), blz. 332 ) .
Dat is het wat Veulemans doet, zowel in zijn poëzie als in zijn proza,
oprecht én geëngageerd.
In 1953 debuteerde Veulemans met de verzenbundel Pianissimo : in
ritme en opbouw was het vers haast volkomen klassiek, maar hier reeds
hoort men een eigen stem, die van de verstild-zoekende, gevoelig voor
wat er rond hem gebeurt, gevoelig ook voor de natuur en de gang van
de seizoenen, vooral gelovig peilend naar de zin van leven en dood.
Aanvankelijk hield Jan Veulemans het nog bij poëzie : in nieuwe bundels Onbestendig (1956 ), Ergens een huis (1960 ), werd het ondervragen van eigen hart, van leven en bewegen voortgezet met een telkens
verrassende originaliteit en spontaneïteit, waarin elk gedicht een organisch geheel is, maar de woordkeus wordt trefzekerder, de zinsbouw
strakker, het ondervragen zoekt dieper. Na Brieven aan mijn zoon
(1965 ), een eerste hoogtepunt in de poëzie van Jan Veulemans, en de
bundel Het Woord Vrede ( 1969 ), waarin telkens het concrete, alledaagse én het speuren naar het geheim-achter-de-dingen treffen, publiceerde Veulemans een bloemlezing uit de eigen gedichten met de duidelijke titel Elke dag leven ( 1975 ) : de poëtische verwoording van wat
, , elke dag leven " meebrengt, niet alleen voor het eigen ik, voor de begrensde omgeving, maar ook voor de gemeenschap, de , , mensheid " ;
de bundel van de dichterlijke groei van Veulemans is inderdaad een verrijking voor het , , Poëtisch Erfdeel der Nederlanden" , de titel van de
reeks waarin de bloemlezing werd opgenomen.
Een volgende bundel, Anders denkend (1976 ), bevat drie gedichtenreeksen, een groepering die wellicht het treffendste kenmerk is van wat
de dichter Jan Veulemans is en zoekt : , , Omtrent het geluk ' ' in het dagelijks bestaan, met vrouw en gezin, , , Hedendaagse geschiedenis ",
reacties op en mijmeringen over het actuele wereldgebeuren, en , , Achter de dingen ", het zoeken naar de diepere betekenis van wezen en
dingen.
Nadien verschenen nog drie poëziebundels : Ademhalen (1981 ), Nu
en eeuwig (1982 ) en Taant ik zeg stilte (1987 ) : de zelf-ondervraging,
de overweging in onzekerheid en de toch ongeschokte hoop blijven, in
groeiend-strakkere zegging met een verrassende concreetheid, waarbij de
groepering van de gedichten zinvol is en verduidelijkend. Blijkbaar blijft
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de bekentenis in een van zijn vroegere verzen de niet-verdrogende bron
van zijn poëzie : , , Ik zoek vooralsnog het verband / tussen de woorden
en het leven ' ' ; het is een , , vooralsnog ' ' dat een heel mensenleven lang
kan duren. De gevoeligheid voor het concreet-alledaagse, het nietaflatende zoeken naar de metafysische betekenis én een blijvende
oprechte gelovigheid gaan in de poëzie van Jan Veulemans harmonisch
samen en worden woord in een voortdurend strengere, soberder,
zorgvuldiger-nauwkeurige woordkeus en een meer geserreerde versbouw,
die het verrassende rijm niet prijsgeeft. Tussen traditie en vernieuwing
gaat de dichter Jan Veulemans zijn eigen weg.
In 1960 verscheen Klaaske, mijn zoon, een verrassing in zoverre de
dichter zich waagde aan een prozawerk, nog geen roman Veulemans
zelf betitelde het werk als , , humoreske ' ' , toch een , , verhaal ' ' , waarin een vader zijn leven en levenservaringen vertelt aan zijn kind dat nog
in de wieg ligt. Breekt de humor al te zelden door de herinneringen
zijn niet onverdeeld gelukkig en de gevoeligheid wordt te zeer bedwongen , het is een knap gesteld werk, veroverend vooral in zijn poëtische fragmenten, wat voor de dichter niet verwonderlijk is.
Twee jaren later publiceerde Veulemans zijn eerste roman, Misschien
morgen, nadien nog De Wapens (1964 ), Wachten op een wonder
(1973 ), De Zomer (1976), Ach, mijn dal (1981 ), Niet tot elke prijs
(1987). De beheersing van de romantechniek werd vaster, de karaktertekening scherper, de thematiek gevarieerd, de poëtische taal bleef kenmerkend. Kenmerkend bleef ook het getuigenis, het zoeken naar de zin
van leven en levenssituaties, mét de hoop ondanks alles. Het verhaal
wordt bij Veulemans nooit banaal, de mens met zijn drukkend leed en
zijn schaarse vreugden wordt met schroom, in alle eerlijke openhartigheid uitgetekend, of geeft zichzelf prijs als vertellende ik- fi guur. Misschien morgen brengt de problematiek van het kinderloze gezin, in De
of: dank zij ? de diversiteit
Wapens, sterker als verhaal ondanks
van personages, komt zowel de benauwende situatie van de jonge intellectueel in het militairen-milieu aan bod als de vraag naar de zin van dat
alles. Kan deze roman als een afrekening met , , de wapens ' ' gekarakterizeerd worden, Wachten op een wonder mag men als een afrekening
met het leven in de kleinstad uit de jaren 1920-1935 beschouwen : de
kleine stad wordt getekend met haar armelijke huizenrijen en de smalle
tuintjes ; de mensen in hun deftig-gecamoufleerde armoedigheid, een
overigens nodeloze camouflage, want iedereen kent iedereen en velt oordelen in benepen vromigheid of geniepige hypocrisie. Het stadje zuigt
bovendien uit de landelijke omgeving de zwakke krachten aan, die er

442

verloren komen lopen, er zelden hun geluk vinden. Het is een weinig
verkwikkelijk beeld, en toch : ook daar wacht elk kind op een wonder,
om met de groei van de jaren te ervaren dat het wonder is : het kleine,
maar schone geluk van leven en liefde, van vrede en evenwicht. In De
Zomer, nog hechter van structuur, bereiken de doem en de dreiging van
de moderne groot-industrie een beangstigend hoogtepunt in een hete
zomer, waarin de zich-bezinnende mens zich toch weet te handhaven.
Want het is ook een , , hete zomer " voor de gevoelige en zoekende man
en vrouw ; zoals in Misschien morgen ontmoeten mensen elkaar, trekken ze elkaar aan om ten slotte toch weer met dieper inzicht afstand te
doen.
Speelden de twee laatst-genoemde romans zich af in de Kempische
kleinstad en haar omgeving, in Ach, mijn dal ligt dat dal in de Vogezen ; deze roman is het verhaal van een priester, die met zijn ideaal van
dienstbaarheid maar ook met zijn eenzaamheid de bevrijdende ervaring
kent hoezeer de mensen van zijn vier kerkdorpen hem nodig hebben.
schetst nog
Niet tot elke prijs ( 1987 )
Veulemans' laatste roman
eens een beeld van het bedrijfsmilieu, het milieu van kei-hard werken
en van promotie-jacht. Daaraan lijdt de vertellende hoofdfiguur, die terugblikt op zijn carrière, schitterend maar ten koste van zijn gezin én
van zijn eigen gemoedsleven. Ten slotte wijst hij dé grote promotie af,
omdat hij die , , niet tot elke prijs ' ' wenst te veroveren. Die prijs was :
zijn gemoedsrust, zijn liefde en zijn gezin, de gemoedsvrede en het
kleine, maar onschatbare levensgeluk.
De romans van Jan Veulemans zijn niet omvangrijk, niet breeduitgesponnen, mede door zijn sobere verteltrant, zijn behoefte aan beknopte, gebalde uitdrukking, ook in de sfeerschepping. Verwonderlijk
is het dan niet, dat deze dichter en prozaïst een meester van de novelle
bleek te zijn : dat bewees hij met Water (1967), met De ziekte van
Kahler (1978 ), met De Leegte (1984), driemaal een confrontatie met
de lotsbestemming en met de dood, die trouwens een haast bestendigaanwezige is in zijn werk. De tweede novelle wordt terecht beschouwd
als een meesterwerk. Het is het verhaal van een terminale zieke, die zich
in korte tijd door herinnering en milder-stemmende zelf-ontleding vertrouwd maakt en zich verzoent met hetgeen komen moet en zal, een
berusting dank zij geloof, hoop en liefde, dank zij eeuwige waarden. De
tweede novelle wordt terecht beschouwd als een meesterwerk. Dat deze
novelle niet de „ officiële " waardering kreeg waarop zij ruimschoots
recht heeft, is een veeg teken des tijds.
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In 1984 verschenen het essay Ondanks de crisis en de novelle De
Leegte. Die twee horen in zekere zin samen : het essay getuigt van belezenheid, van een scherpe blik en van een vaak ironisch-schampere kijk
op de machtige-machtelozen, maar het is in zijn nuchtere ontleding niet
pessimistisch, niet uitzichtloos, op conditie evenwel dat de , , jagers op
geluk ' ' , d.w.z. dat wij allen eerlijk willen zijn. De novelle sluit eveneens direct aan bij de ervaringen van een personeelschef als Veulemans
zelf in het beroepsleven was, een man die weet heeft van de talloze sollicitatiebrieven van universitaire afgestudeerden : het verhaal sluit, zoals de twee vorige novellen, met een hier mogelijke dood, een
mogelijke zelfmoord van de kandidaat, wanhopig om de onoverkomelijke , , leegte ' ' in het sociale bestel. In zijn ontleding van die situatie in
het algemeen had de auteur somber geschreven : , , Je vindt alleen maar
leegte ' ' ; naar die , , leegte ' ' verwijst de titel van de novelle.
Behalve in kortere bijdragen heeft Jan Veulemans zich in twee uitvoerige publicaties rekenschap gegeven van de zin van het kunstenaarschap
en de waarde van kunst. Zijn essays Poëet en Poëzie (1963 ) en vooral
Dag Mens (1968) zijn vrijmoedige, openhartige en behartenswaardige
beschouwingen over kunst en kunstenaarschap . Veulemans is trouwens
een poëzie-recensent, wiens besprekingen evenzeer getuigen van zijn
ernst, zijn eerlijkheid en hoge opvatting van het artistieke. Voor hem
is schrijven een roeping : de schrijver brengt met zijn werk een boodschap, helpt de lezer door deze bewust te maken van wat waarde en onwaarde is in het leven. In zijn eigen werk heeft Veulemans dat wààrgemaakt : ondanks de ontgoocheling over zovele menselijke tekorten,
zwakte en feilen overheerst het geloof in het leven, ook door de aanvaarding van de dood. Door de hoge artistieke kwaliteit van dat werk en de
rijke menselijkheid van zijn boodschap is Jan Veulemans een van de
sterkste en authentiekste kunstenaars van deze tijd in Vlaanderen.
De auteur Jan Veulemans ging en gaat zijn eigen weg, los van alle literaire groepsverbindingen en groeps-voordelen, wat hem tot een , , eenzame in de literatuur" maakt. Dat verklaart waarom hij het alleen moet
hebben van de intrinsieke waarde van zijn werk. En die is niet gering,
zowel om de thematiek van stilte en vrede, dood en liefde, als om de
uitwerking ervan in geloof-ondanks-alles en met een afgewogen, sober
en poëtisch woord.
Het is me een bijzondere eer en een oprechte vreugde, hem thans publiekelijk en plechtig-gemoedelijk welkom in onze Academie te mogen
heten.
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3. Herdenking P.G. BUCKINX door J. VEULEMANS

Het ware pretentieus en tot mislukking gedoemd, mocht ik de bedoeling hebben een beeld van Pieter-Geen Buckinx, mijn voorganger in
deze Academie, te schetsen voor mensen die hem langdurig van nabij
gekend hebben, terwijl ikzelf hem slechts enkele malen kortstondig heb
ontmoet tijdens literaire samenscholingen, onder meer op de Vlaamse
Poëziedagen.
Een beknopte, maar dankbare herdenking van deze lieve man en
aristocratische dichter of, zo men wil, een groet over de dood heen weze
mij toegelaten.
Wie Pieter-Geen Buckinx gekend hebben, weten dat de poëzie voor
hem een verheven, haast een heilige aangelegenheid was. Wie hem niet
gekend hebben, kunnen het in zijn belijdenissen vernemen. Nochtans
was hij geen stem, die van bij de aanvang uitzonderlijke aandacht
wekte. Zijn eerste twee bundels , , De doortocht ' ' en , , Wachtvuren ' ' liet
hij later niet meer opnemen in zijn , , Verzamelde gedichten ' ' , omdat
hij het spoor van zowel Moens als Gijsen te opvallend achtte.
Nogmaals, mijn opdracht is het niet, hier het werk van Buckinx te belichten voor een publiek dat daarmee al lang vertrouwd is. Overigens
heeft meer dan één van de huidige Academieleden, en met name zowel het oudste als het jongste lid, ooit grondige beschouwingen aan dat
werk gewijd. Een paar jaren na zijn dood en omdat de tijd voor veel literaire arbeid zo onverbiddelijk is, kan wellicht de vraag gesteld worden
of Buckinx voor de Nederlandse letteren en in het bijzonder voor de
poëzie veel betekend heeft. Dat heeft hij , dunkt mij , én door het gehalte van zijn dichtwerk én door de ernst waarmee hij het verschijnsel
poëzie steeds heeft benaderd. Een echo daarvan hoor ik in deze regels :
, , Woorden geroofd uit het donker
dat ik schiep en herschiep tot een lied,
woorden geroofd uit het niet,
gij grift het brandend teken
in de wortel van mijn ziel. "
In zijn gedenkschriften lees ik : , , In mijn dichtbundels noteer ik, als
in een dagboek, mijn innerlijke ervaringen. Ik zoek in de poëzie een
antwoord op de vragen van het leven, ik bezin mij over het menselijk
tekort, over onze oorsprong en onze bestemming. En uit deze bezinning
groeit nu en dan een vers waarin ik een antwoord vind op mijn vragen,
een vers dat een zin geeft aan mijn bestaan, omdat ik daarin mijn eigen wereld herken " . Aldus grijpt hij , zoals vele auteurs dat plegen te
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doen, onder meer terug naar de kinderjaren, de tedere verbondenheid
binnen het Limburgse gezin :
, , Daarin kan ik verzinken :
het duister, de zolder, het hooi,
en die eenzaamheid zonder einde :
mijn zachte, warme prooi ".
Maar ook de moeizaam verwerkte verschrikking van de oorlogsjaren
heeft in zijn geestelijke evolutie een ruim aandeel gehad. En een verblijf in het toenmalige Congo en onder meer het bezoek aan een leprozenkolonie had hem zo fel aangegrepen dat alleen poëzie het middel
bood om de vele diepe indrukken te ordenen en mee te delen, zoals
deze :
, , Het dorp sterft uit.
Wij wachten op de dood.
Het haar der kinderen wordt wit
als de as in het vuur.
Gevlucht zijn de tovenaars
met hun rammelaars en hun kruiden.
Rood gloeien de bossen
onder de rode voet van de maan... '
Overigens heeft de dood, die wij allen meermaals in anderen ontmoeten eer het onze beurt is, hem in meer dan gemiddelde mate geobsedeerd en tot overweging én lyrische vormgeving genoopt :
,, Bijna aan de grens van de weg gekomen
kijk ik nog even om.
In de dorpskom, onder de bomen bij de kerkhofmuur,
zit een knaap in de najaarszon.
Hier is het dat eenmaal alles begon
en eeuwig herbeginnen zal" .
Buckinx is Buckinx. Zijn stijl is herkenbaar ; het is zijn stijl. Het wil
niet zeggen dat hij, anderen lezend en om zich heen kijkend, zich niet
zou gevoed en verrijkt hebben. Met Perk, Kloos en Van de Woestijne
als eerste verworvenheden, geloofde hij in de noodzaak van een diepgaande vernieuwing. Hij keek naar wat anderen in dat opzicht verwezenlijkten. Hij keek naar Van Ostaijen, Gilliams, Moens, de dichters van
, , Het Fonteintje " . Op verbluffende wijze was hij vertrouwd met de
Vlaamse auteurs van zijn tijd, hij woog de verschillende stromingen en
stijlen en koos voor het expressionisme, waar in zijn geval toch met-
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een het , , What's in a name ? " moet toegevoegd worden. Openhartig
heeft Buckinx ook bekend aan wie hij leergeld verschuldigd was : uiteindelijk minder aan de Vlamingen Moens, Gijsen, Mussche, Van Ostaijen, meer aan de Nederlanders Leopold, Roland Holst, Marsman, Engelman. Maar met Vlamingen, vooral met André Demedts, werden
banden gesmeed om onder meer de stemmen in een nieuw tijdschrift
te bundelen. De geschiedenis van het tijdschrift , , De Tijdstroom " ,
waarvan het eerste nummer in 1930 verscheen en dat vier jaar overeind
bleef, moge ik bekend achten. Samen met het in 1936 gestichte tijdschrift , , Vormen ' ' , waarvan Buckinx alweer een van de vaders was, is
, , De Tijdstroom", naar hij verzekerde, een betekenisvolle stimulans geweest voor een aantal dichters als Verbeeck, Vercammen, De Vree,
Jonckheere, Coole, maar ook voor romanciers als Matthys en Van Aken
en voor het beschouwend werk van onder meer Westerlinck, Schepens
en Willem Pelemans. Tenslotte vond hij bij , , Dietsche Warande en Belfort ' ' voor langere tijd de broederschap én de aansporing, die hij zo nodig had. Zelf getuigde hij terzake : , , Al heeft een auteur geen tijdschrift
nodig om zijn talent te bevestigen, het bewustzijn mij omringd te weten
met vrienden, die het desnoods voor mij zouden opnemen, heeft mij
altijd een gevoel van geborgenheid en vertrouwen geschonken, waarzonder ik het nu eenmaal niet stellen kan ". .
In zijn autobiografische geschriften bekent Buckinx voortdurend hoe
centraal de vriendschap in zijn leven stond. Als ik hem wel begrepen
heb, had zijn letterkundige arbeid deze vriendschap bestendig nodig om
te gedijen en te groeien. De luttele keren dat ik hem heb mogen ontmoeten, doorgaans pijprokend zoals ikzelf, trof mij zowel de bescheidenheid als de minzaamheid van de man, die als het ware zichtbaar op
zoek was naar vriendschappelijk verkeer. Ik durf gissen dat hij ook in dit
academisch genootschap onder meer en wellicht op de eerste plaats
vriendschap gezocht heeft. Sinds ik, als zijn opvolger, dit genootschap
heb leren kennen, heb ik de zekerheid dat hij die vriendschap hier ook
gevonden heeft.
Dat hij , ouder wordend, steeds dieper naar zin en essentie ging peilen, maakt van Buckinx geen apart geval. Wel behoort hij tot de kleine
minderheid van auteurs, die daartoe tot op hoge leeftijd in het schrijven van poëzie een medium bleven vinden. De poëzie, zo bekende hij,
was voor hem een levensfunctie, een dwingende noodzaak. De poëzie
tilt ons op boven de vaak leugenachtige realiteit. Het ligt dan ook voor
de hand dat in zijn werk, ook in het latere, naast weemoed, kwetsbaarheid, zoeken naar de kern, ook meermaals dankbaarheid zindert, een
thema dat in de moderne poëzie eerder weinig aan bod komt.

447
Als, zoals ik meermaals beweerd heb, poëzie het nooit voltooide gevecht is om te zeggen wat niet kan gezegd worden, dan vind ik daarvan in het werk van P.G. Buckinx een treffende bevestiging. De bronnen zijn niet nieuw : het is lijden aan de beperktheid en de onvolmaaktheid van letterlijk alles, het is zich kwetsen aan anderen én aan zichzelf,
het is niettemin gedreven blijven in de zoektocht naar het betere, het
schonere, het zinvolle. Het is, soms tegen de realiteit in, blijven volhouden dat het in deze vaak onbehaaglijke wereld vóór alles om de mens
gaat. P.G. Buckinx heeft voor ons allen bevestigd dat poëzie een humane aangelegenheid is.
Dat ik de plaats van deze man heb mogen innemen, stemt mij dankbaar. Mijn dank gaat uiteraard naar u, geachte collega's, die mij in uw
midden hebt willen opnemen.
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4. Begroeting van Rudolf VAN DE PERRE als lid van de Academie door
M. JANSSENS

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Dames en heren,
Een huis wordt ingewijd, een haard ingebrand, een pastoor ingehuldigd, een burgemeester ingehaald, een jury ingezworen, een academielid geïnstalleerd. Ikzelf houd niet te veel van dat laatste voltooid deelwoord. Het klinkt alsof je bij je aanstelling als academielid voltooid en
gearriveerd bent. Je wordt hier wel plechtig opgenomen, maar in de studie van de taal noch in de beoefening en de studie van de letteren ben
je ooit gearriveerd. Van een nieuw geïnstalleerd lid wordt door de Academie zelfs nog iets méér verwacht dan van de gechevroneerden. Misschien staat dat niet in de statuten van de Vaste Secretaris, maar de
jongsten worden hier geacht het hardst te zullen werken, of beter :
voorzwerken. Dat, geachte dames en heren, weze ongeveer de toonzetting van mijn begroeting van onze collega Rudolf Van de Perre.
Rudolf Van de Perre is een lange weg gegaan, van 1961 af bij de publicatie van zijn eerste dichtbundel Verten en grenzen in eigen beheer,
gedrukt bij Sanderus te Oudenaarde, tot zijn jongste lijvige monografie over Anton van Wilderode, in 1988 uitgegeven door het Davidsfonds. De weg was lang, maar het werk continu en coherent. Hij debuteerde dus als dichter en ware het liefst uitsluitend, of toch hoofdzakelijk op dat terrein werkzaam gebleven, maar door omstandigheden,
o.m. een voltijdse taak als leraar in het Secundair Onderwijs na Studies
Germaanse Filologie aan de R.U. Gent, aanvankelijk in Oudenaarde en
tot nu toe in Gijzegem, is hij in de essayistiek en literaire kritiek terechtgekomen en is hij, zelf dichter, een zgn. „ werkplaatscriticus " geworden. Zo verschenen er maar drie dichtbundels over een afstand van een
kwarteeuw, met zelfs een wachttijd van 14 jaar tussen de tweede, Herder
en Koning, en de derde, Boergondische Suite, tegenover een vijftiental essays en studies, waaronder zelfs , , monumentaal ' ' genoemde monografieën over André Demedts en Anton van Wilderode. Een ironische
speling in zijn loopbaan als schrijver veroorzaakte inmiddels dat hij wel
een vijftal prijzen kreeg voor zijn essayistisch werk, o.m. de Arthur
Merghelynck en de Joris Eeckhoutprijzen van deze Academici, maar
tot 1986 moest wachten eer een dichtbundel, met name Boergondische
Suite, bekroond werd. Ik weet niet of wij die accentverlegging, wég van
de sector die Rudolf van de Perre zelf het dierbaarst is, moeten betreu-
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ren. Jury's kunnen zich vergissen, maar een schare van dankbare lezers,
die zijn essays zo leesgierig hebben afgenomen en ingekeken, doet dat
door de band minder. Hij heeft adekwaat gefunctioneerd voor een breed
lezerspubliek, en dat te weten is de innigste troost voor het eenzame
schrijven. Schrijven is voor hem, geboren didacticus en genereus idealist, een betrokken oefening in menselijke vorming, niet een vrijblijvend
experiment in een literair labo of seminarie . Dat de essayist een zo
ruime weerklank heeft gevonden, moge de dichter Van de Perre
troosten. Ik zal die twee gebieden (poëzie en essay) en vooral de samenhang ertussen
kort voorstellen.
De Academie neemt vanzelfsprekend alleen meer ernstige lieden onder haar leden op, maar Rudolf Van de Perre werd van meet af aan in
de kritiek gepercipieerd als een uitnemend ernstig dichter. Hij schrijft
klassiek aandoende verinnerlijkte bezinningspoëzie, ongetwijfeld gepuurd uit momenten van grote intellectuele, psychische én ambachtelijke concentratie en ascese in de stilte van een schrijfkamer. Zijn poëzie is niet geschikt om onder de spots van de media als , , act " op een
zoals in
podium „ geperformed " te worden, zij vergt van de lezer
de gekende versregel van Ida Gerhardt staat
een beetje tol van eenzaamheid. Die , , ernstige " poëzie heeft te maken met fundamentele gegevens van het bestaan : geboorte, liefde en dood. Sleutelwoorden
daarin zijn zoals ook in zijn essays zwaargeladen begrippen als
existentieel, fundamenteel, metafysisch, kosmisch, universeel, werkelijkheid, leven, met als speciale inkleuring de bijtinten van : menselijke conditie, menselijk tekort, verlies, voorwaardelijk geluk, lijden aan het leven, ontwaken uit de droom. Vooral de laatste bundel Boergondische
Suite, geïnspireerd op Les Très Riches Heures de Jean, duc de Berry, laat
zien hoe weinig jolig-oppervlakkig dat , , Boergondische ' ' levensgevoel
kan zijn. Er zit daar veeleer de worm van verzaken en verliezen in. Die
bundel bevat ook een van de meest ernstige poëticale cycli die onze moderne dichtkunst rijk is : zich metend met de miniaturen, test de dichter
met al zijn ascetische bescheidenheid de mogelijkheden van zijn taal als
„ openbaring " van werkelijkheid uit. Het eerlijk toegeven verlies op het
poëtologische vlak gaat een verbond aan met het thema van het existentiële onvermogen dat de bundel domineert. Woorden schieten te kort
om het heimwee van de ziel te genezen. Op beide vlakken, symbolisch
voor een leven als dichter onder de mensen, weegt een , , lange onrust
voor de rust begint " . Merkwaardig genoeg vond ik in een interview met
Rudolf van de Perre voor een Vlaams weekblad naar aanleiding van de
publicatie van Boergondische Suite een drukfout die ongewild nog een
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symbolische dimensie toevoegt aan dat overigens ernstige gesprek : daar
staat , , symbolische rijkwijdte ' ' met twee keer een gestipte ij. Raker en
juister kan een schrijffout wel niet zijn.
Diezelfde sleutelwoorden komen als constanten in de essays, inleidingen, kritieken en monografieën terug. Geen toeval dat zijn eerste essay
uit 1968 al de titel droeg Poëzie en leven, en als ondertitel : Dichters ervaren de mens. Inderdaad, in zijn literatuurconcept ziet hij de dichter
als de vertolker bij uitstek van fundamentele menselijke ervaringen,
waarden en verlangens die raken aan het grondigste in de werkelijkheid
en zelfs aan het mysterie achter de dingen. Zijn poëziebeschouwing
wordt gevoed door een ondogmatisch religieus geloof in de ( hoe dan
ook bedreigde ) zinrijkheid van het leven en van het spreken daarover.
(Vandaar, terloops gezegd, de synthetische inslag van zijn opstellen vol
schroomvolle , , peilingen ' ' naar centrale intuïties in een oeuvre die de
scherpzinnigste detailanalyses, zoals er met ontleedmessen aan bureausnijtafels totstandkomen, in openbarende kracht ver te boven en te buiten gaan ). Hij kan een dichter in toegankelijke woorden voor de lezer
„ openleggen " in zijn centrale thema en dat is voor de overdragende
middelaar die de criticus toch is, geen geringe kunst of verdienste. Hij
bloemleest de beslissende uitspraken uit vele oeuvres, die dan ook als
motto's boven zijn eigen levensinzichten zouden kunnen staan. Onder
zijn pen wordt literatuur een levensboek vol motto's en memento's.
Met zijn constructief geloof in de zinvolle samenhang van de dingen,
ook van de taaldingen die wij maken, hangt zijn voorkeur voor ordelijke
overzichten samen. Er glanst en zekere aristocratie van de geest in de
keurige structureringen die hij , bij voorbeeld, in de ontwikkeling van
de Nederlandse poëzie sinds 1945 of in de oeuvres van Vasalis, De Belder, Rens, Buckinx, D'haen en anderen, heeft weten aan te brengen.
Bij het opnieuw lezen van die vele bladzijden heeft mij vooral getroffen hoe er in de loop van jaren lezen, studeren, ordenen en uitschrijven een affiniteit moet gegroeid zijn tussen hem aan de ene en Demedts
en Van Wilderode aan de andere kant, hoewel beide grote monografieën in opdracht geschreven werden. Het is allesbehalve een oneer iets
van zichzelf in een studie over andermans werk te leggen. Dat lijkt me
er eerder op te wijzen dat een goed literair essay geen maakwerk uit de
kiemvrije studeerkamer is, zo iets dat hooggeleerden fabriceren in vitro,
maar een authentiek getuigenis van betrokkenheid bij zinvolle dingen
en woorden daaromtrent. Luidt de slotzin van de studie over Demedts
niet : dat „ raakt de diepste vezels van de universele menselijkheid " ?
Dat moge een idee geven van de registers waarin Rudolf van de Perre
schrijvers tracht te verstaan.
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Laat me mijn beknopte karakterisering van Rudolf van de Perres essayistisch werk afronden met de vermelding van zijn twee belangrijkste
eigenschappen : deskundigheid en dienstbaarheid. Hij heeft nooit in een
methodologisch raam of kraam uit de literairwetenschappelijke opslagplaatsen postgevat, hij waarschuwt de lezer geregeld dat hij , , geen strikt
wetenschappelijk betoog ' ' moet verwachten, hij is zo bescheiden dat hij
een doorwrocht geschrift „ een eerste verkenningstocht " noemt waar anderen mee zouden pronken en roffelen. Geen geleende geleerddoenerij,
maar een rustig, schroomvol, humaan gesprek op niveau rond zoals
gezegd de centrale topic , , poëzie en leven " . Het nieuwerwetse, postmoderne werkwoord ,, baudrilleren" heeft hij bij mijn weten nog niet
hoeven te vervoegen om indruk te maken. Ik lees liever een bescheiden
,, eerste verkenningstocht" van hem dan een paar kanjers hooggeleerde
onleesbaarheid in de huidige mode van de meest byzantijnse deconstructie, waarvan de slogan luidt : anything goes. Rudolf van de Perre
heeft geen andere ambitie dan die der deskundigheid. Benevens de ambitie der dienstbaarheid. Hij is geen baudrillerende schoolmeester, maar
een mededeelzame begeleider van lezers. Hij moet bij velen de drempelvrees voor poëzie weggenomen hebben met zijn commentaren die
niet met opdringerig gelijk, maar als een uitnodigend pact op de lezer
afkomen en poëzie (weer) aanspreekbaar maken. Hij rammelt immers
niet met een bos leessleutels, maar stelt die verdraagzaam ter beschikking en ter discussie. Hij is een deskundige aangever van mogelijkheden. Hij moet de kritiek nog als een ambt beschouwen. Het ambt van
de veerman die de jonkvrouw overzet, zo stel ik me voor, van de kant
van het boek naar de overoever van de lezer. Er zijn nog weinig betrouwbare veermannen die op vaste uren en routes oversteken. Er zijn
méér schichtige waterskiërs die het achter geruchtmakende tuigen doen,
standing up, in zwarte pakken spectaculair op blote voeten, en na hun
rekordkarpersprong van 45 meter krijgen die een flash van vijf sekonden in , , Sportweekend " ; kortom, , , un beau numéro " , liefst voor een
levend publiek. In dat gezelschap van kritische ,, performers" moet je
Rudolf van de Perre ook niet zoeken.
Geachte collega,
Op onze zomervergadering in Beauvoorde hoorde ik een paar maand
geleden iemand zeggen : de Academie ziet er verjongd uit. Dat is zeker aan academieleden van jouw leeftijd en fysionomie te danken. „La
valeurn'tdpsombeané'.Htgflijdenza
gevoel ergens in een raad, een commissie, een comité, een jury of een
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genootschap als dit, de jongstgekomene te mogen zijn. Want dan draag
je nog alle verwachtingen ongerept en je hebt nog niets miszegd of
mispeuterd. Je zult evenwel fataal opschuiven, van onderen af op de lijst
van 30. De tijd achterhaalt je op je laatste plaats, en dan op de voordaarom niet in jaren, maar alvast in anlaatste. Maar als Benjamin
heb je op je vijfenvijftigste onlangs in deze Academie je
ciënniteit
maidenspeech gehouden over poëzie van Vasalis. De schriftgeleerden in
deze tempel stonden verstomd over zoveel wijsheid van hun Benjamin.
Ze hebben je, genoeglijk luisterend, in dit gezelschap stilzwijgend aanvaard. Ze heten je hier vandaag officieel en van harte welkom.

453
5. Huldiging van Maria ROSSEELS
door Rudolf VAN DE PERRE
Zowat een kwarteeuw geleden verklaarde Maria Rosseels het volgende :
, , Ik kan mij het leven niet voorstellen zonder schrijven. Het is een levenswijze, een manier om mijzelf te verdedigen, om in het reine te geraken met allerlei problemen en moeilijkheden, een soort van ademhaling. Al schrijvend tracht ik tot een inzicht te komen, orde te brengen,
mèns te zijn " .
Deze uitspraak raakt onmiddellijk de kern van haar schrijverschap.
Voor Maria Rosseels betekent schrijven immers getuigenis a fleggen van
de geestelijke onrust die haar zoektocht naar de eigen identiteit midden
een complexe wereld begeleidt. Ze mondt uit in de ultieme vraag naar
de zin van het bestaan. Deze vraag is bij haar ondubbelzinnig verbonden met het geloofsmysterie, dat haar hele leven en streven èn haar werk
bepaalt. Dit werk nodigt de lezer, zowel de gelovige als de ongelovige,
uit tot mee-denken en plaatst hem meteen voor zijn verantwoordelijkheid. Hij wordt er namelijk in geconfronteerd met vragen en problemen
die zo mogelijk ook hèm beroeren.
Het schrijverschap van Maria Rosseels heeft zich ontwikkeld op een
dubbel vlak : het vlak van de journalistiek en het vlak van het creatieve
proza. Hoewel beide op het eerste gezicht tot een verschillende categorie
behoren, vormen ze bij haar toch een geheel, omdat ze in wezen begaan
zijn met dezelfde materie en uit dezelfde aandrang zijn ontstaan. Het
is zelfs zo dat haar literair werk in zekere zin haar journalistieke arbeid
vorm en richting heeft gegeven.
Na een kortstondige loopbaan in het onderwijs en in de uitgeverswereld, vond Maria Rosseels in 1947 haar definitieve bestemming als redactrice bij De Standaard, waar ze tot in 1977 werkzaam was. In die periode heeft ze niet alleen mede haar stempel gedrukt op de interne evolutie van deze krant tot een van de leiding gevende intellectuele dagbladen, maar ze heeft door haar journalistiek werk ook in aanzienlijke
mate bijgedragen tot een algemeen klimaat van openheid en verdraagzaamheid. In het Vlaanderen van toen was dat op ideologisch vlak niet
zo vanzelfsprekend.
Zij verwierf aanvankelijk het meest bekendheid als filmcriticus, omdat
ze ook op dit terrein pionierswerk verrichtte en de film leerde waarderen als een waarachtig kunstwerk in een tijd waarin de mens , , denkt,
voelt en fantaseert in filmbeelden " . In haar essay Kunst van schaduwen
en dromen (1954) wees ze zelfs op de noodzakelijkheid van film-
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opvoeding in de scholen, ingeschakeld in het leerprogramma, , , ten zelfden titel als de lessen in literatuurgeschiedenis en opstel ' ' . Uit de door
Gaston Durnez samengestelde keuze Liefde is een zeldzaam kruid
(1963 ) blijkt hoezeer de film spiegelbeeld is van een tijd.
Haar journalistieke bedrijvigheid bleef echter niet beperkt tot de filmrubriek alleen. Uit andere bijdragen en reportages groeiden opmerkelijke en opgemerkte publikaties. Het woord te voeren past den man
(1957) bevatte reeds vèèr de feministische revolte een vurig pleidooi
voor emancipatie in een historische context. Oosters cocktail (1959), gegroeid uit een Japanreis, brengt een boeiende confrontatie met een andere cultuur en een andere wijze van denken, die voor de westerse mens
heilzaam kan zijn. De zeventien Gesprekken met gelovigen en ongelovigen ( 1967 ), met als ondertitel Van polemiek tot dialoog, maakten
destijds ophef aan beide zijden door de aanpak, die geen vragen uit de
weg ging, want zij was van oordeel dat , , wie geen vragen meer durft te
stellen een levende dode is ". .
Openheid kenmerkte ook de vrijmoedige, niet in boekvorm gepubliceerde en bij het verschijnen nogal omstreden artikelenreeksen Voorlichting gevraagd (1958-1959 ) en Moderne Nonnen gevraagd (1960), die
nog in de preconciliaire jaren tot stand kwamen. Het pleit voor de intellectuele en zedelijke moed van Maria Rosseels, dat zij op een onverschrokken wijze bepaalde taboes doorbrak en inging op problemen die
voor velen gepaard gingen met oprechte gewetensvragen, waarop deze
reeksen een bevrijdend antwoord gaven.

Als we het geheel van haar romans haar jeugdboeken moet ik hier
noodgedwongen buiten beschouwing laten overlopen, dan treft het
hoe zeer zij de vragen en twijfels, de onrust en de hang naar zekerheid
van de katholieke intellectuelen van haar en volgende generaties in kaart
heeft gebracht, zodat wel eens werd gezegd dat zij in haar romans de
, , inventaris ' ' had gemaakt , , van het ` geëmancipeerde ' kerkbewustzijn
van vele leken ' ' .
Haar romans, die zich afwisselend in het heden en in het verleden afspelen, zijn in de regel opgevat als de levensbiecht van het hoofdpersonage. Na haar eerste roman, de trilogie Elisabeth ( 1953-1954 ), gebeurt dit telkens in de ik-vorm. Haar personages komen bij voorkeur uit
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een aristocratisch milieu. Door hun uitzonderingspositie en hun grootse
levensverwachtingen, schenken ze aan de auteur meer ruimte om zich
uit te spreken. Wij kunnen de interne ontwikkeling van de hoofdpersonages volgen in hun verovering van het leven, die slechts tot stand
komt door het overwinnen van problemen en moeilijkheden en telkens
ook verbonden is met hun visie op en ervaring van het geloofsmysterie.
In twee eigentijdse romans projecteert ze in indrukwekkende vrouwengestalten de existentiële vragen, die zich bij haar opdrongen en haar
verhouding tot God, het kerkinstituut en de moderne geloofsbeleving
bepalen. In Elisabeth moet het gelijknamige hoofdpersonage zich ontdoen van het geloof van haar kinderjaren, om via een psychologische én
religieuze crisis te komen tot het inzicht in de hoopvolle overgave aan
het onvatbare mysterie van een God, die Liefde is. In de succesrijke roman Dood van een non (1961) krijgt deze ervaring nog een verlengstuk
in de figuur van Sabine Arnauld, nadat deze, na veel leed en innerlijk
lijden, van een geëxcommuniceerde Chinese bisschop in Japan geleerd
heeft haar geestelijke hoogmoed te verzaken. Op schrijnende wijze
wordt ook hier de vraag gesteld naar een juist begrepen godsbeeld, dat
niet te benaderen is met westerse normen, maar alleen als transcendentie
aanvaard kan worden.
In haar historische romans komen daar nog dimensies bij , omdat ze
daarin peilt naar de eeuwig-menselijke verzuchtingen en tevens aantoont
hoe de geschiedenis zich herhaalt en het verleden telkens weer het heden reflecteert. In Ik was een kristen (1957) schrijft de Romein Alexander Marcus Aurelius tijdens zijn laatste levensdagen zijn levensverhaal
neer te Calmetholt in Toxandrië (het Kalmthout in de Kempen, waar
de schrijfster woont en werkt ). Gesitueerd in de vierde eeuw na
Christus, te midden van de ondergang van het Romeinse rijk, heeft de
hoofdfiguur zoveel ervaren aan onverdraagzaamheid, eerzucht, machtswellust, fanatisme, hoogmoed en haat, dat hij na een ingrijpende crisis eveneens ontdekt dat de kern van Christus' leer liefde is. De overeenkomsten tussen de vroeg-christelijke en de huidige tijd liggen meer
dan voor de hand.
Dat andere imponerende historisch fresco Vacht niet op de morgen
(1969 ), dat zich afspeelt in de tweede helft van de 12 de eeuw in het
Heilig Land ( Outremer) van de kruistochten, herneemt de essentie van
de vorige werken. Tegen de nauwkeurig bestudeerde en geëvoceerde
achtergrond, rijzen echter nog zovele andere vragen en gegevens op, die
ook onze tijd herkenbaar maken, dat dit boek over het algemeen als
haar meesterwerk wordt beschouwd. Ik denk aan thema's als lijden en
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dood, het hiernamaals, de sociale bewogenheid, het terugvoeren van het
christendom ook letterlijk naar de bron, en vooral de idee van de
verdraagzaamheid, naastenliefde en deemoed, het vreedzaam naast elkaar bestaan van islam, jodendom en christendom, dat op het einde van
het boek een hoogtepunt bereikt in de door de hoofdfiguur, Gilles de
Malle, opgerichte leprozerie in Aïn Sha'ir.
Haar laatst verschenen roman Het oordeel of vrijdag zingt de nachtegaal (1975 ), door de auteur zelf een ,, metafysische thriller" genoemd, neemt zowel door de meer beperkte omvang als door de uitwerking een wat aparte plaats in. Journalist en romancier Andreas Nyland
of Nyman in de heruitgave (voor het overige geen alter ego van de
schrijfster ), maakt in het aanschijn van de dood de balans op van een
tragisch leven. Hij die er niet in geslaagd is met anderen in communicatie te treden, wint zoals destijds Elisabeth zichzelf terug na een
ultieme daad van zelfverloochening. Hoewel het niet haar beste roman
is, bevat hij als het ware toch de synthese van haar denken over geloof
en God, door Marcel Janssens kernachtig uitgedrukt als volgt : , , Het
komt er niet zozeer op aan God verstandelijk te doorgronden, maar hem
als beginsel van hoop en liefde te ervaren in de concrete existentiële
praxis " .

De betekenis die Maria Rosseels op de ontwikkeling van het geestesleven in Vlaanderen na 1945 heeft gehad, is moeilijk vast te leggen. Met
haar hoogstaand journalistiek werk heeft ze geijverd voor openheid, dialoog mèt en verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden. Binnen het
gelovige milieu heeft zich dat vertaald in een klimaat van geestelijke
vrijheid, die de geëmancipeerde gelovige in de mogelijkheid stelde een
aantal vragen bespreekbaar te maken en een gefundeerd inzicht te verwerven in zijn eigen geloofssituatie en -beleving.
Diezelfde bekommernis ligt ook aan de basis van de merkwaardige romanscheppingen, die ze heeft tot stand gebracht. In het spoor van de
grote Europese voorbeelden (Mauriac, Bernanos, Greene, B611, Andres
e.a. ), heeft ze aan de katholieke roman in Vlaanderen burgerrecht verleend, aanzien en betekenis gegeven. Na Ik was een kristen en Dood
van een non reageerde de literaire kritiek, over de grenzen van ideologische of filosofische beperkingen heen, enthousiast en werd opgemerkt
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dat onze literatuur met dergelijk werk , , boven het provincialisme ' ' was
uitgegroeid.
Haar verdienste ligt niet in de eerste plaats op het vlak van de vormvernieuwing, maar op dat van de ideeën, die ze in een heldere en concrete taal en met een ongewone epische uitbeeldingskracht verwerkt. Mij
heeft altijd getroffen de rijkdom aan gedachten en levenswijsheid, gegroeid uit een diep-menselijke ervaringsgrond en een indringende kennis
van de geheime roerselen van de menselijke ziel. Haar romans leggen
getuigenis af van de geestelijke onrust van de denkende leek in deze
tijd, met zijn vragen, angst en twijfels, maar ook met zijn verwachting
en hoop.
De menselijke en religieuze bestaansproblematiek heeft ze weergegeven in herscheppingen van de werkelijkheid, die op vrijmoedige en
ook de weopenhartige wijze alles aspecten en facetten van het leven
hebben geïntegreerd in de katholieke levensbereld van de zinnen
schouwing. De religieuze ervaring beleeft ze als een persoonlijk avontuur, dat het individu, vanuit zijn menselijke nietigheid en na veel innerlijk leed, leert buigen voor het onpeilbare Godsmysterie. Als ze in
haar werk kritiek uitbrengt op kerkelijke toestanden of op een christendom van de mooie schijn, is die alleen ingegeven door haar oprechte bekommernis om de vrijwaring van de zuiver evangelische boodschap.
Helharwkismgedvnorlifedknvauitmaakt.
In hoeverre heeft haar werk weerklank gevonden ? In Het oordeel bezint het hoofdpersonage zich herhaaldelijk op zijn schrijverschap. Of hij
iets aan de wereld heeft veranderd, of hij de lezer werkelijk heeft beroerd. Het is wellicht ook de vraag die Maria Rosseels zich stelt. Zij hoeft
zich hierover geen zorgen te maken. In haar dubbele schrijversfunctie
is zij voor velen een bron van herkenning en bemoediging geweest. Zowel haar journalistiek werk als het scheppend proza hebben haar jarenlang als veel gevraagd spreker op het publieke forum gebracht. Zij heeft
steeds op een ruim lezerspubliek ook in Nederland kunnen bogen en toen ze voor Dood van een non de prijs van de lezer ontving,
verschafte dit haar een intense voldoening.
Ook officiële erkenning en waardering bleven niet achterwege. Na diverse provinciale, interprovinciale en andere bekroningen, werd ze vooral
tijdens dit laatste decennium, toen er geen nieuw werk meer verscheen,
gehonoreerd. Dat is op zich al merkwaardig. In 1981 haar 65ste levensjaar werd niet alleen haar Verzameld scheppend proza in drie delen uitgegeven, maar ontving ze ook een eredoctoraat aan de Leuvense
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Alma Mater. In 1983 werd ze verkozen tot lid van deze Academie en in
1984 ontving ze, als eerste vrouw, de Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een schrijversloopbaan. Vorig jaar nog werd ze door de Koning
met de titel van barones in de adelstand verheven.
Ik beschouw het dan ook als een even onverwachte als vererende opdracht, deze grote dame in dit genootschap te mogen opvolgen. Ik hoop
dat ik mij het in mij gestelde vertrouwen waardig mag tonen.
Ik dank u.

Vergaderingen van 22 november 1989
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig : de heren DE PAEPE, ondervoorzitter, en HOEBEKE, vast secretaris ;
de heren LISSENS, ROELANDTS, VANACKER, MOORS, VAN ELSLANDER,
WEISGERBER, LEYS, DECORTE, COUPÉ, HADERMANN, GOOSSENS, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, VAN HERREWEGHEN, GEERTS, JANSSENS,
VEULEMANS, SPILLEBEEN en VAN DE PERRE, leden.
Afwezig met kennisgeving : de heer LAMPO, voorzitter ; mevrouw DEPREZ, de heren ROOSE en COUVREUR, leden ; mevrouw ROSSEELS en de
heer DEMEDTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA
OPENING VAN DE VERGADERING

Daar de Voorzitter afwezig is, neemt de heer DE PAEPE, ondervoorzitter, het voorzitterschap waar.
VASTSTELLING VAN DE AGENDA
Het in memoriam G. WALSCHAP zal door de heer LAMPO in de vergadering van 20 december worden uitgesproken.
NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 18 oktober 1989 en van de openbare vergadering van 25
oktober 1989 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

I. Overlijden.
Op 25 oktober 1989 overleed te Antwerpen de heer Gerard Baron
WALSCHAP, binnenlands erelid van de Academie. Aan zijn familie werd
in een telegram het rouwbeklag van het Bestuur en de leden aangebo-
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den. De plechtige uitvaart had plaats op 28 oktober jl. in de aula
, , Chrysant " van het crematorium te Wilrijk. De lijkdienst werd bijgewoond door de heren LAMPO, voorzitter, DE PAEPE, ondervoorzitter,
ROELANDTS, DECORTE, COUPÉ, COUVREUR en VAN HERREWEGHEN. DE
heer LAMPO sprak namens de Academie een lijkrede uit ( zie de vergadering van december) .
Bij dit overlijden ontving het secretariaat blijken van deelneming van de
heren G. Geens, Voorzitter van de Vlaamse Regering, L.A. van Peteghem, Bisschop van Gent, Prof. dr. L. de Meyer, Rector van de R.U.G.,
G. Temmerman, Burgemeester van de Stad Gent, en van de Vaste Secretarissen van de , , Académie Royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique ", van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, van de Koninklijke
Academie voor Geneeskunde van Belgë, van de , , Académie Royale de
Médecine de Belgique " en van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.
II. Gelukwensen.
Op vrijdag 17 november jl. werd aan de heer LAMPO te Grenoble het
diploma van Doctor Honoris Causa van de Université Stendhal in een
plechtige zitting overhandigd. De Vaste Secretaris deed te dezer gelegenheid aan de heer LAMPO ons aller gelukwensen toekomen.

MEDEDELINGEN

EN

VOORSTELLEN

VAN HET

BESTUUR

I. Ingekomen stukken.
1. Brief van de Directeur van de Culturele Dienst bij de Ambassade
van België in de B.R.D. Verzoek om informatie.
Bij brief van 31 oktober jl. roept de heer A. de Buck, directeur van de
Culturele Dienst bij de Ambassade van België in de B.R.D. , de hulp
van de Academie in bij het samenstellen van lijsten van belangrijke publikaties, zowel op het gebied van de primaire als van de secundaire literatuur. Blijkbaar wenst de heer De Buck geregeld geïnformeerd te
worden. Wat van de Academie verwacht wordt, is een beredeneerd overzicht ten behoeve van de bezoekers van zijn bibliotheek.
Voorts vraagt de heer De Buck nog geïnformeerd te worden betreffende de artikels die verschijnen n.a.v. belangrijke gebeurtenissen in het
leven van bekende auteurs (verjaardagen, bekroningen, overlijden e. d. )
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en hij wijst op het overlijden van Walschap en de zestigste verjaardag
van Claus als voorbeelden van goede gelegenheden.
De heer GOOSSENS doet hierbij opmerken, dat de Academie niet het
normale doorgeefinstituut is en stelt voor de heer DE BUCK te attenderen op de werking van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Nog
andere collega's stellen voor de heer De Buck te attenderen op de
B.N.T.L. , de Boekengids en Ons Erfdeel als informatiebronnen. Ook
het A . M . V . C . moet kunnen helpen.
2. Een spraakkunst van het Antwerps
gevraagd

dialect? Advies van de Academie

Het stadsbestuur van Antwerpen heeft van de heer P.C. Paardekooper
een brief gekregen waarin hij pleit voor het totstandbrengen van een
Spraakkunst van het Antwerps dialect. De heer Paardekooper geeft ook
de namen en adressen op van personen die de Burgemeester en Schepenen graag voor zullen lichten, nl. Mw. dr. Y. STOOPS, de leden van
de afdeling Germaanse filologie van de U.I.A. en Prof. dr. J. GOOSSENS. Voorts verwijst hij nog naar Prof. dr. R. Declerck uit Kortrijk, die
inlichtingen kan geven over het Poperingse project.
Bij brief van 24 oktober jl. verzoekt de heer Georges de Corte, Schepen voor Bestuurlijke Organisatie en Middenstand, met instemming van
de Burgemeester, de Academie van deze suggestie op de hoogte te brengen en om een advies te vragen. Het zou Schepen De Corte een genoegen doen, indien de Academie haar advies aan de heer PAARDEKOOPER
wou meedelen.
Na bespreking van het voorstel van Prof. PAARDEKOOPER geeft de
Academie een positief advies. Indien het Antwerpse stadsbestuur een
spraakkunst van het Antwerps dialect tot stand wil laten brengen, een
bevoegd persoon een opdracht geeft en de nodige financiën ter beschikking stelt, kan de Academie het initiatief alleen maar toejuichen.
II. Nobelprijs literatuur 1990. Voordracht van kandidaten.
Het Bestuur stelt voor de heer LAMPO als kandidaat van de Academie
voor de Nobelprijs 1990 voor te dragen en krijgt de goedkeuring van de
vergadering.
III. Plechtige jaarvergadering in oktober 1990.
Het Bestuur deelt de Academie mee, dat eraan gedacht werd aan de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te vragen dat

462
ze de heer D. P. BLOK als spreker op onze jaarvergadering van oktober
1990 zou afvaardigen. De vergadering stemt met deze keuze in.
LEZING

De algemene literatuurwetenschap in de 20e eeuw. Problemen ",
„De
vervolg van de lezing door collega WEISGERBER gehouden op 18 oktober 1989.
De tekst van deze lezing is gepubliceerd in de , , Verslagen en Mededelingen'', jg. 1989, a fl evering 2, blz. 149-289.
GEHEIME ZITTING

I. Lidmaatschap.
De Vaste Secretaris doet voorlezing van het vertrouwelijk verslag van
de vergadering van de commissie belast met het voordragen van twee
kandidaten voor de opvolging van wijlen de heer MOSER, buitenlands
erelid.
Aan het voorgedragen dubbeltal worden geen andere namen toegevoegd.
II. Verkiezing van het Bestuur voor 1990.
Overeenkomstig art. 25 van het huishoudelijk reglement worden de
heren DE PAEPE en VANACKER resp. tot voorzitter en ondervoorzitter
voor 1990 verkozen.
III. Verkiezing van de Bestuurscommissie 1990-1991.
Overeenkomstig art. 25 van het huishoudelijk reglement worden de
heren ROELANDTS en VAN ELSLANDER verkozen tot leden van de
Bestuurscommissie voor 1990-1991.
IV. Nationaal Fonds voor de Letterkunde.
Op voorstel van het Bestuur worden de mandaten van de heren WEISGERBER en COUPÉ, als vertegenwoordigers van de Academie in het Comité van Beheer, verlengd.
V. Verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie van 8 november 1989 wordt aan de Academie ter kennisneming voorgelegd.
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II. COMMISSIEVERGADERINGEN
VASTE COMMISSIE VOOR OUDERE TAAL- EN LETTERKUNDE

Verslag door de heer VANACKER, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren GEERTS, ondervoorzitter, en VANACKER, secretaris ;
de heren ROELANDTS, GYSSELING, MOORS, LEYS, HOEBEKE, GOOSSENS, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, en DE PAEPE, leden.
Hospiterende leden : de heren LISSENS, VAN ELSLANDER, WEISGERBER, DECORTE, COUPÉ, VAN HERREWEGHEN, JANSSENS, VEULEMANS en
VAN DE PERRE.
Afwezig met kennisgeving : de heren ROOSE, HADERMANN, en CouVREUR, leden.

In afwezigheid van de heer WILLEMYNS, voorzitter, werd het voorzitterschap waargenomen door de heer GEERTS, ondervoorzitter.
AGENDA

1. „Het
Het oudste Servaashandschrift tegen de achtergrond en als achtergrond van Veldekeuitgaven ", lezing door de heer GOOSSENS.
Nog voor het bekend worden van de Servaastekst door de uitgave van
het 15de-eeuwse Limburgse handschrift door Bormans in 1858 tekenden
zich in de Veldeke-filologie twee opvattingen af. In de eerste werd aangenomen dat Veldeke al zijn werken in een Limburgs-Nederrijnse taalvorm heeft geschreven, hoewel van de Eneasroman en de liederen slechts
Hoogduitse handschriften zijn bewaard, in de tweede dat tenminste
deze twee werken voor een Hoogduits publiek in een Hoogduitse taalvorm zijn geschreven. Beide opvattingen zijn met nieuwe nuances tot
op heden blijven bestaan, maar de aanhangers van de eerste zijn als uitgevers van Veldekes werk veel actiever geweest. Tegen de achtergrond
van de controverse is de ontdekking van fragmenten van een veel ouder
Limburgs Servaas-handschrift (ca 1200) tussen 1883 en 1940 van groot
belang : zij verschafte de aanhangers van de Limburgse stelling een basis
om het hele werk in zijn gepostuleerde oorspronkelijke taalvorm te reconstrueren, wat Frings en Schieb in uitgaven die tussen 1944 en 1964
verschenen, gedaan hebben. Pogingen tot reconstructie uit de vorige
eeuw ( ook van na 1883 ), die deze basis nog niet hadden, zijn als
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mislukt te beschouwen, pogingen uit onze eeuw vóór Frings-Schieb als
matig tot redelijk gelukt. Ook in de tweede visie kan niet ontkend worden dat deze fragmenten een reconstructiebasis voor de hele oorspronkelijke Servaas vormen en dat zij bij de andere werken een rol moeten
spelen als documenten met de ,, achtergrondtaal" waarin Veldeke heeft
leren dichten. De recente ontdekking van nieuwe fragmenten van het
oude handschrift in de Bayerische Staatsbibliothek te München verbreedt
deze basis en levert nieuwe gegevens voor de Vroegmiddelnederlandse
taalgeschiedenis.
De voorzitter feliciteert de spreker voor de belangrijke lezing, die een
duidelijk inzicht geeft in een ingewikkeld probleem. Na nog enkele aanvullende uiteenzettingen door de spreker i.v.m. de publikatie van de lezing met daarbij de nodige codicologische kenmerken, pleiten enkele
collega's voor publikatie door de Academie. Maar kan het financieel ?
2. Verkiezing van het bestuur (1990-1991) .

Voorzitter
: de heer Geerts
Ondervoorzitter : de heer Vanacker
Secretaris
: de heer Deschamps
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE LETTEREN
Verslag door de heer DECORTE, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren JANSSENS, ondervoorzitter, en DECORTE, secretaris ;
de heren LISSENS, VAN ELSLANDER, WEISGERBER, COUPÉ, VAN HERREWEGHEN, VEULEMANS en VAN DE PERRE, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, MOORS,
LEYS, HOEBEKE, GOOSSENS, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, DE PAEPE en
GEERTS.

Afwezig met kennisgeving : de heer LAMPO, voorzitter, en mevrouw
DEPREZ, lid.
AGENDA

1. „De
De Vlaamse poëzie na 1945 ", lezing door de heer VAN DE PERRE.
Na een situatieschets van de Vlaamse poëzie geeft de spreker een overzicht van de belangrijkste krachtlijnen en stromingen die zich na 1945
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tegen de achtergrond van het maatschappelijk gebeuren hebben ontwikkeld.
Naast de doorstroming van de traditie, zijn er achtereenvolgens de experimentelen en de post-experimentelen, de nieuw-realisten, de nieuwromantici en de jongste generatie, die duidelijk haar weg zoekt in het
vaarwater van het post-modernisme.
Namen deel aan de bespreking : de heren JANSSENS, GOOSSENS, DE
PAEPE en VAN HERREWEGHEN.
De tekst van deze lezing is gepubliceerd in de , , Verslagen en Mededelingen " jg. 1989, aflevering 2, blz. 256-266.
2. Verkiezing van het bestuur (1990-1991).

Voorzitter
: de heer JANSSENS
Ondervoorzitter : de heer DECORTE
Secretaris
: de heer VEULEMANS

Vergaderingen van 20 december 1989
I. PLENAIRE VERGADERING
Aanwezig: de heren LAMPO, voorzitter, DE PAEPE, ondervoorzitter,
en HOEBEKE, vast secretaris ;
mevrouw D'HAEN, de heren ROELANDTS, VANACKER, VAN ELSLANDER, LEYS, DECORTE, COUPÉ, DE BELSER, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS,
VAN HERREWEGHEN, GEERTS, JANSSENS, SPILLEBEEN en VAN DE PERRE,
leden.
Afwezig met kennisgeving : mevrouw DEPREZ, de heren LISSENS,
JONCKHEERE, MOORS, ROOSE, GOOSSENS, COUVREUR, WILLEMYNS en
VEULEMANS, leden ;
mevrouw ROSSEELS en de heer DEMEDTS, binnenlandse ereleden.
AGENDA
OPENING VAN DE VERGADERING

De Voorzitter opent de vergadering om 14.15 u.
VASTSTELLING VAN DE AGENDA
De agenda wordt niet gewijzigd.
De Voorzitter deelt de Academie mee, dat collega DESCHAMPS, overeenkomstig art. 16 §2 van het H.R. , vóór de vergadering de vaste secretaris schriftelijk heeft laten weten dat hij onder punt 8 van de agenda
de volgende vraag wenste te stellen :
, , Is het mogelijk dat niet-leden op hun verzoek een lezing of toespraak
in onze Academie houden ? "
De heer DESCHAMPS zet bondig uiteen hoe hij op het idee is gekomen. Hij heeft zelf de gelegenheid gekregen om op uitnodiging van de
Klasse der Schone Kunsten een vergadering van deze klasse bij te wonen en hij is van mening, dat zo iets ook in een vergadering van onze
Academie mogelijk moet zijn.
Na bespreking verklaart de heer DESCHAMPS akkoord te gaan met het
voorstel van de Voorzitter om de behandeling van de vraag te verdagen
tot de eerstvolgende vergadering van de Academie (17.01.90 ) . Intussen
zal het Bestuur de zaak in zijn vergadering van begin januari 1990 in
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overweging nemen en nader onderzoeken. Het punt zal op de agenda
van de plenaire vergadering van 17 januari e.k. worden geplaatst.
IN MEMORIAM
De Voorzitter sprak een in memoriam G. WALSCHAP
(voor de tekst, zie beneden)

uit.

NOTULEN
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 22 november 1989 worden goedgekeurd.
MEDEDELINGEN VAN DE VASTE SECRETARIS

I. Overlijden.
1. Op 30 november jl. overleed te Heverlee Mw. Jeanne Dujardin, echtgenote van de heer Lode ROOSE. De begrafenis had plaats te Heverlee
op donderdag 7 december '89.
De Vaste Secretaris condoleerde namens de Academie per telegram op
1 december '89.
Collega ROOSE dankte de Academie schriftelijk.
2. Hedenochtend heeft de Vaste Secretaris van collega KEERSMAEKERS
vernomen, dat de heer L. STRENGHOLT, buitenlands erelid, te Heiloo
op 26.11.1989 is overleden.

II. Onderscheiding.
Aan de heer LAMPO werd t.g.v. zijn verblijf te Grenoble en de uitreiking van het diploma van doctor honoris causa van de aldaar gevestigde universiteit ook het ereburgerschap van de stad toegekend.
III. Personeelsbezetting.
Op 1 december jl. trad mej . Peggy Bernard als klerk-typiste in dienst
van de Academie. Ze heeft het statuut van gesubsidieerd contractueel.
MEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

I. Ingekomen stuk. Prijs voor Geschiedenis.
Bij brief van 30 november jl. , biedt Dr. H.C. Cassee, secretaris van
het Selectiecomité dat door de Koninklijke Nederlandse Akademie van
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Wetenschappen is samengesteld en dat belast is met het opmaken van
een voorstel voor de toekenning van de prestigieuze Amsterdam prize
for History, onze Academie de gelegenheid om een kandidaat voor deze
prijs voor te dragen.
De Academie is van oordeel, dat het hier gaat om een prijs voor geschiedenis bestemd voor een discipline die buiten het gebied van onze
Academie ligt. Er hoeft op het voorstel niet te worden ingegaan.
II. Het impressum van de publikaties van de Academie.
De Vaste Secretaris heeft het Bestuur op de dubbelzinnigheid gewezen van de vermelding , , Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde ' ' op de titelpagina van de
publikaties van de Academie . Zuiver formeel kan dit geïnterpreteerd
worden alsof het Secretariaat, en niet de Academie zelf de uitgever van
deze publikaties is. Zowel bij de diensten van het Wettelijk Dépot als
bij het I. S . B . N. -bureau staat de Academie als uitgever ingeschreven, als
, , Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde " .
Na bespreking heeft het Bestuur de Vaste Secretaris de opdracht gegeven het impressum van de publikaties van de Academie aan te passen. Het Bestuur is ook akkoord gegaan met het volgende voorstel van
de Vaste Secretaris :
1. Het impressum op de titelpagina wordt : Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, (jaartal);
Het besteladres wordt vol edig vermeld op de versozijde van de ti2.
telpagina of op de laatste bladzijde naargelang de omstandigheden en
zou luien :
te bestellen bij het
Secretariaat van de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Koningshaat 18
B - 9000 Gent (België )
GEHEIME ZITTING
I. Lidmaatschap
De verkiezing van een buitenlands erelid voor de opvolging van wijlen
de heer MOSER wordt ingevolge art. 23 §7 van het huishoudelijk reglement tot de eerstvolgende vergadering ( 17 januari 1990 ) verdaagd.
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II. Verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie van 13 december 1989 wordt aan de Academie ter kennisneming voorgelegd.
Naar aanleiding van punt II van het verslag van deze vergadering (de

goedkurin Bstcomievanhrslgdeadering van de Commissie voor Advies van het N.F.L. ) vraagt de heer
JANSSENS waarom de Commissie voor Advies bepaalde dichtbundels
heeft afgewezen. De verklaring ,, niet ontvankelijk wegens een onvoldoende aantal gedichten " lijkt hem een moeilijk te aanvaarden reden.
De heer DECORTE, voorzitter van de Commissie voor Advies, wijst
erop, dat het een criterium betreft dat sedert geruime tijd door de Commissie wordt gehanteerd, maar stelt voor het principe opnieuw ter tafel te brengen in de eerstvolgende vergadering van deze Commissie (in
mei 1990 ) . Het voorstel wordt aanvaard.
II. COMMISSIEVERGADERINGEN

VASTE COMMISSIE VOOR CULTUURGESCHIEDENIS

Verslag door de heer

DESCHAMPS,

lid-secretaris.

Aanwezig : de heren VAN HERREWEGHEN, voorzitter, LAMPO, ondervoorzitter, en DESCHAMPS, secretaris ;
de heren VAN ELSLANDER, DECORTE, DE BELSER, JANSSENS en SPILLEBEEN, leden.
Hospiterende leden : de heren ROELANDTS, VANACKER, LEYS, HOEBEKE, COUPÉ, KEERSMAEKERS

Afwezig met kennisgeving :
JONCKHEERE

en

VEULEMANS,

en GEERTS.
mevrouw

DEPREZ,

de heren

LISSENS,

leden.

AGENDA

1. „Jozef Vercoullie, een levensschets ", lezing door de heer VAN
ELSLANDER.

Aan de bespreking namen de heren ROELANDTS en
van de lezing zal elders verschijnen.
2. Verkiezing van het Bestuur (1990-1991 ).

LEYS

deel. De tekst
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De heer LAMPO wordt verkozen tot voorzitter, de heer DESCHAMPS tot
ondervoorzitter en de heer SPILLEBEEN tot secretaris.
VASTE COMMISSIE VOOR MODERNE TAAL
Verslag door de heer HOEBEKE, lid-secretaris.
Aanwezig : de heren GEERTS, voorzitter, en HOEBEKE, secretaris ;
de heren ROELANDTS, VANACKER, LEYS, COUPÉ en KEERSMAEKERS,
leden.
Hospiterende leden : de heren DECORTE, DE BELSER, DESCHAMPS,
LAMPO, JANSSENS en SPILLEBEEN.
Afwezig met kennisgeving : de heer WILLEMYNS, ondervoorzitter ;
de heren MOORS, ROOSE, GOOSSENS en COUVREUR, leden.

AGENDA
1. „De
De opkomst van om in infinitiefkonstrukties ", lezing door de heer
LEYS.
Het element om werd allereerst in finale infintiefkonstrukties ingevoerd, op grond dus van zijn finale betekenis. Het differentieerde aldus
een finale van een niet-finale konstruktie ; het leidde m.a.w. tot semantische transparantie. Anderzijds vervulde om in doelkonstrukties ook onvermijdelijk een syntaktische funktie : het fungeerde als vaste inleider
van de bijzin en verhoogde aldus de strukturele transparantie ervan. De
verdere verbreiding van om, zowel binnen als buiten de infinitivische
doelkonstrukties, is grotendeels gebeurd op grond van de syntaktische
funktie ervan. Ook kwam met de invoering van om in finale inf.
konstrukties een syntaktisch model van voegwoordelijke inf. konstrukties
tot stand, dat leidde tot andere paradigma's zoals zonder te, door te
enz.
De tekst wordt elders gepubliceerd.
Aan de bespreking namen de heren VANACKER en JANSSENS deel. De
heer VANACKER wees erop dat naast om ook voor en van voorkomen.
De heer LEYS antwoordt dat hij zich bij zijn beschouwingen heeft willen
beperken tot om, dat ouder schijnt te zijn dan voor en van en bovendien de norm respecteert.
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2. Verkiezing van het bestuur (1990-1991).
De heer WILLEMYNS wordt verkozen tot voorzitter en de heer
KEERSMAEKERS tot ondervoorzitter. Het m an daat van de heer HOEBEKE
( secretaris ) wordt hernieuwd.

Toespraken n.a.v. het overlijden van Gerard Baron WALSCHAP
1. Grafrede voor Gerard WALSCHAP
door Hubert LAMP0

Namens de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde breng ik ons lid, op de gebruikeleijke beurtrol onze voorzitter en
later ons erelid Gerard Walschap een ultieme eregroet, waarbij ik zijn
nabestaanden onze participatie betuig in hun verdriet dat, zonder enige
aanmatiging, ook het onze is.
Een halve eeuw lang behoorde hij tot de getrouwen van onze werken andere vergaderingen. Pas enige tijd geleden werden de verplaatsingen en allicht het gewicht der jaren hem te zwaar. Iedereen besefte dat
het afscheid van Ninette, zijn hem liefdevol bijstaande, dappere en
noodzakelijkerwijze geduldige vrouw, vele aspecten van het leven hun
zin had ontnomen. Enkele malen aanvaardde hij erkentelijk een lift naar
Gent, maar gaf daarna weer de voorkeur aan het spoor, zo had hij alvast zijn dagelijkse wandeling door naar het station te lopen, zei hij me.
Moge dit detail banaal lijken, het bezat niettemin een diepere betekenis. Ik vermoed dat hij een gewoonte van eertijds in stand wilde houden. Blijkbaar probeerde hij zodoende weer aansluiting te zoeken bij
een, helaas, onherroepelijk verleden. Ik weet dat hij zich vroeger, met
het soms prille kinderlijke dat hem weleens tekende, steeds verheugde
op het maandelijkse treinreisje van Antwerpen Centraal naar Gent SintPieters met een aantal Sinjoorse medeleden als Lode Baekelmans, Ger
Schmook, Maurice Gilliams, Walter Couvreur en mogelijk anderen, onder gezellige kout doorgebracht. Voortaan grotendeels op zichzelf aangewezen kon, jammer genoeg, het oude, kameraadschappelijke ritueel
niet meer op gang komen. Wij zagen hem langzamerhand minder, ten
slotte helemaal niet meer verschijnen, wat onder alle opzichten begrijpelijk bleek.
Men hoort te weten, waar het ons genootschap om gaat, zo zal men
het minder als een paradox beschouwen, dat ons diep betreurd medelid zijn toebehoren tot de Koninklijke Academie steeds sterk op prijs
stelde en er zelfs een lofschrift aan wijdde. In verband met gedeelde literaire en, beiden als rijksinspecteurs van de openbare bibliotheken, ook
ambtelijke verplichtingen, hierbij de gezelligheidsavondjes van Herman
Teirlincks vriendenkring niet vergetend, trokken wij er tot het einde van
de jaren vijftig nogal eens samen met de wagen op uit. Dan zat ik
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aan het stuur, aangezien zijn chauffeurscapaciteiten het enige waren
waar ik bij hem serieus voorbehoud om maakte . Telkens trof het mij,
uitweidde.
hoewarmtigjnloverdAcami
Ongetwijfeld behoorde zijn lidmaatschap ervan tot die bevredigende
gegevenheden, welke onmiskenbaar compenseerden wat hem ooit tégen
was gegaan. Het hoeft geen geheim te blijven, dat hij wel eens glimlachend voorbehoud maakte wegens het volgens hem overtrokken belang
en mogelijk enige cauïstiek bij het zuiver filologisch onderzoek. Meestal
voegde hij er dadelijk aan toe dat hij, nieuwsgierig en leergierig van nature, bepaalde gespecialiseerde exposés, bij voorbeeld over de diepere
wortels van onze taal, in hoge mate waardeerde. Dat hij, net als destijds
Timmermans, er wel eens poppetjes of karikaturen op zijn onderlegger
bij zat te tekenen, diende niet als een gebrek aan interesse te worden
beschouwd, verzekerde hij anderen en mij . Onweerlegbaar waardeerde
hij in de Academie de rustgevende, veilige en ergens intellectueelintieme sfeer van een vrij lange werkdag, gekenmerkt door wetenschappelijk onderzoek wat het taalfenomeen en de literaire creativiteit betreft,
niet minder het bescheiden etentje tussendoor, de onmiskenbare collegiale kameraadschap, alsmede de onweerlegbare achting die hij er als
beroemd auteur bij een ieder genoot.
Inderdaad. Moeilijkheden werden hem door het leven niet bespaard,
doch er waren weinig schrijvers
•
wie een zo algemene waardering als
kunstenaar te beurt viel. Stilaan beginnen wij tot de laatsten te behoren die, afgezien van de wat tastende debuutjaren, van dag tot dag en
van boek tot boek de ontwikkeling van zijn oeuvre hebben gevolgd,
zelfs gecommentarieerd met bewondering, enthousiasme en zonder
ideologische of artistieke vooringenomenheid. Ook wanneer, het nodige
relativiteitsgevoel en alle passende verhoudingen in acht genomen, ons
denkbeeld over de literatuur grondig van het zijne verschilde. Voor wie
insgelijks tot het vak behoorde verdiende zijn visie, duidelijk en compromisloos, een voorwerp van dankbare, eerbiedige en liefdevolle benadering te zijn. Sommige van zijn lapidaire uitspraken blijven van een
onvolprezen gezond verstand getuigen. Een roman is een verhaal, hield
hij hardnekkig vol. Inderdaad, wat zou het anders kunnen zijn voor wie,
als hij , zo scherp zag waar het talent „ coulant de source " , ophoudt en
de modieuze camouflage van de onmacht, door creatief impotenten
luide toegejuicht, of van de verstek gevende vindingrijkheid begint ?
Wegens mijn gevorderde leeftijd heb ik nog de periode meegemaakt
toen zijn geschriften het object waren van taboe's en oekazen, die ternauwernood met de literatuur te maken hadden. Menigmaal heeft het
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ook in
hem ergernis en wat men aanzienlijk moeilijker vergeeft
stilte verbeten pijn gebaard. Op de dag dat wij afscheid van hem nemen, leide zulks nochtans niet tot bittere nabeschouwingen. De tijd om
hen te laken die, inmiddels volkomen vergeten, zonder het onontbeerlijke artistieke Fingerspitzengefühl terzake en op grond van andere dan
geldige letterkundige normen zijn werk tekort deden, is lang voorbij.
LeVan het gezegende ogenblik af dat hij onder het schrijven van „Leven en Dood van de Grafmaker" op haast mirakuleuze wijze zijn definitieve eigenheid ontdekte, geloofde hij rotsvast in wat hij inderdaad
kon. Hij ging slechts steigeren wanneer zijn vierkante eerlijkheid en de
volstrekt ondubbelzinnige zuiverheid zijner overtuigingen in Frage werden gesteld, zoals uit zijn diverse strijdschriften blijkt.
Ofschoon het in hoge mate wenselijk is vroeg of laat ook dat verhaal
geanalyseerd te zien worden, mogen wij nooit het fundamenteel belangrijkste aspect van de Walschap-saga, die onmiskenbaar vaak een
Walschap-drama van vernedering, miskenning en vervolging was, uit het
oog verliezen. Het is mogelijk, iemand moet het maar eens onderzoeken, dat hier of daar een alweer vergeten, volstrekt onbevoegde of visceraal onbetrouwbare critische stem de waarde of (het lijkt mij niettemin vrijwel onmogelijk) de diep bewogen, in zijn bloed wortelende authenticiteit van zijn creatief vermogen en zijn schrijfdrift in twijfel trok.
Tot het lot van de kunstenaar behoort het nu eenmaal dat hij onverstandigen of ijverzuchtigen op zijn weg ontmoet.
Evenmin als wie ook, heb ik alles kunnen lezen wat werd gepubliceerd over een auteur, die decenniënlang in het centrum van de belangstelling stond. Naast ideologische beknibbeling, hoe intolerant, liefdeloos en grof soms ook, gespeend van dat waar het om gaat, bij name
de grosso modo esthetisch te noemen benadering van zijn ontzaglijk
oeuvre, zie ik echter weinig, bij de eerste aanblik mogelijk géén gevallen
waarin eventuele agressie zich tot het voor hem enig organisch belangrijke uitstrekte. Ik bedoel datgene, wat voor een schrijver, ook voor Gerard Walschap, het meest essentiële, zeg maar het heiligste is. Begrijp
hierdoor de zo goed als lichamelijke waarachtigheid, de epische en dramatische gedrevenheid van wat hij, binnen het kader van zijn eigen
dynamisch-bewogen persoonlijkheidsstructuur wilde, moést zeggen in
een robuste, door hemzelf geschapen en bij definitie onnavolgbare want
unieke taal.
Helaas ontbraken mij bij het schielijke afscheid tijd en gelegenheid
om te achterhalen welke exact de argumenten waren, welke tot Walschaps opname in de toenmalige Vlaamse Academie leidden. Misschien
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was hieraan de sympathie niet vreemd van gelijkgezinden voor deze
dwarsligger, vrijbuiter, apostaat en soms querulant, klein maar dapper,
die zichzelf in volle oorlog als , , links geboren ' ' aandiende. Eén van de
wonderlijke aspecten van de voorbijvliedende tijd is evenwel dat hij,
haast wetmatig, het conjecturele relativeert, het mettertijd zelfs opheft
en hierbij dieper reikende motiveringen openbaart.
Ik weet niet, treurende verwanten en andere verdrietige aanwezigen,
hoe men het woord richt tot de asurne van hem, die men, ongeacht de
verschillen op het stuk van literaire en psychologische golflengte steeds,
meer nog dan als een academisch collega, als een broeder naar de geest
heeft beschouwd.
Lieve, betreurde vriend Gerard,
Evenmin als de ons beiden nauw aan het hart liggende Marnix Gijsen heb ik jou, die soms in de wagen naast mij in het Antwerps-Iberisch
uit volle borst en met niet eens onfraaie stem je geliefde anti-fascistische
strijdliederen uit de Spaanse Burgeroorlog zat te zingen, deze tragedie
onzer jongere jaren, ooit ,, baron" genoemd. Ook zal ik het vandaag
niet doen. Niet bij gebrek aan wellevendheid, niet uit tegendraadsheid,
niet op grond van onze humanistisch-linkse geaardheid, en ook niet op
grond van ons beider democratische afstamming van eenvoudige mensen
die hard voor hun dagelijkse boterham dienden te werken.
Maar, lieve vriend, en moge het zo uitvallen dat ook onze diep bedroefde collega's van de Academie mij op het stuk van mijn inbreuk op
de etiquette willen bijtreden, omdat je de auteur bent van , , Houtekiet "
en , , Soo Moereman ' ' en , , Volk ' ' en , , Zuster Virgilia ' ' en , , De Verloren Zoon ", ga zo maar door... En omdat ik gewoon, dierbare vriend,
de wire rangorde hoor te respecteren, de onaantastbare rangorde die mij
oplegt je, vóór welke andere titulatuur ook en zonder negentiendeeeuwse lauwerkransen te noemen : schrijver Gerard Walscha p.
Je hebt in ons aller leven meer betekend dan wij het je ooit konden
zeggen, én omdat mondaine lofbetuigingen niet anders dan beneden
je maat zouden zijn geweest, én uit eerbied voor de stilte van je haast
mythische levensavond waarin, dat wisten wij immers, liefhebbende kinderen en kleinkinderen je omringden en je een voor jou wat ongewone,
nogstedlucirhabekt.
Je boeken binnen handbereik, grote vriend en collega Gerard, wens
ik je een zachte rust, en zeg je : dank voor je leven, dank voor je moed,
dank voor alles en vaarwel.

2. In memoriam Gerard WALSCHAP
door Hubert LAMPO

In overeenstemming met de gebruiken van onze Academie gedenken
wij de ons ontvallen collega Gerard Walschap.
Zoals gewoonlijk zal het In memoriam bondig zijn, wat niet wijst op
gebrek aan piëteit. Reeds viel mij de droeve eer te beurt bij zijn begrafenis namens u alien de afscheidsrede uit te spreken. Verder kunnen wij
het er zonder inspanning ééns over zijn, dat in een nabije toekomst in
ons midden zijn werk het voorwerp zal worden van meerdere, diepere,
eventueel zich op minder bekende aspecten en detailkwesties toespitsende analyses door hiertoe méér dan ik bevoegde vakspecialisten onder
u.
Daarenboven geef ik mij terdege rekenschap van de absurditeit, die
er zou in bestaan, mijn korte spreektijd in acht genomen, u een exposé
op te dissen, inhoudelijk en ook qua omvang beneden de maat van wat
u in een betrouwbaar handboek en zelfs in een behoorlijke, al dan niet
gespecialiseerde encylopedie aantreft. Waarbij ik uiteraard ook de parate kennis van u allen op een wellicht zoveel als krenkende manier zou
onderschatten.
Een paar piëteitsvolle, mogelijk subjectief gekleurde beschouwingen
lijken mij te kunnen volstaan. Openhartigheid moge eventueel hun verdienste zijn, wat niet aan mijn eerbied afdoet.
Wanneer ik achterom kijk, vervult mij het gevoel, dat ik Gerard Walschap altijd heb gekend.
Van het ogenblik af dat ik, als kind nog, in de krant ging snuffelen,
wat in het Antwerps midden waaruit ik stam de ter ziele gegane Volksgazet was, leerde ik zijn naam kennen. Vermoedelijk al vanaf het in
1929 verschenen Adelaide werd enthousiast over hem geschreven door
Lode Zielens (een grotendeels vergeten auteur wat, tussen haakjes, wijst
op de betreurenswaardige manier waarop Vlaanderen met zijn literair
patrimonium blijft omspringen ! ). Zes jaar na publicatie werd Adelaide
geramsjt in de Standaard-Boekhandel, wat enigermate de ophef relativeert die het werk toén zou hebben gebaard. In feite waren dergelijke
fenomenen een storm in een glas water, beperkt tot een kring van insiders, en ze beroerden nauwelijks de niét-christelijke middens. Waaraan
dient toegevoegd, dat de oplagen klein waren en de verkoop gering, vergeleken bij de dag van vandaag, zelfs wanneer wij er rekening mee houden dat de sensationele cijfers, waarmee men ons al geruime tijd om
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de oren slaat, meestal, om niet te zeggen steeds, opgeschroefd zijn,
soms tot het tienvoudige toe. Maar goed, dat is een ander verhaal,
vreemd aan de gebruiken uit Walschaps debuutperiode. Wél kenden in
die tijd figuren als Timmermans en Claes een opvallend boekhandelssucces. Wat ik zonder meesmuilen constateer, aangezien ik, bekeken vanuit de occulte kracht van het woord, bij voorbeeld eerstgenoemde een
belangrijker kunstenaar acht dan menig vandaag de dag officieel gelauwerd knuffeldier. Dat omstreeks de tijd van Walschaps debuut slechts
exceptioneel al eens een zonderling schuchter Elsschots naam fluisterde,
even zelden als o.m. die van De Pillecijn of Van Nijlen, doch menigeen
blijkbaar Dirk Vansina en Ernest Vanderhallen als grote schrijvers en
diepe denkers beschouwde, wijst op een ideologische en artistieke flessenek, waarvan ook hij stellig het slachtoffer is geweest.
In Polen was de Tweede Wereldoorlog uitgebroken toen ik begin
1940 naast elkaar Vaarwel dan! en Houtekiet las. De twintigjarige die
ik was dweepte critiekloos, hoewel niet ten onrechte met laatstgenoemde
roman. Wat Vaarwel dan! betreft moge ik (verspreid over dit bescheiden betoog ) een punt aansnijden, waarbij ik, enigermate tot mijn verbazing, tot dusver niemand echt zag bij stilstaan. Terugdenkend aan de
lectuur ervan, kan ik mij levendig voorstellen dat Walschaps werk in die
tijd wel eens een vroom mens aangreep en hem innerlijk schokte, ofschoon ik het aantal dezer niet overschat. Om mijn overigens vrij rudimentaire gedachtengang duidelijk te begrijpen, hoort u mijn antecedenten te kennen. U weet dat ik geen religieus gebonden man ben, ofschoon ik, wegens mijn opvoeding, alsmede een zeker psychologisch en
wijsgerig autodidactisme, naar hart en geest absoluut open sta voor wie
het wél is. Ik weet niet precies in hoeveel geslachten mijn afstammingslijn niet-kerks is en voorzie dat het nog wel enkele generaties zo
zal blijven. De man die voor u staat is geen nieuwbekeerde en dus nooit
op zijn weg naar Damascus geweest, waar één of andere gevallen engel
van de vijfde kolom hem Vaarwel dan of Salut en Merci in de handen
placht te stoppen.
Grapjes maken zou bij dit in memoriam ongepast zijn. Mijn bedoeling was gewoon op een andere manier te zeggen, dat ik, tijdens een zowat vijftig jaar durende confrontatie met Walschaps oeuvre, het in een
volstrekt andere context heb ondergaan dan de meesten onder ons. Ondertussen houd ik het voor mogelijk, dat ik dit, wat mij betreft, als een
verarming moet beschouwen... Dit oeuvre is voor mij immers ideologisch
nooit een uitdaging geweest. Het wrikte geen nieuwe uitzichten open,
het maakte geen enkele wijsgerige of religieuze twijfel bij me los, het
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prikkelde mij niet tot verzet daar een voor mij afwezig geloof niet kon
geschokt worden. Overigens is tekeergegaan tegen de , , japneuzen ' ' in
mijn geboortestad een locale, stilaan verouderende sport. De viscerale
agnosticus die ik ben, congenitaal en ook wegens mijn opvoeding voor
papenvreterij ontoegankelijk, knipperde op zijn hoogst al eens met de
ogen bij één of andere Londerzeelse argumentatie à l'emporte pièce,
waar hij niet direct kapot van was.
Begrijpt u het zonderlinge van mijn situatie als onkerkse, wanneer het
op oordelen aankwam ?
Uiteraard duurde het niet lang vooraleer ik Walschap als één van onze
allergrootsten beschouwde, wat ik nog steeds doe. Van zowat 1946 af recenseerde ik gewetensvol, dus eerlijk, met aandacht en liefde, alles wat
van hem verscheen, soms herdrukken inbegrepen, tot ik in 1965 ophield
met de journalistiek. Slechts eenmaal had ik moeite met één van zijn
boeken en liet daarom uitzonderlijk verstek gaan. Ik bedoel Manneke
Maan (1954), waardoor ik mij in zijn plaats nogal gefrustreerd voelde.
Misschien wees het op een lichtjes neergaande lijn, wat anderzijds mogelijk weerlegd kan worden door het verschijnen van een sprankelende
fabel als De verloren Zoon (1958 ) . Iemand moet dat eens aandachtig
bekijken... Even hierop zinspelend wil ik ook aanstrepen, dat ik niet
oordeel over een schrijver zonder alles van hem gelezen te hebben, mogelijk een dwaze en vast ouderwetse gewoonte, zo te zien aan de meestal
lamentabele recensies die ik over eigen werk tegenkom.
Aanpikkend bij wat voorafgaat wens ik meteen te onderstrepen dat
ik geen paradox, noch een oratorisch effect nastreef door een spoedig
volgende uitspraak. Zélf auteur koester ik een diepe, intellectueel en bovendien professioneel gefundeerde waardering voor de onmiskenbaar belangrijke romancier die Walschap is. Psychologisch word ik, naast ambachtelijke waardering, gefascineerd door het merkwaardig individuatieproces dat zich, vermoedelijk na een lange gistingsperiode, eensklaps
openbaarde onder het schrijven van het verhaal Leven en Dood van de
Grafmaker waarbij hij definitief zijn eigen, onnavolgbare stem ontdekte.
Kortom, alle elementen voor een van voorbehoud verstoken bewondering zijn in overvloed voor me aanwezig. Niemand hoeft er mij van te
overtuigen dat hij stellig een weldoende invloed op onze literatuur heeft
uitgeoefend, ook door de beroering, die hij in het behoudzuchtige
Letter-houtem, gelegen in het wat dommelende, brave en soms zo pijnlijk a-musische Vlaanderen veroorzaakte.
Mijn probleem met Gerard Walschap is echter geweest
volgt de
zoëven aangekondigde uitspraak menigmaal het gevoel te hebben,
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gehad, dat hij niet voor mij, doch voor mijn buurman schreef. Waarbij ik besefte, dat de buurman in kwestie tot een vermoedelijk zowat vijfenzeventig procent bedragende ideologische meerderheid in dit land
behoort. En ik natuurlijk aan bevolkingscijfers denk en de zelfs geen pro
mille bedragende minderheid van literatuurlezers in overweging neem.
Hij schreef niet voor mij
uiteraard bij wijze van spreken, niemand
waardeert hem meer dan uw dienaar !
omdat hij in feite zijn leven
lang is bezig geweest met voor mij toevallig niet bestaande, als geboren
agnosticus voor mij absoluut irrelevante, hoewel voor anderen beklemmende problemen op het gebied van geloof en ongeloof.
Niet alleen in wat voorafgaat, doch ook in tientallen recensies en bij
andere gelegenheden, heb ik mijn onbevangen (ik vrees soms niet wederzijdse ) waardering voor het fenomeen en de mens Walschap uitgedrukt. Hijzelf wist hoe enorm veel ik van zijn werk hield en ook zijn nabestaanden wisten het. Waar het mij om gaat is dus nu de mode
zich eenmaal van het woord heeft meester gemaakt een geval van individuele receptie. Individueel, zonder dat ik er volledig alleen mee sta,
mocht ik meermaals ondervinden.
Uiteraard kan het bezwaarlijk anders : net als ik hebben talrijke agnostici zijn werk op prijs gesteld. Men kan desnoods spijkers op laag water zoeken en van het standpunt uitgaan dat weinigen, zeker in hun
jeugd, géén banden met het kerkelijk geloof hebben gehad. Waarbij
men er statistisch met het procentsgewijze aantal gedoopten, kommunikanten en op het college gevormden, die de andere weg insloegen,
zou kunnen tegenaan gaan. Waaruit meteen zou blijken, dat onder
deze renegaten (neem het woord niet tragisch ! ) de behoefte bestond
om zich in de Walschapiaanse wereld door Salut en Merci of in de toonaard van Muziek voor twee Stemmen enige ruggesteun en verantwoording voor het geloofsverlies te verschaffen. Wat dus niet gold voor mij.
Oftochergnsdwmvahetrldnwvie,mtn
lichtjes bitter smaakje, een tikje geestelijk masochisme er doorheen ?
Dit alles houd ik dus voor mogelijk.
Wat is nu the heart of the matter, om een katholiek auteur als Graham Greene te citeren ? Waar is het mij in dit kronkelig betoog om te
doen ? En hoe beantwoord ik aan de redelijke eis, dat men in een in
memoriam de nadruk legt op de kwaliteiten en deugden van hem, wie
men, al een eindje van zijn gesloten graf, nog eens een speciale, uiteraard welgemeende afscheidsgroet brengt ?
Welnu, ik heb tot dusver niet anders willen doen, niet anders gedààn.
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Zestig jaar lang heeft Walschap essay's en romans geschreven welke
in feite (het klinkt vreemd) niet aan het verwachtingspatroon van het
Vlaams publiek beantwoordden. Even duidelijk als opzettelijk maak ik
gebruik van een paradox. Uiteraard is het, alles bij elkaar, uitstekend
meegevallen. Het grootste deel van dit publiek was gelovig en werd menigmaal met opvattingen geconfronteerd, die volkomen haaks stonden
op wat het in het leven het dierbaarst was. Ik bedoel het vertrouwen in
een liefhebbende God, door wiens zoon Jezus de mensheid is verlost en
die de mogelijkheid waarborgt van een nabestaan in eindeloze sereniteit. Door een simplificerende, doch voor de hand liggende bril bekeken was de kans optimaal, dat deze mensen met hun benijdenswaardig
Godsvertrouwen zich van zijn boeken afkeerden. Wat voor slechts een
deel het geval is geweest ! Een niet te onderschatten rol werd hierbij door
de toenmalige, voor het bibliotheekwezen en de boekhandel bestemde
katholieke lectuurvoorlichting gespeeld. De drastische kentering werd op
dit punt veroorzaakt door het Tweede Vaticaans Conci lie en zijn niet direct geformuleerde, maar evidente voortekenen. Zoals o.m. in een roman als Zuster Virgilia werd het fenomeen ook in de hand gewerkt door
een zich soms bij Walschap manifesterende goodwill, door een pleidooi
voor tolerantie gekarakteriseerd. Werd zo'n ontwikkeling door de katholieke critiek toegejuicht, zo wilde het wel eens gebeuren dat hij er duidelijkheidshalve maar weer eens, literair zeker verdienstelijk, hoewel volgens mij een vrij overbodig anti-klerikaal pamflet tegenaan gooide.
Ik heb de indruk, dat men zich zelden afvraagt, hol Walschap zich
bij de niet-kerkse lezersfractie profileerde (ik schuw het woord , , vrijzinnig ' ' dat ik om taalkundige en andere redenen een miskleun vind) .
Wie zich op dit stuk aan receptie-onderzoek wijdt, zal ongetwijfeld tot
de ergens exacte conclusie komen, dat de niet geloofsgebonden critiek,
dus niet aan religieus voorbehoud onderhevig, practisch steeds integraal
achter zijn oeuvre stond.
Moge het sommigen verbazen, toch hadden de ongelovigen er hun
specifieke problemen mee, ofschoon deze zelden of nooit in gedrukte
vorm aan bod kwamen. Een zeker wantrouwen tegenover zijn apostasie was niet denkbeeldig. Het zelotisme van een afvallige lijkt sommigen stellig, zij het ten onrechte, gemakkelijk verdacht. De meesten onder u hebben de weliswaar foute prognose gehoord, dat we nog wel zouden beleven hoe de pruttelaar Walschap zich op het laatst met de religie uit zijn jeugd zou verzoenen. Ik weet niet of alle gelovigen het zo
zagen en voegde er voor mezelf so what aan toe . Beschouw het veeleer
als wishful thinking van de slechte karakters. Men houde ook in niet te
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onderschatten mate rekening met een bewuste of onbewuste wrevel om
wat bij hem nogal eens als een neiging tot preken op zijn manier en geliefhebber in de filosofie overkwam. Ik kan mij inmiddels levendig voorstellen, ben er zelfs van overtuigd, dat niet alle rechtgelovigen, zelfs
aanvankelijk, Walschap als schrijver, noch als mens van goede wil afwezen. Er zijn bewijzen genoeg dat sommigen hem daarentegen op een
genuanceerde wijze probeerden te begrijpen, met alle problemen vandien. Hoe dan ook, problemen deden zich, een a prioristische waardering ten spijt, heus niet zelden ook bij niet-gelovigen voor. Opdat het
misschien literairhistorisch zou worden bewaard, enigszins met de hakken over de sloot als het ware, en insisterend op de oprechtheid van
mijn getuigenis, moge ik er bij voorbeeld op wijzen hoe ook, zij het eer
confidentieel en nog moeilijk te documenteren, in de onkerkse wereld
velerlei nuanceringen niet ontbraken. Niemand viel bij voorbeeld over
zijn welbekende vriendschap met prof. Max Wildiers, terwijl daarentegen sommigen, om mij overigens onvoldoende duidelijke redenen, het
voorhoofd fronsten als het om zijn kameraadschappelijke relatie met de
betreurde, zich m.i. inderdaad niet altijd volledig duidbaar profilerende
Albert Westerlinck ging. Of het de moeite is hierop dit keer in te gaan
geloof ik niet. Mogelijk betreft het simpel een kwestie van charisma, bij
onze Teilhard de Chardinspecialist onweerlegbaar en in agnostische kringen opvallend gerespecteerd.
Het belangrijkste van zulke veeleer pointillistische reflecties op het fenomeen Walschap in het niet gelovige milieu wordt vrij duidelijk door
volgende anecdote geillustreerd.
Ik wil het niet in andermans schoenen schuiven, doch het was nu éénmaal een vriend van me, die het zich eens tijdens een discussie liet ontvallen. „ Wanneer ik, niet-gelovige, sommige passages van Walschap
lees, heb ik het irriterend gevoel met een bericht in de krant te warden
geconfronteerd, waarin wordt vermeld dat zopas de telefoon is uitgevonden, wat ik moeilijk als een verrassend nieuws kan ervaren ! " .
Wat ik met wat voorafgaat bedoel is het volgende.
Tegenover het kristelijke Vlaanderen religieus in de oppositie, heeft
Gerard Walschap het aanvankelijk stellig moeilijk gehad. In het niétkristelijke Vlaanderen deed zich begrijpelijkerwijze een verschijnsel voor,
dat men in de antropoligische studie van de magie , , le choc de retour "
noemt. In die onkerkse wereld, waar overigens het aantal literair belangstellenden tot mijn spijt echt niet het aanzienlijkst is, oogstte hij
ideologisch inderdaad dadelijk grote waardering, hoewel niet steeds zonder enig korreltje zout. Om dit korreltje zout was het mij hier te doen.
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Dit is mogelijk een wat raar in memoriam, zeker wanneer men van
het alleszins respectabele , , niets dan goeds van de doden " uitgaat.
Overigens heb ik niets wat niét goed is over onze betreurde collega gezegd. Integendeel, door enkele middelpuntvliedende kanttekeningen
wilde ik des te nadrukkelijker zijn genialiteit als onvolprezen, zij het
voor mijn meer urbane natuur nog wat rustieke romancier in het licht
plaatsen. Het moge dan zo zijn dat gelovigen, noch ongelovigen steeds
raad met hem, tegelijk humanist en querulant, schenen te weten. Het
gekissebis hierover is al lang bezonken tot literairhistorische anecdotiek,
waarbij het overigens ook grotendeels irrelevant werd door de accentverleggingen in de moderne kerk, die voor mij waarachtig geen uitverkoop
van haar waarden hoeft te houden.
De niet denkbeeldige rozen op Walschaps pad ontbrak het voorval in
den beginne niet aan dorens.
Ten slotte werd nochtans een zoveel als officiële consensus bereikt over
de intrensieke artistieke waarde van zijn alleszins uitzonderlijk werk. Benijdenswaardig de man, die zulks mag beleven ! Aan deze intrensieke
en uitzonderlijke waarde twijfelen wij niet en ik wens ze eens temeer te
beklemtonen.
Ofschoon reeds ontzaglijk veel over hem werd geschreven, waarbij de
traditionele gemeenplaatsen echter zelden ontbreken, beschouwe onze
Academie het als haar taak steeds dieper naar de bronnen ervan te graven. Hoeveel ligt er overigens niet náást en onder het Walschapiaans antiklerikalisme... ?

REGISTERS

VERGADERINGEN IN 1989

18 januari
15 februari
15 maart
19 april
17 mei
21 juni
12 juli

Blz.

Blz.

364
375
383
388
394
405
409

19 juli ( openbare vergadering te Beauvoorde)
414
18 oktober
419
25 oktober (openbare vergadering te Gent)
433
22 november
459
20 december
466

I. ZAKEN
A
Academiën
— Samenwerking : 376
— Herstructurering : 423

— Spraakkunst van het Antwerps dialect : 461.
— Technische woordenschat : 384.

Amsterdam Prize for History : 467.

Academische prijsvragen en -antwoorden.
— Zie : Wedstrijden.
Advies.
— Benaming van de taal van de Vlamingen : 410, 419-420.
— Culturele Dienst bij de Ambassade
van België in de BRD : 460.
— Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België, naam : 424.

B
Barbierprijs, Karel : 377, 410
Begroting : 423.
Benaming van de taal van de Vlamingen : 410, 419-420.
Bernheimprijs, Emile : 424.
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Bestuur van de Academie.
— Bestuursoverdracht : 365, 368-374.
— Verkiezing voor 1989, goedgekeuring : 365.
— Verkiezing voor 1990: 462.
Bestuurscommissie van de Academie.
— Voorlegging van de verslagen van
de vergaderingen : 21/12/88: 365;
1/2/89: 378; 15/3/89: 386;
5/4/89: 391; 19/4/89: 400;
17/5/89: 400; 7/6/89: 406;
5/7/89: 411; 27/9/89: 426;
8/11/89: 462; 13/12/89: 469.
— Verkiezing voor 1990-1991: 462.

Congressen.
— Handel and Kultur im Ost- and
Nordseeraum : 396.
— Internationaal Congres v.h. Ruusbroeckgenootschap „Van
Van Hadewych
tot Maria Petyt'' : 406.
— International Pragmatics Conference: 389.

F
Fondsprijzen.
— Zie : Wedstrijden.

G

Bibliotheek : 376-377, 396-398, 423.

Gelukwensen : 375, 405, 422, 460.
C
Commissies van de Academie, Vaste.
— Verslagen:
- Vaste Commissie voor Cultuurgeschiedenis: 367, 386, 402, 426, 469.
- Vaste Commissie voor Moderne
Letteren: 378, 391, 406, 464.
- Vaste Commissie voor Moderne
Taal: 366, 387, 401, 426, 470.
- Vaste Commissie voor Oudere
Taal- en Letterkunde : 392, 407, 463.
— Verkiezing van het bestuur voor
1990-1991
- Vaste Commissie voor Cultuurgeschiedenis: 469.
- Vaste Commissie voor Moderne
Letteren : 465.
- Vaste Commissie voor Moderne
Taal: 470.
- Vaste Commissie voor Oudere
Taal- en Letterkunde: 464.
Commissies van de Academie, Tijdelijke.
— Spellingscommissie : 390.

H
Hof.
— Gelukwensen: 405, 422.
Hulde-adres.
378-382.
412-413.

— V. F. VANACKER :
— G. WALSCHAP :

I
Impressum : 468.
In memoriam.
— In memoriam H. MOSER : 389, 394,
403-404.
— In memoriam J. L. PAUWELS : 419,
430-432.
— In memoriam G. WALSCHAP : 467,
476-482.
Internationale Koning Boudewijnprijs
voor ontwikkelingswerk : 389.
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Internationale Vereniging voor Neerl an
-distek
: 365.

— Vaste Commissie voor Cultuurgeschiedenis

Over de bena- JANSSENS (M.
ming(en) van onze letterkunde. Een
voorbeeld uit Spanje: 94 105, 426.
Spanningen tussen
- JANSSENS (M.
woord- en beeldcultuur II: 402.
- LAMPO (H.
Spelen met intertextualiteit in de praktijk : 387.
- VAN ELSLANDER (A.) : Jozef Vercoullie, een levensschets: 469.
- VAN ELSLANDER (A. ) : Letterkundig leven te Gent: I. De Middeleeuwen: 367.
) :

-

K

) :

Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen.
— De Heer D. P. BLOK uitgenodigd als
gastspreker op de openbare vergadering van oktober 1990: 461.
— Amsterdam Prize for History : 467.
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België.

) :

— Vaste Commissie voor Moderne Letteren.
- JANSSENS (M.
Spanningen tussen
woord- en beeldcultuur I: 392.
- VAN DE PERRE (R.) : De poëtische
wereld van M. Vasalis : 79 93 , 378.
- VAN DE PERRE (R.) : De Vlaamse
poëzie na 1945 : 256 266, 464.
) :

— 376, 395.
— Naam: 424.

-

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
— Nieuwe structuur : 423.
— Opdracht: 366, 384.
— Plaats binnen de nieuwe administratie : 422-423.

-

Vaste Commissie voor Moderne
Taal.
- GYSSELING (M.
Een geschiedenis
) :

van slang en draak als symbolen:
401-402.
- JANSSENS (M.
Een gedicht en
een chanson over Vlaanderen : 387.
- LEYS (0.
De opkomst van om in
infinitiefconstructies : 470.
- WIT.T.EmYNs (R. ) : Quebec en
Vlaanderen: overeenkomsten en verschillen [voortzetting] : 106 331,
) :

L

) :

Lezingen.
— Maandelijkse plenaire vergaderingen
- D'HAEN (C.) Twintig Dierenverhalen van A. Koolhaas: 267 274,
:

-

376
- KEERSMAEKERS (A.) :

De tribulaties

van Pallieter: 390
De algemene literatuurwetenschap in de 20e eeuw.
Eerste deel: 42 5 ; Vervolg : 462 ;
- WEISGERBER (J.

) :

149-167.
— Openbare vergaderingen
- DEPREZ (A.) : Thijm en Vlaanderen: 246-255, 434.
- GEERTS (G. ) : In Vlaanderen
Vlaams ? : 414.

-

427.
— Vaste Commissie voor Oudere Taalen Letterkunde.
- GOOSSENS (J.
Het oudste Servaashandschrift tegen de achtergrond en als achtergrond van Veldekeuitgaven : 463 464.
- LEYS (O.
Onze ruimtelijke relaties: 393.
- VANACKER (V. F.) : Enkele gevallen van discongruentie in ambtelijke
taal te Aalst (15e-17e eeuw) :
) :

-

) :

407-408.
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Lidmaatschap.
— Opvolging van de heer DE BRUIN,
buitenlands erelid : 365, 377; opvolger : de heer L. STRENGHOLT : 386,
408.

— Opvolging van de heer MOSER, buitenlands erelid : 406, 425, 462, 468.
Literair salon.
— LAMPO (H.) :

407.

N

Nationaal Biografisch Woordenboek :
399, 420.

P
Personeel : 423 , 467 .
Prijsvragen.
— Zie: Wedstrijden.
Publikaties.
— Bijdragen aangeboden ter publicatie
in de Verslagen en Mededelingen.
- BRAEKMAN (W. ) : M. van Vaernewijcks Catechismus der Minne: 400,
1-78.
- TOURNOY (G.) en H. WITTOUCK :
Een meertalig Brugs Vastenavondspel uit de zestiende eeuw:

385.

Nationaal Fonds voor de Letterkunde.
— Comité van Beheer : 462.
— Selectiecriteria : 469.

Simon - Stevinpenning : 384.

Nobelprijs literatuur : 461.

Spellingswijziging : 390.

Noordstarfonds - Dr. Jan Graulsprijs :
377, 410.

S

Staatsprijzen : 395.
V

0

Onderscheidingen.
— De heer DECORTE : Sabamprijs : 395.
— Mevrouw D' HAEN : Henriëtte de
Beaufortprijs : 395.
— De heer LAMPO :.
- Eredoctoraat Université Stendhal,
Grenoble : 460.
- Ereburgerschap van de stad Grenoble: 467.
Overlijden.
— De heer MOSER : 388.
— De heer PAUWELS : 421.
— De heer WALSCHAP : 433, 459.
— De heer STRENGHOLT: 467.

Vereniging ter Bevordering van het
Vlaamse Boekwezen : 422.
Vergaderingen.
— Lezingen door niet-leden : 466.
— Novembervergadering : 389.
— Samenstelling van de agenda : 390.
Vertegenwoordiging van de Academie :
383, 406, 421.
Vlaamse Administratie.
— Nieuwe structuur : 422.
W

Wedst rijd voor letterkunde van de Stad
Brussel : 365, 377.
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Wedstrijden.
- Fondsprijzen, publicatie van de juryverslagen : 410.
- Fondsprijzen, samenstelling jury's :
377.
- Fondsprijzen, toekenning : 410.

-

Prijsvragen, procedure : 376.
Prijsvragen voor 1989: 364.
Prijsvragen voor 1990: 391.
Prijsvragen voor 1991: 391.
Prijsvragen voor 1992 : 391.
Prijsvragencommissie voor 1992 : 386.

PERSONEN
D

B
BERCKX ( P. ) : 389.

BERNARD ( P.) :

(R. ) (Ward Ruyslinck ), lid.
- Lid van de Gemengde Spellingscommissie : 390.

DE BELSER

467.

), buitenlands erelid.
- Uitgenodigd als gastspreker op de
openbare vergadering van oktober
1990: 461.

BLOK ( D. P.

BRAECKMAN ( W. ) .

- Aangeboden bijdrage : 1-78, 400.
BUCKINX ( P. G. ).

- Herdenking door J. VEULEMANS : 434,
444-447.

DE GRAEVE (G.):

384.

(N. ), ondervoorzitter.
- Verkiezing tot voorzitter voor 1990 :
462.
- Vertegenwoordiging van de Academie : 406.
- Interventies en voorstellen : 420.
DE PAEPE

DE RYCK (E.):

389.

DE WIT ( M . ) : 396.
C

(C. ) ( Anton van Wilderode ), lid.
- Lid van de Gemengde Spellingscommissie : 390.
- Vertegenwoordiger van de Academie
in het Comité van Beheer van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde :
462.
- Lid van de jury voor de Emile Bernheimprijs : 424.
COUPÈ

), lid.
- Lid van de commissie van voordracht
( opvolging H. MOSER) : 425.
- Lid van de jury voor de Emile Bernheimprijs : 424.
- Sabamprijs : 395.
- Interventies en voorstellen : 469.
- Verkiezing tot ondervoorzitter van de
Vaste Commissie voor Moderne Letteren : 465.
DECORTE (B.

( A . ), lid.
- Lezing : Thijm en Vlaanderen:
246-255, 434.
- Lid van de commissie van voordracht
( opvolging C. C. DE BRUIN) : 365.
DEPREZ

COUVREUR ( W.

), lid.

- Lid van de Gemengde Spellingscommissie : 390 .
- Interventies en voorstellen : 366, 390.
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— Interventies en voorstellen : 367.
DESCHAMPS (J . ),

lid.

— Lid van de commissie van voordracht
( opvolging C. C. DE BRUIN) : 365.
— Vertegenwoordiging van de Academie : 421.
— Interventies en voorstellen.
- Bibliotheek : 376, 396.
- Lezingen door niet-leden : 466.
Verkiezing tot secretaris van de Vaste
Commissie voor Oudere Taal- en Letterkunde ( 1990-1991 ) : 464.
— Verkiezing tot ondervoorzitter van de
Vaste Commissie voor Cultuurgeschiedenis : 470.
), lid.
— Lezing : Twintig Dierenverhalen van
A. Koolhaas: 267-274, 376.
— Lid van de Gemengde Spellingscommissie : 390 .
— Interventies en voorstellen : 390.
— Henriëtte de Beaufortprijs : 395.
D'HAEN (C.

G
GEERTS (G. ), lid.
— In memoriam J.

L. PAUWELS : 419,

430-432.

— Lezing : In Vlaanderen Vlaams? :
414.
— Lid van de Gemengde Spellingscommissie : 390.
— Interventies en voorstellen : 366, 384,
420.
— Verkiezing tot voorzitter van de V aste
Commissie voor Oudere Taal- en Letterkunde ( 1990-1991 ) : 464.
GOOSSENS (J
J. ) ,

lid.

— Lijkrede voor J. L. PAUWELs : 421,
428-429.
— Lezing : Het oudste Servaashand-

schrift tegen de achtergrond en als
achtergrond van Veldekeuitgaven:

463-464.
— Lid van de jury voor de Noordstarfonds - Dr. Jan Graulsprijs : 377.
— Motie van afkeuring i.v.m. de zaak
Rushdie : 385 .
— Interventies en voorstellen : 377, 390,
461.
GYSSELING ( M. ) , lid.
— Lezing : Een geschiedenis van slang en
draak als symbolen : 401.

H

secretaris.
— Lid van de Gemengde Spellingscommissie : 390.
— Lid van de jury voor de Noordstarfonds - Dr. Jan Graulsprijs : 377.
— Beoordelaar van de aangeboden bijdrage : Catechismus der Minne (W .
BRAEKMAN) : 400.
— Nationaal Biografisch Woordenboek :
399.
— Huldeadres t.g.v. het 25-jarig lidmaatschap van de heer V. F. VANACHOEBEIKE (M. ), vast

IKER : 380-381.

— Verkiezing tot secretaris van de V as te
Commissie voor Moderne Taal : 471.

J
lid.
Begroeting
van
de heer
—
PERRE: 434, 448-452.
— Lezingen :

JANSSENS ( M. ),

R. VAN DE

- Over de benaming (en) van onze
letterkunde. Een voorbeeld uit
Spanje : 94 105, 426.
- Spanningen tussen woord- en
beeldcultuur. I: 392 ; II: 402.
-
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- Lid van de Prijsvragencommissie voor
1992 : 386.
- Lid van de jury voor de Karel Barbierprijs: 377.
- Interventies en voorstellen : 469.
- Verkiezing tot voorzitter van de Vaste
Commissie voor Moderne Letteren :
465.
JuwET ( W. ) : 422.

K
KEERSMAEKERS ( A. ) ,

lid.

- Overdracht van de ambt van voorzitter : 366, 368-369.
- Begroeting van de heer J. VEULEMANS: 434, 439-443.

- Lezing : De tribulaties van Pallieter:
390.
- Lid van de jury voor de Karel Barbierprijs: 377.
- Beoordelaar van de aangeboden bijdrage : Een meertalig Brugs Vastenavondspel uit de zestiende eeuw (G.
ToURNOY & H. Wr roucK) : 385.
- Beoordelaar van de aangeboden bijdrage : Catechismus der Minne (W.
BRAEKMAN) : 400.
- Interventies en voorstellen : 366, 410.
- Verkiezing tot ondervoorzitter van de
Vaste Commissie voor Moderne Taal :
471.

L

), voorzitter.
- Aanvaarding van het ambt van voorzitter : 366, 370-374.
- Begroeting van de heer V. F. VANACKER n.a.v. zijn 25-jarig lidmaatschap :
379-380.

LAMPO (H.

Toespraken op de openbare vergadering
te Beauvoorde : 414, 415-418.
- Toespraak op de openbare vergadering te Gent : 433, 435-438.
- Lijkrede voor G. WALSCHAP : 460,
472-475.
- In memoriam G. WALSCHAP : 467,
476-482.
- Lezing : Spelen met intertextualiteit
in de praktijk: 387.
- Literair salon : 407.
- Vertegenwoordiging van de Academie : 384.
- Eredoctoraat v an de Université Stendhal, Grenoble : 460.
- Ereburgerschap van de stad Grenoble : 467.
- Kandidaat voor de Nobelprijs literatuur : 461.
- Verkiezing tot voorzitter van de Vaste
Commissie voor Cultuurgeschiedenis : 470.
LEYS (0. ), lid.
- In .memoriam H. MosER : 394,
403-404.
- Lezingen :
Onze ruimtelijke relaties: 393.
- De opkomst van om in infinitief
constructies : 470.
- Lid van de Gemengde Spellingscommissie : 390.
- Interventies en voorstellen : 420, 421.
-

LISSENS (R. F. ) , lid.
- Vertegenwoordiging van de Academie :
- Nationaal Biografisch Woordenboek : 399.
- Jury van de Wedstrijd voor letterkunde van de stad Brussel : 365, 377.
- Interventies en voorstellen : 419, 420.
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U. ), lid.
— Lid van de jury voor de Tweejaarlijkse
Staatsprijs voor een werk over een wetenschappelijk onderwerp : 395.
— Vertegenwoordiging van de Academie : 421.
— Interventies en voorstellen : .
- Motie van afkeuring i.v.m. de zaak
Rushdie : 385.
- 385.
— Huldiging n.a.v. zijn 75e verjaardag :
421.
MOORS

MOSER (H. ), buitenlands erelid.

— Overlijden : 388. In memoriam door
O. LEYS : 394, 403-404.

RUSHDIE ( S. ) :

385.

S
SPIT.T.FBEEN ( W. ), lid.
— Lid van de jury voor de Karel Barbierprijs : 377.
— Verkiezing tot secretaris van de Vaste
Commissie voor Cultuurgeschiedenis :
470.

(L. ), buitenlands erelid.
— Verkiezing : 386, 389 ; goedkeuring :
409.
— Overlijden : 467.

STRENGHOLT

P

T
PAARDEKOOPER (P. C. ).

— Advies m.b.t. Spraakkunst van het Antwerps dialect : 461.

U. L. ) , binnenlands erelid.
— Overlijden : 421. Lijkrede door J.
GOOSSENS : 428-429. In memoriam
door G. GEERTS: 419, 430-432.

TOURNOY ( G.

).
— Aangeboden bijdrage : 385.

PAUWELS

R
ROELANDTS ( K. ), lid.

— Verkiezing tot lid van de Bestuurscommissie : 462.
— Lid van de commissie van voordracht
( opvolging H. MOSER) : 425.
— Lid van de jury voor de Noordstarfonds - Dr. Jan Graulsprijs : 377.

), barones, binnenlands
erelid.
— Huldiging door R. VAN DE PERRE :
434, 453-458.

ROSSEELS (M.

V
), lid.
— Installatie : 434.
— Lezingen :

VAN DE PERRE (R.

- De poëtische wereld van M. Vasalis: 79-93, 378.
- De Vlaamse poëzie na 1945:
256-266, 464.
— Huldiging van mevrouw M. ROSSEELS :

434, 453-458.
VAN ELSLANDER ( A. ) ,

lid.
— Tijdelijk bijstaan van de Vaste Secretaris : 406.
— Lezing :

- Letterkundig leven te Gent. I. De
middeleeuwen : 367.
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- Jozef Vercoullie, een levensschets:
469.

— Beoordelaar van de aangeboden bijdrage : Een meertalig Brugs Vastenavondspel uit de zestiende eeuw (G.
TOURNOY & H. WIrroucK) : 385.

— Vertegenwoordiging van de Academie : 383, 406.
— Verkiezing tot lid van de Bestuurscommissie : 462.

lid.
— Installatie : 434.
— Herdenking van de heer P. G. BUC-

VEULEMANS (J. ),

KINX : 434, 444-447.

— Verkiezing tot secretaris van de Vaste
Commissie voor Moderne Letteren :
465.

W
VAN HERREWEGHEN ( H. ), lid.

— Lid van de jury van de Wedstrijd
voor letterkunde van de stad Brussel: 365.

F. ), lid.
— Lezing : Enkele gevallen van discon-

VANACKER (V.

gruentie in ambtelijke taal te Aalst
(15e-17e eeuw) : 407.

— Lid van de Prijsvragencommissie
voor 1992: 386.
— Lid van de Gemengde Spellingscommissie : 390.
— Lid van de jury voor de Tweejaarlijkse Staatsprijs voor een werk over
een wetenschappelijk onderwerp :
395.
— Vertegenwoordiging van de Academie : 421.
— Interventies en voorstellen : 420.
— Huldeadres n.a.v. zijn 25-jarig lidmaatschap : 375, 378-382.
— Verkiezing tot ondervoorzitter voor
1990: 462.
— Verkiezing tot ondervoorzitter van
de Vaste Commissie voor Oudere.
Taal- en Letterkunde (1990-1991) :
464.

WALSCHAP ( G.

), baron, binnenlands
erelid.
— Huldeadres n.a.v. zijn 50-jarig lidmaatschap : 412-413.
— Overlijden: 433, 459. Lijkrede door
H. LAMPO : 472-475. In memoriam
door H. LAMPO: 467, 476-482.

WEISGERBER ( J. ) , lid.

— Lezing : De algemene literatuurwetenschap in de 20e eeuw. Eerste
deel: 425; Vervolg: 462; 149-167.

— Jury van de Wedstrijd voor letterkunde van de stad Brussel: 365.
— Vertegenwoordiger van de Academie
in het Comité van Beheer van het
Nationaal Fonds voor de Letterkunde : 462.
), lid.
— Interventies en voorstellen : 420.
— Verkiezing tot voorzitter van de
Vaste Commissie voor Moderne
Taal: 471.

WILLEMYNS (R.

WITTOUCK ( H. ) .
— Aangeboden bijdrage : 385.
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